รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563
วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง

รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
3. นายจาตุรงค์
4. นายแพทย์วัฒนา
5. นายสมหมาย
6. นายสุบิน
7. นายนวพัฒน์
8. นายพิทักษ์
9. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
10. นางสาวอมลยา
11. นายสันติ
12. นายนพดล
13. นายจรูญ
14. นางสุดารัตน์
15. นายสมบูรณ์
16. นายวิบูลย์
17. นายณัฐกิตติ์
18. พันตรีวชิ านนท์
19. นายเกษม
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุรทัศน์
4. นายสุวรรณ

จิวะสันติการ
บรรจงจิตต์
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
หงษ์ใจสี
เจนตวนิชย์
เขียวอุไร
ผดุงพงษ์
เติงจันต๊ะ
บุญมี
คุรุภากรณ์
ฐานิสรากูล
บรรจงจิตต์
แดงสร้อย
ปัญญาทอง

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาและเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

นามวงค์
อัญชนา
พงษ์นิกร
นครังกุล

นายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
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5. นางนพวรรณ
6. นางจันทร์สม
7. นายสุคนธ์
8. นายสมภพ
9. นายเผ่าชัย

ธนะสุวัตถิ์
เสียงดี
อินเตชะ
สุวรรณปัญญา
เทพยศ

รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายยุทธนา
3. นายพีระยศ
4. นางสาวอุษา
5. นางวรรณศรี
6. นายสุนทร
7. นายวิชญ์ศิคภัทร์

สุขารมย์
ศรีสมบูรณ์
วิรัตน์เกษ
สมคิด
อินทราชา
จวงพลงาม
วงศ์มณี

8. นางสาวสรัลชนา
9. นายสวัสดิ์

เกษสุวรรณ
แก้วกระจ่าง

10. นายสวาท
11. นางสาวกนกกาญจน์
12. นางสาวสุกัลญา
13. นายมนัสพี

จาปาอูป
พรรณรัตน์
เรืองรุ่ง
เดชะ

14. นางชัญญานุช
15. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
16. นางสาววิไล
17. นางรุง่ ทิพย์
18. นายศุภชัย
19. นายสุชาติ
20. นายมนัส
21. นายบรรยง
22. นางสาวนริศรา

ทองคา
คุณชมภู
วงศ์พรม
กุลโมรานนท์
วงค์บรรใจ
เทพพรมวงศ์
ใหม่คา
เอือ้ นจิตร์
หงสกุล

ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา
ผูอ้ านวยการกองวิชาการ
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา
รก.ผูอ้ านวยการสานักการช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา
ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
นายช่างเขียนแบบอาวุโส
รก.ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิ าการ
หัวหน้าฝ่ายนิตกิ าร
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
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23. นายวรดล
24. นางวิจติ รา
25. นางเกสร
26. นางอัปสร
27. นางเลิศลักษณ์
28. นางสาวพิมพ์ณารา

หวานแหลม
เตียวตระกูล
คาอ่อง
หมอมูล
ทรัพย์รุ่งทวีผล
ทองคา
ฯลฯ

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายสมศักดิ์ บัวเขียว

นิตกิ รชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
คนงานสารบรรณ

ชุมชนนาก่วมใต้
ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ท่ า นทั้ ง หลายที่เคารพ วั น นี้
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้ มาประชุมและลงชื่อไว้ ครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับ ทางผู้บ ริหารเทศบาลนคร
ลาปาง หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลาปาง ตลอดจนผู้ที่สนใจได้เ ข้าร่วมรับ ฟังการประชุม
ครั้งนี้ด้ว ย และได้ เวลาตามกาหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้ กระผม นายจาตุรงค์
พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล
นครลาปาง ได้ข้ึนมาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครล าปาง สมั ย ประชุ มสามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ งที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่ อ ถึ ง ก าหนดเวลานั ด ประชุ มฯ
และสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ ม าร่ ว มรั บ ฟังการประชุมในครั้ ง นี้ ด้วยความยิ น ดี ยิ่ ง ก่ อ นที่ จ ะ
ด าเนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม ขอเชิ ญ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาฯ อ่ า นประกาศฯ
และหนังสือจากเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปางทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุม จะดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระของการประชุ ม สภาฯ ในครั้ ง นี้ กระผมมี หนั งสื อของส านั ก งานเทศบาลนครล าปาง ซึ่ ง ใช้
ประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
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หนังสือ
ที่ ลป 52001/5144

สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลาปาง 52100

26 สิงหาคม 2563
เรื่อง มอบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี น ครลาปางเป็ น ผู้ อ ภิ ป รายชี้ แ จง หรื อ แถลงญั ต ติ
ต่ อ สภาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
อ้างถึง หนั ง สื อ สภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/66 ลงวั น ที่ 21 สิ ง หาคม 256 3
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลาปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และอานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้ า พเจ้ า นายกิ ต ติ ภูมิ นามวงค์
ตาแหน่งนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ที่รับผิดชอบสานั ก
และกอง เป็ น ผู้ อ ภิ ป รายชี้ แ จงหรื อ แถลงญั ต ติ แ ละตอบกระทู้ ต่ อ สภาเทศบาลนครล าปาง
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ
อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นายสุรทัศน์
พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
3. นายสุวรรณ
นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
4. นางนพวรรณ
ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
กระผมมี ข้ อเรื่ องดั งที่ แจ้ งให้ ที่ ประชุ มได้ ทราบ จากนี้ ไปขอเรี ยนเชิ ญท่ านประธานสภาฯ ได้ ท าหน้ า ที่
ในการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี –
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมั ย ประชุมสามัญ สมั ย ที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม พ.ศ. 2563 (จะให้ท่ีประชุม รั บ รองรายงานฯ
ในการประชุมคราวต่อไป)
นายกิตติ จิว ะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรอง
รายงานการประชุม ข้อ 2.1 เรื่ อ ง รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมั ย ประชุ ม สามัญ
สมัยที่ 3 ครั้ ง ที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่ อ วั น ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จะนามาให้ที่ประชุมตรวจ และ
รับรองรายงานฯ ในการประชุมคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
3.1 เรื่อง ขอทราบว่า ทางเทศบาลได้ดาเนินการอย่างไรบ้างกับบริษัทผู้รับเหมาที่ถูกบอก
เลิก สัญ ญาจ้าง ก่ อสร้างศาลหลั กเมืองนครล าปางไปแล้ว ได้มีการฟ้องร้องเรีย กค่าเสีย หาย
หรือ ไม่ มีคณะกรรมการพัฒนาศาลหลั ก เมือ งนครล าปางเข้ามาดาเนินการก่อ สร้างต่อ เติม
ศาลหลักเมืองต่อจากผู้รับเหมารายเดิม และมีการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองในวันอังคารที่ 28
พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แล้วนั้น ขอถามว่า การจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ศาลหลั กเมืองนครลาปางได้ มีก ารขออนุญ าตจัดตั้งหรือไม่ และการที่คณะกรรมการกองทุน
พั ฒ นาศาลหลั ก เมื อ งนครล าปางน าเงิ น เรี่ ย ไรบริ จ าคไปท าการก่ อ สร้ า งต่ อ เติ ม อาคาร
ศาลหลักเมืองไปแล้วนั้น ได้ทาตามระเบียบหรือมีกฎหมายใดให้อานาจไปดาเนินการได้ และ
ปัจจุบันกองทุนนี้ยังมีการดาเนินงานอยู่หรือไม่ มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร เคยมีการ
แสดงงบดุลบัญชีต่อสาธารณะเมื่อใด (โดย นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปาง)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ข้อ 3.1
เรื่อง ขอทราบว่า ทางเทศบาลได้ดาเนินการอย่างไรบ้างกับบริษัทผู้รับเหมาที่ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง
ก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลาปางไปแล้ว ได้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือไม่ มีคณะกรรมการ
พัฒนาศาลหลักเมืองนครลาปางเข้ามาดาเนินการก่อสร้างต่อเติมศาลหลักเมืองต่อจากผู้รับเหมาราย
เดิม และมีการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 แล้วนั้น ขอถามว่า การจัดตั้งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลาปางได้มีการขออนุญาต
จัดตัง้ หรือไม่ และการที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลาปางนาเงินเรี่ยไรบริจาคไปทา
การก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลหลักเมืองไปแล้วนั้น ได้ทาตามระเบียบหรือมีกฎหมายใดให้อานาจไป
ดาเนินการได้ และปัจจุบั นกองทุนนี้ยังมีการดาเนินงานอยู่หรือไม่ มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร
เคยมีการแสดงงบดุลบัญชีต่อสาธารณะเมื่อใด ของนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ เชิญครับ
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นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ยื่นกระทู้ถามถึง
ท่านประธานสภา ในเรื่องที่กระผมจะได้กราบเรียนต่อที่ประชุมดังต่อไปนีน้ ะครับ
เรื่อง กระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้ า พเจ้ า นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาล ขอเสนอกระทู้ ถ ามท่ า น
นายกเทศมนตรีนครลาปาง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ขอทราบว่า ทางเทศบาลได้ดาเนินการอย่างไรบ้างกับบริษัทผูร้ ับเหมาที่ถูกบอกเลิกสัญญา
จ้างก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลาปางไปแล้ว ได้มกี ารฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือไม่
ข้อ 2 มี ค ณะกรรมการพั ฒ นาศาลหลัก เมื อ งนครล าปางเข้ า มาด าเนิ น การก่ อ สร้ า งต่ อ เติ ม
ศาลหลั ก เมืองต่อจากผู้รับ เหมารายเดิม และมีก ารจั ดงานสมโภชศาลหลัก เมือ งในวั นอังคารที่ 28
พฤษภาคม ถึ ง วั น อาทิ ต ย์ ที่ 2 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2562 แล้ ว นั้ น ขอถามว่ า การจั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นา
ศาลหลักเมืองนครลาปาง ได้มีการขออนุญาตจัดตั้งหรือไม่ และการที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
ศาลหลักเมืองนครลาปางนาเงินเรี่ยไรบริจาคไปทาการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลหลักเมืองไปแล้วนั้น
ได้ทาตามระเบียบหรือมีกฎหมายใดให้อานาจไปดาเนินการได้ และปัจจุบันกองทุนนี้ยังมีการดาเนินงาน
อยู่หรือไม่ มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร เคยมีการแสดงงบดุลบัญชีต่อสาธารณะเมื่อใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
(นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ)
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นป ร ะ ธ า น สภาฯ
ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติทุก ท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ สั้น ๆ แต่ได้ใจความ เรื่องนี้สมาชิกสภาฯ ผู้
ทรงเกียรติได้สอบถามในสภาแห่งนี้มาหลายครั้งหลายคราแล้ว จากกระทู้ถามดังกล่าวก็แบ่งออกเป็น
2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล ส่วนที่ 2 คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนศาลหลักเมือง ใน
ข้อที่ 1 จะขออนุญาตตอบสั้น ๆ ว่า เทศบาลนครลาปางได้ส่งเอกสารหลักฐานขอความอนุเคราะห์ไปยัง
สานักงานอัยการคดีปกครองเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาดาเนินการว่าต่างฟ้องคดีปกครอง เรียกค่าปรับ
และค่าเสียหายฐานผิดสัญญาจากห้างหุ้นส่วนจากัด พ. อภิวัฒน์การก่อสร้างเป็นผู้รับจ้าง ขออนุญาต
เอ่ยนามเจ้าของบริษัท ก็คือผู้ลงนาม คือ นางสาวสมควร วรรณวิไลย หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นเงินทั้งสิ้น

7
3,977,536.40 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินจานวน 3,977,536.40 บาท
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระสาเร็จ ซึ่งสานักงานอัยการคดีปกครองเชียงใหม่
ได้ดาเนินการฟ้องคดีให้ตามความประสงค์ของเทศบาล โดยได้ยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่เป็น
ที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามคดีหมายเลขดาที่ 109/2562 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการ
พิ จ ารณาของศาลปกครองเชี ย งใหม่ และนอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารส่ ง เรื่ อ งให้ ก ระทรวงการคลั ง
กรมบัญชีกลางดาเนินการให้ห้างหุ้นส่วนจากัด พ. อภิวัฒน์การก่อสร้าง และนางสมควร วรรณวิไลย
ขออนุญาตเอ่ยนาม หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัส ดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นที่เรีย บร้อย ส่วนประเด็นที่ 2 ก็ คือเรื่องของกองทุน
ศาลหลักเมือง ต้องขออนุญาตตอบแบบนี้นะครับว่า กองทุนศาลหลักเมืองได้ทาหนังสือถึงเทศบาลนคร
ลาปางและเทศบาลนครลาปางก็ได้อนุญาตให้กองทุนศาลหลักเมืองเข้าดาเนินการ ส่วนคาถามของ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนศาลหลักเมือง ผมคงตอบให้กับท่านไม่ได้และ
จะขออนุญาตนาเรื่องที่ท่านสงสัยทั้งหมดนาเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการเพื่อให้
คณะกรรมการนารายละเอียดที่ท่านได้สอบถามตามกระทู้ได้ชี้แจงต่อสังคมและพี่น้องประชาชนต่อไป
ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปาง ผู้ที่ตอบคือท่านนายกเทศมนตรีนครลาปาง ท่านบอกว่าท่านได้ชี้แจงต่อสภาฯ
มาแล้ว แต่เรื่องที่ท่านเพิ่งกล่าวจบไปเมื่อสักครู่ ผมยังยืนยันได้ว่า ไม่เคยได้รับทราบเรื่องนี้มาก่อนว่า
ท่านได้ส่งเรื่องคดีนี้ไปยังอัยการเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลปกครอง ตามที่ท่านได้แจ้งมาเมื่อสักครู่ ก็ยังมี
คาถามอยู่ว่า ถ้าย้อนไปในปีก่อน ๆ ผมเคยได้ถามในสภาแห่งนี้ด้วยว่า เรื่องค่าปรับได้ดาเนินการไปถึง
ไหนก็ยังไม่ได้รับคาตอบ เพิ่งจะมาชัดเจนในวันนี้ ส่วนในประเด็นถัดไป ที่ผมได้เรียนถามว่า ได้มีการ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลาปางขึ้นนั้น ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ก็คงได้
รับทราบว่า มีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติเรื่องการเรี่ยไรอยู่ และที่เป็นข่าวดังในสังคมก็มีเรื่องการ
เรี่ยไรทั้งหลาย ตามกฎหมายแล้วก็ต้องไปขออนุญาตกับทางราชการ เช่น จากทางอาเภอ เป็นต้น ผมได้
ตั้งกระทู้ถามว่า กองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนั้นได้จัดตั้งตามกฎหมายหรือไม่ ก็ยังไม่ได้มี คาตอบ ตอบ
แต่เพียงว่า ได้ขออนุญาตเทศบาลแล้ว ซึ่งในความคิดของผม ผมคิดว่าไม่น่าจะถูกต้องในเรื่องของการ
จัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติการเรี่ยไรเงินนะครับ แล้วเป็นที่น่าสังเกตว่า ประธานกองทุน ก็คือ
นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขออนุญาตเอ่ยนาม นายกิตติภูมิ นามวงค์ ทาเรื่ องขออนุญาตเทศบาลนคร
ลาปาง โดยนายกเทศมนตรีนครลาปางก็เป็นบุคคลเดียวกันที่ชื่อ นายกิตติภูมิ นามวงค์ ก็อนุญาตให้ทาได้
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เพราะฉะนั้น เลยเป็นเรื่องที่มีการถกเถีย งกันในสังคมว่า ทาได้อย่างไร มีอานาจอย่างไร มีก ฎหมาย
ระเบียบใดรองรับ ท่านก็ยังไม่ได้ตอบให้เป็นที่กระจ่างชั ด เพราะไปทางไหนก็มีแต่คนว่า แล้วทาไมไม่
ดาเนินการตามระเบียบเดิมที่ต้องจัดหาผูร้ ับเหมาคนใหม่มาดาเนินการต่อเติมศาลหลักเมืองให้แล้วเสร็จ
จะใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงก็ดาเนินการไปตามกระบวนการนั้นจะเป็นการถูกต้องมากกว่า คาถาม
เหล่านี้ก็ยังไม่เคยได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนและชัดแจ้ง จนกระทั่งมีบางท่านมาคุยให้ฟังว่า แล้ว
อย่างนีถ้ ้ามีโครงการอื่น ๆ ที่ทาไม่แล้วเสร็จตามกาหนดสัญญาจ้างและถูกเทศบาลบอกเลิกสัญญาจ้าง
ไปแล้ว หากมีบุคคลคณะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาตั้งกองทุนพัฒนาโครงการนั้น ๆ ขึ้นมาแล้วก็ทาเรื่อง
ถึงนายกเทศมนตรีขออนุญาตไปดาเนินการต่อ จะทาได้หรือไม่ นี่เป็นคาถามที่ทาให้ผมต้องยื่นกระทู้
ถามเรื่องนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐาน ประกอบกับอีกหลายประการที่ได้มีการต่อเติมก่อสร้างที่แห่งนี้ หลาย
ท่านที่บริจาคเงินตามรายการที่ขอรับบริจาค มีซุ้ม บานหน้ าต่าง เสา อะไรต่ออะไรอีกหลายรายการ
เป็นจานวนเงินตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่น เขาก็มาถามว่า หลังจากที่ได้มีการสมโภชแล้ว เขาไปเห็นแล้ว
ก็มาถามอีกว่า ทาไมไม่ตรงกับรายการที่แสดงตอนขอรับบริจาค ในรายละเอียดของงานนั้น เขาก็เลยมี
ข้อสงสัยฝากถามมาอีกว่า มีการตรวจรับงานอย่างไร การก่อสร้างต่อเติมนั้นได้ทาไปตามแบบแปลนที่
เรียกว่า สเปค ที่ทางเทศบาลนครลาปางได้กาหนดไว้ในสัญญาจ้างกับบริษัทผู้รับเหมาที่ชื่อ พ. อภิวัฒน์
การก่อสร้าง หรือไม่อย่างไร ประกอบกับเมื่อต้นปีที่มีพายุฝนหลังสงกรานต์ ถ้าจาไม่ผิดจะเป็นเดือน
พฤษภาคมหรืออย่างไรไม่ทราบ ที่มีลมฝนมาก็มีแผ่นที่ประดั บไว้ด้านบนศาลหลักเมืองหล่นลงมาแผ่น
หรือสองแผ่น แสดงว่าการก่อสร้างนั้นคงไม่ได้มาตรฐานแน่นอนมันถึงหลุดออกมา ก็เลยจะเรียนถาม
ด้วยว่า ได้ไปดาเนินการซ่อมแซมแผ่นที่หลุดชารุดเสีย หายนั้นหรือไม่บานหน้าต่างบานไม้ทั้งหลายที่
แตกร้าว ที่ว่าจะเป็นการแกะสลักก็ไม่ได้แกะสลักเป็นการทาสีเขียนลายไปเท่านั้นเอง เหล่านี้เป็นสิ่งที่
ท่านนายกเทศมนตรีควรจะตอบชีแ้ จงให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบเพื่อจะได้ปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นการ
ตอบคาถามให้สังคมได้รับรู้และรับทราบด้วย นี่ก็เป็นคาถามที่ผมเรียนถามเพิ่มเติม ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ า ยบริ ห ารจะชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม
หรื อ ไม่ ค รั บ ฝ่ า ยบริ ห ารไม่ มี อ ะไรชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม นะครั บ เชิ ญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง กระผมก็คงจะต้องถาม
นายกท่านเทศมนตรีว่า เหตุผลใดท่านไม่ตอบชี้แจงในรายละเอียดให้มันจบ ๆ ไปนะครับ เพราะในการ
ประชุมสภาฯ ที่ผ่านมา พอยกเรื่องนีข้ ึน้ มาถามก็บ่ายเบี่ยงไม่ได้ยอมตอบ อยากจะทราบเหตุผลว่า ทาไม
จึงไม่ตอบ ขอบพระคุณครับ
นายกิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นป ร ะ ธ า น สภาฯ
ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติทุก ท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ในเบื้องต้นผมได้ตอบคาถามทั้งสองประเด็น ในส่วนของเทศบาลและของกองทุน ในส่วนของเทศบาลก็
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ครบถ้วนตามคาถาม ส่วนของกองทุนศาลหลักเมืองก็จะรับเอาคาถามทั้งหมดไปเข้าสู่คณะกรรมการซึ่ง
ตอบครบถ้วนแล้ว ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุ ญ าตท่ า น
ประธานสภาฯ ผมว่าฝ่ายบริหารท่านตอบไม่ชัดเจนนะครับ จะเป็นว่าท่านไม่ได้เตรียมการหรืออย่างไร
ครับ แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนีอ้ ยู่ในความรู้สกึ นึกคิดและมีขอ้ มูลอยู่เต็มหมด ถ้าอย่างนัน้ ผมก็ถามสั้น ๆ อีกนิด
เดียวครับว่า กองทุนพัฒนาเทศบาลนครลาปางที่ท่านนายกเทศมนตรีนครลาปาง นายกิตติภูมิ นามวงค์
เป็นประธานกองทุนพัฒนานั้น เมื่อจัดตั้งแล้วได้มกี ารประชุมไปกี่ครั้งและในการประชุมนั้นได้มีการแถลง
งบดุ ล บั ญ ชี ค่ า ใช้ จ่ า ยรายรั บ รายจ่ า ยหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร เพื่ อ ที่ ผ มจะได้ ไ ปตอบคนที่ เ ป็ น หนึ่ ง ใน
คณะกรรมการนั้น เพราะผมได้ถามเขา เขาก็ตอบว่าไม่เคยมีการประชุม ผมก็เลยอยากทราบข้อเท็จจริง
เท่านั้นเองครับ ขอบคุณครับ หวังว่าท่านคงจะกรุณาให้คาตอบในครั้งนีน้ ะครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ายบริหารไม่เพิ่มเติมอะไร
นะครับ ฝ่ายบริหารไม่ตอบเพิ่มเติมนะครับ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ก็คง
ยังไม่จบ ผมจะขอเรีย นถามฝ่ายบริหารต่อเลยว่า ท่านจะตอบในการประชุมคราวหน้าหรือจะตอบ
เมื่อไหร่อย่างไร เป็นวาจาในสภาแห่งนี้หรือจะตอบเป็นหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมขอทราบตรงนี้เพิ่ม
เพือ่ ที่ผมจะได้นาไปตอบคาถามต่อประชาชนที่ฝากคาถามผมมาด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ายบริหารไม่ตอบนะครับว่าจะ
ชีแ้ จงเมื่อไหร่อย่างไร ไม่ตอบนะครับ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง ถ้าท่านไม่ตอบอย่างนี้แล้ว
ขอถามความเห็นท่านประธานสภาฯ ท่านจะให้ผมทาอย่างไร จะให้ผมนั่งเฉย ๆ รอคาตอบหรืออย่างไร
ช่วยแนะนาผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมคงทาอะไรไม่ได้ครับ คงต้อง
ไปหารือกับผูร้ ู้เรื่องนี้ละครับ ปรึกษาผูร้ ู้ดกี ว่านะครับ ผมคงให้คาปรึกษาไม่ได้นะครับ
3.2 เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาที่จอดรถม้า บริเวณถนนดวงรัตน์ ช่วงก่อนถึงหน้า
โรงแรมลาปางเวียงทอง (โดย นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง)
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง การ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่จอดรถม้า บริเวณถนนดวงรัตน์ ช่วงก่อนถึงหน้าโรงแรมลาปางเวียงทอง (โดย
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง) เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง ขอตั้งกระทู้ถ ามต่ อ
นายกเทศมนตรีนครลาปาง เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาที่จอดรถม้า บริเวณถนนดวงรัตน์ ช่วงก่อน
ถึงหน้าโรงแรมลาปางเวียงทอง ตามที่ได้มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนราคาญ มี
กลิ่นเหม็นและสกปรก รวมถึงได้รับผลกระทบจากการปรับระบบจราจร บนถนนดวงรั ตน์ ทาให้ที่จอด
รถไม่เพียงพอ มีควิ รถม้ามาจอดหน้าอาคารพาณิชย์ ทาให้ได้รับผลกระทบทางธุรกิจ และการอยู่อาศัย
ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ประชาชน จึงขอทราบว่าได้ดาเนินการไปแล้วอย่างไร และเมื่อไหร่จะ
แล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) อมลยา เจนตวนิชย์ ผูต้ ั้งกระทู้ถาม
(นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิต ติภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขออนุญาตตอบ
กระทู้นะครับ สั้น ๆ ได้ใจความนะครับ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจุดจอดรถม้าและกลิ่นเหม็นบริเวณ
ข้างโรงแรมลาปางเวียงทอง ขออนุญาตเอ่ยนามสถานที่นะครับ ผมจะลาดับเหตุการณ์การดาเนินการ
และผลของการด าเนิน การว่าเป็น อย่างไรนะครับ เรื่อ งดังกล่าวมี ก ารร้องเรี ย นครั้งแรกเมื่อวั นที่ 5
มิถุนายน 2563 การร้องเรีย นครั้งที่ 1 ผู้ร้อง คือ ประชาชนย่านอาคารพาณิชย์ข้างโรงแรมลาปาง
เวียงทอง ร้องเรียนปัญหา คือ 1. การจอดรถม้ากีดขวางหน้าอาคาร 2. กลิ่นเหม็น จากมูลและปัสสาวะ
ของม้า 3. ผูร้ ้องทาธุรกิจไม่มลี ูกค้าเข้าร้านเพราะได้รับผลกระทบจากการจอดรถและกลิ่นเหม็น ผลการ
ดาเนินการในครั้งแรกนี้ คือ 1. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เทศบาลได้ลงพื้นที่แนะนาผู้ประกอบการรถ
ม้าให้ดาเนินการแก้ไขเรื่องการจัดการมูลและปัสสาวะของม้า และขอความร่วมมือไม่จอดรถม้ากีดขวาง
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ทางเข้าออกของอาคาร 2. เทศบาลได้ทาหนังสือถึงสมาคมรถม้าจังหวัดลาปางให้ดาเนินการตรวจสอบ
ควบคุมผู้ประกอบการรถม้าในเรื่องของการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบการจอดรถม้า ผล
การดาเนินงานในครั้งนี้ ผู้ประกอบการรถม้ารับปากว่าจะดาเนิ นการทาความสะอาดสิ่งปฏิกูลทันทีที่มี
การถ่ ายสิ่งปฏิกูล และจะไม่จอดรถม้ากีดขวางทางเข้าออกหน้าอาคารของผู้ร้อง และเทศบาลได้ท า
หนังสือแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่คือการร้องเรียนครั้งแรก ต่อมาใน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ผู้ร้องคนเดิมได้ร้องปัญหาดังกล่าวในประเด็นเหมือนเดิมทั้ง 3
ประเด็ น เข้ า มาอี ก ผลการด าเนิ น การคื อ เมื่ อ วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลร่ ว มกั บ สถานี
ตารวจภูธรเมืองลาปางและศูนย์ดารงธรรมลาปาง สมาคมรถม้า ตัวแทนผู้ป ระกอบการรถม้า และ
ประชาชนย่านอาคารพาณิชย์ประชุมหารือลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้ข้อ
สรุปว่า 1. ย้ายจุดจอดรถม้าไปยังทางคู่ขนานถนนไฮเวย์ลาปาง – งาว ก่อนโค้งเข้าถนนดวงรัตน์ฝั่งซ้าย
2. ให้รถม้า 3 คันไปจอดที่หน้าโรงแรมลาปางเวียงทองเพื่อเป็นจุดแสดงสัญลักษณ์ว่ามีรถม้าบริการ
3. เทศบาลจะอานวยความสะดวกในเรื่องของการจัดท่อน้าสาหรับล้างมูลและปัสสาวะของม้า แผงกั้น
กรวย ไฟเตือน ป้าย ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้า ปรับปรุงถนนเพื่อลดความชันของถนนใกล้จุดรถม้าแห่ง
ใหม่เพื่อให้รถม้าได้วิ่งผ่านไปได้ ผลการดาเนินการในวันนั้นนะครั บ 1. เทศบาลได้ทาหนังสือขออนุญาต
ไปยังเจ้าพนักงานจราจรเพื่อย้ายจุดรถม้าอยู่ ได้ทาหนังสือไปเรียบร้อยแล้ว นะครับ 2. เทศบาลได้ทา
หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังโรงแรมลาปางเวียงทองขอจอดรถม้าหน้าโรงแรม 3 คัน 3. เทศบาล
ด าเนิน การจัด หาวั ส ดุ ต ามการร้อ งขอของผู้ ป ระกอบการรถม้ า ก็ มี เ รื่ องแผงกั้น ท่ อน้ า กรวย ป้า ย
ประชาสัมพันธ์ สัญญาณไฟเตือนจราจรซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ เพราะวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวบาง
รายการเป็ น เรื่ อ งของครุ ภั ณ ฑ์ ยั ง ไม่ จ บสิ้ น นะครั บ เมื่ อ วั น ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ส านั ก งานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาปางเชิญเทศบาลร่วมประชุมหารือปัญหาจุดจอดรถม้า ณ ห้องรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านรองสิทธิชัย จินดาหลวง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผมเอง
ไม่ได้เ ข้าร่ว มประชุมด้วย แต่ไ ด้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ท่านสุรทัศน์ พงษ์นิก ร
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข และหัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุขเข้าร่วมหารือในครั้งนั้น มติการประชุม
เห็นชอบให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาจุดจอดรถตามแนวทางของเทศบาลและได้เสนอแนะให้จัดทาสถานที่
จอดรถม้าไว้เป็นการเฉพาะในการแก้ไขปัญหาระยะยาว หลังจากนั้น วันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีการ
ร้องเรีย นครั้งที่ 3 ของผู้ร้องคนเดิมร้องเรีย นว่า ยั งไม่ไ ด้รับ การแก้ไ ขปัญ หาเดิมและประสงค์จะให้
เทศบาลเข้าดาเนินการตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เทศบาล
ยังไม่ได้รับผลการพิจารณาอนุญาตในการย้ายจุดจากเจ้าพนักงานจราจรซึ่งยังไม่ได้แจ้งให้ทางเทศบาล
ได้ทราบว่า ที่เราทาหนังสื อหารือไปแล้วนั้นจะตอบมาว่าอย่างไร และการพิจารณาให้จอดรถม้าหน้า
โรงแรมจากลาปางเวียงทองซึ่งเทศบาลก็ทาหนังสือถึงโรงแรมลาปางเวียงทองแล้วว่า มติที่ประชุมขอ
จอดรถม้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมีรถม้าบริการ 3 คันที่หน้าโรงแรมลาปางเวียงทอง ตอนนี้โรงแรม
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ก็ ยั งไม่ไ ด้ตอบจดหมายมา เทศบาลได้ติดตามทั้งหนังสือจากจราจรทั้งหนังสือขอความอนุเ คราะห์
โรงแรมลาปางเวียงทองอยู่ ซึ่งตอนนีร้ อหนังสือดังกล่าวเพื่อจะดาเนินการให้ถูกต้องต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จริง ๆ แล้วถ้าท่านผู้บริหาร
ลงมาแก้ไขเอง หรือเร่งรัดให้มีการแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกว่านี้ปัญหาจะไม่ยืดเยื้อเรื้อรังขนาดนี้
เพราะว่าเจ้าของอาคารพาณิชย์บริเวณนั้นต้องทามาหากิน ยิ่งสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันทุกคนก็เดือดร้อน
อยู่แล้ว เทศบาลยังไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ประชาชนได้ จริง ๆ ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคะเรื่องนี้ แต่ว่ามีการอ้ างหนังสืออ้างไปอ้างมา
สองเดือนกว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เกือบสามเดือนนะคะ อ้างหนังสือว่า ยังไม่ได้รับการตอบรับซึ่ง
ทางานแบบนี้ใครก็ทาได้ค่ะ ความจริงแล้วผู้บริหารควรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ผู้เดือดร้อนก่อนนะคะ
โดยการหาจุดใหม่ที่เหมาะสม เทศบาลนครลาปางมีพื้นที่กว้ างขวาง หาจุดจอดรถม้าตรงไหนก็ได้ที่
สามารถหากินได้ รถม้าก็สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ ร้านค้าก็ไม่เดือดร้อน ทามาหากินได้ตามปกติ แต่นี่
สามเดื อ นมาแล้ ว ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข อ้ า งว่ า เอกสารยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการของผู้บริหารได้ดีว่า เรื่องแค่นี้ยังทาไม่ได้เลยค่ะ
ความเดือดร้อนราคาญของประชาชนแค่นยี้ ังทาไม่ได้เลย ก็หวังว่าคงจะไม่มหี นังสือฉบับที่ 4 ต่อมานะคะ
เพราะว่ า ทุ ก คนก็ เ ดื อ ดร้ อ นมากในภาวะเศรษฐกิ จ แบบนี้ ท ามาหากิ นก็ ล าบาก ขอฝ่า ยบริ ห ารเร่ ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ า ยบริ ห ารจะชี้ แ จงเพิ่ ม
หรื อ ไม่ ค รั บ ไม่ มี น ะครั บ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

นายกิตติ จิวะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่ อ ไปในระเบี ย บวาระที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นได้ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ก่อนที่จะให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ
ได้รายงาน เชิญเลขานุการฯ ได้ชีแ้ จงระเบียบครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปางทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว ในข้อ 4.1 นั้น ก่อนที่คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบั ญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปางจะได้แถลงรายงานต่อที่ประชุม ผมมี
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ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 50 ซึ่งบัญญัติไว้เป็นหลักการว่า “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญ ญั ตินั้นตามร่ างเดิม และตามที่มีก ารแก้ไ ขเพิ่มเติม พร้อมทั้ ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย
การแปรญัตตินนั้ เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน” และในระเบียบดังกล่าวนี้ วรรคสองได้
บัญญัติไว้ว่า “ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชีแ้ จงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” เมื่อที่ประชุมเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมขอนาเรียนต่อ
ท่านประธานสภาฯ ได้ดาเนินการตามระเบีย บวาระเพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปางได้แถลงรายงานต่อที่
ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ
4.1 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของสภา
เทศบาลนครลาปาง (คณะกรรมการแปรญัต ติร่างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง)
นายกิต ติ จิวะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของสภาเทศบาลนครลาปาง
(คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง) เชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ์ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
เทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะรายงานเรื่องการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผมจะขออนุญาตท่านประธานแก้ไขข้อความบาง
ประโยคที่พิมพ์ผิดไป และบางประโยคมีขอ้ ความที่ตกหล่นไป ดังนี้ครับ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ในหน้าที่ 2 ข้อความเดิม “เริม่ ประชุมเวลา 08.00 น.” แก้ไขเป็น “เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.” ในระเบียบ
วาระที่ 1 ข้อความเดิม “ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี” แก้ไขคาว่า “หงส์” เป็น “หงษ์” ในระเบียบวาระที่ 1
ข้อความของร้อยเอกศักดิ์ชัย ข้อความเดิม “วันนี้เป็นการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากคณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องใด สามารถ
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สอบถามพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่ได้เชิญมาในวันนี้ได้” แก้ไขเป็น “มีเรื่องแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบดังนี้
1. วันนี้เป็นการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อรับฟั งข้อเท็จจริงหรือความเห็นของบุ คคลที่ได้เชิญมาตามหนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป
52001(สภา)/58 ลงวั นที่ 16 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญ มาให้รายละเอีย ดข้อมูลร่างเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ หากคณะกรรมการฯ
ท่านใดมีขอ้ สงสัยในเรื่องใด สามารถสอบถามพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่ได้เชิญมาในวันนี้ได้ 2. คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้รับหนังสือจากสานักงานเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001/4953 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2563 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เ สนอคาแปรญั ตติร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และหนังสือสานักงานเทศบาล
นครลาปาง ที่ ลป 52001/4954 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายผู้ชี้แจง แถลงข้อ เท็จจริง
และแสดงความคิ ด เห็น ต่ อคณะกรรมการแปรญั ตติ ร่า งเทศบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เป็ น ผู้ ชี้ แ จง แถลงข้อ เท็ จ จริ ง และแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ในหน้าที่ 3 ย่อหน้าที่ 3 ข้อความเดิมว่า “ตั้งแต่
เวลา 9.20 น. – 9.30 น. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้ยื่นหนังสือฯ” แก้ไข
เป็น “ตั้งแต่เวลา 9.20 น. – 9.30 น. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับ
มอบหมายฯ) ได้ยื่นหนังสือฯ” ในหน้าที่ 4 ย่อหน้าแรก ข้อความเดิม “แจ้งนายสมเกียรติ อัญชนา รอง
นายกเทศมนตรีนครลาปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคาแปรญัตติฯ ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 19 สิงหาคม
2563) เวลา 9.00 น. ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง” แก้ไขเป็น “กาชับนายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครล าปาง (ผู้ไ ด้รับ มอบหมายฯ) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคาแปรญัตติฯ ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 19
สิงหาคม 2563) เวลา 9.00 น. ด้วยนะครับ ” ในหน้าที่ 6 ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 2 จากด้านล่าง
ข้อความเดิม “และนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอแจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ
ทุกคนมาประชุมตามกาหนดเวลาโดยพร้อมเพรียงกัน” แก้ไขเป็น “และนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิก
สภาเทศบาล และพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
เทศบาลนครลาปาง ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รับฟังคาชี้แจงในวันนี้ ขอให้คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ทุกคนมาประชุมตามกาหนดเวลาโดยพร้อมเพรียงกัน ” และในวันที่ 19 สิงหาคม 2563
หน้าแรก ข้อความเดิม “1. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้เสนอญัตติ ร่าง
เทศบัญญัติฯ)” แก้ไขเป็น “1. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ)”
บรรทัดต่อไป ข้อความเดิม “เริ่มประชุมเวลา “08.00 น.” แก้ไขเป็น “09.00 น.” ในหน้าที่ 2 ระเบียบ
วาระที่ 3 ข้อความเดิม “เมื่อถึงเวลา 09.00 น.” แก้ไขเป็น “เมื่อถึงเวลานัด” ในหน้าที่ 3 ย่อหน้าที่ 3
ข้อความเดิม “เชิญ นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายก เทศมนตรีนครลาปาง ผู้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ
ชี้แจง” แก้ไขเป็น “เชิญ นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ)
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ชี้แจง” ย่อหน้าสุดท้าย ข้อความเดิม “นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ เ สนอ
ร่างเทศบัญญัติฯ)” แก้ไขเป็น “นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผูไ้ ด้รับมอบหมายฯ)”
ในหน้า ที่ 4 ย่อ หน้า แรก ข้อ ความเดิม “รองนายกเทศมนตรีน ครลาปาง” ขอแก้ไ ขโดยเพิ่ม คาว่า
“รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ)” ในหน้าที่ 7 ย่อหน้าที่ 3 ข้อความเดิม “เชิญ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ผู้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ชี้แจง” แก้ไขเป็น “เชิญ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ) ชี้แจง” ในย่อหน้าสุดท้าย
ข้อความเดิม “นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้เสนอร่างเทศบัญญัตฯ)” แก้ไข
เป็น “นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ)” หน้าที่ 8 ย่อหน้า
แรก ข้อความเดิม “รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง” แก้ไขโดยเพิ่มคาว่า “รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
(ผูไ้ ด้รับมอบหมายฯ)” หน้าที่ 10 ย่อหน้าที่ 2 ข้อความเดิม “เชิญ นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง (ผู้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ชี้แจง)” แก้ไขเป็น “เชิญ นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง (ผูไ้ ด้รับมอบหมายฯ) ชีแ้ จง” ย่อหน้าที่ 3 ข้อความเดิม “นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง (ผู้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ)” แก้ไขเป็น “นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ)” ย่อหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 2 ข้อความเดิม “รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง”
แก้ ไขโดยเพิ่มค าว่ า “รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง (ผู้ ได้รั บมอบหมายฯ)” หน้าที่ 11 ข้ อความเดิ ม
“ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ”
แก้ไขเป็น “ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564” บรรทั ด ที่ 10 นั บ จากด้ า นล่ า ง ข้ อ ความเดิ ม “ได้ ต รวจและพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย” แก้ไขเป็น “ได้รับฟังคาชี้แจงฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และ” บรรทัดที่ 8
นับจากด้านล่าง ข้อความเดิม “และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ” แก้ไ ขเป็น “และตามที่มีก ารแปรฯ”
บรรทัดที่ 3 นับจากด้านล่าง ข้อความเดิม “มีการแก้ไขเพิ่มเติม และให้ ” แก้ไขเป็น “มีผู้เสนอแปร และ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ แล้ว” นี่คือข้อความที่ผมขอแก้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ทั้ง 2 วันนะครับ ในวันที่ 18 และ 19 เพื่อที่จะให้ข้อความที่พิมพ์ตกหล่นไปหรือที่พิมพ์ผิดไป
ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ และจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม ท่านประธานครับ ผมจะขอ
อนุญาตให้ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้อ่านรายงาน
ของคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิก
สภาเทศบาลนครลาปาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมจะขออ่าน
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รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ซึ่งมี 2 วันนะครับ คือ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563
และวันที่ 19 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง อาคาร 2 ฝ่ายกิจการสภา สานักงานเทศบาลนครลาปาง
............................................
ผู้มาประชุม
1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี
ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ
เติงจันต๊ะ
กรรมการ
3. นายนพดล
ผดุงพงษ์
กรรมการ
4. นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์
กรรมการ
5. นายวิบลู ย์
ฐานิสรากูล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมเกียรติ
อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นายสุนทร
จวงพลงาม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
3. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
4. นางสาวสรัลชนา เกษสุวรรณ
ผู้อานวยการกองคลัง
5. นายสวัสดิ์
แก้วกระจ่าง ผู้อานวยการส่วนการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักการช่าง
6. นางวรารัตน์
ขลิบเงิน
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
7. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์
ผู้อานวยการส่วนบริหารการศึกษา
8. นายมนัส
ใหม่คา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
10. นางรุง่ ทิพย์
กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
11. นางพิมพร
ขัดศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12. นางวิลาวัณย์
บุษราคัม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
13. นางชัญญานุช
ทองคา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
14. นางสุจินต์
ใจสันกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
15. นางสาวชุติกาญจน์ ทาเกษม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
16. นางสิริรัตนา เสโลห์ คันธรักษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
17. นางกฤตาณัฐ
นามะสนธิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
18. นางนัทธ์หทัย
สุระสะ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
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19. นายวรากร
20. นางสาววัชราภรณ์
21. นายพิสิฐ
22. นางนฤตย์
23. นางจารุนันท์
24. นายศรายุทธ

จันโทกุล
ใจกระเสน
ชัยวงศ์สุรฤทธิ์
ไวปัญญา
มณีรัตน์
มีสถาน

นักสันทนาการชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
นายช่างสารวจอาวุโส
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีเรื่องแจ้งให้คณะกรรมการฯ
ทราบดังนี้
1. วัน นี้เป็น การประชุม พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงหรือความเห็นของบุคคลที่ได้เชิญมา ตามหนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป
52001(สภา)/58 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญมาให้รายละเอียดข้อมูลร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ หากคณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อสงสัย
ในเรื่องใด สามารถสอบถามพนักงาน/เจ้าหน้าที่ท่ไี ด้เชิญมาในวันนีไ้ ด้
2. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รับหนังสือจากสานักงานเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001/4953 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เป็น ผู้เสนอคาแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และหนังสือสานักงาน
เทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001/4954 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายผู้ชี้แจง แถลงข้อเท็จจริง
และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง เป็นผู้ชี้แจง แถลง
ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครั้งแรก)
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ
พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครัง้ แรก) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และมีท่านใดจะ
ขอแก้ไขรายงานฯ หรือไม่ ไม่มีการแก้ไขฯ นะครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขฯ จะถือว่าทุกท่านรับรองรายงานการ
ประชุมฯ นะครับ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครั้งแรก) วันที่ 13
สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอให้
คณะกรรมการฯ ได้ทาการพิจารณาในรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 9.20 น. ที่ประชุมได้พจิ ารณารายละเอียด ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักปลัดเทศบาล ได้แก่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งาน
เทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานงบกลาง งานงบกลาง และของกิจการสถานธนานุบาล
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ / งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ รายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ของสานักปลัดเทศบาล และของกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
ลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ซักถามรายละเอียดต่าง ๆ โดยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกคนได้รับทราบแล้ว
ตั้งแต่เวลา 9.20 น.- 9.30 น. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับ
มอบหมายฯ) ได้ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. หนังสือสานักงานเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001/4975 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้า งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการ
ดาเนินโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยก
ประตูชัย จานวนเงิน 59,395,466 บาท (ห้าสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
2. หนังสือสานักงานเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001/4976 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนทางเท้า และ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ จานวนเงิน 16,172,000 บาท (สิบหกล้าน
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. หนังสือสานักงานเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001/4977 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
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ความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเทศบาลนครลาปาง บริเวณตลาดสดเทศบาล 4 จานวนเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กาชับนายสมเกียรติ อัญชนา รอง
นายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคาแปรญัตติฯ ในวันพรุ่งนี้ (วันที่
19 สิงหาคม 2563) เวลา 9.00 น. ด้วยนะครับ
ตั้งแต่เวลา 9.30 น.- 9.50 น. ที่ประชุมได้พจิ ารณารายละเอียด ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองสวัสดิการสังคม ได้แก่ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ของ
กองสวัส ดิก ารสัง คม ได้ซักถามรายละเอี ย ดประมาณการรายจ่า ยต่า ง ๆ ที่ตั้งไว้ โดยผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกคนได้รับทราบแล้ว
ตั้งแต่เ วลา 9.50 น.- 10.00 น. ที่ป ระชุม ได้พิจ ารณารายละเอี ยด ร่างเทศบั ญญั ติง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่า ย
เฉพาะการ / งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ รายงาน
รายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ย ของกิ จ การสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารเทศบาลนครล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ซักถามรายละเอียดต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ทุกคนได้รับทราบแล้ว
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 10.40 น. ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองวิชาการและแผนงาน ได้แก่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ของ
กองวิชาการและแผนงาน ได้ซักถามรายละเอียดประมาณการรายจ่ายต่าง ๆ ที่ตงั้ ไว้ โดยพนักงาน/เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกคนได้รับทราบแล้ว
ตั้งแต่เวลา 10.40 น.- 11.30 น. ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่า ยทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แผนงาน
สาธารณสุข งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกับ สาธารณสุ ข งานโรงพยาบาล งานบริ ก ารสาธารณสุ ข และงาน
สาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริ การสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการพาณิชย์ งาน
ตลาดสด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ซักถามรายละเอียดประมาณการรายจ่ายต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ โดยพนักงาน/
เจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกคนได้รับทราบแล้ว
- พักการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. (ต่อ)
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอให้
คณะกรรมการฯ ได้ทาการพิจารณาในรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ต่อ
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.- 13.30 น. ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ร่างเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักการศึกษา ได้แก่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ของ
สานัก การศึก ษา ได้ซักถามรายละเอี ยดประมาณการรายจ่ายต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ โดยพนักงาน/เจ้า หน้า ที่ที่
เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกคนได้รับทราบแล้ว
ตั้งแต่เวลา 14.00 น.- 14.45 น. ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 รายงานรายละเอีย ดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองคลัง ได้แก่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ของ
กองคลัง ได้ซักถามรายละเอียดประมาณการรายจ่ายต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ โดยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกคนได้รับทราบแล้ว
ตั้งแต่เวลา 14.50 น.- 15.30 น. ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักการช่าง ได้แก่ แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล งานบาบัดน้าเสีย แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง
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คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ของ
สานักการช่าง ได้ซักถามรายละเอียดประมาณการรายจ่ายต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ โดยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่เ กี่ยวข้อง
ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกคนได้รับทราบแล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันพรุ่งนี้ คือวันที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2563 จะมีการประชุมพิจารณาคาแปรญัตติฯ ของนายสมบูร ณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล และ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล และพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รับฟัง คาชีแ้ จงในวันนี้
ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกคน มาประชุมตามกาหนดเวลาโดยพร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ ร้อยเอก

ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
(ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ลงชื่อ
จรูญ เติงจันต๊ะ
กรรมการ ลงชื่อ
นพดล ผดุงพงษ์
กรรมการ
(นายจรูญ เติงจันต๊ะ)
(นายนพดล ผดุงพงษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ลงชื่อ อมลยา เจนตวนิชย์
กรรมการ
ลงชื่อ วิบูลย์ ฐานิสรากูล กรรมการและเลขานุการฯ
(นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์)
(นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง อาคาร 2 ฝ่ายกิจการสภา สานักงานเทศบาลนครลาปาง
............................................
ผู้มาประชุม
1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงส์ใจสี
ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ
เติงจันต๊ะ
กรรมการ
3. นายนพดล
ผดุงพงษ์
กรรมการ
4. นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์
กรรมการ
5. นายวิบลู ย์
ฐานิสรากูล
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจง แถลงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตาม
หนังสือสานักงานเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001/4954 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ผู้เสนอคาแปรญัตติฯ)
3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ผู้เสนอคาแปรญัตติฯ)
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ วันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา
คาแปรญัตติ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แปรญัตติฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางทราบ ตามหนังสือ
สภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/55, 56, 59, 60 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2563 แล้วนั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และการพิจารณาคาแปรญัตติของผู้แปรญัตติฯ ตามที่ได้รับคาแปรญัตติฯ ไว้ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอย่างละเอียด ใช้หลักการพิจารณา ความจาเป็น
ความเหมาะสม ประหยัด และเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นเป็นสาคัญ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 มีคณะกรรมการท่านใดจะขอแก้ไขรายงาน
การประชุมดังกล่าวนี้ หรือไม่ อย่างไร ไม่มีทา่ นใดขอแก้ไขรายงานฯ นะครับ
เมื่อไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ก็ถือว่าที่ประชุ มให้การรับรอง
รายงานการประชุมฯ
มติที่ ประชุ ม ที่ประชุ มมี มติ รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ เมื ่อ วัน ที ่ 18
สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
เมื่อถึงเวลานัด คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญคณะกรรมการแปรญัตติและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เชิญร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ท าหน้ า ที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาค าแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ตามระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
3.1 พิจารณาคาขอแปรญัตติฯ ของนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
(ผู้เสนอคาแปรญัตติฯ) (โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่
สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์)
ร้อ ยเอกศั ก ดิ์ชั ย หงษ์ ใ จสี ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ ในระเบีย บวาระที่ 3 ข้อ 3.1
พิจารณาคาขอแปรญัตติฯ ของนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ จากการที่ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ได้ยื่นหนังสือ
เสนอคาแปรญัตติ จานวน 1 ข้อ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 โดยขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 -255 ตามรายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
นครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ จานวน 16,172,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์
โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.00 – 12.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ
1,055 เมตร หนา 0.05 เมตร ปรับปรุงทางเท้าทั้งสองข้างทาง พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร พร้อม
ปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า ง และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 28 ลาดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการช่าง) นั้น
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ ผู้เสนอคาแปรฯ ได้ชแี้ จงครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ผู้เสนอคาแปรญัตติฯ) ขอชี้แจงว่า การ
ขอลดรายจ่ายรายการนี้ เนื่องจากเห็นว่า 1. เป็นโครงการที่ต้องทาต่อเนื่องจากโครงการเคเบิลใต้ดินเฟส 1 โดย
โครงการเคเบิลใต้ดิน เฟส 1 ยังมีประเด็นการรับฟังความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการที่ไม่สุจริต และมีข้อร้องเรียน
ยังองค์กรตรวจสอบหลายแห่ง ดังนั้น ควรให้การตรวจสอบดังกล่าวได้ผลออกมาเป็นที่กระจ่างชัดเสียก่อน ค่อย
เสนอเข้ามาภายหลังจะเหมาะสมกว่า 2. ไม่เห็นด้วยกับการผลาญเงินงบประมาณ กล่าวคือในโครงการมีงาน
ลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ก่อสร้างทับผิวถนนลาดยางเดิมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ใช้งบประมาณกว่า 3 ล้านบาทเช่นเดียวกั น
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายก
เทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ) ชีแ้ จง
นายสมเกี ย รติ อั ญ ชนา รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง (ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายฯ) ชี้ แ จงว่ า
โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์
ดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องกับโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 1 ซึ่งเทศบาลได้
ทา MOU กับการไฟฟ้า 3 เฟส เฟส 1 ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ เฟส 2 ตั้งแต่ถนนดวงรัตน์ถึ งแยก
ประตูชัย ถนนพหลโยธินเป็นเส้นทางที่มีความสาคัญ เป็นรากฐานทางด้านเศรษฐกิจการค้าในอนาคต ปัญหา
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ไฟฟ้าดับ ๆ เปิด ๆ ก็จะหมดไป ปัญหานกพิราบจากถนนบุญวาทย์ก็ย้ายไปถนนพหลโยธิน ตอนนี้ถนนบุญ
วาทย์เรียบร้อยดี ในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการจ่ายเงินอุดหนุนในเฟส 1 ส่วนที่มีปัญ หาเรื่องการประชาพิจารณ์
นั้นยังไม่สิ้นสุด ยังไม่มีข้อยุติ เทศบาลก็ต้องดาเนินการต่อ ผู้รับเหมาก็ดาเนินโครงการได้ทันที เมื่อเสร็จแล้ว
เทศบาลก็ต้องก่อสร้างถนน ทางเท้า ถ้าไม่ตั้งงบประมาณไว้ก็จะมีปัญหาตามมาเพราะถนนพหลโยธินมีสถานที่
สาคัญ เช่น สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งถ้าตั้งงบไว้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น จึงขอคงโครงการ
นีไ้ ว้ตามร่างเดิม
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายก
เทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ) ได้มีหนังสือสานักงานเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001/4976 ลงวันที่
18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชี้แจงว่า “โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึง
ถนนดวงรัตน์ดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องกับโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 1
ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ซึ่งได้ตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2 - 96 คาชี้แจง
รายละเอียดหน้าที่ 2 - 232 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จานวนเงิน 53,884,600 บาท เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินอุดหนุน
จากเทศบาลนครลาปางไปแล้ว จะต้องดาเนินการก่อสร้างระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเฟส 1 ให้แล้ว
เสร็จภายในกาหนดเวลาตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน ซึ่งในการก่อสร้างมีความจาเป็นจะต้องรื้อถอน
ถนน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่มีอยู่เดิมออก และเมื่อการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็มีความจาเป็นจะต้อง
ก่อสร้างถนน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมที่ร้ือถอนออกไปแล้ว เพื่อเป็นการเตรียม
ดาเนินการไม่ให้ขาดตอน เทศบาลนครลาปางจึงตั้งจ่ายโครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้า ส่อง
สว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน์ เป็นจานวนเงิน 16,172,000 บาท ในร่า งเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจะได้เตรียมดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไว้ ให้การก่อสร้างเป็นไป
อย่างต่อเนื่องเมื่อการก่อสร้างระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 1 แล้วเสร็จสมบูรณ์
เนื่องจากถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ เป็นถนนสายสาคัญของเทศบาลนคร
ลาปาง เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล โรงแรม ห้างร้านธุรกิจต่าง ๆ บ้านพักอาศัยของประชาชนจานวนมาก และ
เป็นเส้นทางไปสถานีขนส่งเทศบาลนครลาปาง เมื่อการก่อสร้างระบบจาหน่ ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 1
ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์เสร็จเรียบร้อย และไม่มีการก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างขึน้ ทดแทนของเดิมที่รอื้ ถอนออกไปแล้ว จะก่อปัญหาทาให้ประชาชนได้รับความลาบากเดือดร้อนและขาด
ความปลอดภัยในการสัญจรบนถนนพหลโยธินช่ว งดังกล่าวเป็นอย่างมาก และเมื่อประชาชนประสบอุบัติเหตุ
เนื่องจากไม่มีการก่อสร้างถนนทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่างขึ้นมาทดแทนของเดิม เทศบาลจะต้องถูก
ประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ด้วยเหตุผลตามข้อเท็จจริงและจาเป็นดังกล่าว เทศบาลนครลาปางจึงใคร่ขอให้คณะกรรมการ
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แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณามีมติให้รายการนี้
คงไว้ตามร่างเดิม”
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จากที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ
ได้รับฟังคาชีแ้ จงของผู้แปรญัตติฯ และได้รับฟังคาชีแ้ จงของรองนายกฯ แล้ว ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
พิจารณา และผมจะขอมติในที่ประชุม ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 -255 ตามรายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือง
ลาปาง จังหวัดลาปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ จานวน 16,172,000 บาท
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเสียงข้างมาก จานวน 4 เสียง เห็นด้วยกับคาแปรญัตติให้ลด
รายจ่าย หน้าที่ 2 -255 ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน
ที่ ตั้ ง จ่ า ยในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน
ถึงถนนดวงรัตน์ จานวน 16,172,000 บาท, ไม่เห็นด้วยกับคาแปรญัตติฯ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
3.2 พิจารณาคาขอแปรญัตติฯ ของนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
(ผู้เสนอคาแปรญัตติฯ) (รายการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ชั ย หงษ์ ใ จสี ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ ในระเบีย บวาระที่ 3 ข้อ 3.2
พิจารณาคาขอแปรญัตติฯ ของนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ จากการที่ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ได้ยื่นหนังสือเสนอ
คาแปรญัตติ จานวน 1 ข้อ เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 โดยขอลดรายจ่ าย หน้าที่ 2 -256 ตามรายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
นครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตั้งไว้ 59,395,466 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดาเนินโครงการปรับปรุงระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร
ในด้านระบบงานโยธา ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อจัดให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางได้มีไฟฟ้า
เพื่อการอุปโภค ตลอดจนให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ประชาชนในการใช้ถนน
หรือสาธารณสถาน และส่งเสริมกิจการการท่องเที่ ยว อันเป็นการจัดทาบริการสาธารณะ ตามภารกิจอานาจ
และหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครลาปาง รวมทั้งให้เป็นตาม
แนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นไปตามระเบียบฯ
และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว
3686 ลงวัน ที่ 19 มิถุน ายน 2562 เรื่อ ง การดาเนิน โครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้า เคเบิล ใต้ดิน ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2) หนังสือจัง หวัดลาปาง ที่ ลป 0017.2/ว 36597 ลงวัน ที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อ ง การดาเนิน
โครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3) หนัง สือเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52004/716 ลงวันที่ 7 กุมภาพัน ธ์ 2562 เรื่อง ขอเข้า ร่ว ม
โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน
4) หนัง สือ เทศบาลนครลาปาง ด่ว นที่สุด ที่ ลป 52004/4251 ลงวัน ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อ ง
พิจ ารณาทบทวนงบประมาณด้า นโยธา โครงการก่อสร้า งปรับ ปรุง ระบบจาหน่า ยไฟฟ้า เป็น เคเบิล ใต้ดิน
บริเวณถนนพหลโยธิน เฟส 2 ช่วงถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย จังหวัดลาปาง
5) หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5306.20/43624 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้ง
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพหลโยธิน (เฟส 2) ช่วงถนน
ดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย จังหวัดลาปาง
6) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) โครงการปรับปรุง
ระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณช่วงตั้งแต่สามแยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถึงสี่แยกดอนปาน อาเภอ
เมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
7) หนัง สือ จัง หวัด ลาปาง ด่ว นที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 15357 ลงวัน ที่ 29 มิถุน ายน 2559 เรื่อ ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
9) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยเงิน อุด หนุน ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2563
10) หนัง สือ จัง หวัด ล าปาง ที่ ลป 0023.4/22396 ลงวัน ที่ 28 สิง หาคม 2561 เรื่อ ง ซัก ซ้อ ม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) หนัง สือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อ ง ซักซ้อ ม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12) หนัง สือ จัง หวัด ล าปาง ด่ว นที่ส ุด ที่ ลป 0023.4/8734 ลงวัน ที่ 25 มีน าคม 2562 เรื่อ ง
แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนสาหรับรัฐวิสาหกิจ
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง
แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนสาหรับรัฐวิสาหกิจ
14) หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1136 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง
อานาจหน้าที่ในการดาเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน
15) หนังสือจังหวัดลาปาง ลับ ที่ ลป 0023.4/9817 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง หารืออานาจ
หน้าที่ของเทศบาลนครลาปางในการดาเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 3/2563 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการช่าง) นั้น
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ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ ผู้เสนอคาแปรฯ ได้ชแี้ จงครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลาปาง (ผู้เสนอคาแปรญั ตติฯ) ขอชี้แจงว่า
การขอลดรายจ่ายรายการนี้ เนื่อ งจากเห็น ว่า 1. โครงการใช้ง บประมาณสูง สถานะการเงิน การคลัง ของ
เทศบาลไม่เอื้อต่อโครงการ เนื่องจากต้องใฃ้งบประมาณไปฟื้นฟูสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 และการจัดเก็บรายได้จากภาษีอยู่ในเกณฑ์ต่า 2. ไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนในภาวะการที่เทศบาลมี
ปัญหาเรื่องสถานะการเงินการคลั ง ปัจจุบัน การใช้กระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครลาปางมิได้มีปัญหาแต่
อย่างใด 3. เป็นโครงการที่ทาต่อเนื่องจากเฟส 1 ที่ยังมีประเด็นการรับฟังความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการที่ไม่
สุจริต และมีข้อร้องเรียนไปยังองค์กรตรวจสอบหลายแห่ง 4. ธรรมเนียมปฏิบัติท่ดี ีของผู้บริหารที่ใกล้หมดวาระ
ไม่ควรเร่งรัดจัดทาโครงการที่มีมูลค่าสูง ระยะเวลาดาเนินการยาวนานและผูกพันไปยังผู้บริหารคนใหม่
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายก
เทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ) ชีแ้ จง
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ) ชี้แจงว่า ขอให้
รายการนี้คงไว้ตามร่างเดิม เทศบาลนครลาปางจะได้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในปีหน้าคาดว่าเทศบาลจะ
มีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้น มีหน่วยงานภายนอกมาช่วยกาหนดรายได้ รวมทั้งรัฐบาลด้วย และปีนี้เป็นปีแรก
ที่ไ ด้ไ ปชี้แ จงต่อ สานัก งบประมาณ เทศบาลได้คานึง ถึง การประหยัด ค่า ใช้จ่า ยของเทศบาล ในส่ว นของ
ปัญ หาโรคโควิด 19 ก็มีง บจัด สรรมาช่ว ย ประกอบกับ การดาเนิน โครงการดัง กล่า วถือ เป็น นโยบายของ
รัฐ บาลที่จ ะนาสายไฟลงดิน การมีส ายสื่อ สารจานวนมากบนท้อ งถนนทาให้ทัศ นีย ภาพดูไ ม่เป็น ระเบีย บ
เรียบร้อย ดังนั้น ขอให้รายการนี้คงไว้ตามร่างเดิม
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายก
เทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ) ได้มีหนังสือสานักงานเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001/4975
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ชี้แจงว่า “เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังกล่าว ตั้งจ่ายตามบันทึกข้อความความร่วมมือ
โครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณช่วงตั้งแต่สามแยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถึงสี่แยก
ดอนปาน อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับเทศบาลนครลาปาง ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางได้มีไฟฟ้าเพื่อการอุปโภค ตลอดจนให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ถนนหรือสาธารณสถาน และส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว
อันเป็นการจัดทาบริการสาธารณะตามภารกิจอานาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อประโยชน์แ ก่
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง รวมทั้ง ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งการดาเนินโครงการ/แผนงานระบบเคเบิลใต้ดินระหว่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคกับเทศบาลนครลาปาง ตลอดจนการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding :
MOU) หรือทาสัญญาทางปกครอง (Memorandum of Agreement : MOA) ร่วมกัน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายรัฐบาล โดยจังหวัดลาปางตามหนังสือ ที่ ลป 001722/ว 36597 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
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พร้อมสาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว 3686 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
ซึ่งแจ้งให้เทศบาลนครลาปางถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาลดังกล่าว
เนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับเทศบาลนครลาปาง ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2562 ข้างต้น จัดทาขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาล ซึ่งถือได้วา่ เป็นรายการและจานวน
เงิ น ซึ่ ง มี ข้ อ ผู ก พั น ที่ ต้ อ งจ่ า ยตามกฎหมาย ซึ่ ง ต้ อ งห้ า มไม่ ใ ห้ แ ปรญั ต ติ ต ามข้ อ 61 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ดังนั้น ด้วยเหตุผลตามข้อเท็จจริงและ
ข้อ กฎหมาย เทศบาลนครล าปางจึง ใคร่ข อให้ คณะกรรมการแปรญั ต ติร่า งเทศบาลงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณามีมติให้รายการนี้คงไว้ตามร่างเดิม”
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จากที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รับฟัง
คาชี้แจงของผู้แปรญัตติฯ และได้รับฟังคาชี้แจงของรองนายกฯ แล้ว ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณา
และผมจะขอมติในที่ ประชุ ม ขอลดรายจ่ าย หน้ าที่ 2 -256 ตามรายงานรายละเอี ยดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัด
ลาปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งไว้ 59,395,466 บาท
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเสียงข้างมาก จานวน 4 เสีย ง เห็น ด้ว ยกับ คาแปร
ญัตติให้ลดรายจ่าย หน้าที่ 2 -256 ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ทั่ว ไป ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือ งลาปาง จัง หวัด ลาปาง
รายจ่า ยตามหน่ว ยงาน ที่ตั้ง จ่า ยในแผนงานเคหะและชุม ชน งานไฟฟ้า ถนน งบเงิน อุด หนุน เงิน อุด หนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ เงินอุ ดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งไว้ 59,395,466 บาท, ไม่เห็นด้วย
กับคาแปรญัตติฯ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
3.3 พิจารณาคาขอแปรญัตติฯ ของนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
(ผู้เสนอคาแปรญัตติฯ) (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เทศบาลนครลาปาง
บริเวณตลาดเทศบาล 4)
ร้อ ยเอกศัก ดิ์ชัย หงษ์ใ จสี ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ ในระเบีย บวาระที่ 3 ข้อ 3.3
พิจ ารณาคาขอแปรญัตติฯ ของนายสมหมาย พงษ์ไพบูล ย์ จากการที่น ายสมหมาย พงษ์ไ พบูล ย์ ได้ยื่น
หนังสือเสนอคาแปรญัตติ จานวน 1 ข้อ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 โดยขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 - 283
ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้ง จ่า ยในแผนงาน
สร้า งความเข้ม แข็ง ของชุม ชน งานส่ง เสริม และสนับ สนุ น ความเข้ม แข็ง ชุม ชน งบลงทุน ค่า ที่ด ิน และ
สิ่ง ก่อ สร้า ง อาคารต่า ง ๆ โครงการก่อ สร้า งอาคารศูน ย์ส่ง เสริมและพัฒนาอาชีพ เทศบาลนครลาปาง
บริเวณตลาดเทศบาล 4 ตั้งไว้ 20,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเทศบาลนครลาปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4 โดยทาการก่อ สร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 36
เมตร ยาว 44 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง เป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติ
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เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) นั้น
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ ผู้เสนอคาแปรฯ ได้ชแี้ จงครับ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ผู้เสนอคาแปรญัตติฯ) ขอชี้แจงว่า
การขอลดรายจ่ายรายการนี้ เนื่องจากมองว่า 1. อาคารนี้เคยได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
มาแล้วแต่ตกไป การก่อสร้างไม่สาเร็จ ซึ่งในตอนนั้นก่อสร้างเป็นอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยว
2. อาคารนี้ก่อสร้างในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ในการที่คนจะไปใช้สถานที่ 3. งบประมาณมีจากัด ควรใช้ ให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากกว่า
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายก
เทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ) ชีแ้ จง
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ) ชี้แจงว่า ขอให้
รายการนี้คงไว้ตามร่างเดิม เนื่องจากอาคารเดิมมีการก่อสร้างไปแล้ว 12% จึงไม่ควรรื้อทิ้ง และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ป ระชาชนควรปรับปรุงอาคารเดิม เพื่อให้ชุมชนมีส ถานที่ฝึกอาชีพที่สะดวก และมีสถานที่จัด
แสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายก
เทศมนตรีนครลาปาง (ผู้ได้รับมอบหมายฯ) ได้มีหนังสือสานักงานเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001/4977
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ชี้แจงว่า “โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เทศบาลนครลาปาง บริเวณ
ตลาดเทศบาล 4 จานวนเงิน 20,000,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อ สร้ างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้า ง
36 เมตร ยาว 44 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลนครลาปาง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 36 ลาดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยและรัฐ บาล โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ให้ชุม ชนในเขตเทศบาลนครลาปางได้มีส ถานที่
ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพของประชาชน ตลอดจนเป็นสถานที่สาหรับการแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมความรู้และรายได้ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง
เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปางยังขาดสถานที่เพื่อจัดทาเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ของตนเองอย่างเป็นกิจลักษณะ เพื่อเป็นการพัฒนาต่อ ยอดชุมชนให้เจริญก้าวหน้า สร้างเสริมความรู้และ
รายได้ของประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล จึงมีความจาเป็นต้องก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครลาปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4 จานวนเงิน 20,000,000 บาท ด้วย
เหตุผลตามข้อเท็จจริงและจาเป็นดังกล่าว เทศบาลนครลาปางจึงใคร่ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณามีมติให้รายการนี้คงไว้ตามร่างเดิม ”
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จากที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ
ได้รับฟังคาชีแ้ จงของผู้แปรญัตติฯ และได้รับฟังคาชีแ้ จงของรองนายกฯ แล้ว ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
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พิจารณา และผมจะขอมติใ นที่ป ระชุม ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 - 283 ตามรายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง
จังหวั ดล าปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็ งของชุ มชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครลาปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4 ตั้งไว้ 20,000,000 บาท
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเสียงข้างมาก จานวน 4 เสียง เห็นด้วยกับคาแปรญัตติให้ลด
รายจ่าย หน้าที่ 2 - 283 ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้ง
จ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครลาปาง บริเวณ
ตลาดเทศบาล 4 ตั้งไว้ 20,000,000 บาท, ไม่เห็นด้วยกับคาแปรญัตติฯ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ได้รับฟังคาชี้แจงฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยละเอียดแล้ว มีคณะกรรมการแปรฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ไม่มีแก้ไขนะครับ เมื่อ
เป็นเช่นนี้ คณะกรรมการแปรฯ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามร่างเดิม และตามที่มีการแปรฯ รวมทั้ง มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
แล้วยื่นรายงานดังกล่าวให้ประธานสภาเทศบาลนครลาปางดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ตามร่างเดิมและตามที่มผี ู้
เสนอแปร และมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ แล้วส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ยื่นต่อ
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปางและนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ
เสนอหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ ร้อยเอก

ลงชื่อ

ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
(ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
จรูญ เติงจันต๊ะ
กรรมการ
ลงชื่อ
นพดล ผดุงพงษ์
กรรมการ
(นายจรูญ เติงจันต๊ะ)
(นายนพดล ผดุงพงษ์)
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สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ลงชื่อ อมลยา เจนตวนิชย์
กรรมการ
(นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ลงชื่อ วิบูลย์ ฐานิสรากูล กรรมการและเลขานุการฯ
(นายวิบลู ย์ ฐานิสรากูล)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมสภานะครับ
ที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติ กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมมีข้อติดใจ
และสงสัยในรายงานของคณะกรรมการที่ได้รายงานต่อสภาฉบับนี้ เพื่อความกระจ่างและขจัดข้อสงสัย
ก่อนที่จะมีการพิจารณา ผมใคร่ขออนุญาตสอบถามคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ในหัวข้อประเด็นที่ผม
ติดใจสงสัยอยู่ ขออนุญาตท่านประธานนะครับ ประเด็นแรกจากที่คณะกรรมการได้รายงานมา ผมมีข้อ
สงสั ย สืบ เนื่ องจากว่า การพิจารณาในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ในหน้า 3 ที่คณะกรรมการแปรได้
พิจารณารายละเอียดในส่วนของงบประมาณรายจ่ายของสานักปลัดและกิจการสถานธนานุบาลนะครับ
ซึ่งผลการพิจารณานั้นคณะกรรมการได้สอบถามรายละเอีย ด และได้รับ ทราบอย่างเดีย ว เรื่องสืบ
เนื่องมาจากว่า เมื่อการประชุมในวาระแรกของการพิจารณางบประมาณครั้งที่แล้ว มีสมาชิกสภาฯ
หลายท่านได้ตั้งประเด็นสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณของสถานธนานุบาลในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย หน้า 1 – 2 ที่ว่ารายรับจริงกับรายจ่ายจริงออกมาแล้วเป็นกาไรสุทธิ 20,968,946.44 บาท
ตามเอกสารนะครับ มีผู้ท้วงติงว่าผิดพลาดและท่านประธานวินิจฉัยให้ใช้กระบวนการในวาระ 2 ในการ
แปรซึ่งยังเป็นข้อติดใจสงสัยอยู่ ผมไปดูตัวเลขแล้วก็เป็น ยี่สิบเอ็ดล้าน ตามเอกสาร แต่ว่าการชี้แจงของ
สถานธนานุบาลในชั้นคณะกรรมการแปร ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดเป็นอย่ างไร ขอเป็นคาถามนะครับ
เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการพิจารณาความถูกต้องว่าจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ครั้งนี้ อีกส่วนหนึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ในหน้า 5 คณะกรรมการ
ได้พิจารณาคาแปรของสมาชิกสภาฯ ที่ได้เสนอคาแปรญัตติ ผมได้อ่า นดูแล้วซึ่งในนี้มีรายละเอียดเรื่อง
ของเอกสารที่ประกอบการขอแปรมา มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออะไรทั้งหลาย 10 กว่ารายการนี้
นะครับ และทางผู้เ สนองบประมาณก็ ไ ด้มาชี้แจง ผมใคร่ขอสอบถามว่า ในการพิจารณาชั้นนี้ ทาง
คณะกรรมการแปรได้เชิญผู้เกี่ยวข้องก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มาสอบถาม หรือว่าขอความเห็นใด ๆ
ในการที่จะพิจารณาผลกระทบจากโครงการนี้หรือไม่ ขอเป็น 2 คาถามนะครับแล้วก็จะมีอีกคาถามหนึ่ง
สาหรับถามท่านประธานเพื่อที่จะวินจิ ฉัยนะครับ ขอบคุณครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปาง ได้สอบถาม 2 คาถามนะครับ เรื่องแรกคือ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ของสถาน
ธนานุบาลเกี่ยวกับตัวเลขตามที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่ และเรื่องที่สองคือ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ได้มี
การเชิญการไฟฟ้ามาสอบถามหรือไม่ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ์ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามว่า ได้เชิญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามา
ชี้แจงหรือไม่ ตรงนี้ผมในฐานะกรรมการแปรญัตติ ฯ คิดว่า ไม่น่าจะเกี่ยวที่เราจะมีอานาจส่งหนังสือไป
เชิญเขาเพราะเป็นเรื่องของกรรมการแปรญัตติ ฯ ซึ่งเป็นกรรมการสภาท้องถิ่นในข้อ 112 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น “เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคล
ใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการกระทาหรือเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น ให้เชิญในนาม
ของประธานคณะกรรมการคณะนั้น” ผมว่าอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติญัตติฯ ก็น่าจะอยู่
ในเทศบาลนครลาปาง ถ้าจะออกไปทากับหน่วยงานข้างนอก ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นะครับ ผมอยากจะชีแ้ จงแบบนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เรื่องตัวเลขของสถานธนานุบาล
ด้วยครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เรื่องสถานธนานุบาลเข้าใจ
ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับ ก็เลยไม่ได้สอบถามเพราะว่างบประมาณที่ว่าตัวเลขมันเขย่ง ก็ได้สอบถามนอก
รอบเรียบร้อยแล้วว่า เป็นงบประมาณที่คิด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง
จังหวั ด ล าปางที่ ท่านสมาชิก ได้สอบถามมายังคณะกรรมการแปร เกี่ย วกั บ งบเฉพาะการ ประเภท
กิจการสถานธนานุบาล ซึ่งที่ป รากฏในร่างเทศบัญญั ตินี้ ทางโรงรับจานาคิด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2563 รายรับจริง จานวน 40,452,796.69 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาท
หกสิบเก้าสตางค์) รายจ่ายจริง จานวน 18,483,915.90 บาท (สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้า
ร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) กาไรสุทธิ จานวน 20,968,946.44 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปด
พันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์) ซึ่งตามร่างเทศบัญญัตินี้ ที่เราประชุมกันในสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 มีสมาชิกหลายท่านติดใจตัวเลขว่า เมื่อรายรับจริงจานวน 40,452,796.69 บาท มา
หักออกจากรายจ่ายจริงจานวน 18,483,915.90 บาท กาไรสุทธิจะต้องอยู่ที่จานวน 21,968,880.79 บาท
(ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตัวเลขก็จะผิดไป ถ้า
ทางคาศัพท์ของบัญชีที่คุยข้างนอก เขาว่าตัวเลขมันเขย่งไป ขาดไป 999,934.35 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์) ซึ่งผมได้สอบถามเมื่อวันประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ได้คุย
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นอกรอบกับผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ของโรงรับจานาซึ่งแจ้งว่า เขาคิดแค่
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน ยังมีรายได้ มีการบริหาร
กิจการ มีกาไรเข้ามา ก็เป็นตัวเลขที่ขาดไปตรงนี้ ผมลองย้อนไปดูของปี 2563 ครับท่านประธาน ก็เป็น
แบบนี้จริง ๆ ครับ ย้อนไปดูของปี 2562 ก็เป็นแบบนี้จริง ๆ เป็นตัวเลขทางบัญชีของเขา เป็นการจัดทา
ระบบ e-LAAS ตัวเลขก็เลยแขย่งเป็นตัวนี้ ผมก็เลยเข้าใจ พอถึงชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ เราก็เลย
ไม่ติดใจแล้ว เราคุยเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีอะไรแล้วครับตรงนี้ หรือจะให้ผมขออนุญาตท่านประธาน
ขอให้ผู้อานวยการกองวิชาการฯ มาอธิบายเพื่อให้สมาชิก สภาฯ ที่สอบถามได้เข้าใจและบันทึกในการ
ประชุมในปีน้ีวา่ เป็นแบบนี้ ในปีหน้าก็ไม่รู้วา่ จะได้มายืนตรงนีห้ รือไม่ ในปีนกี้ ็จะได้บันทึกการประชุมไว้ว่า
ในปีหน้างบประมาณของโรงจานาก็จะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าจะเอามาเปรียบเทียบกับสถานีขนส่งไม่ได้ ของ
เขาเป็นรายรับจริงรายจ่ายจริง และรายรับก็สูงกว่ารายจ่าย แต่ของสถานธนานุบาลนี้รายรับ รายจ่าย
จริงและเป็นกาไรสุทธิ เป็นองค์กรที่มีกาไรสุทธิ ท่ านประธานจะอนุญาตให้ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
อธิบายหรือจะอนุญาตให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลได้ชี้แจงต่อจากผมนี้ก็ได้ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ คลาย
ข้อข้องใจครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง คุณสันติ เขียวอุไร ยังสงสัยอยู่
หรือไม่ครับ
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมก็คลาย
ข้อสงสัยนะครับ ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นข้อถกเถียงกันในวาระที่ 1 ก็อยากจะให้คลายข้อ
สงสัยกัน เพราะอาจจะมีสมาชิกสภาฯ หลาย ๆ คนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ วันนั้น และไม่ได้อยู่นอกรอบ
ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรได้ชแี้ จง มีอกี หนึ่งคาถามครับ เพื่อที่จะขอท่านประธานได้วินิจฉัย
นี่ไม่ได้อภิปรายนะครับ เป็นข้อสงสัยและสอบถามท่านประธานเกี่ยวกับงบประมาณ จากรายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ได้อ่านรายงานและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ในชั้นรายงานผลต่อสภาฯ ผมมีข้อติดใจที่จะสอบถามท่านประธาน เพื่อที่จะได้โปรดวินิจฉัยซึ่งผมสงสัย
และมีข้อติดใจว่า ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 61 “ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและ
จานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (2) รายจ่ายซึ่ง
เป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ง
หรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด” จากการที่อ่านรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
และก็ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ เมื่อช่วงที่ผ่านมา ผมอ่านรายงานแล้วคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
พิ จ ารณาค าแปรของผู้ ยื่ น ค าแปรตั ด ในรายการนี้ เรื่ อ งของการก่ อ สร้ า งสายไฟลงใต้ ดิ น เฟส 2
รายละเอียดตามความในข้อ 5 ซึ่งผู้แปรได้ให้เหตุผลไว้หลายประการ ในข้อที่ 3 หน้า 7 ก็ยังระบุว่า เป็น
โครงการที่ทาต่อเนื่องจากเฟส 1 แล้วในการตอบข้อซักถามของผู้เสนอในหน้า 8 ซึ่งท่านรองสมเกียรติ
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ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ว่า รายการนี้เป็นรายการ
ที่มขี ้อผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ก็เลยทาให้ผมสับสนนิดหน่อย เพราะว่าถ้าตามระเบียบกฎหมายนี้
เขาไม่ให้แปรในข้อรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผูกพัน ในครั้งนี้ก็เลยสับสนเพราะต้องใช้ประกอบในการ
พิจารณา โอกาสนีก้ ็ใคร่ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้โปรดวินิจฉัยว่า รายจ่ายในโครงการสายไฟลงใต้ดิน
ครั้งนี้เป็นข้อผูกพันตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อที่จะได้ใช้ประกอบในการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ด้วย
ความเป็นห่วงสุขภาพของผู้รว่ มประชุม ก็ใคร่ขอกราบเรียนท่านได้กรุณาสั่งพักการประชุมก่อน แล้วค่อย
ต่อกันตอนบ่ายน่าจะดีกว่าครับ ขอบพระคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นะครับ ที่สมาชิก
สภาฯ ได้กล่าวถึงคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ต้องขอใช้ข้อที่ว่า โดนพาดพิงมาถึงคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอชี้แจงก่อนที่ท่ านประธานจะวินิจฉัยนะครับว่า
การจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเฟส 2 ตามร่าง
เทศบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง ซึ่งใน
โครงการนี้เป็นเงินอุดหนุน อธิบายได้สั้น ๆ นะครับ ท่านประธานอนุญาตแล้วนะครับ เงินอุดหนุนใน
หน้าที่ 2 - 256 ในร่างเทศบัญญัตินี้นะครับ บอกว่า “เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุ น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จานวน 59,395,466 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการ
ด าเนิน โครงการปรับ ปรุ งระบบไฟฟ้ าเป็น เคเบิ ลใต้ ดิน เฟส 2 ตั้ง แต่ บ ริ เ วณถนนดวงรั ตน์ ถึง ห้า แยก
ประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ในด้านระบบงานโยธา ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่ อจัด
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางได้มีไฟฟ้า เพื่อการอุปโภค ตลอดจนให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม
มีค วามเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยแก่ ป ระชาชนในการใช้ ถ นนหรือ สาธารณสถาน ส่ ง เสริม กิ จ การการ
ท่องเที่ยว อันเป็นการจัดทาบริก ารสาธารณะ ตามภารกิจอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และ
ชุมชนน่าอยู่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ” ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรได้ดู
ตรงนี้ ในหน้า 2-258 “เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/ 2563
หน้าที่ 36 ลาดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการช่าง)” เงินอุดหนุนนี้ในร่างเทศบัญญัติเขียนไว้ว่า
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“ตั้งจ่ายจากเงินรายได้” แสดงว่าเป็นเงินของเทศบาลนครลาปางที่จะไปอุดหนุน ถ้าเงินตัวนี้ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ของเทศบาลนครลาปาง ถ้าไม่ได้ใช้งบประมาณนี้ก็ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง
ใช่หรือไม่ครับ เพราะว่าจ่ายจากเงินรายได้ ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามตามข้อ 61 “(1) ดอกเบี้ยและเงินส่ง
ใช้ต้นเงินกู้ (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย” ผมในฐานะกรรมการแปรญัตติฯ
ผมก็ไ ด้อ่านหมดแล้วว่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตรงนี้ผมก็ยังสับสนในบาง
เรื่อง เช่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ท่านประธานจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ทา
งบประมาณได้ชี้แจงว่า ในหน้าที่ 2-21 “รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทาตรงนี้
ครับ ประกอบด้ว ย (1) เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (2) เงิน
อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมวัย (3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) เด็กประถมศึกษา (4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมวัย (5) เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (6) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
หนังสือ เรีย น ค่าอุ ป กรณ์ ก ารเรีย น และค่ ากิจกรรมพั ฒนาผู้ เ รีย น) (7) เงิ นอุดหนุนสาหรับ ส่ งเสริ ม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (8) เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียนยากจน) (9) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส (ค่าจ้างครู) (10) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าวัสดุ และ
ค่าพัฒนาบุคลากร) (11) เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ค่าจัด การเรีย นการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นั ก เรี ย น และค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น) (12) เงิ น อุ ด หนุ น ส าหรั บ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
(เงิ นเดื อนครู และค่า จ้ างประจ า) (13) เงิ น อุด หนุน ส าหรั บ สนั บ สนุ น ศู นย์ พั ฒนาเด็ ก เล็ก (เงิ นเดื อ น
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าของชีพชั่วคราว และสวัสดิการสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจาก
ผู้ดูแลเด็ก) (14) เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินงานตามแนวทางโครงการในพระราชดาริด้านสาธารณสุข
(15) เงินอุด หนุนสาหรับ สารวจข้อมูล จานวนสัตว์ และขึ้นทะเบีย นสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (16) เงินอุดหนุนสาหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี (17) ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ (18) เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เ บี้ยยั งชีพป่วยเอดส์ (19) เงินอุดหนุนสาหรับสนั บสนุนเบีย ร์ยังชีพคนพิการ
ฯลฯ” ผมจะขออนุญาตท่านประธานให้เจ้าหน้าที่ที่ทางบประมาณได้ชี้แจงเงินเหล่านี้ว่า มีงบประมาณ
ไหนบ้างที่ถ้าไม่ได้ใช้จะต้องตกเป็น เงินสะสมของเทศบาล หรือเงินที่เ ขาให้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ ต้องส่งคืนไป
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แตะต้องไม่ได้ ท่านประธานจะอนุญาตให้มีการชี้แจงได้หรือไม่ครับ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
สมาชิกสภาฯ ที่ได้สอบถามซึ่งผมก็ได้ตอบชี้แจงไปเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมไม่ได้
ติดใจในสิ่งที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้นาเสนอมาเมื่อสักครู่นี้ ผมไม่ได้ติดใจอะไรเลย
ครับ แต่ผมติดใจที่ว่า ผมถามท่านประธานให้เป็นผูว้ ินจิ ฉัย เพื่อที่จะได้มผี ลต่อการตัดสินใจของผมว่า ใน
ญัตติที่แปรมานี้ ซึ่งมติของสภาฯ เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ผมมีข้อสงสัยว่า โครงการนี้เป็นโครงการ
ที่มีภาระผูกพันหรือไม่ตามข้อ 61 นะครับ ผมต้องการคายืนยันจากท่านประธานเป็นผู้วินิจฉัยแค่นั้นเอง
เพื่อที่จะนามาพิจารณาในวาระต่อไปครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในฐานะที่เป็นผู้ยื่นเสนอแปร
ตัดงบประมาณ 2 เรื่องนะครับ ก่อนที่ผมจะยื่นเสนอผมได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า เป็นเรื่องผูกพัน
หรือไม่ ซึ่งผมเห็นว่า ไม่ได้เป็นเรื่องผูกพัน มันเป็นงานต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับ โดยด้านกายภาพนั้น
จะทาหรือไม่ทาก็ไม่มีปัญหา ผมขอยกตัวอย่าง เช่น ถนนบุญวาทย์ไฟฟ้าลงดินก็เป็นโครงการที่ผสม
ไฟฟ้าบนอากาศกับใต้ดินอยู่ด้วยกันได้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับ สามารถดาเนินการได้ไม่เกี่ยวกันนะครับ
สาหรับโครงการจากสีแ่ ยกดอนปานไปโรงพยาบาลเขลางค์ที่เป็นเฟส 1 แล้วก็จะไปเป็นเฟส 2 ผมก็ไ ม่ได้
ใช้ค าว่ า ผูก พั น นะครั บ ผมว่า มัน ต่อเนื่อ ง ซึ่ง หมายความว่า ถ้ าเฟส 1 ได้ ท าจริ ง เฟส 2 ไม่ ไ ด้ ท าก็
สามารถอยู่ได้นะครับในทางเทคนิค เพราะถนนบุญวาทย์ก็ยังไม่มีปัญหานะครับ ก็ใช้งานได้ ในส่วนของ
โครงการงบประมาณ จานวน 16,000,000 บาท ที่มีทั้งทางเท้าและงานลาดยางที่ว่ าเป็นการผลาญเงิน
นะครับ ผมดูแล้วโครงการนี้...
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตครับท่านประธาน
กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ผมเห็นว่า เมื่อสักครู่นี้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงรายงานต่อที่ประชุม รายงานที่เขาเสนอต่อท่านประธาน เมื่อแถลง
เสร็จมีส มาชิก สภาฯ สงสั ย ผมก็ ไ ด้ชี้แ จงระเบีย บไปตั้งแต่เ บื้องต้น แล้วว่าข้ อ 50 วรรคสอง “ให้
คณะกรรมการแปรไปร่วมประชุมเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชีแ้ จงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงาน”
เมื่อคณะกรรมการแถลงเสร็จ มีสมาชิก สภาฯ สงสัยเขาก็ไ ด้ส อบถาม ที่ผมสรุป ความได้ที่นั่งฟังเมื่อ
สักครู่นี้ก็มีอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 ในหน้าที่ 1 – 2 ของสถานธนานุบาล เป็นประเด็นที่เราเคยถกกัน
ในชั้ นรั บ หลั ก การ แต่พ อในชั้ น แปรทางสมาชิ ก สภาฯ ที่ สอบถามเขาสงสัย ว่ า ในชั้น แปรไม่ ป รากฏ
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รายละเอีย ดตรงนี้ เขาก็ ไ ด้ส อบถามในประเด็นตรงนั้นก็ ไ ด้ยุ ติไ ป ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่องเขาถามว่ า
คณะกรรมการแปรได้เชิญเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมารับฟังในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ
แปรด้วยหรือไม่ เขาขอทราบเหตุผล ตรงนั้นก็จบไป อีกประเด็นหนึ่งท่านสมาชิกเขาได้สอบถาม โดยใช้
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 61 วรรคท้ายที่อ้างว่า “ถ้า
มีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาด” ผมว่าตรงนี้ท่านประธานต้องปฏิบัติหน้าที่ ต้องท าหน้า ที่ตรงนี้ใ ห้ถู ก ต้องตามพระราชบัญ ญั ติ
เทศบาล มาตรา 21 ซึ่งกาหนดไว้ว่า “ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดาเนินกิจการขอบสภาเทศบาลให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล” ดังนั้น ที่สมาชิกสภาฯ ท่านอื่นลุกขึ้นมาอภิปราย
ผมว่าเป็นการที่นอกเรื่องนอกประเด็นนะครับ จะขั ดต่อข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นข้อ 68 นะครับ
ดังนั้น ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ผมขอลุกขึ้นชี้แจงข้อ ระเบียบฯ กฎหมายตรงนี้เพื่อให้ที่ประชุมและ
ท่านประธานทราบ และให้ท่านประธานดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้วย ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก็ไม่เป็นไรครับคุณสมบูรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านประธานให้ผมนั่งลงใช่ไหมครับ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง คุณสันติ เขียวอุไร ได้สอบถาม
2 ข้อซึ่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ ชี้แจงไปแล้วนะครับ และจะให้ผมวินิจฉัย ผมอ่านตาม
รายงานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมคิดว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นแปร หรือความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ เขาก็ต้องพิจารณาถี่ถ้วนดีแล้ว จึงสรุปออกมาเป็นรายงานแล้วก็ส่งมาถึงผม สาหรับเรื่องข้อ
กฎหมายว่า MOU เป็นสัญญาหรือไม่ ผมก็ไม่อาจชีข้ าดได้ว่า เป็นหรือไม่เป็น นายกมีอะไรอีกครับ รักษา
มารยาทหน่อยนะครับ ขอความกรุณาครับ ผมว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดนี ะครับ ผมก็วินิจฉัยว่า ตามรายงาน
ที่คณะกรรมการแปรฯ ส่งมาถูกต้องครับ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมก็เคารพในคาวินิจฉัยของท่านประธาน
นะครับ ที่ผมสอบถามเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ผมจะต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อไปในการขอมตินะครับ ซึ่ง
มตินี้ก็ค่อนข้างละเอียดอ่อน ผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี แต่จากการฟังเหตุผลและการ วินิจฉัย
ของท่านประธานแล้ว ผมก็พอจะรับทราบและอนุมานได้ ประกอบกั บการตัดสินใจและการวินิจฉัยใน
ประเด็ นนี้ของผม ให้บันทึก ไว้นะครับ ผมไม่มีเ จตนาที่จะอภิป รายหรือรบกวนใด ๆ ดังนั้น เมื่อท่าน
ประธานวินจิ ฉัยมาเป็นเช่นนี้ ผมก็จะน้อมรับและจะได้ไปพิจารณาในการตัดสินใจในชั้นต่อไปครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนชี้แจงอีกครั้งนะครับ การ
ประชุมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการประชุมงบประมาณ หรือญัตติใด ๆ ก็ตาม ทุกครั้งที่มีการลงมติ หรือการ
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กระทาใด ๆ ที่เกิดขึน้ ในห้องประชุม ทุกท่านก็ต้องรับผิดชอบตามนั้นอยู่แล้วนะครับ เราทาอะไรด้วยกันก็
รับผิดชอบร่วมกันนะครับ ไม่เป็นไร ตอนนี้ก็เกือบ 13:00 น. ผมขอพักรับประทานอาหารกลางวันและ
กลับมาประชุมอีกครั้งในเวลา 14:00 น. ขอบคุณครับ
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.55 น.
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. (ต่อ)
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้ ไ ด้เ วลา 14.00 น.
ตามที่ท่านประธานฯ ได้นัดหมายเข้าประชุมต่อในช่วงบ่าย ผมได้นับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกอยู่ในที่
ประชุม 19 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานได้ดาเนินการประชุมต่อครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในช่วงเช้าก่อนที่จะมีการพัก
รับประทานอาหารกลางวัน เราอยู่ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 ที่ประชุมรับทราบการประชุมของคณะกรรมการ
สามัญแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนคร
ลาปางไปแล้ว ลาดับต่อไประเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.2 ญัตติ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ( วาระที่ 2 )
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2
ญัตติ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาเภอเมือง
ลาปาง จังหวัดลาปาง (วาระที่ 2) เชิญ เลขานุการสภา
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2
ซึ่งเราจะพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ในวาระที่ 2 เกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ มีระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้สาหรับการพิจารณา ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 51 บัญญัติหลักการไว้ว่า วรรคแรก “ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปร
ญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น วรรคสองกาหนดว่า ถ้าที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปร
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ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก “ นี่คือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผมขอเรียนชี้แจงตามนี้ เมื่อ
ที่ประชุมพร้อมและทราบระเบียบที่ผมได้ชี้แจงเมื่อสักครู่แล้ว ผมกราบเรียนท่านประธานได้ดาเนินการ
ในระเบียบวาระนีเ้ ป็นลาดับต่อไปครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 4.2.1
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กราบเรียน
ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ขออนุญาตก่อนที่จะมีการพิจารณาและลงมติในประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 (วาระที่ 2)
ในสภาแห่งนี้ ผมต้องกราบขอโทษที่ในวันก่อนผมไม่ได้มาร่วมชี้แจงในขั้นกรรมการแปรญัตติ และได้
มอบให้กับรองนายกเทศมนตรี ได้มายื่นคาแถลงต่อกรรมการแปรญัตติเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนที่จะ
ลงมติผมขออนุญ าตชี้ แจง หลั งจากที่ไ ปร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณของอนุ ก รรมาธิ ก ารปรับ ลด
งบประมาณของท้องถิ่น ปีนี้เป็นปีแรกของท้องถิ่นเทศบาลนครลาปาง ปีที่แล้วเป็นเรื่องขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และปีถัดไปก็จะเป็นองค์กรท้องถิ่นในประเภทอื่น ๆ ต่อไป ในการทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ของปีนี้ งบประมาณรายจ่ายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งก็ คืองบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป รัฐอุดหนุนทั่วไป ส่วนที่สองก็คืองบประมาณรายจ่ายที่เกิดจากท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเอง
ตามคาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ และทางผู้บริหารได้เสนอแปรญัตติไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของสองงบประมาณ ในงบประมาณที่หนึ่ง ก็คืองบประมาณที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้ ซึ่งสมาชิกสภาได้
ยื่นแปรญัตติตัดลดโครงการเคเบิลใต้ดินเป็นศูนย์ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณรายจ่ายที่
เกิดจากท้องถิ่นจัดเก็บเอง ขอชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมาย เป็นไป
ตามอานาจหน้าที่ และเป็นไปตามข้อผูกพัน และข้อระเบียบกฎหมายอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นสมาชิกก็
ได้ ถ กเถี ย งกั น ในสภาแห่ งนี้ ม าพอสมควรแล้ ว ผมก็ ค งไม่ จาเป็ นต้ อ งอธิ บ ายในรายละเอีย ด แต่ ก็
อยากจะบอกไว้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเฟส 1 เกิดจาก MOU ระหว่าง
เทศบาลกับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อผูกพันตามกฎหมายอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้
สมาชิกสภาแห่งนี้ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมายต่อไป ในประเด็นที่
สอง เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งสภาสมาชิกสภาฯ ได้แปรญัตติขอตัดลด 2 โครงการ คือโครงการศูนย์
ส่งเสริมอาชีพ และโครงการปรับปรุงถนนพหลโยธินตั้ งแต่แยกดอนปานถึงแยกเวียงทอง โครงการ
ดังกล่าวผมตั้งงบประมาณไว้ ในหมวดเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินอุดหนุนโดยทั่วไปนี้ เป็นเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลจัดให้กับทางเทศบาล ซึ่งผมเองไปอธิบายให้กับอนุกรรมการแปรญัตติของสภาผู้แทนราษฎรไว้
เรียบร้อยแล้ว และได้เซ็นยอมรับด้านเอกสารของสภาผู้แทนไว้เรียบร้อยแล้วว่า ทางสภาผู้แทนราษฎร
ไม่ติดใจในเรื่องดังกล่าว ให้คงโครงการดังกล่าวเอาไว้ซึ่งปีน้ีเป็นปีแรกที่การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ของรัฐบาลจะจ่ายให้กับท้องถิ่นในรูปแบบของเงินอุดหนุน จริง ๆ เงินอุดหนุนมีอยู่สองแบบ คือเงินอุดหนุน
ทั่วไปและเงินอุดหนุนตามภารกิจ แต่ในปีนี้เทศบาลนครลาปางตามภารกิจเราไม่ได้รับพิจารณาแม้แต่
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โครงการเดียว เพราะเราได้เมื่อปีที่แล้วไปเรียบร้อยแล้ว โดยปกติทั่วไปงบอุดหนุนทั่วไปจะจัดสรรผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลได้จัดสรรว่าปีหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นยอดเงินเท่าไหร่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดสรร
ปันส่วนให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศไทย แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่สานักงบประมาณจัดมายังท้องถิ่นโดยตรงและ
ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ชี้แจงในงบประมาณในหมวดดัง กล่าวด้วยตัวของท้องถิ่นเอง โดยที่โครงการดังกล่าว
ผ่านการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อย อยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยได้รับ
หรือไม่ได้รับ ตอนนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นภาระให้กับท้องถิ่น นั้น ๆ อีกต่อไป
ซึ่งจริง ๆ แล้วโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ทางประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายเมื่อสักครู่ว่า
เงินอุดหนุนทั่วไปมีอะไรบ้าง ท่านประธานแปรญัตติได้พูดไว้ถูกต้อง แต่งบโครงการที่ท่านขอแปรตัด
เป็นศูนย์ ได้บรรจุในงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เพราะอนุกรรมการงบประมาณของ
สภาผูแ้ ทนราษฎรให้ทางเทศบาลนครลาปางเซ็นรับทราบ และอนุกรรมการก็ไม่ได้ตัดลดแม้แต่บาทเดียว
ให้ตามโครงการที่ทางเทศบาลขอไป จึงขอชี้แจงให้กับทางสมาชิกสภาเป็นองค์ประกอบสาหรับการ
พิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป
4.2.1 ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 -255 ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอ
เมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง
ถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์
จานวน 16,172,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพหลโยธิน
ตั้งแต่สี่ แ ยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.00 12.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,055 เมตร หนา 0.05 เมตร ปรับปรุงทางเท้าทั้งสองข้าง
ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่อ งสว่า ง และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง เป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 28 ลาดับ
ที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักการช่าง)
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสียงข้างมาก มีมติเห็นด้วยกับคาแปรฯ
ขอลดรายจ่ายฯ จานวน 4 เสียง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จานวน 1 คน
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2.1
เรื่อง ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 - 255 ท่านนายกฯ มีอะไรจะชี้แจงอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ
คณะกรรมการแปรญัตติมีอะไรจะชีแ้ จงเพิ่มเติมหรือไม่ นายแพทย์วัฒนามีอะไรครับ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เท่าที่ผมทราบคือ
ในวาระที่สองไม่ ค วรจะมีการอภิปรายหรือชี้แจงอะไรเพิ่มเติม แต่วันนี้อยากให้ท่านเลขานุการสภา
อธิบายว่า การที่ท่านนายกฯ มาชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งในวาระที่หนึ่งเราได้มีการพูดเรื่องนี้กันแล้ว ท่านก็ได้
บอกในที่ประชุมแล้วว่าจะไปประชุมที่กรุงเทพ ผมอยากให้ท่านเลขาชี้แจงระเบียบอีกครั้งว่า ถูกต้อง
หรือไม่ ทาได้หรือไม่
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับข้อซักถาม
หรืออาจจะเป็นข้อสงสัยที่ท่านสมาชิกได้ลุกขึ้นถามต่อท่านประธาน เพื่อให้กระผมในฐานะเลขานุการ
สภาช่วยชี้แจงระเบียบฯ ขณะนี้ท่านประธานกาลังเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 เรื่องพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง วาระที่ 2
และกาลังให้ที่ประชุมพิจารณารายการที่มีการขอแปร ตามที่มติคณะกรรมการแปรได้แถลงต่อที่ประชุม
ไปแล้วตามข้อ 4.2.1 ผมเรียนว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 2 นั้นในชั้นคณะกรรมการแปร
ญัตติมีอยู่สองช่วง ช่วงที่หนึ่งก็คือการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 วาระที่ 2 ชั้น
แปรญัตติในชั้นของคณะกรรมการแปร ซึ่งที่ประชุมแห่งนี้ก็ได้ดาเนินการโดยให้คณะกรรมการแปร
ญัตติได้มาแถลงชี้แจงตามระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 เสร็จสิ้นไปแล้ว ตอนนี้ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2
นั้นเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 2
ชั้นแปรญัตติในชั้นสภาท้องถิ่น ก็เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับข้อ 51 ที่ผมได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้ว่า ใน
ระเบียบวาระที่สองนั้นให้ปรึกษาเรียงลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรหรือที่คณะกรรมการแปรแก้ไขเท่านั้น
ที่ท่านถามว่า ในการประชุมพิจารณาวาระที่สองในส่วนที่มีการแปรเป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรนั้น
ผมเรียนว่า ในการพิจารณาในวาระที่สองของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ฯ นั้น ในชั้นสภา ถ้าเราดู
ตามระเบียบข้อบังคับข้อ 63 วรรคสอง คนที่จะอภิปราย คนที่จะแสดง ความคิดเห็นในข้อที่มีการแปร
หรือในข้อที่คณะกรรมการแปรแก้ไข ก็คือเจ้าของร่าง ในที่นี้ก็หมายถึงท่านนายกเทศมนตรี อีกส่วน
หนึ่งก็คือคณะกรรมการแปร ซึ่งเป็นผู้พิจารณาในชั้นแปร ถ้าจะใช้สิทธิในการอภิปรายชี้แจงก็ทาได้ อีก
ส่วนหนึ่ง ถ้าในรายงานของคณะกรรมการแปรปรากฏว่ามีการสงวนคาแปรไว้ ผู้ที่สงวนคาแปรไว้ก็คือ
สมาชิก หรืออาจจะเป็นทางผู้บริหารที่เสนอคาแปร แล้วถ้ามีการสงวนคาแปรไว้ในชั้นพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ผู้สงวนคาแปรก็มีสิทธิอภิปรายชี้แจงเฉพาะส่วนที่ได้ยื่นแปรฯ นอกจากนี้ก็มี
คณะกรรมการแปรฯ ที่ส งวนความเห็นไว้ ถ้าในรายงานการประชุม ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
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ปรากฏมีก ารสงวนความเห็นไว้ ผู้ที่สงวนความเห็นไว้ก็อาจอภิป รายหรือชี้แจงได้ด้วย ฉะนั้นบุคคล
เหล่านี้ที่จะมีสิทธิพูดในที่ประชุมในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ขั้นแปร
ญัตติ (วาระที่ 2) ในชั้นสภา ถ้าถามว่าในวาระนี้ ท่านนายกฯ มีสิทธิพูดหรือไม่ เขาเป็นเจ้าของร่าง เป็นผู้
เสนอร่าง เมื่อมีการแปรฯ มีการแก้ไขฯ ก็มีผลกระทบต่อร่างฯ ที่เสนอ เขาก็มีสิทธิพูดนะครับ เข้าใจนะครับ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีไม่
ทราบว่าตอบไม่ค่อยตรงคาถามหรือถามไม่ตรงคาตอบ เพราะผู้เสนอร่างจบสิ้นในคณะกรรมการแปร
ญัตติคณะกรรมการก็นาเสนอสภาเพื่อให้สภาพิจารณาว่าจะรับของใคร ของคณะกรรมการแปรที่สรุป
เสนอมาในสภาแล้ว หรือตามร่างเดิมเท่านั้นเอง ถ้าท่านเลขาพูดแบบนี้ เท่าที่ฟังมาฝ่ายเสนอก็ไม่ได้
สงวนคาแปรอะไรด้วย ถ้าอย่างนั้นก็ให้ท่านพูดสิครับ จะพูดโน้มน้าวอะไรต่อสภาก็พูดเพิ่มเติมไปเลยสิ
ถ้าเอาอย่างนัน้ ไม่สวยกว่าหรือ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่ท่านเลขาได้ชี้แจงตาม
ระเบียบให้ที่ประชุมทราบแล้ว และผมก็ถามนายกไปแล้ว ท่านเลขาบอกว่าในชั้นนี้นายกในฐานะผู้เสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณก็อภิปรายได้ เมื่อสักครู่ผมถามท่านนายกฯ ว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่
ท่านนายกฯ บอกว่าไม่มีนะครับ ทางคณะกรรมการแปรญัตติมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2.1 เรื่อง ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 - 255
ก่อนลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมก่อนครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ผมได้นับองค์ประชุมก่อนที่
ประธานจะขอมติในข้อ 4.2.1 ตอนนี้มสี มาชิกอยู่ในที่ประชุม 19 คน ครบเป็นองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เรื่อง ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 – 255
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้ลดรายจ่ายฯ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปร
ญัตติ จานวน 8 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม 10 เสียง ,
งดออกเสียง 1 คน
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มติ ท่ี ป ระชุม ที่ ป ระชุ ม สภาฯ มี ม ติ เ สีย งข้ า งมาก จ านวน 10 เสี ย ง เห็น ด้ ว ยตามร่ า งเดิ ม
หน้าที่ 2 -255 ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รายจ่ายตาม
หน่วยงาน ที่ตงั้ จ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิง่ สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยก
ดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ จานวน 16,172,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ โดยทาการเสริมผิวแอสฟัล ต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 10.00 - 12.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,055 เมตร หนา 0.05 เมตร
ปรับปรุงทางเท้าทั้งสองข้างทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่อ ง
สว่าง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
3/2563 หน้ า ที่ 28 ล าดั บ ที่ 11 ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป (ส านั ก การช่ า ง) , เห็ น ด้ ว ยกั บ มติ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 8 เสียง , งดออกเสียง จานวน 1 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ลาดับต่อไป
4.2.2 ขอลดรายจ่าย หน้ าที่ 2 -256 ตามรายงานรายละเอี ย ดประมาณการรายจ่า ย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอ
เมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ตั้งไว้ 59,395,466 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดาเนิน
โครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยก
ประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ในด้านระบบงานโยธา ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อจัด
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางได้มีไฟฟ้า เพื่อการอุปโภค ตลอดจนให้เกิดทัศนี ยภาพที่สวยงาม
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ประชาชนในการใช้ถนนหรือสาธารณสถาน และส่งเสริมกิจการการ
ท่องเที่ยว อันเป็นการจัดทาบริการสาธารณะ ตามภารกิจอานาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครลาปาง รวมทั้งให้เป็นตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่
และชุมชนน่าอยู่ ตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นไปตามระเบี ย บฯ และหนังสือ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) มติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 25 กันยายน 2561 ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0211.5/ว 3686 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง การดาเนินโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
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2) หนังสือจังหวัดลาปาง ที่ ลป 0017.2/ว 36597 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การดาเนิน
โครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3) หนังสือเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52004/716 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเข้าร่วม
โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน
4) หนังสือเทศบาลนครลาปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 52004/4251 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
พิจารณาทบทวนงบประมาณด้านโยธา โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
บริเวณถนนพหลโยธิน เฟส 2 ช่วงถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย จังหวัดลาปาง
5) หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5306.20/43624 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
แจ้งค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพหลโยธิน (เฟส 2) ช่วง
ถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย จังหวัดลาปาง
6) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) โครงการ
ปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณช่วงตัง้ แต่สามแยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถึงสี่แยกดอน
ปาน อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
7) หนังสือจังหวัดลาปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 15357 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
10) หนังสือจังหวัดลาปาง ที่ ลป 0023.4/22396 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12) หนังสือจังหวัดลาปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/8734 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง แบบ
บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนสาหรับรัฐวิสาหกิจ
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนสาหรับรัฐวิสาหกิจ
14) หนังสือสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1136 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง อานาจหน้าทีใ่ นการดาเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน
15) หนังสือจังหวัด ลาปาง ลับ ที่ ลป 0023.4/9817 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง หารือ
อานาจหน้าที่ของเทศบาลนครลาปางในการดาเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 36 ลาดับ
ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการช่าง)
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มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสียงข้างมาก มีมติเห็นด้วยกับคาแปรฯ
ขอลดรายจ่ายฯ จานวน 4 เสียง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จานวน 1 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง คณะกรรมการแปรญัตติฯ มี
อะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ดิ ฉั น นางสาวอมลยา เจนตวนิ ช ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอใช้ สิ ท ธิ ใ นฐานะ
คณะกรรมการแปร ในเรื่องนี้อยากจะเรียนที่ประชุมให้ทราบว่า โครงการเคเบิลใต้ดินถนนพหลโยธิน
เฟส 1 ได้มีการฟ้องศาลปกครองไว้แล้ว ในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง อีกทาง
หนึ่งก็ทราบมาว่า ส่วนที่ได้มีการร้องไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางเรื่องการทาแบบสารวจที่เป็นเท็จ
ทางฝ่ายกฎหมายของท้องถิ่นจังหวัดก็ ได้ให้เทศบาลชี้แจง และเทศบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อ
ตรวจสอบข้อ เท็จ จริ งในเรื่ อ งนี้ ก็ ท ราบมาว่า ได้ มีก ารไปแจ้ง ความในเรื่ องของเอกสารเท็ จ ไว้ แ ล้ ว
เพราะฉะนั้นในโครงการเฟสที่ 2 ซึ่งเป็นเฟสที่ตอ่ เนื่องกับเฟสที่ 1 ที่มีการทาแบบสารวจเท็จขึ้นมา ก็ไม่
สมควรที่ จะด าเนิ นการต่ อ เพราะยั งไม่มีค วามชัดเจนว่ าเฟสที่ 1 จะสามารถดาเนินการได้หรื อไม่
เพราะฉะนั้น หากมีการลงมติในเรื่องนี้ ขอเสนอในที่ประชุมว่า ขอให้เป็นการลงมติโดยการออกเสียง
ขานชื่อเพื่อความชัด เจนว่า ท่านใดเห็นด้วยกั บ เรื่องนี้ และท่านใดไม่เห็นด้วยกั บเรื่องนี้ เนื่องจากมี
ปัญหาข้อร้องเรียนไปยังจังหวัดและฟ้องศาลปกครองไปเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่ า นนายกมี อ ะไรจะชี้ แ จง
เพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดเรื่องการลงคะแนนแบบเปิดเผย
โดยการขานชื่อครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่มีท่าน
สมาชิกเสนอญัตติเพื่อให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามรายชื่อถูกต้องหรือไม่ครับ ในระเบียบวาระที่ 4
ข้อ 4.2.2 ผมเรียนว่าเกี่ยวกับการลงมติมีอยู่สองวิธีคือการลงคะแนนโดยเปิดเผย และการลงคะแนนลับ
ตามข้อ 73 (1) และ (2) ข้อ 74 “การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ยกมือขึน้ พ้นศีรษะ (2) ยืนขึ้น (3) เรียกชื่อสมาชิกตามตัวอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล”
ผมเข้าใจว่าท่านสมาชิกเสนอญัตติขอออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตามข้อ 74 (3) ซึ่งข้อ 74 วรรคสอง
บอกว่า “การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นร้องขอหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผยตาม (2) และ (3) เมื่อที่ป ระชุมสภาท้องถิ่น มีมติ เห็นชอบแล้ว ก็ใ ห้ใช้วิธีออกเสีย งลงคะแนน
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ตามนั้น ” สรุปว่าที่ท่านสมาชิกร้องขอเมื่อสักครู่จะต้องมีสมาชิก ไม่น้อยกว่าสามคนร่วมเสนอญัตติ
หลังจากนั้นท่านประธานก็จะนาปรึกษาในที่ประชุมว่า จะเห็นด้วยให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามที่มี
ผู้เสนอหรือไม่ เข้าใจนะครับ ผมขอให้ท่านประธานนาปรึกษาต่อไป
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาชี้แจง
ข้อระเบียบ เมื่อสักครู่คุณอมลยา เจนตวนิชย์ เสนอให้ลงมติเปิดเผยโดยการขานชื่อ ขอผู้เสนอร่วม 3
ท่านครับ ผู้เ สนอร่ว มถู ก ต้องนะครับ ผมจะขอมติใ นที่ป ระชุมว่าจะให้ลงมติ เ ปิดเผยโดยการขานชื่อ
หรือไม่นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับวิธีการให้ลงมติเปิดเผยโดยการขานชื่อ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นด้วยให้ลงมติตามที่มี
ผู้เสนอ 8 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นด้วย 10 เสียง
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเสียงข้างมาก จานวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยให้ลงมติเปิดเผย
โดยการขานชื่อ , เห็นด้วยให้ลงมติโดยการขานชื่อ จานวน 8 เสียง , งดออกเสียง จานวน 1 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สรุปว่าจะลงมติโดยใช้วิธีการ
ยกมือนะครับ และเมื่อไม่มีการอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติจากที่ประชุม สภาฯ ในเรื่อง ขอลดรายจ่าย
หน้าที่ 2-256 ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมก่อนครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 19 ท่าน
ครบเป็นองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เรื่อง ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2-256
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้ลดรายจ่ายฯ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นด้วยกับคณะกรรมการ
แปรญัตติที่ขอลดรายจ่าย จานวน 8 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่าง
เดิม โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จานวน
10 เสียง งดออกเสียง 1 คน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเสียงข้างมาก จานวน 10 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่
2 -256 ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้ง
จ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รายการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งไว้ 59,395,466 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ในการดาเนินโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเฟส 2 ตั้งแต่บริเวณ
ถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ในด้านระบบงานโยธา ตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาล เพื่อจัดให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางได้มีไฟฟ้า เพื่อการอุปโภค ตลอดจน
ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ประชาชนในการใช้ถนนหรือสาธารณสถาน
และส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว อันเป็นการจัดทาบริการสาธารณะ ตามภารกิจอานาจและหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครลาปาง รวมทั้งให้เป็นตาม
แนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นไป
ตามระเบียบฯ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ , เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 8 เสียง ,
งดออกเสียง จานวน 1 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ลาดับต่อไป
4.2.3 ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 - 283 ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอ
เมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน ที่ตั้งจ่า ยในแผนงานสร้า งความเข้ม แข็ง
ของชุม ชน งานส่ งเสริม และสนับ สนุนความเข้ม แข็งชุม ชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่า ง ๆ โครงการก่อ สร้า งอาคารศูน ย์ส่ง เสริม และพัฒ นาอาชีพ เทศบาลนคร ลาปาง
บริเวณตลาดเทศบาล 4 ตั้งไว้ 20,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเทศบาลนครลาปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4 โดยทาการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 36 เมตร ยาว 44 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 36 ลาดับ ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง สวัสดิการ
สังคม)
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสียงข้างมาก มีมติเห็นด้วยกับคาแปรฯ
ขอลดรายจ่ายฯ จานวน 4 เสียง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จานวน 1 คน
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นายกิ ต ติ จิว ะสั นติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่า นนายกมี อะไรจะชี้แ จง
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อ
ไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ก่อนลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 19 ท่าน
ครบเป็นองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เรื่อง ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 - 283
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้ลดรายจ่ายฯ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ
แปรญัตติที่ขอลดรายจ่าย จานวน 8 เสียง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จานวน
10 เสียง งดออกเสียง 1 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเสียงข้างมาก จานวน 10 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่
2 - 283 ตามรายงานรายละเอี ย ดประมาณการรายจ่ า ย งบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รายจ่ายตาม
หน่ว ยงาน ที่ตั้ง จ่า ยในแผนงานสร้า งความเข้ม แข็ง ของชุม ชน งานส่ง เสริม และสนับ สนุน ความ
เข้ม แข็ง ชุม ชน งบลงทุน ค่า ที่ด ิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง อาคารต่า ง ๆ โครงการก่อ สร้า งอาคารศูน ย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครลาปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4 ตั้งไว้ 20,000,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครลาปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4
โดยทาการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 44 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลาปาง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 36 ลาดับ ที่ 1 ตั้งจ่ายจาก
เงิน อุดหนุนทั่ว ไป (กองสวัสดิการสังคม) , เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 8 เสียง ,
งดออกเสียง จานวน 1 คน
4.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง (วาระที่ 3)
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง (วาระที่ 3) ก่อนที่จะขอมติจากที่ประชุม ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ระเบียบก่อนครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ตามระเบียบวาระ
ที่ 4 ข้อ 4.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง(วาระที่ 3) ที่ท่านประธานจะได้นาปรึกษาหารือต่อที่ประชุม ผมมี
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 52 บัญญัติหลักการว่า
“การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มกี ารอภิปราย ถ้ามีเหตุอนั สมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่” สรุปใจความว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 3 ตามระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 นั้น จะไม่มีการอภิปราย และในการ
พิจารณา ท่านประธานก็จะสอบถามหรือขอมติในที่ประชุมว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ ขอท่านประธานได้ดาเนินการต่อไปครับ
นายกิต ติ จิว ะสั นติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ ท่า นเลขานุ ก ารสภาฯ
ได้ชแี้ จง ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ นะครับ และก่อนลงมติ ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมก่อนครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 19 ท่าน
ครบเป็นองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง จานวน 11 เสียงครับ
นายกิต ติ จิว ะสั นติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ท่ านใด ไม่ เ ห็นชอบ
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง
โปรดยกมือครับ
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นายจาตุร งค์ พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เ ห็น ชอบให้ต ราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง จานวน
1 เสียง , งดออกเสียง 7 คน
มติ ท่ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ มสภาฯ มี ม ติ เ ห็น ชอบให้ต ราเป็น เทศบัญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือ งล าปาง จัง หวัด ล าปาง
จานวน 11 เสียง , ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน 1 เสียง , และงดออกเสียง 7 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบีย นราษฎรและบั ต ร
ประจาตัวประชาชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน รายการระบบบัตรคิว พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ระบบ งบประมาณ 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.1 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน งบลงทุน
ค่า ครุ ภั ณฑ์ ครุ ภั ณฑ์ ส านั ก งาน รายการระบบบั ต รคิ ว พร้อ มติด ตั้ ง จานวน 1 ระบบ งบประมาณ
235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เชิญผูเ้ สนอครับ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน งบลงทุน
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน รายการระบบบั ต รคิ ว พร้ อ มติ ด ตั้ ง จ านวน 1 ระบบ
งบประมาณ 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานบริหารงาน
ทั่ว ไป งานทะเบี ย นราษฎรและบัต รประจาตั วประชาชน งบลงทุน ค่า ครุภั ณ ฑ์ ครุภั ณ ฑ์ส านัก งาน
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รายการระบบบัตรคิว พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ งบประมาณ 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน รายการระบบบัตรคิว พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ งบประมาณ 235,000 บาท
(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29
เหตุผล
สานักปลัดเทศบาล ได้ตงั้ งบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบบัตรคิว พร้อมติดตั้ง จานวน 1
ระบบ เป็นเงิน 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สาหรับงานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากปัจจุบันระบบบัตรคิวที่ใช้สาหรับบริการ
ประชาชนได้มีการพั ฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความทันสมัย และสะดวกต่อการใช้งานสาหรับ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อระบบบัตรคิวของงานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชนมีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนและเทศบาลนครลาปางซึ่ งเป็นเทศบาล
ขนาดใหญ่ที่ให้บริการประชาชนจานวนมากและมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน จึงมีความ
จาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขอ
แก้ไขรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบบัตรคิว พร้อมติดตั้ ง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ระบบบั ต รคิ ว พร้ อ ม
จานวน 1 ระบบ เป็น เงิ น 235,000 บาท ส าหรั บ ติดตั้ง จานวน 1 ระบบ เป็นเงิน 235,000 บาท
งานทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน สาหรั บ งานทะเบี ย นราษฎรและบัต รประจาตั ว
ประกอบด้วย
ประชาชน ประกอบด้วย
1. เครื่อ งจั ด ล าดั บ คิ ว อั ต โนมัติ แบบปุ่ ม สั ม ผั ส 1. เครื่องจัดลาดับบัตรคิวอัตโนมัติ จานวน 1
เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
2. แป้ น กดส าหรั บ เรี ย กผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร จ านวน 2. แป้นกดสาหรับเรียกผู้มาใช้บริการ จานวน
8 เครื่อง
8 เครื่อง
3. ป้ายประจาช่องบริการ จานวน 8 ป้าย
3. ป้ายประจาช่องบริการ จานวน 8 ป้าย
4. ป้ายเหล็กแสดงผลกลาง 3 หลัก 3 บรรทัด 4. จอแอลอีดีทีวี (LED TV) ขนาดไม่น้อย
กว่า49 นิ้ว พร้อมขายึด จานวน 2 จอ
จานวน 1 ป้าย
5. ชุ ด เครื่ อ งขยายเสี ย ง จ านวน 1 ชุ ด
5. ลาโพงฝังฝ้า ขนาด 8 นิ้ว จานวน 1 ชุด
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6. โปรแกรมเชื่อมต่อระบบคิวและวิเคราะห์สถิติ
จานวน 1 ระบบ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 3-320 ลาดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)

ประกอบด้วย Amplified สาหรับขยายเสียง
และลาโพงไม่น้อยกว่า 6 วัตต์
6. โปรแกรมเชื่อมต่อระบบคิ วและวิเ คราะห์
สถิติ จานวน 1 ระบบ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 55
ลาดับที่ 1
- ตั้ งจ่ า ยจา กเงิ นอุ ด หนุ น ทั่ วไ ป ( ส านั ก
ปลัดเทศบาล)

รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่แนบมาพร้อมนี้
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ 29 “การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดั ง นั้ น ขอได้ โ ปรดน าเรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ พิจ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานบริหารงาน
ทั่ว ไป งานทะเบี ย นราษฎรและบัต รประจาตั วประชาชน งบลงทุน ค่า ครุภั ณ ฑ์ ครุภั ณ ฑ์ส านัก งาน
รายการระบบบัตรคิว พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ งบประมาณ 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้า
พันบาทถ้ว น) ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค์ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
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นายกิต ติ จิว ะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง
จะอภิปราย ขอให้ท่านเลขาสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายครับ เชิญครับ

ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯ

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตติใน
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติเรื่อง เสนอญัตติขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ประชาชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน รายการ ระบบบัตรคิวพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ
งบประมาณ 235,000 บาท (ส อ ง แ ส น ส า ม ห มื ่ น ห้ า พั น บาทถ้ ว น) ผมมี ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 29 บัญญัติหลักการไว้ว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” จากหลักการดังกล่าวนั้นที่เกี่ยวกับญัตตินี้ คือ ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในญัตติ
ก็เป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 หน้าที่ 2-139 รายละเอียดตรงนี้ให้ที่ประชุมไปดู นอกจากนั้น
รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เมื่อสักครู่ตัวแทนของฝ่ายบริหารได้พูดชี้แจงแล้วว่า เป็นตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / 2563 หน้าที่ 55 ลาดับที่ 1 เมื่อที่ประชุมเข้าใจแล้ว
ก็ขอนาเรียนต่อท่านประธานได้นาปรึกษาหารือเพื่อให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้พิจารณาต่อไป ญัตติดังกล่าว
เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ที่ประชุมก็เพียงพิจารณาว่า จะอนุมตั ิหรือไม่อนุมัติ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ซึ่งเป็นงบประจาปี 2563 นั้น ในเมื่อ
เทศบาลเราเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มีประชาชนมาใช้บริการเยอะเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรของเรา
ในเมื่อการเปลี่ย นแปลงค าชี้แจงไปในทางที่ดี เพื่อให้เ ทศบาลของเราได้บ ริก ารประชาชนให้มีความ
สะดวก ผมก็ ไ ม่ขัด ข้ องอะไร แต่ก็ อยากจะเรีย นให้เ จ้าหน้ าที่ ที่เ กี่ย วกั บ การจัด ซื้อจัดจ้างพร้อมที่จ ะ
ดาเนินการได้ภายในปีงบประมาณนีน้ ะครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
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นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เ คารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง
สานักทะเบียนของเทศบาลนครลาปางเป็นสานักทะเบียนที่ดีเด่นมาหลายสมัย แล้วก็ให้บริการผู้มาใช้
บริการได้ดีมาก ดังนัน้ สิ่งที่ผมอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เสนอ ขอภัยที่เอ่ยนาม ท่านรองนายก
สมเกียรติ อัญชนา ขอข้อมูลให้ท่านตอบว่า ผูม้ าใช้บริการตอนนี้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด และพื้นที่ใช้สอย
พอเพียงหรือไม่ อาจจะมีตัวเลขเปรียบเทียบว่าเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไร และมีบริการที่พิเศษอย่างไรบ้าง
ผมอยากจะฟังที่ท่านชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ เพื่อพวกเราจะได้รับทราบถึงความก้าวหน้านี้ด้วยความดีใจ
อยากจะได้ขอ้ มูลครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายแพทย์วัฒนาฯ อยากได้คา
ชีแ้ จงเพิ่มเติม เชิญ นายสมเกียรติ อัญชนา
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมเกีย รติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ไ ด้
สอบถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นไปในการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลนครลาปางเป็นงานทะเบียนราษฎรขนาดใหญ่ เป็นงานทะเบียนที่มีประชากรมากกว่า 50,000
คนขึ้นไป และมีจานวนครัวเรือนมากกว่า 15,000 ครัวเรือน ในปัจจุบันนี้ สถานที่เ ริ่ม คับ แคบแล้ว
เนื่องจากมีทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น และมีทั้งประชาชนที่มาใช้บริการ ถึงแม้ว่าเราจะเปิดให้บริการในเวลา
พักเที่ยง เที่ยงวันยังมีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนให้บริการอยู่ รวมทั้งการให้บริการในวันเสาร์ เราก็เปิดทา
การ ประชากรที่เข้ามาใช้บริการก็จะมีจานวนที่ไม่คงที่เท่าไหร่ แต่ก็ค่อนข้างมีจานวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานท าบัตรประจาตั ว ประชาชน ปัจจุบันนี้ป ระชาชนผู้ที่ มีสิท ธิ ท าบัตรประจ าตัวประชาชน
สามารถไปทาบัตรประชาชนที่งานทะเบียนไหนก็ได้ที่มีระบบออนไลน์ในการทาบัตรประชาชน ก็จะมี
ประชาชนที่ อ ยู่ น อกเขตเทศบาลจ านวนหลายแห่ ง เข้ า มาใช้ อ าศั ย บริ ก ารของเทศบาลนครล าปาง
เนื่องจากว่าทางเราบริการได้ดีและเวลาที่ใช้ในการบริการก็ สะดวก รวดเร็ว การให้บริการก็เป็นไปด้วย
ความยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส มี ค นที่ อ ยู่ น อกเขตเทศบาลเข้ า มาท าบั ต รประชาชนในเขตเทศบาลจ านวน
ค่อนข้างมาก ในโอกาสต่อไปคิดว่าสถานที่คงจะไม่เพียงพอ ประกอบกับเครื่องมือที่มีอยู่ก็เริ่มล้าสมัย
ไปแล้ว เพราะใช้มาเป็นเวลานาน ก็คงจะขอความกรุณาต่อสภาแห่งนี้ว่าในโอกาสต่อไปก็คงจะขอได้รับ
การสนับสนุนจากสภาเทศบาลนครลาปาง ทั้งในเรื่องของจานวนบุคลากร ทั้งในเรื่องของเครื่องมือ
เครื่องใช้ และงบประมาณที่จะใช้ในการให้บริการประชาชน ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

55
ขอบคุณส าหรับ คาชี้แจงที่เป็นนามธรรมคือไม่มีข้อมูลตัวเลขอะไรเลย พื้นที่ใ ช้สอยกี่ตารางเมตร มี
พนักงานเจ้าหน้าที่อยู่กี่คน สถิติประจาเดือนผมเคยเห็นว่าทาได้ดี มีสถิติทุกเดือน ที่ผมกราบเรียน
ถามเมื่อสักครู่น้ีก็อยากจะทราบว่าการให้ความสะดวกนี้ดีแล้ว เราไม่ขัดข้อง แต่เราใคร่ขอทราบข้อมูล
ว่าคนมาทาบัตรประชาชนเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ จากปีที่แล้วเทียบกับปีนี้ได้ หรือไม่ จากเดือนที่แล้ว
เทียบกับเดือนนี้ได้หรือไม่ เป็นอย่างไร นัน่ ถือเป็นรูปธรรมมองเห็นภาพได้ชัดเจน แล้วเดี๋ยวนี้ผมมาทีไร
ก็พบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น น่าชื่นใจ ประตูทางเข้าเปิดออก ยิ่งในช่วงโควิดก็นาเก้าอี้มาตั้งเพิ่มทาง
ด้านข้างบันไดขึ้นชั้นสองห้องประชุมสภาด้วย เพราะฉะนั้น ผมอยากจะเรียนว่าฝ่ายบริหารน่าจะให้
ความสนใจจริงจังมากกว่านี้ ที่ตอบเป็นนามธรรมว่ามากขึ้นนั้น มากขึ้นกี่คน เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่
แล้วถ้าตอบว่าพื้นที่คับแคบอยากขยับขยาย ต้องการพื้นที่กี่ตารางเมตร เราอาจจะอนุมัติให้ไปสร้าง
อาคารทะเบียนราษฎร์ข้นึ ใหม่ก็ได้ เพราะสถานที่จอดรถก็ค่อนข้างจะคับแคบไม่เพียงพอ เหล่านี้เป็นสิ่งที่
ผูบ้ ริหารน่าจะต้องใส่ใจให้มากกว่านี้ ตอบแบบนามธรรมใครก็ตอบได้ ขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ เชิญ เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ตอนนี้สมาชิกสภาอยู่ในที่
ประชุมทั้งหมด 19 ท่านครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานัก งาน รายการ ระบบบัตรคิวพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ งบประมาณ
235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มคี รับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จานวน 17 เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน รายการระบบบัตรคิว พร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 ระบบ งบประมาณ 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี,
งดออกเสียง 2 คน
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5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดอุปกรณ์เพื่อการ
เรีย นรู้ ห้อ งสื่อ มัล ติมีเ ดีย จานวน 1 ชุด เป็นเงินจานวน 1,169,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นเก้า พันบาทถ้วน) สาหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง) (สานัก
การศึกษา)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปตั้ งจ่า ยเป็นรายการใหม่ ใ นแผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ ห้องสื่อมัลติมีเดีย
จานวน 1 ชุด เป็นเงินจานวน 1,169,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สาหรับ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรูเ้ มืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง) (สานักการศึกษา) เชิญผูเ้ สนอครับ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น เหลื อ จ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ใ นแผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ
หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภั ณฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่ รายการชุด อุป กรณ์ เ พื่อการเรีย นรู้
ห้องสื่อมัลติมีเดีย จานวน 1 ชุด เป็นเงินจานวน 1,169,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่น เก้าพันบาทถ้วน) สาหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง) (สานักการศึกษา)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ห้องสื่อมัลติมีเดีย จานวน 1 ชุด เป็ นเงินจานวน 1,169,000 บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สาหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง)
(สานักการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัตโิ อนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึก ษา งานศึก ษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรูห้ อ้ งสื่อมัลติมีเดีย จานวน 1 ชุด เป็นเงิน
จานวน 1,169,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สาหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมือง
ล าปาง (มิ ว เซี ย มล าปาง) (ส านั ก การศึ ก ษา) เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยวิธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27
เหตุผล
เทศบาลนครล าปาง ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด ล าปาง และส านั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
(องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ได้ดาเนินโครงการพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 เพื่อ
ดาเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรูแ้ นวใหม่ที่ทันสมัย สอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้
ได้อย่างอิสระ ได้รับความรู้ สนุกสนาน สามารถนาความรู้นั้นไปต่อยอด พัฒนาตนเองและสังคม โดยใช้
พื้นที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดลาปาง (หลังเดิม) และเปิดทดลองระบบนิทรรศการถาวรให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนเข้าศึกษาเรียนรู้ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับความสนใจ
จากประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ประกอบกับปัจจุบันการดาเนินการปรับปรุง
พื้นที่ทางกายภาพมีความสมบูรณ์และสิ้นสุดการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การบริ หารจัดการใน
พื้นที่ห้องมัล ติมีเ ดีย ซึ่งจะเป็นพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้ท างวิชาการ สารคดี และบันเทิงยั งขาดชุด
อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย ระบบจอแสดงภาพและอุปกรณ์ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้อง
จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วเพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขยายองค์ ค วามรู้ และการใช้ พื้ น ที่ ห้ อ ง
มัลติมีเดียภายในอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนที่เ ข้า มาใช้บ ริก าร แต่เ นื่อ งจากเทศบาลนครลาปางไม่ ไ ด้ ตั้ง งบประมาณเพื่อ การนี้ ไ ว้ จึ ง
จาเป็นต้องโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานศึก ษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ห้องสื่อมัลติมีเดีย จานวน 1 ชุด เป็นเงินจานวน
1,169,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สาหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลาปาง
(มิวเซีย มล าปาง) (สานัก การศึกษา) รายละเอีย ดตามตารางรายละเอีย ดครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3/2563 หน้าที่ 40 ลาดับที่ 1 รายละเอียดตาม
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้
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ตารางรายละเอียดครุภัณฑ์
ชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ห้องสื่อมัลติมีเดีย จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. จอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.1 จอแสดงภาพ LED ใช้ภายในอาคาร ชนิด Full Color Display
1.2 ขนาดจอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 1.92 × 3.84 เมตร
1.3 ความละเอียดจอภาพ ไม่นอ้ ยกว่า 884,736 pixel
1.4 มองชัดเจน ตัง้ แต่ 2 เมตร ขึน้ ไป
1.5 รับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. อุปกรณ์จัดการภาพนิ่ง วิดีโอและควบคุมการแสดง มีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 โปรแกรมสามารถควบคุมการเล่นไฟล์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงต่างๆ ได้
2.2 โปรแกรมสามารถเล่นไฟล์ JPEG, PNG,GIF,MP4, วิดีโอ และอื่นๆ ได้
2.3 โปรแกรมสามารถจัดเรียงภาพ ลาดับภาพ ก่อนและหลังได้
2.4 โปรแกรมสามารถทาไฟล์และจัดเก็บ เพื่อเรียกใช้งานได้
2.5 เครื่องควบคุมการแสดงผลออกจอ LED มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ HDML DVI RJ USB RS และมี
ปุ่มปรับค่าต่างๆ ได้
2.6 จัดแบ่งภาพบนหน้าจอได้หลายรูปแบบ
3. โครงสร้างติดตั้งจอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นโครงสร้างเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับน้าหนักของจอแสดงภาพ และยึดกับฝา
ผนังได้
3.2 มีวัสดุปิดผิวโครงสร้างเหล็ก
4. อุปกรณ์ติดตั้งระบบจอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้
4.1 ระบบไฟฟ้าหลัก 1 ชุด เพื่อเปิดและปิด ระบบจอแสดงดภาพ
4.2 ระบบสายไฟฟ้าท่อร้อยสายเบรกเกอร์ ระยะสายไม่น้อยกว่า 30 เมตร
4.3 ระบบสายสัญญาณควบคุมภาพ ระยะสายไม่น้อยกว่า 50 เมตร
4.4 มีคู่มอื การใช้งานระบบและมีการจัดการสอนการใช้งาน
หมายเหตุ : เป็นราคารวมค่าติดตัง้
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
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ดังนัน้ ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินเหลือ
จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ
ชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ห้องสื่อมัลติมีเดี ย จานวน 1 ชุด เป็นเงินจานวน 1,169,000 บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สาหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลาปาง (มิ วเซียมลาปาง) (สานัก
การศึกษา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะ
อภิปราย ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบก่อนครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตติที่
5.2 ญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น เหลื อ จ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ใ นแผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ ห้องสื่อ
มัลติมีเดีย จานวน 1 ชุด เป็นเงินจานวน 1,169,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
สาหรับพิพิธภัณฑ์การเรีย นรู้เ มืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง) ของสานัก การศึกษา ตามที่ท างตัวแทน
ผู้บริหารได้แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาเมื่อสักครู่นั้น มีระเบียบที่จะต้องใช้ประกอบการพิจารณาของที่
ประชุมสภาท้องถิ่นก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 ซึ่งได้บัญญัติไว้เป็นหลักการว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ญัตติดังกล่าวเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการ
สภาเช่นกัน ซึ่งถ้าที่ประชุมได้พิจารณาตามญัตติแล้ว จะเห็นว่าญัตตินี้เป็นการโอนเงินเหลือจ่ายจาก
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้แนบบัญชีโอนลดและโอนเพิ่มมาด้วยแล้ว โดย
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ทั้งนี้ ในส่วนที่
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก็ได้แนบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หน้าที่ 40 ลาดับ ที่ 1 มาให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ดังนั้นญัตตินี้ที่ประชุม ก็ พิจารณาลงมติว่า จะ
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อนุมัติหรือไม่อนุมัติ เมื่อที่ประชุมเข้าใจแล้ว ขอให้ท่านประธานสภาได้นาเรียนปรึกษาต่อที่ประชุมเป็น
ลาดับต่อไปครับ
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปางในญั ตติมีสมาชิก ท่า นใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอขอบคุณท่าน
เลขาที่ได้ชี้แจงข้อระเบียบในแต่ละเรื่องให้พวกเราเข้าใจดีขึ้นนะครับ สาหรับญัตตินี้ ผมเรียนว่าท่าน
ประธานหรือท่านสมาชิกก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่า มิวเซียมลาปางเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนายก เทศมนตรี
คนก่อน แล้วก็มีการปรับปรุงอาคารดาเนินการต่อมาจนกระทั่งเสร็จสิ้น แล้วก็เปิดให้บริการได้ ก็เป็น
ความภูมิใจอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะเรียนท่านประธานสภาไปถึงผู้เสนอญัตติว่า ผมอยากให้ท่านสรุปว่า
ตั้งแต่เปิดมาแล้วการบริหารงานเป็นอย่างไร ถ้าสรุปได้ทั้งหมดก็จะเป็นการดียิ่งนะครับ ตั้งแต่เรื่องเงิน
โอนมานี้เหลือจ่ายจากไหน มีจานวนมากน้อยเพียงใด ประเด็นที่สอง ตัวมิวเซียมลาปางเสร็จเรียบร้อย
เมื่อเดือนไหน ปีไหน ให้บริการเมื่อใด มีพิธีเปิดเมื่อใด และขณะนี้มีผู้มาใช้บริการต่อวันมากน้อยเพียงใด
เดือนละกี่คน ปีที่ผ่านมาหรือต้นปีที่ผ่านมามีจานวนเท่าไหร่ อุปกรณ์พวกนี้ผมว่ามีความจาเป็นเพราะ
จะส่งเสริมให้ทั้งเยาวชนและประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้มากขึ้น ข้อมูลพวกนี้เป็นตัวเลขที่สาคัญ
ถามว่าครุภัณฑ์เหล่านี้เพียงพอหรือไม่ อาจจะไม่พอ แต่ถ้าจะต้องมีตัวเลขข้อมูลมาเสนอสภาให้ชัดเจน
มากขึ้น หากได้คาตอบวันนีเ้ ลยก่อนที่จะลงมติก็จะเป็นการดี และขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิต ติภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขออนุญาต
ชีแ้ จง จะให้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนคงไม่ได้เตรียมรายละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับ แต่จะเล่าที่มาที่ไปว่าตั้งแต่
เราเปิดมาเป็นอย่างไร และขณะนี้ดาเนินการอย่างไร จริง ๆ แล้วมิวเซียมลาปางเปิดมาก่อนเกิดโรค
ระบาดโควิด-19 เราบริการมาหนึ่งปี เป้าหมายที่แท้จริงของเรา เราต้องการให้บริการ ค่าเฉลี่ยของผู้
ให้บริการเดือนหนึ่งอยู่ประมาณสามพันคน ตั้งแต่ปีแรกบางเดือนขยายตัวออกไปถึงแปดพันถึงหนึ่งหมื่น
สองพันคน ซึ่งเกินมาตรฐานที่มิวเซียมระดับสากลจะรับได้ แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวนิทรรศการถาวรอยู่
ในความดูแลของ สพร. อยู่ ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับทางเทศบาล ปรากฏว่าเกิดโรคระบาดโควิดเราก็ปิด
บริการไป มาเปิดอีกทีเมื่อไม่กี่วันมานี้ ผมจาวันที่ไม่ได้ ตอนนี้ทาง สพร. อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ทางด้านเอกสารในการส่งมอบนิทรรศการถาวร รวมถึงทีเคพาร์ค รวมไปถึงครุภัณฑ์ทั้งหลายเกี่ยวกับ
มิวเซียม จะมอบให้อยู่ในความดูแลของเทศบาล ซึ่งอยู่ระหว่างงานด้านเอกสารที่จะรับ มอบอย่างเป็น
ทางการอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ในการดาเนินการดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยน มีการใช้งบประมาณหลายครั้งใน
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การดาเนินการ แม้กระทั่งว่า ผู้รับเหมาได้หนีงานบ้าง ท้ายที่สุดโครงการดังกล่าวก็แล้วเสร็จ ตอนนี้
ทางเทศบาลได้เข้าไปบริหารจัดการเต็ม 100% ทั้งหมด ทุกห้องการแสดงก็ให้บริการทั้งหมด รวมไปถึง
ห้องสมุดหรือทีเคพาร์ค ซึ่งทาง สพร. หรือ อุทยานการเรียนรู้ก็จะถอยออกมาเก้าหนึ่งเพื่ อเป็นองค์กรพี่
เลี้ยงให้แก่ทางเทศบาลนครลาปาง สาหรับการบริหารจัดการทั้งหมดก็จะเป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ที่จะดาเนินการทั้งหมดในการให้บริการนะครับ มิวเซียมลาปางขณะนี้ตั้งแต่เราเปิดครั้งล่าสุด ถ้าผมจา
ไม่ผิด ผิด น่าจะประมาณวั นที่ 12 สิงหาคมเปิดเป็นทางการแบบ 100% ทั้งหมดเป็นที่เ รีย บร้อยแล้ว
ตอนนี้ค่าเฉลี่ยของคนก็เกินมาตรฐานอยู่ เหตุผลที่ห้องมัลติมีเดียจาเป็นต้องทา จอแอลอีดีขนาดใหญ่
เพื่อ เป็ นการฉายรายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ ประวั ติศ าสตร์ก่ อนที่ จ ะขึ้ นไปดูห้ องนิท รรศการถาวร ห้อ ง
นิทรรศการถาวรไม่สามารถที่จะรองรับกลุ่มผู้คนจานวนเยอะได้ เพราะว่าถ้ามาเป็นรถบัส สอง สามรถ
บัส จากต่ า งจัง หวั ด หรื อ มาจากที่ อื่ น หรื อ แม้ แ ต่ นัก เรี ย นนั ก ศึก ษาที่ม าจ านวนมากทางที ม งานก็ จ ะ
แบ่งเป็นกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 6 รอบการแสดง ในปีแรกที่เราทดลองเปิด เราเปิด 4 รอบการแสดง
ขอโทษครับ เรียกว่าเป็น รอบนาชมนะครับ ตอนนี้เราเพิ่มเป็น 6 รอบนาชม ซึ่งไม่สามารถที่จะรองรั บ
นักเรียนหรือนักท่องเที่ยวทั้งลาปางและต่างจังหวัดได้ทั้งหมด แล้วก็แบ่งออกเป็นสาม 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง
ก่อนที่จะขึน้ ไปดูนิทรรศการถาวร เราก็จะมีหอ้ งนิทรรศการหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 12 เป็นต้นมา เทศบาล
ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าก็เปิดนิทรรศการท้องถิ่นไทยที่มิวเซียมลาปาง เพื่อให้คนได้เข้าชมที่ห้อง
นิทรรศการหมุนเวียน ในส่วนที่สอง ชั้นล่างคือห้องมัลติมีเดีย ในส่วนที่สามคือเข้าไปชมการแสดงห้อง
นิ ท รรศการถาวร เพราะฉะนั้ น จะต้ อ งแบ่ ง เป็ น กลุ่ ม เข้ า ไป ถ้ า เรามี ไ ม่ ค รบ ไม่ พ ร้ อ มแบบนี้ ห้ อ ง
มัลติมีเดียก็ไม่สามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจระดับที่เป็นกลุ่ม จึง
จาเป็นที่จะต้องทาห้องมัลติมีเดียให้สมบูรณ์โดยการติดตั้งจอแอลอีดีขนาดใหญ่ในห้องมัลติมีเดียจึงเป็น
เหตุผลที่ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณมาดาเนินการดังกล่าวให้สมบูรณ์มากที่สุดต่อไป
ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ต้องขออภัยนะครับที่ผมจะเป็นตัวเพิ่มเวลาขึ้นมาอีกเล็กน้อย ขอบคุณสาหรับคาตอบ ก็อยากจะขอ
ความกรุณาท่านผู้เสนอญัตติว่า ในญัตติต่อ ๆ ไปอยากจะได้คาชี้แจงนอกจากอ่านญัตติแล้ว ซึ่งเป็น
ตัวเลขซะส่วนใหญ่ เหตุผลความจาเป็นก็อยากจะได้คาชี้แจงตั้งแต่ต้นเลย เพื่อที่เ ราจะได้ไ ม่ต้องมา
สอบถามเพิ่มเติม คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจหมดนะครับ โดยเฉพาะข้อมูลตัวเลขสถิติสาหรับเรื่อง มิวเซียม
ลาปางก็เป็นเรื่องดี แต่เป็นที่น่าเสียใจอยู่นิด หนึ่งคือท่านไม่ได้พูดถึงพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนเลย ซึ่ง
เป็นห้องแสดงถึงอัตลักษณ์ของเมืองลาปางหรือนครเขลางค์ ท่านนายกเทศมนตรีคนก่อนได้ทาเรื่องนี้
ขึน้ มา 10 กว่าปีแล้วเป็นสิ่งที่นา่ ภาคภูมใิ จมาก ทาไมเราละทิง้ ละเลยให้ความสนใจน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
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คนมาเที่ยวเมืองลาปางในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ควรที่จะได้เข้ามาที่หอปูมละกอน
เพิ่มเติมด้วย ยิ่งผมได้ฟังท่านว่า คนไปแออัดยัดเยียดที่มิวเซียมลาปาง ฝ่ายบริหารน่าจะเชื่อมโยงสอง
แห่งนี้ให้ผู้คนได้รับรู้รับทราบ จริง ๆ แล้วแม้แต่คนในเขตเทศบาลเองก็ยังรั บทราบเรื่องนี้น้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เสนอญัตติแบบนี้ ถ้ามีแผ่นพับอะไรเข้ามาให้ในที่ประชุมแห่งนีเ้ พิ่มเติมขึ้น รวมทั้งผังข้อมูลสถิติ
มากกว่านีก้ ็จะเป็นการดีสาหรับในทุก ๆ ญัตติ โดยเฉพาะในเรื่องสาคัญเช่นนี้ ขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ก่อนจะลงมติขอให้เลขานับองค์ประชุมครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ตอนนี้สมาชิกอยู่ในที่ประชุม
19 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิ อนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ใ นแผนงานการศึก ษา งานศึก ษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ ห้องสื่อมัลติมีเดีย จานวน 1 ชุด เป็น
เงินจานวน 1,169,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สาหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง) (สานักการศึกษา) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 18 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุ ร งค์ พ รหมศร เ ลขา นุ ก ารสภ า เทศบาลนครล าปาง ไ ม่ เ ห็ น ชอ บ ไม่ มี ,
งดออกเสียง 1 คน
มติท่ีป ระชุม ที่ป ระชุมมีมติเ สียงข้างมาก จานวน 18 เสียง อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดอุปกรณ์
เพื่อการเรียนรู้ ห้องสื่อมัลติมีเดีย จานวน 1 ชุด เป็นเงินจานวน 1,169,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่น
เก้า พัน บาทถ้ว น) สาหรับ พิพิธ ภัณฑ์ก ารเรีย นรู้เ มือ งลาปาง (มิวเซีย มลาปาง) (สานัก การศึก ษา) ,
ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน
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5.3 ญั ตติ เรื่อง เสนอญั ตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อ
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จานวน
1 หลัง เป็นเงิน 9,436,550 บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5. 3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จานวน 1 หลัง เป็นเงิน
9,436,550 บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เชิญผูเ้ สนอครับ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 9,436,550 บาท
(เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ ใช้จ่าย
เงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล) จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 9,436,550 บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน)
หลักการ
การขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ ายเงิ นสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่ อก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย น 4 ชั้ น 12
ห้องเรี ย น ส าหรั บโรงเรี ย นเทศบาล 1 (บ้ านแสนเมื องมู ล) จานวน 1 หลั ง เป็นเงิน 9,436,550 บาท
(เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลนคร
ลาปางเกี่ยวกับจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1)
และมาตรา 50 (6) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
และมาตรา 16 (9) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอ านาจให้แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับ เงิน การเบิก จ่ ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ประกอบกับหนังสือจังหวัดลาปาง ที่ ลป 0023.3/7272 ลงวันที่ 27
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มีนาคม 2563 เรื่อง ขอหารือการใช้แบบแปลนพร้อมประมาณการค่าก่อสร้าง และการใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลาปาง ในการก่อสร้างอาคารเรียนฯ
เหตุผล
เทศบาลนครลาปางได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบูรณาการส่งเสริ มการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายการ
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
งบประมาณ 9,054,300 บาท เทศบาลนครลาปางสมทบงบประมาณ 1,017,300 บาท รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 10,071,600 บาท จากการดาเนินโครงการได้เกิดปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้าง
งานในงวดที่ 1 คิดค่างานร้อยละ 12.50 ของงานทั้งหมด ได้หยุดงานเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีเหตุอัน
ควร เทศบาลนครลาปางจึงบอกเลิกสัญญาจ้าง และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร
ดังกล่าวได้ล่วงพ้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถใช้งบประมาณดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม เทศบาลนคร
ลาปางมีความประสงค์จะดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียนต่อจากเดิมที่ถูกยกเลิกสัญญาให้แล้วเสร็จเพื่อ
ประโยชน์ด้านการจัดการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปางและเพื่อเป็นการบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดังกล่าวไว้ในเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงจาเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลาปาง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้าน
แสนเมืองมูล) สั งกั ดเทศบาลนครล าปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน 1 หลัง เป็นเงิน
9,436,550 บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 1
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 56 (1)
ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (6) “จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และ
การฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก”
2. พระราชบั ญ ญั ติก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอ านาจให้ แก่ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจ และ
หน้า ที่ใ นการจัด ระบบการบริก ารสาธารณะเพื่ อประโยชน์ข องประชาชนในท้อ งถิ่ นของตนเองดัง นี้
(9) การจัดการศึกษา”
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จา่ ยเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัตจิ ากสภาท้องถิ่น...”
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4. หนังสือจังหวัดลาปาง ที่ ลป 0023.3/7272 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอหารือการใช้
แบบแปลนพร้อมประมาณการค่ าก่ อสร้าง และการใช้จ่ ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปางในการ
ก่อสร้างอาคารเรียนฯ
แบบรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
817,212,747.17
เงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หัก เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
133,534,761.47
(กสท.)
หุน้ ในโรงพิมพ์สว่ นท้องถิ่น
5,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย
3,936,322.40
ผลต่างจากการชาระหนี้เงินกู้
61,835,247.44
ลูกหนี้เงินยืม
120,860.00
ลูกหนี้เงินสะสม **
199,432,191.31
617,780,555.86
เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1)
50,797,000.00
หัก สารองจ่ายเงินสะสมที่มภี าระผูกพันแล้ว (2)
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)
566,983,555.86
หัก สารองงบบุคลากร (4)
119,608,680.00
สารองจ่ายประจาที่ตอ้ งจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (5)
22,893,000.00
เงินคงเหลือเงินสะสม (6)
424,481,875.86
หัก สารองกรณีสาธารณภัย 10% (7)
72,700,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ (8)
351,781,875.86
ทุนสารองเงินสะสม
304,740,554.49 บาท
หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงินฝากสมทบทุน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
เป็นการเรียบร้อย ฎีกาเลขที่ 2325/62 จานวน 7,946,515.32 บาท
เช็ค ธกส. เลขที่ 10400960 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ ใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล) จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 9,436,550 บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิ ตติ จิ วะสั นติ การ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่ อนที่ ทางสมาชิ กสภาฯ จะ
อภิปรายขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปางทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง สาหรับญัตติในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ซึ่งเป็นญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 9,436,550 บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพัน
ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ที่ทางผู้บริหาร ผู้ได้รับมอบหมาย ได้แถลงสักครู่นั้น กรณีถือเป็นญัตติเกี่ยวกับ
กิจการสภา ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง
ระเบียบดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมนั้น อยู่ในระเบียบดังกล่าวข้อ 89 ซึ่ง มี
หลั ก การว่า “องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ อนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นซึ่งเกี่ย วกับ ด้านการบริก ารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุน
ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสม
สารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริห ารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับ
อนุมัตใิ ห้ใช้จา่ ยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป” และวรรคท้ายได้บัญญัติไว้ว่า “ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดย
ค านึ งถึ ง ฐานะการเงิน การคลั งขององค์ ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ นและเสถีย รภาพในระยะยาว ” จาก
ระเบียบที่ผมได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นั้น เป็นหลัก การในเรื่องการขอใช้จ่ายเงินสะสม โดยสรุปว่าทาได้
เฉพาะกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ เขากาหนดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นด้านบริการชุมชนและสังคมหรือ
กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
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เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายกาหนด ถ้าท่านสมาชิก สภาฯ ได้ฟังคาแถลงเมื่อสักครู่นั้น ในญัตตินี้ก็เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 1 ส่วนเรื่องการส่งเงินสมทบ
กองทุนกิจการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีแบบรายงานยอดเงินสะสมพร้อมหมายเหตุแนบให้
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว นอกจากนั้ น ก็ ยั ง มี แ บบเอกสารปริ ม าณงานและราคา หรื อ แบบ ปร.4
ประกอบด้ว ยแบบสรุ ป ค่า ก่ อสร้า ง ก็ ไ ด้แ นบมาในญั ต ติดัง กล่า วแล้วด้ วย เมื่อ ที่ป ระชุ มได้ รับ ทราบ
ระเบียบที่ผมได้เรียนชี้แจงไปเมื่อสักครู่น้ีแล้ว ผมขอนาเรียนต่อท่านประธานฯ ได้นาปรึกษาให้ที่ประชุม
ได้พิจารณา ญัตตินี้เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ที่ประชุมก็พิจารณาแล้วลงมติว่า อนุมัติหรือไม่ อนุมัติ
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญ นายสุบิน ชุ่มตา
นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครลาปางเพื่อก่อสร้างอาคารเรีย น 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับ โรงเรีย น
เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จานวนหนึ่งหลังเป็นเงิน 9,436,550 บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพัน
ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ท่านประธานครับ ผมเป็นสมาชิกสภาและเป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 1 ทางโรงเรียนมีการประชุมครู ผู้ปกครอง และทางผู้ปกครองก็ได้ถามว่า ทางเทศบาลจะสร้าง
อาคารเรี ย นนี้ เ มื่ อไหร่ จะท าให้ เ สร็ จหรื อไม่ ผมก็ ไ ด้ ไ ปดู อาคารเรี ย นของเด็ ก ทุ ก วั นนี้ ท างโรงเรี ย น
เทศบาล 1 ได้ใช้ห้องสมุดเป็นห้องเรียนของเด็กอนุบาล ใช้ตู้ทาเป็นล็อคให้เด็กใช้นั่งเรียน อาคารก็แคบ
เวลาเด็กจะทากิจกรรมก็ลาบาก ตึกก็ร้างอยู่ทาไม่เสร็จ กระผมก็ขอทางสภา ขอให้สร้างโรงเรียนนี้ให้
สาเร็จ เพื่อให้เด็กได้ใช้ในกิจกรรมและทาให้เด็กได้ทากิจกรรมต่อ ๆ ไป ญัตตินี้ผมก็ขอเห็นด้วยและขอ
สนับสนุนครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
อีกหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เขต 1 ครับ โครงการนี้
ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ถึงผมจะไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตที่ผมดูแลอยู่ แต่ผมทราบถึงปัญหา
ลึกมากกว่านั้นอีก และก็เป็นที่น่าเสียดายและเสียโอกาสมาตั้งสามปี โครงการนี้ได้งบประมาณจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจมาแล้วจากการก่อสร้าง เป็นการผิดพลาดของฝ่ายบริหารเทศบาล ที่ทาให้โครงการนี้
ไม่สาเร็จ สามปีที่เสียโอกาสไป ที่เด็กจะต้องไปนั่งกับพื้นเรียนหนังสือ ไม่มีห้องนั่งเล่น ไม่มีห้องวิ่งเล่น
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สามปีกว่าแล้วครับ ผมภาวนาว่าโครงการนี้น่าจะเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้าไป สามปีมีการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตคนกับวัสดุได้เลยนะครับ ถ้าเราบริหารจัดการที่ดี ผู้ปกครองเด็กแต่ละคนเขาก็บ่นตลอดเวลา ว่า
เทศบาลทาอะไรอยู่ ทาไมไม่รีบแก้ไข ปล่อยให้เสาอาคารหรือพื้นอาคารสนิมเกาะอยู่อย่างนั้น ผมก็เป็น
ห่วงอยู่หลายครั้ง ผมยังโทรไปสอบถามทางผู้อานวยการสานักการศึกษาด้วย ว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้
เร็วหรือช้าลง ใจจริงผมอยากให้โครงการนี้เร็วมากกว่านี้ ไม่ใช่ปล่อยเวลามาเนิ่นนานสามปีขนาดนี้ แล้ว
ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารด้วย โดยเฉพาะท่านนายกฯ จบถึง ดร. ก่อนที่จะท างานอะไรช่วยศึกษาและ
วางแผนหน่อย อย่าให้ล้มเหลวแบบนี้อีก เสียดายเงินเก้าล้านกว่าบาทสิบล้านกว่าบาทที่ได้มาฟรีแล้วทา
ไม่สาเร็จ เลยต้องเอาเงินภาษีประชาชนในเขตเทศบาลของเราไปทาตรงนี้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้มาฟรี ๆ
แล้วบริหารไม่สาเร็จ ท่านสัญญาได้หรือไม่ว่าจะทาให้สาเร็จ ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสตรงนี้อีก
แล้วกรณีเป็นเขตของเมืองเก่า การก่อสร้างอาคาร ผมไม่รู้กฎหมาย แต่ผมเคยได้ฟังเขามาพูดว่าไม่ให้
อาคารสูงเกิน 12 เมตร แต่วันนี้อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้นละ 4 เมตร ก็เท่ากับ 16 เมตร จะเกินหรือไม่ ผม
กลัวว่าจะไปเจอปัญหาตรงนี้อีก แล้วจะไม่ได้สร้าง อาจจะล่าช้าไปอีก เพราะฉะนั้นฝากทางฝ่ายบริหาร
ด้วย ช่วยศึกษาให้แน่นอนก่ อน ก่ อนที่จะลงมือท า สามปีมานี้เด็กที่เคยเรียนตั้งแต่ ป.1 คงจะได้ขึ้นใช้
อาคารเรียนใหม่ ไม่ต้องนั่งเรียนอยู่ตรงนั้นจนครบ ป.6 ก็ด้วยความเป็นห่วงจากการที่ผมเป็นสมาชิกสภาฯ
อยู่ในเขต 1 ที่ดูแลพืน้ ทีต่ รงนี้ ผมก็ติดตามอยู่ตลอดสอบถามอาจารย์ ครูในโรงเรียนยังตอบไม่ได้เลยครับ
ผมว่าเขาน่าจะตอบได้แต่ไม่กล้าตอบ เพราะมีปัญหาแอบแฝงอยู่ที่ทาไม่สาเร็จ ผมเชื่อว่าผู้ประมูลแต่
ละรายเขาต้องคานวณมาเบ็ดเสร็จแล้วถึงมาประมูล แต่ที่ทาไม่ได้ ก็ต้องมีปัจจัยที่ทาต่อไม่ได้ถึงยอมสละ
เงินที่ลงทุนไปนั้น ผมก็เป็นห่วงนะครับ ก่อนที่จะลงมือช่วยวางแผนศึกษาเอาผู้ที่รู้ผู้ที่ชานาญการตรงนี้
มาทา จะได้สาเร็จลุล่วง อย่าให้เนิ่นนานสามสี่ปีแบบวันนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ก่อนทีผ่ มจะขอมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้สมาชิกสภาฯ อยู่ใน
ที่ประชุมทั้งหมด 19 ท่านครับ ครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 9,436,550 บาท
(เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติท่ี ป ระชุม ที่ป ระชุ มมีม ติเ สีย งข้า งมาก จานวน 17 เสีย ง อนุมั ติใ ห้ ใช้ จ่ายเงิ นสะสมของ
เทศบาลนครลาปาง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสน
เมืองมูล) จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 9,436,550 บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ,
ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 2 คน
5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลาปางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนน
ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปางในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เชิญ ผูเ้ สนอครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัต ติ ขอรับ ความเห็น ชอบแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดโครงการปรับ ปรุง ถนนใน
สวนสาธารณะเขลางค์ น คร ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมของเทศบาลนครล าปาง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ จานวน
2,286,000 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขอรับความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะ
เขลางค์นครซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งบประมาณ จานวน 2,286,000 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) จากสภาเทศบาล
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นครลาปางในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2562 เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ประกอบหนังสือจังหวัดลาปาง ที่ ลป 0023.4/9739 ลง
วันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง
เหตุผล
เทศบาลนครลาปางได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลาปางให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครล าปาง เป็ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนในสวนสาธารณะเขลางค์ น คร
งบประมาณ จานวน 2,286,000 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) แต่จากการได้
ตรวจสอบรายละเอียดโครงการฯ พบว่า ขนาดความกว้าง ความยาวของถนนที่จะดาเนินการมีความ
คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงกับสภาพพื้นที่จริง ประกอบกับการประมาณราคาค่าก่อสร้างได้รวมพื้นที่
งานปรับปรุงถนนภายในสวนสาธารณะและงานปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ไว้แล้ว แต่ไม่ได้ระบุ
รายการปรับปรุงลานกีฬ าเอนกประสงค์ในคาบรรยายงบประมาณเดิม เพื่อให้ก ารดาเนินโครงการ
ปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะเขลางค์นครสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเทศบาลฯ ประสงค์
ที่จะดาเนินโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและ
งบประมาณที่กาหนดไว้ ดังนี้
รายละเอียดเดิม
โครงการปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะ
เขลางค์นคร งบประมาณ 2,286,000 บาท
- โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 5.00-5.20 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,036 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
ลาปาง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 4 ลาดับที่ 4

รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะ
เขลางค์นคร งบประมาณ 2,286,000 บาท
- โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 3.60-9.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้อมปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์
ขนาดกว้างประมาณ 30.00 เมตร ยาว
ประมาณ 60.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 35
ลาดับที่ 2
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รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับ
อนุมัตใิ ห้ใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1)
ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2) บัญญัติว่า “เทศบาลนคร มีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี.้ ..(2) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า...”
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ข้อ 89 บัญญัติว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจ ากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือนร้อนของประชาชน...”
3. หนังสือจังหวัดลาปางที่ ลป 0023.4/9739 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง หารือแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้
จ่ า ยเงิ น สะสมของเทศบาลนครล าปาง ระบุ ว่ า “เมื่ อ เทศบาลนครล าปางมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ข
เปลี่ย นแปลงรายละเอี ย ดส าหรั บ โครงการดั งกล่า ว จึง ชอบที่ จะต้ องขอรับ ความเห็ นชอบจากสภา
เทศบาลนครลาปาง...”
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อขอรับความเห็นชอบแก้ไข
เปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดโครงการปรับ ปรุงถนนในสวนสาธารณะเขลางค์น คร ที่ไ ด้รับ อนุมัติใ ห้ใ ช้
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอีย ดตามหลัก การและ
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง

นายกิ ตติ จิ วะสั นติ การ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่ อนที่ ทางสมาชิ กสภาฯ จะ
อภิปรายขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปางทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง สาหรับญัตติในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 เรื่อง ญัตติขอรับความ
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เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ที่ได้รับ
อนุมัติใ ห้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ผู้บริหารและ
ตัวแทนได้แถลงเมื่อสักครู่นั้น ผมขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการ
ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ที่ประชุมแห่งนี้ได้อนุมัติในสมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ดังนั้นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งสภาได้อนุมัติแ ล้วนั้น ก็ต้องกลับมาสู่สภา สภา
ต้องพิจารณาฯ ทั้งนี้ ก็เป็นไปตามหนังสือของจังหวัดที่ ลป 0023.4 /9739 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่
ได้ตอบข้อหารือของเทศบาลนครลาปาง และในส่วนที่แก้ไข ก็ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 – 2565 เปลี่ย นแปลง ครั้ง ที่ 3/2563 หน้า 35 ลาดับ ที่ 2 ซึ่ง ปรากฏอยู ่ใ นญัต ตินี้แ ล้ว
เนื่องจากเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น ฉะนั้น ที่ ประชุมแห่งนี้ต้องพิจารณา ว่าจะเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบ เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะ
เขลางค์นคร ตามที่เสนอมา ถ้าที่ประชุมเข้าใจแล้วผมขอนาเรียนต่อท่านประธานฯ ได้นาปรึกษาหารือ
ต่อที่ประชุมเป็นลาดับต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง โครงการนี้ผมเห็นด้วยครับ
แต่ผมอยากจะฝากทางฝ่ายบริหารอีกประเด็นหนึ่ง ไม่ใช่เฉพาะลู่วิ่ง ลู่เดินนะครับ ในสวนสาธาณะก็
เหมือนกัน อยากให้ท่านช่วยดูแลความสะอาดด้วย ณ วันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทางเทศบาลเราไปทาความสะอาด
เองหรือจ้างบริษัท แต่จากการดู ในพื้นที่ อย่างเช่น ห้องน้า ต้นไม้ รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเรียบร้อย เรื่องนี้
ประชาชนฝากมาให้ช่วยดูแลด้วย แล้วลู่วิ่งตรงนี้นะครับ ผมอยากให้ไปดูตัวอย่างที่หนองกระทิงที่ อบจ.
เขาทาได้คุณภาพมากดีมาก ใช้งบประมาณสองล้านกว่า บาท อยากจะให้เป็นแบบนั้น ไม่ใช่วิ่งไปแล้ว
สะดุดล้ม เดีย๋ วจะเกิดการฟ้องร้องกับเทศบาลเราอีก ก็ขอฝากตรงนีด้ ้วย ขอบคุณมาก
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้สมาชิกสภาฯ อยู่ใน
ที่ประชุมทั้งหมด 18 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็ น ชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนใน
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สวนสาธารณะเขลางค์นคร ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปางในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติท่ีป ระชุม ที่ป ระชุมมีมติเ สีย งข้างมาก จานวน 16 เสีย ง เห็นชอบให้แก้ไ ขเปลี่ย นแปลง
รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลาปางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 2 คน
5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่า ยคืนเงินค่าภาษีป้าย
ให้แก่บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จานวน 27,552 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่บริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) จานวน 27,552 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) เชิญผูเ้ สนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญั ตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่ อจ่ายคื นเงินค่ าภาษีป้ ายให้ แก่บริษั ท ปตท.จากั ด
(มหาชน) จานวน 27,552.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) จานวน 27,552.- บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ บริษัท ปตท.จากั ด (มหาชน)
จานวน 27,552.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
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เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจาหน่ายหนี้สูญ ข้อ 96 (2)
เหตุผล
บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสีย ภาษีป้าย ประจาปี พ.ศ. 2553 –
2556 และชาระเงินภาษีป้ายตามรายการแจ้งประเมินของเทศบาลนครลาปาง ดังนี้
- ประจาปี พ.ศ. 2553 จานวนเงิน 6,888.- บาท (หกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ได้มา
ชาระเงินเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ต่อมาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ได้ยื่น
คาร้องขอคืนเงินภาษีป้าย
- ประจาปี พ.ศ. 2554 จานวนเงิน 6,888.- บาท (หกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ได้มา
ชาระเงินเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ต่อมาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ได้
ยื่นคาร้องขอคืนเงินภาษีป้าย
- ประจาปี พ.ศ. 2555 จานวนเงิน 6,888.- บาท (หกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ได้มา
ชาระเงินเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ต่อมาวันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ได้ยื่น
คาร้องขอคืนเงินภาษีป้าย
- ประจาปี พ.ศ. 2556 จานวนเงิน 6,888.- บาท (หกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)วันที่ 5
มิถุนายน 2556 บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ได้ยื่นคาร้องอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย และได้มาชาระ
เงินเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม 2556 บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ได้ยื่นคาร้อง
ขอคืนเงินภาษีป้าย บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ได้ชาระเงินค่าภาษีป้าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2556
รวมเป็นเงินจานวน 27,552.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
กรณีดังกล่าวได้มีคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณายุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และการดาเนินคดี ซึ่งได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดให้ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ยังคงได้รับสิทธิยกเว้นใน
การเสียภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 (7) และเทศบาลนครลาปางได้มี
หนังสือแจ้งให้ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ยื่นคาร้องขอรับเงินคืนค่าภาษีป้าย ประจาปี พ.ศ. 2553 –
2556 จานวน 27,552.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ภายในหนึ่งปีตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือ ตามหนังสือเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52003/3891 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ซึ่งบริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ต่อมาบริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ได้
ยื่นค าร้องขอคืนเงินค่าภาษีป้าย ตามหนังสือ ปตท. ที่ 80001202/313/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม
2563 ดังนั้น เทศบาลฯ จึงต้องคืนเงินค่าภาษีป้าย ประจาปี พ.ศ. 2553 – 2556 ให้กับบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสาหรับป้าย
ดังต่อไปนี้
(7) ป้ า ยขององค์ ก ารที่ จั ด ตั้ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง องค์ ก ารของรั ฐ บาลหรื อ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน้ ๆ และหน่วยงานที่นารายได้ส่งรัฐ
มาตรา 24 ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน
การขอรับเงินคืน ให้ยื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่เสียภาษีป้ายในการนี้ให้ผู้ยื่นคาร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือคาชี้แจงใด ๆ ประกอบ
คาร้องด้วย
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคาร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน
ให้สั่งคืนเงินให้โดยเร็ว และแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การกระทาใดๆ เพื่อให้เสียภาษีป้ายน้อยลงกว่าที่ได้เสียไปแล้วให้มีผลเมื่อเริ่มต้นปีภาษีป้าย
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิ น การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจาหน่ายหนี้สูญ ข้อ 96 กาหนดว่า “วิธีปฏิบัติในการถอน
คืนเงินรายรับให้ปฏิบัติดังนี้ (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัตจิ ากสภาท้องถิ่น”
3. หนังสือสานักงานอัยการสูงสุด ที่ อส 0020/514 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งคา
วินิจฉั ย ชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุ ติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการ
ดาเนินคดี ซึ่งมีสาระสาคัญ คือ “คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่ว ยงาน
ของรัฐ และการดาเนินคดีได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดให้ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ยังคงได้รับสิทธิ
ยกเว้นในการเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 (7) และให้เทศบาลนคร
ลาปางคืนเงินภาษีป้าย จานวน 10,170 บาท ให้แก่บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)"
4. หนังสือเทศบาลเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52003/3891 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรื่อง
แจ้งให้ยื่นคาร้องขอคืนเงินค่าภาษีป้าย
5. หนังสือบริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ที่ 80001202(3)/313/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม
2563 เรื่อง คาร้องขอคืนเงินค่าภาษีป้าย
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แบบรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
817,212,747.17
เงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หัก เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
133,534,761.47
(กสท.)
หุน้ ในโรงพิมพ์สว่ นท้องถิ่น
5,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย
3,936,322.40
ผลต่างจากการชาระหนี้เงินกู้
61,835,247.44
ลูกหนี้เงินยืม
120,860.00
ลูกหนี้เงินสะสม **
199,432,191.31
617,780,555.86
เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1)
50,797,000.00
หัก สารองจ่ายเงินสะสมที่มภี าระผูกพันแล้ว (2)
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)
566,983,555.86
หัก สารองงบบุคลากร (4)
119,608,680.00
สารองจ่ายประจาที่ตอ้ งจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (5)
22,893,000.00
เงินคงเหลือเงินสะสม (6)
424,481,875.86
หัก สารองกรณีสาธารณภัย 10% (7)
72,700,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ (8)
351,781,875.86
ทุนสารองเงินสะสม
304,740,554.49 บาท
หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงินฝากสมทบทุน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
เป็นการเรียบร้อย ฎีกาเลขที่ 2325/62 จานวน 7,946,515.32 บาท
เช็ค ธกส. เลขที่ 10400960 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) จานวน 27,552.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะ
อภิปราย ขอให้ท่านเลขาสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายครับ เชิญครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที ่เ คารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปางทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง สาหรับญัตติในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.5 ตามญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จานวน 27,552 บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ตามญัตติในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.5 นั้น เกี่ยวกับญัตติ
ดังกล่าว ผมมีระเบียบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับญัตติดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบจากถ้อยแถลงของทางฝ่ายผู้บริหารไปเมื่อสักครู่
นั้น เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ในข้อ 94 ได้วางหลักการไว้
ว่า “ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้
ภายในกาหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 95 และ
ข้อ 96” โดยข้อ 95 ของระเบียบนี้ได้บัญญัติเอาไว้ว่า “การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบ
และมีสาระสาคัญดังนี้ (1) เหตุผลความจาเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นาส่งเป็นเงินรายรับที่นาส่งแล้ว
(2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง คาขอคืนเงินค่าซื้อ
เอกสาร หนังสือแจ้งให้รับผิดชดใช้จากการละเมิด เป็นต้น ” และระเบียบข้อ 96 กาหนดว่า “วิธีปฏิบัติ
ในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้ (1) ขอคืนเงินภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็น
ว่าถู กต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับดั งกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น (2) ขอเงินคืนภาย
หลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่าย
ขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ” นี่คือ หลักการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ญัตตินี้ และเมื่อสักครู่ทางผู้บริหารได้แถลงว่า มีคาร้องขอคืนภาษี ท่านก็พิจารณาตรงนี้ มีแบบรายงาน
ยอดเงินสะสมแล้วก็ระบุว่า เป็นการขอคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่ได้รับเงินไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้นในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ที่ผมได้นาเรียนไปเมื่อสักครู่ ว่าขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ ภายในกาหนด
อายุความ ก็คือ หนึ่งปีนับแต่เวลาที่ฝา่ ยผูเ้ สียหายรู้วา่ ตนมีสทิ ธิขอคืน แต่ทั้งนี้ต้องไม่พ้น 10 ปี นับแต่เวลา
ที่สทิ ธินั้นได้มขี ึน้ เมื่อที่ประชุมเข้าใจแล้ว ผมก็ขอนาเรียนต่อท่านประธานฯ ให้ที่ประชุมได้นาปรึกษาหารือ
เพื่อให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้พิจารณา เนื่องจากญัตตินี้เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ที่ประชุมก็พิจารณาว่า
จะอนุมัตหิ รือไม่อนุมัติ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิ วะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิก ท่านใดจะอภิป ราย
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ตอนนี้สมาชิกสภาฯ อยู่ใน
ที่ประชุมทั้งหมด 18 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.5
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) จานวน 27,552 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จานวน 17 เสียง อนุมัตใิ ห้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่าย
คืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จานวน 27,552 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
ห้าสิบสองบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปางเพื่อการ
บริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนโดยรอบและปรับปรุงที่จอดรถ
โดยสารสถานีขนส่ งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครลาปาง) จานวน 1 โครงการ เป็ น
จานวนเงิน 1,231,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปางเพื่อการบริการชุมชน
และสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนโดยรอบและปรับปรุงที่จอดรถโดยสารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) จานวน 1 โครงการ เป็นจานวนเงิน 1,231,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เชิญผูเ้ สนอครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติ
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ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปางเพื่อการบริการชุมชนและสังคม
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ปรั บ ปรุ ง ถนนโดยรอบและปรั บ ปรุ ง ที่ จ อดรถโดยสารสถานี ข นส่ ง
ผูโ้ ดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) จานวน 1 โครงการ เป็นจานวนเงิน 1,231,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 1 โครงการ
เป็นจานวนเงิน 1,231,000 บาท ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลนครลาปางอาจใช้จ่ายเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลาปางภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลนครลาปางซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของเทศบาลนครลาปาง หรือกิจการที่
จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครลาปาง
หรือตามที่กฎหมายก าหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาลนครลาปางตาม
ระเบียบแล้ว (3) ได้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีก ร้อ ยละสิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อ เป็น ค่า ใช้จ่า ยในการบริห ารงานและกรณี
สาธารณภัยเกิดขึ้น และ (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว เทศบาลนครลาปางต้องดาเนินการ
ก่ อ หนี้ ผู กพั นให้ เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาไม่ เกิ นหนึ่ งปี ถั ดไป หากไม่ ด าเนิ น การภายในระยะเวลาที่
กาหนดการใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น อันพับไป ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
เหตุผล
เนื่องจากสภาพพืน้ ถนนและที่จอดรถโดยสารโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาล
นครล าปาง) มี ส ภาพช ารุ ดเสี ยหายขาดการปรั บปรุ ง สภาพผิ วจราจรขรุ ขระมาเป็ นเวลานาน ท าให้
รถโดยสารประจาทาง และรถยนต์ของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจั งหวัดลาปาง
(เทศบาลนครลาปาง) เกิดความไม่สะดวกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิ นได้ ดั งนั้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของรถโดยสารประจาทางและ
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดระเบียบการเดินรถภายในสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) รวมทั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จักเกิดขึ้น แต่เนื่องจาก
เทศบาลนครลาปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยรอบ และปรับ ปรุงที่จอดรถโดยสาร สถานี
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ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) จานวน 1 โครงการเป็นจานวนเงิน 1,231,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 33 ลาดับที่ 1 ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
โครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ แผนงาน
หมวด/ประเภท
รายการ
งบประมาณ หมายเหตุ
1 การ
ค่าที่ดนิ และ
ปรับปรุงถนนโดยรอบและ
1,231,000
พาณิชย์/
สิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงที่จอดรถโดยสาร
งานบริหาร ค่าก่อสร้าง
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
กิจการ
สิ่งสาธารณูปโภค ลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
สถานีขนส่ง
- โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
3,200 ตร.ม. หนา 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงที่จอดรถ
โดยสาร และงานอื่นๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาล ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 33
ลาดับที่ 1
แบบรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
817,212,747.17
หัก เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
133,534,761.47
หุน้ ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
5,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย
3,936,322.40
ผลต่างจากการชาระหนี้เงินกู้
61,835,247.44
ลูกหนี้เงินยืม
120,860.00
ลูกหนี้เงินสะสม **
199,432,191.31
เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1)
617,780,555.86
หัก สารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว (2)
50,797,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)
566,983,555.86

81
หัก

สารองงบบุคลากร (4)
สารองจ่ายประจาที่ต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (5)
เงินคงเหลือเงินสะสม (6)
424,481,875.86
หัก สารองกรณีสาธารณภัย 10% (7)
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ (8)
ทุนสารองเงินสะสม 304,740,554.49 บาท
หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงินฝากสมทบทุน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
เป็นการเรียบร้อย ฎีกาเลขที่ 2325/62 จานวน 7,946,515.32 บาท
เช็ค ธกส. เลขที่ 10400960 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

119,608,680.00
22,893,000.00

72,700,000.00
351,781,875.86

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 “ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทา ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 53” มาตรา 53 “ภายใต้บัง คับ แห่ งกฎหมาย เทศบาลเมือ งมี หน้า ที่ต้ องท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50” มาตรา 50 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบล
มีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (2) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า”
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ได้กั นเงินสะสมสารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีสาธารณภัย เกิดขึ้น และ (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดการใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป”
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลาปาง จานวนเงิน 1,231,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิ ตติ จิ วะสั นติ การ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่ อนที่ ทางสมาชิ กสภาฯ จะ
อภิปรายขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปางทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตติ เรื่อง การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลาปาง เพื่อบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนโดยรอบและปรับปรุงที่จอดรถ
โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวั ดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) จานวน 1 โครงการ เป็นจานวนเงิน
1,231,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.6 ตามที่ทาง
ฝ่ายบริหารได้แถลงญัตติต่อที่ประชุมไปเมื่อสักครู่นั้น เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมก็
คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 ซึ่งทางผู้เสนอ
ญัต ติไ ด้แ ถลงต่อที่ประชุมไปเมื่อสั กครู่ ประกอบกั บระเบียบดังกล่าวนั้น ผมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมใน
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ก่อนหน้านี้มาแล้ว ฉะนั้นผมจะไม่กล่าวซ้า ผมคิดว่าที่ประชุมคงจะเข้าใจใน
ระเบียบข้อนี้แล้ว สาหรับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับญัตติ ข้อ 5.6 ผมมีระเบียบเพิ่มเติมเพื่อจะนาเรียนต่อที่
ประชุมในการใช้ประกอบการพิจารณา ก็คือ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการบริหารและ
ดาเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพราะว่ากิจการสถานี
ขนส่งนั้น เป็นภารกิจที่เราได้รับถ่ายโอนมาตามกฎหมาย ตามที่ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบกันอยู่แล้ว โดย
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับญัตตินี้ ก็คือ หมวด 1 บททั่วไป ได้กาหนดไว้ว่า “
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินงานสถานีขนส่งผู้โดยสารต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แล้วต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ไม่ว่าจะออก โดยกรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงาน
อื่น ตลอดจนต้องบริหารจัดการงานสถานีขนส่งให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ” นอกจากนี้ยังมี
หมวด 2 การบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ข้อ 5 กาหนดว่า “การบริหารช่องจอดรถรับส่งผู้โดยสาร
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ต้องด าเนินการอย่างน้อย ดั งนี้ (1) จัดช่องจอดรถโดยสารประจาทางแต่ละเส้นทางสาหรับรถรับส่ง
ผู้โดยสารอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ” ข้อ 6 “การบริหารพื้นที่ลานจอดรถต้องดาเนินการอย่างน้อย ดังนี้
(1) จัดสรรพื้นที่จอดรถสาหรับผู้เข้าใช้บริ การสถานีขนส่ง ” ประกอบด้วยข้อ 18 ของระเบียบดังกล่าว
กาหนดว่า “การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บารุงรักษา อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ต้องดาเนินการ
ตรวจตราดูแล บารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานีขนส่งและบริเวณโดยรอบสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใ ช้ในกิ จการสถานี ขนส่ งให้ สามารถใช้งานได้อย่ างมี ประสิทธิ ภาพและเกิดความปลอดภั ย
ตลอดจนจัดให้มีสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการดาเนินกิจการสถานีขนส่งให้เกิด
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ” ผมคิดว่าระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ผมได้นาเรียน น่าจะ
ครอบคลุมเพียงพอ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง
สาหรับญัตติในข้อ 5.6 ก็เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ที่ประชุมพิจารณาเพียงแต่ว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
ขอเชิญท่านประธานฯ ได้นาเรียนปรึกษาต่อที่ประชุมแห่งนี้ต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
ก่อนครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้สมาชิกสภาฯ อยู่ใน
ที่ประชุมทั้งหมด 18 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.6 ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อบริการชุมชนและสังคม ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนโดยรอบและปรับปรุงที่จอดรถโดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) จานวน 1 โครงการ เป็นจานวนเงิน 1,231,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติท่ีป ระชุม ที่ป ระชุมมีมติ เ สีย งข้างมาก จานวน 17 เสีย ง อนุ มัติใ ห้ใ ช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลาปางเพื่อการบริการชุมชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนโดยรอบและ
ปรับปรุงที่จอดรถโดยสารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) จานวน 1 โครงการ
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เป็ น จานวนเงิ น 1,231,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้ ว น) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี,
งดออกเสียง 1 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอพักการประชุม 20 นาที
และจะกลับมาประชุมอีกครั้งเวลา 16:50 น. ครับ
พักการประชุม เวลา 16.30 น.
เริ่มประชุมเวลา 16.50 น. (ต่อ)
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนีเ้ วลา 16.50 น. ตามที่
ท่านประธานได้พักการประชุมเมื่อสักครู่เป็นการชั่วคราว ตอนนี้ได้เวลาตามที่นัดหมายแล้ว สมาชิกอยู่
ในที่ประชุม ครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอดาเนินการประชุมต่อนะครับ
5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปางเพื่อการ
บริการชุมชนและสังคมและบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน
11 โครงการ เป็นจานวนเงิน 28,684,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.7 เสนอญัตติขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปางเพื่อการบริการชุมชนและสังคมและ
บ าบัด ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ด้า นโครงสร้ างพื้น ฐาน จานวน 11 โครงการ เป็น จ านวนเงิ น
28,684,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เชิญผูเ้ สนอครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปางเพื่อการบริการชุมชนและสังคม
และบ าบัด ความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 11 โครงการ เป็ น
จานวนเงิน 28,684,000 บาท (ยี่สบิ แปดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่าย
เงิ นสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่ อการบริ การชุ มชนและสั งคม และบ าบั ด ความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 11 โครงการ เป็นจานวนเงิน 28,684,000 บาท ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
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หลักการ
เทศบาลนครลาปางอาจใช้จ่ายเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลาปางภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่ งอยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลนครลาปางซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของเทศบาลนครลาปาง หรือกิจการที่
จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครลาปาง
หรือตามที่กฎหมายก าหนด (2) ได้ ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาลนครลาปางตาม
ระเบียบแล้ว (3) ได้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีสา
ธารณภัยเกิดขึ้น และ (4) เมื่อได้รับอนุมัตใิ ห้ใช้จา่ ยเงินสะสมแล้ว เทศบาลนครลาปางต้องดาเนินการก่อ
หนี้ ผู ก พั น ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี ถั ด ไป หากไม่ ด าเนิ น การภายในระยะเวลาที่
กาหนดการใช้จ่ายเงินสะสมนั้นอันเป็นพับไป ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
เหตุผล
เทศบาลนครลาปางมีภารกิจอานาจและหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้มี
และบารุงทางบกและทางน้า และจัดให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น จัดให้มีและบารุงทาง
ระบายน้าในเขตพื้นที่เทศบาลนครลาปาง ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) (5) (7) และมาตรา 50
(2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จากการตรวจสอบ
พบว่า ถนน ทางระบายน้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลนครลาปางหลายแห่งมีสภาพชารุด
เสียหายทาให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้รับความเดือดร้อน และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุสร้าง
ความเสี ยหายแก่ ชี วิ ตและทรั พ ย์ สิ นได้ เพื่ อบ าบั ดความเดื อดร้ อนของประชาชนสมควรที่ จะท าการ
บารุงรักษาและปรับปรุงถนน ทางระบายน้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอัน
เป็นกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลนครลาปางซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม
และบาบัดความเดือนร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติใช้
จ่ายเงิ นสะสมของเทศบาลนครล าปางเพื่อบริ ก ารชุ มชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 11
โครงการ เป็นจานวนเงิน 28,684,000 บาท (ยี่สบิ แปดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ลาดับ
แผนงาน
1 แผนงานเคหะชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

หมวด/ประเภท
ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

2

แผนงานเคหะชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

3

แผนงานเคหะชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค
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โครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ
ปรับปรุงเกาะกลางถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณ ห้าแยกประตูชัย
ถึงบริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี
- โดยทาการก่ออิฐเป็นแนวกาแพงเมือง พร้อมติดตั้งเหล็กลวดลาย
บูรณฆฏะที่เสาไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 3
ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 17
- โดยทาการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 7.00 ม. หรือตาม
สภาพ ยาวประมาณ 136 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 136 ม. และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 24 ลาดับที่ 1
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณข่วงนคร และสวนสาธารณะ
ห้าแยกหอนาฬิกา
- โดยทาการปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณข่วงนคร และสวนสาธารณะ
ห้าแยกหอนาฬิกาและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
ลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 24 ลาดับที่ 2

งบประมาณ
6,000,000

1,019,000

3,923,000

หมายเหตุ
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ลาดับ
แผนงาน
4 แผนงานเคหะชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

หมวด/ประเภท
ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

5

แผนงานเคหะชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

6

แผนงานเคหะชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

รายการ
ปรับปรุงถนนประสานไมตรี ตั้งแต่สามแยกเก๊าจาว ถึงสี่แยกดอนปาน
- โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.0011.50 ม. หรือตามสภาพยาวประมาณ 1,340 ม. หนา 0.05 ม. และ
งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 25
ลาดับที่ 3
ปรับปรุงถนนบุญโยง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบริเวณวัดศรีบุญโยง
- โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.0015.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 475 ม. หนา 0.05 ม. และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 25
ลาดับที่ 4
ปรับปรุงถนนเลียบแม่น้าวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพัฒนา
ภาคเหนือ ถึงบ้านเลขที่ 56/4
- โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 5.5010.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,400 ม. หนา 0.05 ม. และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 25
ลาดับที่ 5

งบประมาณ
6,088,000

2,348,000

3,350,000

หมายเหตุ

88
ลาดับ
แผนงาน
7 แผนงานเคหะชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

หมวด/ประเภท
ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

8

แผนงานเคหะชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

9

แผนงานเคหะชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

รายการ
ปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53 ถึงบ้านเลขที่ 1
ถนนประตูมา้
-โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 6.00-9.00 ม.
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 120 ม. หนา 0.05 ม. และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 6
ปรับปรุงถนนวังเหนือ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 25/1
- โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.0017.50 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 118 ม. หนา 0.05 ม. และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 26
ลาดับที่ 7
ปรับปรุงถนนป่าไม้ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46 ถึงบ้านเลขที่ 62/2
- โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 5.0010.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 130 ม. หนา 0.05 ม. และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 26
ลาดับที่ 8

งบประมาณ
526,000

600,000

455,000

หมายเหตุ
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ลาดับ
แผนงาน
10 แผนงานเคหะชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

11

แผนงานเคหะชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

หมวด/ประเภท
ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

รวม

รายการ
ปรับปรุงถนนบุญศิริ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 82/1 ถนนพหลโยธิน ถึง
บ้านเลขที่ 31/3 ถนนนาก่วม ซอย 2
-โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 3.00-5.00 ม.
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 390 ม. หนา 0.05 ม. และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 27 ลาดับที่ 9
ปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40 ถนนราชบุตร ถึงบ้านเลขที่
407 ถนนบ้านเชียงราย
- โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 6.0010.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,240 ม. หนา 0.05 ม. และ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 27
ลาดับที่ 10

งบประมาณ
1,042,000

3,333,000

28,684,000

หมายเหตุ
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แบบรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หัก เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกสท.)
หุน้ ในโรงพิมพ์สว่ นท้องถิ่น
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย
ผลต่างจากการชาระหนีเ้ งินกู้
ลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้เงินสะสม **
เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1)
หัก สารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว (2)
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)
หัก สารองงบบุคลากร (4)
สารองจ่ายประจาที่ต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (5)
เงินคงเหลือเงินสะสม (6)
หัก สารองกรณีสาธารณภัย 10% (7)
คงเหลือเงินสะสมทึ่นาไปใช้ได้ (8)
ทุนสารองเงินสะสม

817,212,747.17
33,534,761.47
5,000.00
3,936,322.40
61,835,247.44
120,860.00
-

199,432,191.31
617,780,555.86
50,797,000.00
566,983,555.86
119,608,680.00
22,893,000.00
424,481,875.86
72,700,000.00
351,781,875.86

304,740,554.49 บาท

หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงินฝากสมทบทุน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
เป็นการเรียบร้อย ฎีกาเลขที่ 2325/62 จานวน 7,946,515.32 บาท
เช็ค ธกส. เลขที่ 10400960 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 “ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทา ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 53” มาตรา 53 “ภายใต้บัง คับ แห่ งกฎหมาย เทศบาลเมือ งมี หน้า ที่ต้ องท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (5) ให้มีและบารุงทางระบายน้า (7) ให้มีและบารุงการ
ไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ” มาตรา 50 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทา
ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (2) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า”
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2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (2) การจัดให้มแี ละบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า”
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทา เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิ จการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ได้กั นเงินสะสมสารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อกี ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้น และ (4) เมื่อได้รับ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดการใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป”
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 11 โครงการ เป็นจานวนเงิน 28,684,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสน
แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ เลขานุการสภา
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง สาหรับญัตติตาม
ระเบีย บวาระที่ 5 ข้อ 5.7 ซึ่งทางผู้บ ริหารได้เ สนอญัตติ ขออนุมัติใ ช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลาปางเพื่อการบริการชุมชนและสังคมและบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จานวน 11 โครงการ เป็นเงินจานวน 28,684,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
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ตามรายละเอียดของญัตติที่ทางผู้บริหารได้แถลงต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่นะครั บ ผมเห็นว่าทางผู้บริหาร
ได้แถลงเกี่ยวกับระเบียบหนังสือสั่งการ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม ที่เ กี่ย วกั บ อานาจหน้าที่ของเทศบาล
รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 ผู้เสนอญัตติก็
ได้แถลงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผมก็จะไม่กล่าวซ้า ผมจะสรุปว่า แผนพัฒนาที่กล่าวอ้างตามญัตติดังกล่าวก็
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 ตามรายละเอีย ดที่แนบ รวมทั้งรายการประกอบแบบ
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง รวมถึงแบบรายงานยอดเงินสะสม ญัตตินี้เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการ
สภาเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ที่ประชุมก็จะพิจารณาว่า อนุมัติหรือไม่อนุมัติ เมื่อที่ประชุมได้รับทราบ
ค าชี้แ จงเป็ นที่ เ ข้ าใจเรีย บร้ อยแล้ว ผมน าเรีย นท่ านประธานได้ น าปรึก ษาหารือ เพื่ อพิ จารณาญั ต ติ
ดังกล่าว ตามลาดับต่อไปครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีทั้งหมด 11 โครงการ
อยากให้ท่านสมาชิกอภิปรายเป็นองค์รวมทั้งหมด เมื่อลงมติ ผมจะขอลงมติทีละโครงการนะครับ เชิญ
ท่านสมาชิกได้อภิปรายครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมอยากจะอภิปราย
โครงการลาดับที่ 1 รายการปรับปรุงเกาะกลางถนน ตั้งแต่บริเวณห้าแยกประตูชัยถึงบริเวณหน้าค่าย
สุรศักดิ์มนตรี วันนี้เริ่มตัง้ แต่เช้ามา ผมก็ได้ผ่านโครงการต่าง ๆ มามาก ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจาเป็น
เหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่ อประชาชน แต่ โ ครงการนี้ผ มไม่ เ ห็ นด้ วยนะครับ มี เ หตุ ผลอยู่ หลาย
ประการด้วยกัน ข้อแรกก็คือใช้เงินจานวนมากถึงหกล้านบาท ข้อสองก็คือโครงการนี้เ ป็นโครงการที่
ออกแบบมาแล้วไม่สวยงาม และเป็นอันตรายต่อการจราจร ไม่สวยงามคือ เป็นงานก่ออิฐเป็นกาแพง
ตลอดแนวถนน ตั้งแต่บริเวณห้าแยกประตูชัยถึงบริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี จะงามตรงไหนครับ เมื่อ
เราขับรถและเห็นเป็นกาแพงที่สูงด้วยนะครับ ในแบบเขียนว่าสูง 80 ซม. แต่ในประมาณการเขียนไว้ 120 ซม.
ขอฝากท่านประธานช่วยแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ชี้แจงด้วยนะครับ ความสูง 80 ซม.คือวัดจากเกาะกลางถนน
เกาะกลางถนนจะสูงจากผิวถนนประมาณ 20-30 ซม. รวมแล้วก็ประมาณเมตรกว่า ๆ เมื่อเราขับรถก็
แทบจะมองไม่เห็น ฝั่งด้านข้างด้วยนะครับ นอกจากเป็นกาแพงทึ บแล้ว เราก็ยังมองไม่เห็น ผมว่าเป็น
โครงสร้างที่ไม่สวยงาม ถ้าสร้างออกมาแล้วก็จะดูอัปลักษณ์นะครับ ยิ่งถ้าเป็นตัวเลขในประมาณการ
ความสูง 120 ซม. ก็จะกลายเป็นความสูงประมาณเกือบ 1.50 เมตร ประมาณหน้าอกผมนะครับ หาก
ฝ่ายบริหารได้ออกแบบให้สวยงาม คล้ายกับเป็นการจัดสวน มี ดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาล และมีการ
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ดูแลดี ๆ แขกผูม้ าเยือนขับรถเข้ามาเห็นดอกไม้ใบหญ้าที่สวยงามก็มีความสุขใจ ผมว่าจะใช้เงินน้อยกว่า
และมีความคุ้มค่ามากกว่า อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เมื่อในแบบและประมาณการขัดแย้งกัน ผมก็คิดว่าญัตตินี้
เป็นญัตติที่ไม่ถูกต้อง ไม่ควรที่จะให้ผ่านไปนะครับ การที่สมาชิกสภาได้รับญัตติแบบนี้เข้ามา ผมถือว่า
เหมือนเป็นการหลอกลวงกัน ผมอยากจะชี้แจงให้ทราบว่า ข้อไม่ถูกต้อง ข้อไม่เหมาะสมมีเ หมือนที่ผม
รายงานไปเมื่อสั กครู่ ตอนนี้บุค คลภายนอกวิจารณ์สภาเรา เหมือนกับ หลับหูหลับ ตาผ่านโครงการ
คล้าย ๆ กับโดนชักจูง ถูกจูงจมูก ประมาณนั้น ผมก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ อยากจะเสนอต่อสภาว่า
หากเป็นญัตติที่คลุมเครือไม่ถูกต้อง ขัดแย้งและหากทาตามแบบนี้จริง ก็เป็นเรื่องที่ไม่สวยงามและอาจ
เกิดอันตรายจากการจราจรก็เป็นได้นะครับ เนื่องจากว่า มองไม่เห็นฝั่งตรงข้าม เวลาเลี้ยวอาจจะเกิด
อุบัติเหตุได้ ผมขอเรียนต่อท่านประธานเท่านีก้ ่อน หากผู้บริหารได้ช้แี จง ผมขอใช้สทิ ธิต่อครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
ครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้คือ ญัตติ ขอ
อนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมของเทศบาลนครล าปางเพื่ อ การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม และบ าบั ด ความ
เดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 11 โครงการ เป็นจานวนเงิน 28,684,000 บาท
(ยี่สิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผมอยากจะถามไปยังเจ้าของญัตติที่ยื่นญัตติมา มีอยู่ข้อ
หนึ่งที่ผมจะให้เจ้าของญัตติได้ตอบนะครับ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 เขียน
ไว้ว่ า “องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น อาจจ่า ยขาดเงิน สะสมได้ไ ม่ เ กิ นร้อ ยละสี่สิ บ ของงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการลงทุนในปีนั้น ” แสดงว่าญัตตินี้เงินจานวน 28,684,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสน
แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และรวมจากที่จ่ายในญัตติของขนส่งอีก 1,231,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตรงนีใ้ นข้อ 89 จะให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า งบลงทุนของปี 2563 นี้ จ่ายเงิน
สะสมได้ไม่เกินร้อยละ 40 งบลงทุนตรงนี้เกินหรือไม่ ครับ ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเพื่อประกอบการ
พิจารณาญัตติ ขอบคุณครับ
นายกิต ติ จิ ว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายบริหารจะตอบของคุ ณ
สมบูรณ์และร้อยเอกศักดิ์ชัยก่อนหรือไม่ครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ในคาถาม
ที่หนึ่งเกี่ยวกับ เรื่องของโครงการที่หนึ่งคือ โครงการเกาะกลางถนนพหลโยธินจะขออนุญาตให้ท่าน
ประธานสภาให้สถาปนิกผู้ออกแบบในเรื่องดังกล่าวในประเด็นที่หนึ่งเป็นผู้ชี้แจง ประเด็นที่สองสาหรับ
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ระเบียบการจ่ายเงินสะสมก็จะขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ ที่จัดทางบประมาณ ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
ได้ตอบคาถามในเรื่องดังกล่าวครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายมนัสพี เดชะ
นายมนั ส พี เดชะ รั ก ษาการผู้ อ านวยการส่ ว นควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายมนัสพี เดชะ รักษาการผู้อานวยการ
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง จากโครงการเกาะกลางถนนตั้งแต่ห้าแยกประตูชัยถึงหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ก่อนพิจารณากันตอนที่เราทาแผน ทางที่ประชุมของคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้ลดทอนลงเหลือ
ที่ความสูง 80 เซนติเมตร แบบแปลนผมก็ลดระดับลงเหลือที่ 80 เซนติเมตร แต่พอดีประมาณการ
ไม่ได้แก้ไข แต่ผมลดจานวนค่าประมาณการของแนวกาแพงเมืองเตี้ยก็เหมือนแบริเออร์นะครับ เราไม่ได้
ทากาแพงเมืองตลอดแนวนะครับ เราจะทาเป็นช่วง ส่วนทางข้ามสแตนเลสเด็กและประชาชนและผู้ที่มา
โรงพยาบาลหรือมาถนนเส้นนั้นก็ข้ามถนนเหมือนเดิมนะครับ ส่วนต้นไม้เราก็ปลูกแซม เราไม่ได้ทาเส้น
ต่อเนื่อง ก็คือรายละเอียดของเกาะกลางถนนเส้นนี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ผูอ้ านวยการกองวิชาการฯ ครับ
นางวรรณศรี อิ น ทราชา ผู้ อ านวยการกองวิ ช าการและแผนงาน กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน ระเบียบที่แนบมาในญัตติเป็นระเบียบเก่าซึ่งยังไม่ได้แก้ไขนะคะ แนบระเบียบผิดค่ะ
ระเบียบใหม่ที่แก้ไขเพิ่มเติมของปี 2561 ในข้อ 89 จะตัด 40% ของงบลงทุนนั้นออก เราจะเทียบเคียง
ญัตติที่ผ่านมา ก็จะใช้ระเบียบตัวนั้นเหมือนกัน แต่เฉพาะในญัตตินี้ได้แนบระเบียบผิดค่ะ เป็นระเบียบ
เก่าที่ยังไม่ได้แก้ไขค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบที่ให้มานี้เป็น
ระเบีย บผิด หรือครับ ผมอยากจะเห็นระเบีย บที่ถู กต้องครับ แสดงว่า แก้แล้ว แต่ท าไมญัตติ นี้แนบ
ระเบียบเข้ามาประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องครับ จะมีระเบียบใหม่ที่ถูกต้องให้ดูหรือไม่ครับ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการอภิปราย ในการลงมติ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ เลขานุการสภา
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับเรื่อง
การใช้จ่ายเงินสะสมนี้ก็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
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ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม ผมเรียนว่า เมื่อสักครู่ตอนที่ผู้ได้รับมอบหมายแถลงญัตติ ถ้าเราดูเอกสารในญัตติ หน้าที่ 8
ระเบียบหนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในข้อ 3 ก็ได้แถลงต่อที่ประชุม แห่งนี้เกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 89 เป็นกฎหมายที่ได้มีการแก้ไข
ใหม่ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่ทางรักษาการ
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างได้มาชี้แจงในบางส่วนในเรื่องของความสูงที่ว่าลดลง ตรงนี้ก็พอ
รับ ได้คื อจะใช้ค วามสู ง 80 เซนติเ มตร ถ้า 80 เซนติ เ มตร บวกกั บ ความสูง ของทางเท้ าของเกาะก็
ประมาณเมตรกว่าอยู่ดี ซึ่งผมดูแล้วก็ยังเป็นที่น่าอันตรายอยู่ ส่วนที่ทางรักษาการผู้อานวยการฯ พูด
คล้ายกับว่าการทากาแพงนีไ้ ม่ได้ทามาก มีแผงเหล็กมีการเปิดช่องโล่ง ท่านพูดแบบนี้ พอที่ประชุมฟัง
ก็เหมือนกับว่าจะไม่มากเท่าไหร่ จะโล่ง ๆ จะดูโปร่ง แต่จริง ๆ ถ้าเราดูในประมาณการความยาวถึง
850 เมตร ผมว่าเนือ้ งานหลัก ๆ อยู่ที่กาแพงอย่างเดียวเลยนะครับ จะมีช่องเปิดให้คนข้ามถนนก็คงเป็น
ส่วนน้อยเพราะฉะนั้น ตอนนีเ้ รามองไม่ออกว่าถ้าสร้างไปแล้วจะมีความไม่สวยงาม จะมีปัญหา เพราะมี
แบบแค่น้เี อง เพราะฉะนั้น ผมถึงไม่เห็นด้วยกับโครงการนีน้ ะครับ ผมก็บอกตามตรงว่า ถ้าท่านทาในสิ่ง
ที่ดีงามผมก็สนับสนุน แต่โครงการนี้ใช้เงินเยอะ ทาออกมาแล้วไม่ดี ก็อยากให้เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่น
เช่น จัดสวนดูแลดี ๆ หรือมีน้าพุเล็ก ๆ อะไรแบบนี้ เข้ามาแล้วรู้สึกเย็นตาเย็นใจ ผมว่าน่าจะดีกว่าที่จะ
เห็นวัสดุแข็ง ๆ เป็นกาแพง และผมขอถือโอกาสนี้อภิปรายอีกโครงการหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานลาดยาง
แอสฟัลติกค์ คือโครงการในลาดับที่ 4 โครงการนี้ใช้เงินถึงหกล้านกว่าบาท โครงการนี้มีส่วนหนึ่งที่ผม
เห็นด้วยก็คือ จากแยกน้าพุไปถึงดอนปานถนนชารุดเยอะ ตรงนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องทา แต่ในช่วง
น้าพุไปถึงสามแยกเก๊าจาวผิวยังดูดี ยังไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ชารุด เพียงแต่ดูเก่าเท่านั้นเอง และสภาพ
ยัง 90% ขึ้นไป ที่ผมอภิปรายตอนนี้ก็คือ จริง ๆ แล้วถ้าทางฝ่ายบริหารอยากจะประหยัดงบประมาณ
ควรที่จะทาเฉพาะส่วนที่มีความจาเป็นนะครับ ในส่วนที่ไม่จาเป็นเราก็ไปทาอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์
มากกว่า งานลาดยางถนนผมก็ได้ยินทั้งทางพนักงานเจ้าหน้าที่และหลาย ๆ คนพูดถึงว่าเป็นโครงการที่
เสร็จไวและผูป้ ระกอบการก็รู้จักกัน ก็พูดถึงเรื่องที่ไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่ เกี่ยวกับเงินทอนอะไรแบบนี้นะครับ
เนื่องจากว่าไม่มหี ลักฐาน แต่ว่าที่เขาพูดกันมามีเรื่องแบบนี้จริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลาย ๆ โครงการ
นีเ้ ป็นเงินสิบถึงยี่สิบกว่าล้าน เพราะฉะนั้นโครงการที่เราเห็นว่ายังไม่จาเป็นที่จะต้องทา ผู้บริหารก็ควร
ที่จ ะรั ก ษาประโยชน์ ข องงบประมาณไว้ เอาไปท าอย่ า งอื่ น ไม่ ค วรจะไปลาดยางในส่ ว นที่ ไ ม่ เ กิ ด
ประโยชน์ ไม่มีความจาเป็น บ้านผมเองก็อยู่แถวบริเวณน้าพุนั้น ผมก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
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แต่ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภา มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการทางานของฝ่ายบริหาร ผมก็ต้องขึ้นมา
อภิปรายว่าเราควรจะใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างประหยัด ในโครงการที่ 4 นี้ ผมเห็นด้วย แต่ขอ
ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เหมาะสมในบางส่วนของโครงการ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จะขออภิปรายสนับสนุน
เหตุผลของท่านสมาชิกสภา สมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ซึ่งเป็นวิศวกร พอมาดูแบบในโครงการที่หนึ่ง ทาง
ฝ่ายช่างบอกว่าเป็นระยะสั้น ๆ ที่จะก่อเป็นกาแพงขึ้นมา พอดูในแบบระยะช่วงหนึ่งร้อยกว่าเมตรส่วน
ใหญ่นะคะ 145 เมตร 95 เมตร 163 เมตร 103 เมตร 117 เมตรไม่แน่ใจว่า 64 84 เมตร เพราะตัวเล็ก
มาก 170 เมตร 42 เมตร 109 เมตร 79 เมตร 80 เมตร คือดูตัวเลขจะเห็นว่าช่วงที่จะก่อสร้างเป็น
กาแพงขึ้นมาไม่ใช่ช่วงสั้น ๆ อย่างที่อธิบาย แต่เป็นกาแพงยาว ๆ ชุดหนึ่งประมาณร้อยกว่าเมตรขึ้นไป
ตรงนี้ไม่ทราบว่าทาไมจึงต้องออกแบบเป็นกาแพง เนื่องจากตรงนี้เป็นหน้าโรงพยาบาลและโรงเรียน
และเป็นชุมชน ทาไมต้องออกแบบเป็นกาแพงให้ดูแข็ง ดูกระด้าง ดูไม่มีชีวิตชีวา เอารูปแบบแนวคิดอะไร
มาออกแบบเป็นกาแพง ทาไมไม่ออกแบบให้เป็นพืน้ ที่สีเขียว เป็นต้นไม้อะไรให้ดูสวยงาม ถ้าจะทานะคะ
ก็ไม่เห็นด้วยมาก ๆ ที่จะทาเป็นกาแพงและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เป็นอันตรายต่อการจราจร บดบังทัศนวิสัยในการสัญจรของประชาชน งบประมาณที่ใช้ก็สูงถึงหกล้านบาท ซึ่งจริง ๆแล้วโครงการนี้ไม่มีความ
จาเป็นที่จะต้องทาเลย ถ้าดูระเบียบหนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในหน้า 8 ก็บอกว่าชัดเจน ใน
ข้อ 3 (1) “ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม” เกาะกลางถนนก็ไม่ได้เป็นการบริการชุมชนและสังคมนะคะ ถ้าเป็น
ถนนที่ชารุดก็พอเข้าใจได้ “หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในข้อนี้
ก็ไม่เข้าระเบียบ “หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน” ตรงนี้ก็ไม่เข้า เพราะว่า
กาแพงเกาะกลางถนนไม่ได้บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน เพราะฉะนั้น การใช้จ่ายเงินสะสม
จานวนหกล้านบาท เพื่อมาก่อสร้างกาแพงเกาะกลางถนนไม่มีความจาเป็น แล้วก็ไม่เข้าระเบียบของ
หนังสือสั่งการในการใช้จา่ ยเงินสะสม ในโครงการที่หนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกยังค่อนข้างสนใจในเรื่อง
การออกแบบ ท่านมนัสพี มีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เรื่องแบบ เชิญ นายมนัสพี เดชะ
นายมนั ส พี เดชะ รั ก ษาการผู้ อ านวยการส่ วนควบคุ ม การก่ อ สร้า ง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายมนัสพี เดชะ รักษาการผู้อานวยการส่วนควบคุม
การก่อสร้าง คือระยะที่บอกลงไปในแบบคือระยะเกาะเดิม ระหว่างเกาะจะมีจุดเกาะอะไรต่าง ๆ ตรงนี้
บอกแค่ระยะเกาะเท่านั้นเอง แต่ระหว่างเกาะจะมีตาแหน่งเสาไฟ ตาแหน่งทางเดินข้าม ตาแหน่งต้นไม้
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เราเว้นวรรคของเดิม ตาแหน่งไฟฟ้า ตาแหน่งทางเดินข้าม ทางม้าลายต่าง ๆ จะทาแค่ช่วงที่ปลูกต้นไม้ที่
ชารุดเสียหาย ระยะทางของเส้นนีป้ ระมาณหนึ่งกิโลเมตร ระยะที่เราทาเฉพาะช่วงจากเสาไฟบางช่วงไป
ถึงเกาะคนข้ามถนนเท่านั้นเอง ในแบบเป็นระยะของเกาะแต่ละเกาะในสภาพปัจจุบัน ถ้ามองลงไปใน
รายละเอียดของคอมพิวเตอร์จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่านี้ แต่ไม่ได้แนบมาครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ที่จริงแล้วการใช้
จ่ายเงินสะสมเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งสาหรับทุกท้องถิ่น ทั้งในเรื่องที่เรากาลังจะพิจารณาอยู่นี้ก็สาคัญ
ผมอยากจะกลับเรียนว่า โดยปกติแล้วจะมีการอภิปรายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผมจึงใคร่ขอกราบ
เรียนท่านประธานสภาว่า อย่างน้อยต้องมีฝ่ายที่สนับสนุนและเห็นด้วยกับ ญัตตินั้น ๆ ก็ควรจะมีการ
อภิปรายสลับกัน จึงจะเกิดความเข้าใจและเกิดการพิจารณาได้อย่างถ่องแท้และถูกต้อง นี่เป็นประการที่
หนึ่ง ประการที่สอง ทางฝ่ายบริหารที่เสนอญัตติเข้ามานั้น ผมก็อยากจะขอให้ ไม่ได้กราบเรียนมาหลาย
ญัตติแล้ว ไม่มกี ารอธิบายเพิ่มเติมโดยเฉพาะในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ นั้นแบบแปลนรายละเอียดที่จะ
นามาเสนอว่าพร้อมที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือประมูลนั้นก็ไม่ได้ทา รายละเอียดเหล่านี้ต้องให้เรามานั่งเดา
ผิด ๆ ถูก ๆ อย่างนัน้ หรือกับการใช้จา่ ยเงินซึ่งมิใช่เงินภาษีประจาปีเป็นเงินสะสมด้วย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกต
ว่า 11 โครงการในญัตติ ท่านนายกเทศมนตรี หรือตัวแทนผู้เสนอญัตติบอกว่า อยู่ในแผนพัฒนา ไปดู
เถอะครับแผนพัฒนา 2561 - 2565 พวกนี้เพิ่มเติมมา 10 โครงการเป็นโครงการที่นึกปุ๊บได้ปั๊บไม่ได้
เกี่ ย วพั นกั บ แก้ ไ ขความเดื อดร้อ นจริง ๆ เลย ผมถามว่ าเกาะกลางนั้นให้ บ ริก ารสาธารณะอะไรแก่
ประชาชน ทาทาไม นี่ประเด็นที่สองที่ผู้เสนอญัตติไม่ได้ทางานอย่างจริงจังและใส่ใจ ใช้เงินอย่างประหยัด
รัด กุ ม รอบคอบและมี หลั ก คุ ณ ธรรม โปร่ งใส ไม่ ไ ด้เ ป็น ไปอย่ างนั้น เลยไม่ใ ช่ ความเดื อดร้อ นความ
ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง ผมขอกราบเรียนเท่านีก้ ่อน ผมยังไม่ได้อภิปราย ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง อยากจะถามฝ่ายบริหาร
บริหารถึงโครงการที่ 6 ปรับปรุงถนนเลียบแม่น้าวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือถึง
บ้านเลขที่ 56/4 ตรงนี้ไม่ใช่ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ ที่หน้าวัดท่าคราวน้อยหรือไม่ครับ ที่เขื่อนยางฝั่ง
ซ้ายมือ ถ้าเราหันหน้าไปทางแม่น้าหรือสวนทางแม่น้าครับ ไม่ใช่ฝั่งโรงเรียนเคนเน็ตฯ ถ้าอย่างนั้นผม
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นถนนพัฒนาภาคเหนือ ท่าคราวน้อย เพราะว่าผมเคยเห็นโครงการนี้เคยมีครั้งหนึ่งที่
ผ่านสภาไปแล้ว แต่ไม่ได้ทา มีปัญหาอะไรผมก็ไม่ทราบได้ ผมกลัวจะติดปัญหาเรื่องเป็นที่ของกรมเจ้าท่า
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แต่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ศึกษามา ไม่เป็นไรครับก็ ขอถามว่าตรงนี้ได้ศึกษาหรือยัง เพราะส่วนมากเป็นที่ของ
กรมเจ้ า ท่ า ไม่ รู้ ว่ า จะท าได้ ห รื อ ติ ด ขั ด อะไรหรื อ ไม่ กลั ว จะมี ปั ญ หาเหมื อ นที่ ผ มกล่ า วเมื่ อ สั ก ครู่
เพราะฉะนั้นขอฝากพิจารณาตรงนี้ดว้ ยนะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง อีกโครงการหนึ่งจะขอ
สอบถาม คือ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสองสว่างบริเวณข่วงนครตัง้ งบประมาณไว้ 3,923,000 บาท
(สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ทั้งหมด 96 ชุด แต่ไม่มีรายละเอียด บอกแต่เพียงว่าเสา
ไฟฟ้าสองสว่าง 96 ชุดแล้วไฮไลท์พื้นที่ที่จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าเท่านั้น เสาไฟฟ้า 96 ชุด ปัจจุบันเสา
ไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว จะท าอย่างไร รื้อ ออกไม่ใ ช้แล้ว หรือว่าเอาของใหม่มาใส่ทั้งหมด เอาของเก่าออก
จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเกินไปหรือไม่ ตั้ง 96 เสา จะไปใส่ตรงไหนบ้างก็ไม่มีรายละเอียดให้
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น นี้ เ สาเดิ ม มี อ ยู่ แ ล้ ว น่ า จะใช้ ไ ด้ เราอาจจะมี วิ ธี ป รั บ ปรุ ง อย่ า งไรเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ต้ อ งเสี ย เงิ น
งบประมาณ ถึ งสามล้านเก้ าแสนบาท เพราะบางทีเ ทศบาลเองเอาป้า ยไปประกบหลอดไฟ แทนที่
หลอดไฟจะส่องสว่าง แต่กลับเอาป้ายไปประกบหลอดไฟ แสงก็ไม่ออก เห็นหลายงานแล้วเวลามีงาน
เทศบาลจะเอาป้ายไปประกบทาให้บริเวณข่วงนครแสงสว่างไม่เพียงพอ หากหาวิธีบริหารจัดการที่ดี
เราก็ไม่ต้องเสียเงินงบประมาณสามล้านเก้าแสนบาท ขอคาชีแ้ จงเรื่องแบบด้วยนะคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
ผู้ท รงเกี ย รติ ทุก ท่า น กระผม นายกิ ต ติภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี นครล าปาง ขออนุญ าตท่า น
ประธานสภาฯ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ รื่ อ งไฟฟ้า มีเจ้าหน้าที่ท่านใดเตรี ย มรายละเอี ย ดเรื่องนี้ไว้บ้างหรือไม่
ไม่เป็นไร คือจริง ๆ แล้วเรื่องไฟส่องสว่างตรงบริเวณข่วงนคร เราได้รับการร้องขอ จริง ๆ แล้วเสียงร้อง
ขอมากที่สุดก็คือการขอไฟเขียวไฟแดง หรือไฟจราจร แต่ปรากฏว่า ระบบได้ถูกรื้อไปหมดแล้ว และ
จะต้องลงทุนสูง และไฟเป็นต้น ๆ ที่มีอยู่จานวนตามที่สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่
ความส่องสว่างก็ยังไม่สว่างพอ จึงได้มาปรึกษาหารือกันว่าเราจะแก้ไขในเบื้องต้นอย่างไร เสาไฟอันเก่า
จะใช้ได้หรือไม่ จริง ๆ ก็ยังใช้ได้แต่ความสว่างยังไม่เพียงพอ จึงต้องปรับเปลี่ยนเสาไฟนี้ออก แล้วนาเสา
ไฟดังกล่าวที่มีอยู่ไปใช้ในสวนสาธารณะที่ไม่จาเป็นต้องใช้แสงสว่างมากพอ จึงเป็นการทางบประมาณ
อย่างเร่งด่วน โดยการใช้จา่ ยเงินสะสมดังกล่าว ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
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นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ฟังผู้บริหารอธิบาย
เหมื อนกั บ ว่า ท่านใช้เ สาเป็นตั ว ส่ อ งสว่ าง ใช้ห ลอดไฟไม่ใ ช่หรื อคะ ถ้า เสาใช้ไ ด้อยู่ ท่า นก็ ไ ปเปลี่ย น
หลอดไฟให้วัตต์สูงขึ้น เพิ่มวัตต์ที่หลอด เพราะสิ่งที่ส่องสว่างปัญหาคือแสงสว่างท่านต้องไปเปลี่ยน
หลอด ไม่ใช่เปลี่ยนเสา ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ผมได้อภิปรายค้างไว้
ในข้อ 89 ข้อความที่แนบกับญัตติวา่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนในปีนนั้ ระเบียบที่เขาได้แก้ตัดคาว่า ไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนในปีนั้น คือตัดออกไปใช่หรือไม่ครับ จะถามเพื่อจะได้บันทึก ในการ
ประชุมไว้ว่าระเบียบตรงนี้ไ ด้แก้ไขโดยตัดคาว่า ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการ
ลงทุนในปีนั้น ท่านประธานช่วยสอบถามฝ่ายบริหารด้วยครับ ว่าแก้ไข
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิก ผู้ท รงเกี ย รติ กระผม นายกิ ตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง เมื่อสัก ครู่ท าง
ผู้อ านวยการกองวิช าการฯ ซึ่ ง ผมอนุ ญ าตให้ไ ด้ ต อบรายละเอีย ดในข้ อระเบี ย บดั ง กล่ า วแล้ ว ท่ า น
ผูอ้ านวยการกองวิชาการฯ ก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนแล้ว ต้องขอโทษที่ได้แนบเอกสารประกอบญัตติเข้า
มาเป็นเอกสารเดิม ซึ่งได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องระเบียบใหม่ ซึ่งสภาแห่งนี้ก็ได้รับทราบว่าในระเบียบใหม่นี้
เป็นเช่นไร ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านเลขานุการสภาก็ได้อธิบายให้ท่านเข้าใจแล้ว ยึดตามที่ท่านเลขาฯ ได้
พูด ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตติข้อนี้ผม
ถือว่าฝ่ายบริหารโดยการนาของนายกเทศมนตรีกิตติภูมิฯ ไม่จริงใจ ไม่ใส่ใจ เอกสารที่เสนอมา ผู้เสนอ
ญัตติต้องกลั่นกรองไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว ก่อนที่จะนาเสนอสภา ถึงแม้นว่าเอกสารประกอบไม่
เรียบร้อย ถ้าฝ่ายเสนอมีภาพประกอบเป็นวิดีโอหรือมีเอกสารแผ่นพับแผนภูมิประกอบก็จะได้ไม่ต้องมา
นั่งถกเถียงสอบถามคาดเดาผิด ๆ ผมได้เรียนท่านประธานสภาหลายครั้งแล้วเราไม่เคยได้รับการอธิบาย
เพิ่มเติมเลย ว่าทาไมต้องทา ทาไปทาไม เพื่ออะไร แล้วจะเสร็จเมื่อไหร่รายละเอียดในโครงการนั้น ๆ ไม่
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เคยได้รับ การบอกกล่าวหรือเสนอก่ อน เพราะฉะนั้น การใช้จ่ายเงินของงบประมาณหรือจากภาษี
ราษฎรนั้ น เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ แต่ ห ลายบุ ค คลอาจจะคิ ด ว่ า ไม่ ใ ช่ เ งิ น ข้ า พเจ้ า ก็ ใ ช้ จ่ า ยตามอ าเภอใจ
โครงการที่ 1 ก็เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นเรื่องที่น่าตาหนิ ตัวเลข 80 เซนติเมตร กับเมตรกว่า ปล่อยให้หลุด
มาได้อย่างไร เราอยากจะทราบเหตุผลว่า ทาไมจึงต้องทา ก็รอฟังว่าจะอธิบาย 11 โครงการเพิ่มเติม ก็
เงียบ หลายโครงการเคยลงไปดูในพืน้ ที่จริงบ้างหรือไม่ อย่างเช่น ถนนประสานไมตรี ถ้ามีภาพประกอบ
แต่จริง ๆ แล้วไม่เดือดร้อน รถราไม่กระโดด ยังวิ่งได้เรียบ ในโครงการเก่า ๆ ที่เกิดทัศนะอุจาดเยอะแยะ
โดยเฉพาะเรื่องผิวถนน ผมจะไม่อภิปรายยาวนานเพราะทนไม่ได้ ถ้าฝ่ายเสนอญัตติ 11 โครงการยังนั่ง
เฉย ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม ผมก็คงจะพูดอีกสักครู่แล้วจะต้องขออนุญาตท่านประธานไม่อยู่ร่วมประชุมต่อ
เกาะกลางถนนหลายจังหวัดหลายพื้นที่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมีไว้เพื่อความปลอดภัย งบนี้เป็นการปรับ
ภูมิทั ศน์เ ท่า นั้นเองไม่ไ ด้เ ข้า ข้ อ 89 อะไรเลย จะสร้ างรายได้เ พิ่ม พูนให้เ ทศบาลก็ ไ ม่ จะสร้ างความ
เดือดร้อนให้มากกว่า มิได้เข้าข่ายเลย อย่างที่ผมกราบเรียนว่า การใช้เงินสะสมต้องเหตุผลสมควรและ
จาเป็น ถนนหลายสายไม่สมควรจะลาดยางด้วย เอาง่าย ๆ ถนนบุญโยงถ้ารายละเอียดเพิ่มเติมอีกสัก
นิ ด หนึ่ ง ว่ า บ้ า นเลขที่ นั้ น อยู่ ต รงไหน หรื อ แม้ ว่ า ฝั่ ง ซ้ า ยนั้ น อยู่ ด้ า นไหน โดยที่ ฟั ง อย่ า งเดี ย วเมื่ อ มี
ภาพประกอบ และจากเชิงสะพานพัฒนาไปจนถึงแยกวัด บุญโยง ถนนก็ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ ตีเส้น
สาย ทาความสะอาดอีกสักหน่อย แต่สิ่งที่ควรทาคือถนนจามเทวีช่วงฝั่งซ้ายจากโลตัส ผ่านรั้วโรงเรียน
เคนเน็ตฯ มาถึงสถานีตารวจภูธรลาปางตรงนั้นเป็น คลื่น ผู้ใช้ถนนที่ใช้รถจักรยานยนต์เดือดร้อนมาก
เกิดอันตรายได้มากเพราะเป็น คลื่นเป็นรอย เหล่านี้ที่ผมถือว่าไม่สมควรและหลายคน โครงการที่ไม่
อยากอภิปรายต่อ เพราะว่าไม่มเี หตุไม่มผี ลทีส่ มควร ขอเรียนเพียงเท่านี้ก่อนว่าผมคงไม่สามารถอยู่ร่วม
ประชุมต่อ ฝ่ายบริหารซึ่งไม่ให้ความสาคัญกับบ้านเมืองโดยแท้จริง ท่านประธานคงสังเกตได้ว่า งบลาด
ยางอยู่ในงบเพิ่มเติมทั้งนั้น แล้วมักจะมาอยู่ใ กล้ใกล้ที่จะมีการเลือกตั้ง ตรงนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมเนีย ม
ปฏิบัติไปซะแล้ว ซึ่งไม่เป็นผลดีตอ่ บ้านเมืองเลยขอเรียนเพียงเท่านีข้ อบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง พอพูดถึงเกาะกลางถนน
ผมก็จะลืมไปแล้วว่าเราเป็นตัวแทนของประชาชน ประชาชนร้องขอมาผมอยากจะรู้คาตอบ พูดถึงเกาะกลาง
ผมเคยอภิปรายครั้งหนึ่งที่หน้าสถานีรถไฟกรณีที่ทาเกาะกลางข้ามทางม้าลาย ก่อนทาท่านได้ศึกษา
หรือไม่ว่าถูกต้องตามระเบีย บกฎหมายหรือไม่ แต่ที่ผมโทรไปถามทางจราจรเขาบอกว่าไม่ถูก ต้อง
นะครับ ถ้าไม่ถูกต้อง เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ โดยเฉพาะประชาชนแถวนั้น คือรถจะตีโค้งไม่ได้
เป็นวงเวียน ถ้าเป็นวงเวียนเหมือนสมัยก่อนนี้ได้ แต่ ณ วันนีใ้ นวงเวียนขยายกว้างไปอีก รถใหญ่ ๆ ตีโค้ง
ไม่ไ ด้ ต้องรอให้รถข้างหน้าผ่านพ้นไปก่อน เพราะเป็น เกาะกลางทั้งสองฝั่ง ทั้งด้านหน้าร้านขายยา
ด้านหน้าร้านทาฟัน ดีไม่ดีบางวันก็มีรถไปจอดอยู่ระหว่างหน้าร้านทาฟัน ก็ยิ่งแคบไปใหญ่ รถที่มาทาง
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ซ้ายมือจะต่อไปทางดอนปานก็ไปไม่ได้ เพราะรถในวงเวียนจะไปก่อน ข้อระเบียบกฎหมายบอกว่าให้รถ
ทางขวาไปก่อน เพราะฉะนั้นในทางวงเวียนก็ต้องไปก่อน ถ้าได้ร้ือออก ผมว่าจะเป็นการดี จากการที่ผม
ลงไปสัมผัสกับชาวบ้านละแวกนั้น เขาบอกว่าน่าจะรื้อออก มีเหตุการณ์มาแล้วครับ ช่วงล็อตเตอรี่ออก
ตรงนั้นเป็นย่านขายล็อตเตอรี่ มีชาวบ้านที่หวังรวยทางลัด หรืออาศัยโชคไปแวะซื้อหวย แทนที่จะได้เงิน
หวยกลับเสียเงินค่าหวยไปอีก รถโดนชน ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ผมขอความกรุณาช่วยตอบตรงนี้
แล้วผมจะไปเรียนชาวบ้านว่า ทางฝ่ายบริหารเทศบาลจะช่วยแก้ไขให้ จะได้ไม่ได้อย่างไรก็ช่วยตอบผม
ด้วย เพราะว่าย่านนั้นเป็นย่านเศรษฐกิจ ถ้าทาอะไรเป็นอุปสรรค เศรษฐกิจก็แย่ลงไป กว่าเราจะผ่าน
เรื่องโควิด-19 มาได้ก็แทบกระอัก อย่าให้มาเจอตรงนีอ้ ีกเลยนะครับ ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เชิญ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง จะขอ
อนุญาตใช้เวลาสั้น ๆ ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาจะได้ลงมติในโครงการทั้ง 11 โครงการ จริง ๆ แล้วก่อนที่
จะมาเป็นญั ตติขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 11 โครงการไม่ใช่ว่า อยากจะนั่งเทียน อยากจะท าอะไรก็ท า
กระบวนการมีตั้งแต่การสารวจว่า แต่ละเส้นแต่ละถนนชารุดขนาดไหน จุดไหนชารุด จุดไหนกระทบ จุด
ไหนต้องทาอย่างไร หลังจากที่เราสารวจเรียบร้อยแล้ว สานักการช่างก็จะมีคณะทางานขึ้นมาชุดหนึ่ง
เพื่อจะมาปรึกษาหารือ ทั้งรูปแบบ ทั้งแนวทางทั้งหมดว่าเป็นไปได้หรือไม่ แล้วถึงจะหาข้อสรุป จริงๆ
แล้วมีมากกว่านี้ แต่ผมบอกว่าปีน้ีขอขนาดนีก้ ่อน เพื่อที่จะควบคุมการใช้จ่ายเงิน รวมไปถึงเรื่องของการ
ควบคุมการก่อสร้าง เพราะทั้ง 11 โครงการถ้าทาพร้อม ๆ กันแล้ว ก็กลัวจะมีปัญหาเหมือนที่ผ่าน ๆ มา
ผมก็ยังมีความเชื่อมั่นทุก ๆ โครงการ เชื่อมั่นในเรื่องของทีมช่างของเทศบาลนครลาปาง ไม่ว่าจะเป็นทีม
ออกแบบ ทีมประมาณการ ถึงแม้บางครั้งจะมีความผิดพลาดไปบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ช่วงระหว่างการ
ก่อสร้างก็มีการแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละโครงการให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน
น้อยที่สุดอยู่แล้ว บางเรื่องมีผลการศึกษารองรับ โดยเฉพาะเรื่องของการจราจร ซึ่งทางเทศบาลเองก็ได้
ว่าจ้างวิศวะจราจรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาศึกษาทั้งหมดทั้งระบบ เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจใน
การที่จะทาระบบจราจรเช่น ไร หลังจากนั้นเมื่อทางสานักการช่างได้สรุปแล้ว ก่อนที่จะมาเป็นญั ตติ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบางครั้งก็มี ผมก็คงจะให้คาตอบไม่ได้ว่าจะไม่มี เพราะมีคณะกรรมการดูแล
เรื่องแปรญัตติ โดยที่ผมเองไม่ได้ลงไปเกี่ยวข้อง มีฝ่ายประจาดูแลในข้อระเบียบกฎหมายต่าง ๆ นานา
ถามว่าคณะกรรมการจะมีความผิดพลาดหรือไม่ ก็อาจจะมีผิดพลาดบ้าง แต่ไม่ใช่ความผิดพลาดที่ทาให้
เกิดความเสียหาย สภาได้ทักท้วง ทางคณะทางานก็ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเมื่อข้อสรุปมา
เช่นไรแล้ว จึงจะเสนอให้ผมเป็นผู้ลงนามในการนาเสนอญัตติต่อสภา เมื่อนาเสนอญัตติต่อสภา กว่าจะ
มาถึ ง ท่ า นพิ จ ารณาในวั น นี้ ก็ ผ่ า นกระบวนการของทางสภา ซึ่ ง ผมไม่ อ าจจะกล่ า วได้ ทั้ ง หมด
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เพราะฉะนั้นทุกโครงการที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการมาอย่างถูกต้องและเป็ นไปตามอานาจหน้าที่ของทาง
เทศบาล โครงการบางโครงการท่านอาจจะคิดว่า ทาไมเพิ่ง ทาไป บางครั้งผมเองก็งงว่าเพราะอะไร
ยกตัวอย่างเช่น หน้า บชภ. ตั้งแต่หน้าตลาดรัษฎาลาดยางมาถึงตรงหัวมุมรอรับไว้เรียบร้อยแล้ว ทาง
ดอกพร้ า วลาดยางมาถึ ง สามแยกเรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ป รากฏว่ า ถนนเส้ น นี้ เ ป็ น ถนนสามเส้ น ก็ เ ลย
กลายเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องสามโครงการ คือ ถนนพระแก้ว ถนนวังเหนือ ถนนป่าไม้ มาบรรจบกัน
ก็เลยจาเป็นต้องมาทาโครงการใหม่ทั้งสามโครงการ ซึ่งผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อน ผลการสารวจออกมา
อย่ างนี้ก็ จ าเป็น ต้อ งท าแยกเป็ นโครงการสามโครงการ ตอนแรกผมยั งต่ อว่ าที ม ช่า งท าไมไม่ ท าให้
เรียบร้อย เขามีเหตุมีผลเพียงพอ เพราะฉะนั้น เราต้องยอมรับในเหตุในผลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้น
โครงการทุกโครงการที่เกิดขึ้นทั้ง 11 โครงการ ผมเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากพอ
คุ้มค่ากับภาษีที่พี่น้องประชาชนได้เสียให้กั บเทศบาลนครลาปาง และผมเชื่อมั่นว่าทีมช่างตั้งแต่สารวจ
ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างทั้งหลาย ถึงแม้บ างครั้งบางจุด อาจจะไม่พึงพอใจใครบางคน แต่ผม
เชื่อมั่นว่าทุกโครงการที่ออกมาเป็นที่ยอมรับได้ และสามารถนาพาองค์กรแห่งนี้คือเทศบาลนครลาปาง
ก้าวเข้าไปสู่อกี ระดับหนึง่ ของเทศบาลนครที่ได้รับการพัฒนาได้อีกระดับหนึ่งเช่นเดียวกันขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมอยากจะเห็นแย้งกับ
ท่านนายกเทศมนตรีที่พูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นในทีมบริหาร ทีมก่อสร้าง ทีมสารวจออกแบบ เมื่อสักครู่
ท่านบอกว่าประสบความสาเร็จแทบทุกโครงการ ซึ่งผมดูแล้วว่าไม่จริง คือว่าที่เป็นอยู่เยอะแยะไปหมด
ที่ทาไม่สาเร็จ อย่างวันนี้ก็มีโครงการของโรงเรียนเทศบาล 1 ก็ไม่สาเร็จ ที่จริงงานก่อสร้างผมก็เคยเสนอ
ในที่ประชุมตอนที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการติดตามแผนโครงการอะไรต่าง ๆ ก็เคยเสนอแนะว่าถ้า
เป็ น โครงการใหญ่ แ ละเป็ น โครงการที่ ย ากควรจะมี ก ารบริ ห ารงานก่ อ สร้ า งก็ คื อ มี ผู้ ค วบคุ ม งาน
มีกรรมการ หรืออาจจะถึงท่านนายกมานั่งประชุมเดือนละครั้ง ผู้รับเหมาก็มานั่งประชุมด้วย มีปัญหา
อะไรก็แก้ไขในที่ประชุม และงานจะได้เดินได้ราบรื่น การทิ้งงาน การทางานผิดพลาดและขาดทุน เจ๊ง
หนีกั นไปก็ จะได้ ล ดน้อยลง ตรงนี้ก็ เ ป็นตัวอย่าง ผมรู้ว่าท่านเก่งเรื่องการประมูล ท่านประมูลเสร็ จ
หลังจากนั้นท่านก็อ้างถึงเรื่องคณะกรรมการตรวจรับงานว่า ไม่เกี่ยวกับผม ผมไปก้าวก่ายเขาไม่ได้ ผม
ไม่แปลกใจหรอกครับ เพราะว่าท่านนายกท่านพื้นฐานความรู้ทางด้านสัตวแพทย์ ท่านเชี่ยวชาญในเรื่อง
การผสมเทียมการทาหมันสุนัข ฉีดยาอะไรพวกนี้ ถ้าท่านได้มาเป็นผู้บริหารเทศบาล ผมก็ไม่เชื่อมั่นเรื่อง
การบริหารงานด้านสาธารณูปโภค ด้านก่อสร้างสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้น วันนี้โครงการก็ผ่านไปทั้งหมด
เชื่อว่าผ่าน ก็ขอให้การทางานออกมาดีอย่างที่ท่านพูดและโปร่งใส และโครงการต่าง ๆ ที่ฝ่ายปฏิบัติได้
เห็นว่ามีแนวโน้ มที่ไม่ชอบมาพากล ก็ขอฝากให้ทาอย่างไรก็ ตามแต่อย่าให้โครงการนั้นมีปัญหาการ
ทุจริตนะครับ พวกเราเป็นสมาชิกสภาทาได้เต็มที่ก็ในสภาล่ะครับ นอกจากนี้ก็คงต้องออกไปที่องค์กร
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ตรวจสอบภายนอก แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถในสภา ผมก็ฝากถึง
ท่านประธานเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมจะขอลงมติ เชิญ เลขานุการสภานับองค์ประชุม
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 18 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ผมเรียนข้างต้นว่าญัตตินี้
มีทั้งหมด 11 โครงการ ผมจะขอมติทีละโครงการ
ล าดั บ ที่ 1 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟ้า ถนน หมวดค่า ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อ สร้ าง ประเภทค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงเกาะกลางถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณ ห้าแยกประตูชัย
ถึงบริเวณหน้าค่ายสุ รศักดิ์มนตรี โดยทาการก่ออิฐเป็นแนวกาแพงเมือง พร้อมติดตั้งเหล็กลวดลาย
บูรณฆฏะที่เสาไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 3 งบประมาณ 6,000,000 บาท
(หกล้านบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 10 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ฯ ท่านใดไม่เ ห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 7 เสียง นอกนั้น
งดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 10 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงเกาะกลางถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณ ห้าแยกประตูชัย ถึงบริเวณ
หน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยทาการก่ออิฐเป็นแนวกาแพงเมือง พร้อมติดตั้งเหล็กลวดลาย บูรณฆฏะที่
เสาไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 3 งบประมาณ 6,000,000 บาท
(หกล้านบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ 7 เสียง , งดออกเสียง 1 คน
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ล าดั บ ที่ 2 แผนงานเคหะชุม ชน งานไฟฟ้า ถนน หมวดค่า ที่ดิ นและสิ่ง ก่อ สร้ าง ประเภทค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 17 โดยทาการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 7.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 136 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 136 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หน้าที่ 24 ลาดับที่ 1 งบประมาณ 1,019,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ฯ ท่านใดไม่เ ห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 16 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 17 โดยทาการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 7.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 136 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 136 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่
24 ลาดับที่ 1 งบประมาณ 1,019,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งด
ออกเสียง 2 คน

ล าดั บ ที่ 3 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟ้ าถนน หมวดค่า ที่ดิ นและสิ่ง ก่อ สร้ าง ประเภทค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณข่วงนคร และสวนสาธารณ
ห้าแยกหอนาฬิกา โดยทาการปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณข่วงนคร และสวนสาธารณะห้าแยกหอ
นาฬิกาและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 24 ลาดับที่ 2 งบประมาณ 3,923,000 บาท (สามล้านเก้าแสน
สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 13 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ฯ ท่านใดไม่เ ห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง นอกนั้น
งดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 13 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณข่วงนคร และสวนสาธารณห้าแยกหอ
นาฬิกา โดยทาการปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณข่วงนคร และสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกาและ
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 24 ลาดับที่ 2 งบประมาณ 3,923,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ 3 เสียง , งดออกเสียง 2 คน

ล าดั บ ที่ 4 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟ้ าถนน หมวดค่า ที่ดิ นและสิ่ งก่ อสร้า ง ประเภทค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนประสานไมตรี ตั้งแต่สามแยกเก๊าจาว ถึงสี่แยกดอน
ปาน โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.00 - 11.50 ม.หรือตามสภาพยาว
ประมาณ 1,340 ม.หนา 0.05 ม. และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 25 ลาดับที่ 3 งบประมาณ
6,088,000 บาท (หกล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ฯ ท่านใดไม่เ ห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 17 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนประสานไมตรี ตั้งแต่สามแยกเก๊าจาว ถึงสี่แยกดอนปาน โดย
ทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.00 - 11.50 ม. หรือตามสภาพยาวประมาณ
1,340 ม.หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 25 ลาดับ ที่ 3 งบประมาณ 6,088,000 บาท
(หกล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน

ล าดั บ ที่ 5 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟ้ าถนน หมวดค่า ที่ดิ นและสิ่ง ก่อ สร้ าง ประเภทค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนบุญโยง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบริเวณวัดศรีบุญโยง
โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.00- 15.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ
475 ม.หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 25 ลาดับที่ 4 งบประมาณ 2,348,000 บาท (สอง
ล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 12 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ฯ ท่านใดไม่เ ห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 4 เสียง นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 12 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนบุญโยง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบริเวณวัดศรีบุญโยง โดยทาการ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.00 - 15.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 475 ม.
หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 25 ลาดับที่ 4 งบประมาณ 2,348,000 บาท (สองล้าน
สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ 4 เสียง , งดออกเสียง 2 คน
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ล าดั บ ที่ 6 แผนงานเคหะชุม ชน งานไฟฟ้า ถนน หมวดค่า ที่ดิ นและสิ่ง ก่อ สร้ าง ประเภทค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนเลียบแม่น้าวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพัฒนา
ภาคเหนือ ถึงบ้านเลขที่ 56/4 โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 5.50- 10.00 ม.
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,400 ม. หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
ลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 25 ลาดับที่ 5
งบประมาณ 3,350,000 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ฯ ท่านใดไม่เ ห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 16 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนเลียบแม่น้าวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ
ถึงบ้านเลขที่ 56/4 โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 5.50- 10.00 ม. หรือตาม
สภาพ ยาวประมาณ 1,400 ม. หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 25 ลาดับที่ 5 งบประมาณ
3,350,000 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน

ล าดั บ ที่ 7 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟ้ าถนน หมวดค่า ที่ดิ นและสิ่ง ก่อ สร้ าง ประเภทค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53 ถึงบ้านเลขที่ 1 ถนน
ประตูม้า โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 6.00-9.00 ม. หรือตามสภาพ ยาว
ประมาณ 120 ม. หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 6 งบประมาณ 526,000 บาท
(ห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ฯ ท่านใดไม่เ ห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 16 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53 ถึงบ้านเลขที่ 1 ถนนประตูม้า
โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 6.00- 9.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ
120 ม. หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 6 งบประมาณ 526,000 บาท (ห้าแสน
สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน

ล าดั บ ที่ 8 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟ้ าถนน หมวดค่า ที่ดิ นและสิ่ง ก่อ สร้ าง ประเภทค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนวังเหนือ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้าน เลขที่ 25/1 โดยทา
การ เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.00 - 17.50 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 118 ม.
หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 7 งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ฯ ท่านใดไม่เ ห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 17 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนวังเหนือ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้าน เลขที่ 25/1 โดยทาการ
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เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.00 - 17.50 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 118 ม.
หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 7 งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน

ล าดั บ ที่ 9 แผนงานเคหะชุ มชน งานไฟฟ้ าถนน หมวดค่า ที่ดิ นและสิ่ งก่ อสร้า ง ประเภทค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนป่าไม้ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46 ถึงบ้านเลขที่ 62/2 โดยทา
การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 5.00 - 10.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 130 ม.
หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 8 งบประมาณ 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ฯ ท่านใดไม่เ ห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 16 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนป่าไม้ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 46 ถึงบ้านเลขที่ 62/2 โดยทาการ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 5.00 - 10.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 130 ม. หนา
0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 8 งบประมาณ 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน

ลาดั บ ที่ 10 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนบุญศิริตั้งแต่บ้านเลขที่ 82/1 ถนนพหลโยธิน ถึง
บ้านเลขที่ 31/3 ถนนนาก่วม ซอย2 โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 3.00 - 5.00 ม.
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หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 390 ม. หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
ลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 27 ลาดับที่ 9
งบประมาณ 1,042,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ฯ ท่านใดไม่เ ห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 17 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนบุญศิริตั้งแต่บ้านเลขที่ 82/1 ถนนพหลโยธิน ถึงบ้านเลขที่ 31/3
ถนนนาก่วม ซอย 2 โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 3.00 - 5.00 ม. หรือตาม
สภาพ ยาวประมาณ 390 ม. หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 27 ลาดับที่ 9 งบประมาณ
1,042,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน

ล าดั บ ที่ 11 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40 ถนนราชบุตร ถึง
บ้านเลขที่ 407 ถนนบ้านเชียงราย โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 6.00 - 10.00 ม.
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,240 ม. หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
ลาปาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 27 ลาดับที่ 10
งบประมาณ 3,333,000 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ฯ ท่านใดไม่เ ห็นชอบ
โปรดยกมือขึน้
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 16 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
นครลาปาง ในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ ปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 40 ถนนราชบุตร ถึงบ้านเลขที่ 407
ถนนบ้านเชียงราย โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 6.00 - 10.00 ม. หรือตาม
สภาพ ยาวประมาณ 1,240 ม. หนา 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 27 ลาดับที่ 10 งบประมาณ
3,333,000 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 2 คน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่โครงการใน
ลาดับที่ 3 ตอนอภิปราย ได้อภิปรายไม่เห็นด้วย พอดีไม่ทันฟัง ยกมือแต่เอาลงนะคะ ไม่ทราบว่าท่าน
เลขาฯ ได้นับรวมไปด้วยหรือไม่คะ ลาดับที่ 3 ไม่ได้เห็นด้วยนะคะ เอามือลงแล้ว แต่ไม่ทราบว่าท่านเลขาฯ
นับเร็วหรือเปล่า เลยนับรวมไปด้วย แต่ความประสงค์ก็คือ ไม่ได้ยกมือให้นะคะ ขอแจ้งไว้ในที่ประชุมค่ะ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ผมนับคะแนนเสียงไปตาม
ความเป็นจริง ตามที่สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบและไม่เห็นชอบครับ
5.8 ญั ต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ โ อนลดเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา และงานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว จานวน 3 รายการ เป็นเงินจานวน 99,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
และงานศึกษา ไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ
เป็ น เงิ น จ านวน 99,500 บาท (เก้ า หมื่ น เก้ า พั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ส าหรั บ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง เชิญผูเ้ สนอครับ
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นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และงาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ
เป็นเงินจานวน 99,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) สาหรับสถานศึกษาในสังกัด
สานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และงานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ เป็นเงินจานวน 99,500 บาท (เก้าหมื่น
เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และงานศึกษาไม่
กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ เป็นเงินจานวน
99,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักการศึกษา เทศบาล
นครล าปาง เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27
เหตุผล
ด้ ว ยสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) ท าให้ ต้ อ งมี
มาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค แก่นัก เรีย นในสถานศึก ษามิใ ห้เ สี่ย งต่อ
การสัมผัสโรค ไม่ เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการดาเนินการด้านการจัดการศึกษา
ที่เอื้อต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ของสถานศึกษาในสังกัดสานักการศึกษา เทศบาล
นครลาปาง จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
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1. เครื่อ งกรองน้ าสแตนเลส ส าหรั บ โรงเรีย นเทศบาล 4 (บ้า นเชี ย งราย) จานวน 3 เครื่อ ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง จานวน 1 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ จานวน 1
เครื่อง รวมเป็น 5 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงินจานวน 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) (ตามราคาในท้องถิ่น) เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคน้าที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
2. เครื่ อ งซั ก ผ้ า แบบธรรมดา ส าหรั บ โรงเรี ย นเทศบาล 6 (วั ด ป่ า รวก) จ านวน 1 เครื่ อ ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิงจานวน 1 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาก่วมใต้ จานวน 1
เครื่อง รวมเป็น 3 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงินจานวน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เพื่อใช้ซักเสื้อผ้า เครื่องแบบนักเรียนและที่นอนที่เปื้อนและสกปรก เช่น
เสมหะ อุจจาระ ปัสสาวะ เป็นต้น ทาให้ไม่เกิดการหมักหมมของเชือ้ โรค ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ
3. เครื่ อ งท าน้ าอุ่ น ส าหรั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นดงม่ อ นกระทิ ง จ านวน 1 เครื่ อ ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ จานวน 1 เครื่อง รวมเป็น 2 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงินจานวน 8,000
บาท (แปดพันบาทถ้วน) (ตามราคาในท้องถิ่น) เพื่อใช้ในการชาระล้างสิ่งสกปรกให้กับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงอากาศเย็น
แต่ เ นื่ อ งจากเทศบาลนครล าปางไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ การนี้ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งโอนลดเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนการ
ศึก ษา งานระดั บ ก่ อนวั ย เรีย นและประถมศึก ษา และงานศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ หมวดค่ าครุ ภัณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ เป็นเงินจานวน 99,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง ทั้งนี้เป็นไปตาม
แผนพั ฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 40 - 41 ลาดับ ที่ 2 - 4
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภั ณฑ์ ที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้า งที่ท าให้ลั ก ษณะ ปริม าณ คุ ณภาพเปลี่ ย น หรือ โอนไปตั้ งจ่ ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และงานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ เป็นเงินจานวน 99,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ
ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายครับ เชิญ เลขานุการสภา
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตติใน
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.8 เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
และงานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ
เป็ น เงิ น จ านวน 99,500 บาท (เก้ า หมื่ น เก้ า พั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ส าหรั บ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตติดังกล่าว มี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 บัญญัติไว้ว่า
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” เกี่ยวกั บ
ระเบียบดังกล่าว ประกอบด้วยญัตติที่ทางฝ่ายบริหารได้แถลงไปเมื่อสักครู่ ผมขอเรี ยนชี้แจงว่า ตาม
ญัตติดังกล่าวนั้นเป็นการโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งปรากฏ
อยู่ในหน้าที่ 2-231 และเงินงบประมาณที่ขอโอนลดนั้นเป็นงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และมีการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว ผมเรีย นว่า การโอนลดและโอนเพิ่มดังกล่าว ซึ่งการโอนลดจากงบประมาณประจาปี
2563 ในญัตติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนก็มีปรากฏอยู่
ในเอกสารแล้วว่า เงินจัดสรรได้โอนเข้ามาแล้ว มีงบประมาณที่สามารถจะโอนได้ ส่วนการโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ก็ปรากฏอยู่ในแผนเช่นกั น
ตามที่ทางผู้เสนอญัตติได้แถลงไปเมื่อสักครู่ว่า ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นนั้ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 40 – 41 ลาดับที่ 2-4 ซึ่งได้แนบรายละเอียด
มาในญั ต ติ ด้ ว ยแล้ ว ผมมี ร ะเบี ย บและข้ อ ชี้ แ จงเพี ย งเท่ า นี้ จากนั้ น น าเรี ย นท่ า นประธานได้ น า
ปรึกษาหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา ญัตตินี้เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาที่ประชุมก็พิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมัตนิ ะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
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นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง โครงการในญัตตินี้เห็น
ด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการป้องกันโรคชนิดหนึ่ง และอานวยความสะดวกกับศูนย์เด็กเล็กแต่ละที่
แต่ผมสงสัยตรงครุภัณฑ์ มีแต่ราคา แต่ไม่ได้ระบุยี่ห้อ หรื อขนาด เช่น เครื่องกรองน้าสแตนเลส จานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท ไม่ได้ระบุยี่ห้อ ไม่ได้ระบุรุ่น เครื่ อ งซั ก ผ้ า แบบธรรมดา สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จานวน 1 เครื่อง ศูนย์เด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง 1 เครื่อง และนาก่วม 1 เครื่อง
เครื่องละ 18,000 บาท เครื่องทาน้าอุ่นก็เหมือนกัน เครื่องละประมาณ 4,000 บาท ผมเป็นห่วงกรณี
วัสดุ เครื่องใช้ไ ฟฟ้า มีหลายราคา แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น ราคาจะไม่เหมือนกัน เช่น เครื่องซักผ้าแบบ
ธรรมดาราคาห้าถึงหกพันบาทก็มีครับ ราคาถูกกว่านี้ก็มี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะซื้อ แต่ผมขอ
ความอนุ เ คราะห์ เ ลื อ กสิ่ ง ที่ ดี ๆ ใช้ ง านได้ ดี ไม่ ใ ช่ ซื้ อ แล้ ว จ่ า ยเงิ น แล้ ว จะใช้ อ ย่ า งไรก็ ช่ า ง จาก
ประสบการณ์ที่สัมผัสกับชาวบ้าน บางสิ่งบางอย่างเห็นแก่ราคาถูก และซื้อมาใช้ก็เกิดเหตุอย่างไม่คาด
ฝันหลาย ๆ ราย เช่น เครื่องทาน้าอุ่น บางรุ่นราคาพันกว่าบาท แต่ตรงนี้ราคาสูงและไม่ได้ระบุรุ่น หาก
เกิดกรณีซื้อมาแบบไหนก็ได้ ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับว่าควรจะพิจารณาตรงนี้ให้ละเอียด แล้ว
วัสดุแต่ละชิ้นแต่ละอันน่าจะระบุรุ่น จะได้มีการตรวจสอบได้ว่ารุ่นนี้ขายกันเท่าไหร่ เราเอามาใช้เท่าไหร่
ทั้งนีก้ ็ด้วยความห่วงชีวติ เด็ก ๆ ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการดี ๆ นี้ ขอฝากฝ่ายบริหาร หรือผู้เสนอ
โครงการด้วยนะครับว่า จาเป็นที่จะต้องระบุหรือไม่ ถ้าระบุได้ก็ควรจะระบุ เพราะเราจะได้สืบราคาว่า
ขายราคาเท่าไหร่ กลัว จะเกิด ปัญหาเหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิที่ไม่ไ ด้ระบุรุ่น แต่ซื้อในราคาสามพัน
เก้าร้อยบาท แต่ตามท้องตลาดขายรุน่ นีแ้ บบเดียวกันราคาแปดร้อยกว่าบาท ผมก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ด้วย
นะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ ไม่มนี ะครับ ฝ่ายบริหารจะชีแ้ จงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ นายสมเกียรติ อัญชนา
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมเกีย รติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขออนุญาตชี้แจงที่ท่านสมาชิก ได้
อภิปรายเมื่อสักครู่ เหตุที่ไม่ได้ระบุยี่ห้อ กับรุ่น เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหา
วัสดุ ต้องห้ามมิให้ระบุยี่ห้อไว้ แต่เวลาการจัดซื้อจะมีคุณลักษณะของครุภัณฑ์กากับไว้อยู่ เช่น หม้อทา
ความร้อนอาบน้า ก็จะมีบอกว่า ขนาดกี่วัตต์ ได้แค่นั้นเอง แต่เวลาจัดซื้อจริงจะต้องเอาหลาย ๆ ยี่ห้อมา
พิจารณารวมกันอีกทีหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามผมจะพยายามกาชับให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุซื้อ ของเหล่านี้คุ้ม
กับราคา และมีคุณภาพที่ดี ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เชิญ เลขานุการสภานับองค์ประชุมก่อนครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 17 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.8
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึก ษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และงานศึกษาไม่
กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ เป็นเงินจานวน
99,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักการศึกษา เทศบาล
นครลาปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จานวน 16 เสียง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และงานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ เป็นเงินจานวน 99,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
5.9 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
การศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ เป็นเงิน 44,200 บาท (สี่หมื่น
สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) สาหรับใช้ในราชการ สานักการศึกษา
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.9 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ เป็นเงิน 44,200 บาท (สี่หมื่นสี่พันสอง
ร้อยบาทถ้วน) สาหรับใช้ในราชการ สานักการศึกษา เชิญผูเ้ สนอครับ
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นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ เป็นเงิน 44,200 บาท (สี่หมื่นสี่พันสอง
ร้อยบาทถ้วน) สาหรับใช้ในราชการ สานักการศึกษา
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
แผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ เป็นเงิน 44,200 บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) สาหรับใช้ในราชการ
สานักการศึกษา ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ใ นแผนงานการศึก ษา งานบริ หารทั่ วไปเกี่ย วกั บ การศึก ษา หมวดค่าครุภัณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ เป็นเงิน 44,200 บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
สาหรับใช้ในราชการ สานักการศึกษา เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543 ข้อ 27
เหตุผล
ด้วยเทศบาลนครลาปาง ได้รับโอนพนักงานเทศบาลและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล สายงาน
บริหารงานมาดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร จากบัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน 2 รายส
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านัก การศึก ษา เทศบาลนครลาปาง ในตาแหน่งผู้อานวยการส่วนบริหาร
การศึกษา และผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ ตามคาสั่งเทศบาลนครลาปางที่ 926/2563 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากสานักการศึกษามีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการไม่เพียงพอต่อการทางานของพนักงานเทศบาล ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่สานัก การศึก ษาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิท ธิภาพ เ กิด
ประโยชน์แก่ราชการของเทศบาลนครลาปางและประชาชน เทศบาลนครลาปาง จึงมีความจาเป็นต้อง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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แต่เนื่องจากเทศบาลนครลาปางไม่ได้ตงั้ งบประมาณเพื่อการนี้ จึงจาเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 44,200 บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) สาหรับใช้ในราชการ สานักการศึกษา ทั้งนี้ เป็นไป
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 3.4 ระบุว่า “ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทาเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดิ นและสิ่งก่อสร้าง และเป็นไปตามอานาจ
หน้ าที่ ขององค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น ” โดยมีร ายละเอีย ดตามบั ญ ชี โ อนเงิ นงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้
รายละเอี ย ดครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะจั ด ซื้ อ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา
17,000 บาท จานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 34,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
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คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า /นาที) ราคา 2,600 บาท จานวน 2 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 5,200 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่นอ้ ยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภั ณฑ์ ที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้า งที่ท าให้ลั ก ษณะ ปริม าณ คุ ณภาพเปลี่ ย น หรือ โอนไปตั้ งจ่ ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
2. หนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ระบุว่า “ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
จัดทาเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเป็นไป
ตามอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561
“แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์” และ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1447 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 “แจ้งเกณฑ์ราคา
กลางและคุณสมบัติพนื้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อ
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตอ่ ไป”
4. เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบคอมพิ ว เตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม หน้า 3 , 16 และ 21

120
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ป ระชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 3
รายการ เป็นเงิน 44,200 บาท (สี่หมื่ นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) สาหรับใช้ในราชการ สานักการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญ ท่านเลขานุการสภาฯ
ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตติตาม
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.9 ที่ทางผู้บริหารได้แถลงญัตติไปเมื่อสักครู่ เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 3
รายการ เป็นเงิน 44,200 บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) สาหรับใช้ในราชการ สานัก การศึกษา
ญัตตินี้ก็เ ช่นกั น ใช้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 ที่ผมได้ชี้แจงเรียนหลักการไปในญัตติก่อนหน้านี้ ซึ่งผม
จะไม่กล่าวซ้าอีก เพราะจะเป็นการพูดซ้าซ้อน แต่ผมจะเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบประมาณที่โอนลด
ตามญัตติดังกล่าวนี้ ก็เป็ นงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 ปรากฏอยู่ในหน้า 2-231 และเป็นเงิน
งบประมาณจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรมา ถ้าเราดูในเอกสารก็มีการโอนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ก็แสดงว่า
มีงบประมาณที่จะโอนลดได้ ส่วนการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา ในหมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าเป็นหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ก็จริง แต่จากเหตุผลที่ต้องมี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือจะนาไปใช้เพื่อการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ได้นาไปใช้เพื่อประโยชน์
สาธารณะ ด้วยเหตุนี้ตามที่ผู้แถลงญัตติได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ว่า ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าโครงการที่
ไม่ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้น ไม่อยู่ในแผนก็ได้ ตรงนี้
ขอให้ทางท่านสมาชิกได้ทราบ เมื่อเข้าใจตามที่ผมชี้แจงแล้ว ญัตติดังกล่าวก็เป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการ
สภา อนุมัตหิ รือไม่อนุมัตเิ ท่านั้น ขอนาเรียนท่านประธานได้นาปรึกษาในที่ประชุมต่อไป
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ เชิญ เลขานุการสภานับองค์ประชุม
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
17 คน ครบเป็นองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.9
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึก ษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกั บ การศึก ษา หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ เป็นเงิน 44,200 บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
สาหรับใช้ในราชการ สานักการศึกษา สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จานวน 16 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ รวม 3 รายการ
เป็นเงิน 44,200 บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) สาหรับใช้ในราชการ สานักการศึกษา , ไม่เห็นชอบ
ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน
5.10 ญั ต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนลดเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง ภายในอาคารอเนกประสงค์ (หน้าบิ๊กซี) จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 290,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.10 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง
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ภายในอาคารอเนกประสงค์ (หน้าบิ๊กซี) จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 290,500 บาท (สองแสน
เก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอน
ไปตั้ งจ่า ยเป็ นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวั ฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณูป โภค โครงการ
ปรับปรุงภายในอาคารอเนกประสงค์ (หน้าบิ๊กซี) จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 290,500 บาท
(สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ โอน
ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงภายในอาคารอเนกประสงค์ (หน้าบิ๊กซี) จานวน
1 โครงการ งบประมาณ 290,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวด
ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค โครงการปรั บ ปรุ ง ภายในอาคาร
อเนกประสงค์ (หน้าบิ๊กซี) จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 290,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อย
บาทถ้ ว น) เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27
เหตุผล
ตามที่ เทศบาลนครลาปาง ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณ ตลาดเทศบาล 4 (หน้าบิ๊กซี)
เพื่อใช้เป็นอาคารสาหรับส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนครลาปาง เช่น การจัดกิจกรรม
ด้านการกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านการออกกาลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลามัยที่ดี ตลอดจนใช้เป็น
สถานที่รองรับการจัดกิจกรรมของประชาชน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่
ขณะนี้อาคารอเนกประสงค์ดังกล่าว ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากได้มีนกเข้ามา
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อาศัยอยู่ภายในอาคารทาให้พื้นอาคารสกปรก และยังไม่มีระบบประปา เทศบาลนครลาปางจึงมีความ
จาเป็นต้องทาการปรับปรุงภายในอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าว โดยการติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณ
ภายในอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร และติดตั้งระบบประปา เครื่องปั๊มน้า ถังเก็บน้า และ
งานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ จั ก ได้ เ ปิ ด ใช้ อ าคารด าเนิ น กิ จ กรรมตาม
วัตถุประสงค์ให้เกิดความคุ้มค่า แต่เนื่องจากเทศบาลนครลาปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึง
จาเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง ภายในอาคารอเนกประสงค์
(หน้าบิ๊กซี) จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 290,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้
เป็นไปตามแผนพั ฒนาท้อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติ มครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 16 ล าดับ ที่ 2
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภั ณฑ์ ค่ าที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้า ง ที่ ท าให้ ลัก ษณะปริม าณ คุ ณภาพเปลี่ ย น หรือ โอนไปตั้ งจ่ ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดังนั้น ขอได้นาโปรดนาเรียนต่อที่ป ระชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อขออนุ มัติโอนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูป โภค โครงการปรั บ ปรุง ภายในอาคารอเนกประสงค์ (หน้า บิ๊ก ซี ) จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 290,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 27 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ
ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายครับ
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นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง สาหรับญัตติใน
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.10 ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และโอนไปตั้ ง จ่า ยเป็ นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนั นทนาการ งานกี ฬาและ
นันทนาการ หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับ ปรุง
ภายในอาคารอเนกประสงค์ (หน้าบิ๊กซี) จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 290,500 บาท (สองแสนเก้า
หมื่ น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) เกี่ ย วกั บ ญั ต ติ ดั ง กล่ า วนั้ น เมื่ อ สั ก ครู่ ท างผู้ แ ถลงญั ต ติ ก็ ไ ด้ อ้ า งถึ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 27 ซึ่งผมได้ชี้แจงที่ประชุมไปในญัตติก่อนหน้านี้ ผมจะไม่กล่าวซ้านะครับ สาหรับการโอน
ลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ก็เช่นกันเป็นการโอนลดจากเงินอุดหนุนซึ่งปรากฏ
อยู่ในงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2563 หน้าที่ 2- 231 สาหรับการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น ปรากฏว่าเป็นไปตามแผนพั ฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้า 16 ลาดับที่ 2 รายละเอียดตามบัญชีโอนลดและโอนเพิ่ม ส่วนเงินอุดหนุนใน
งบประมาณปี 2563 ที่โอนลดนั้น ถ้าที่ประชุมได้พิจารณาตามเอกสาร เงินอุดหนุนได้จัดสรรมาเป็นที่
เรีย บร้อยแล้ว ก็ มีเ งินที่จะโอนลดได้ ญั ตติดังกล่าวก็ เป็นญั ตติเ กี่ย วกั บกิจการสภา ที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาว่า อนุมัติหรือไม่อนุมัติ เมื่อที่ป ระชุมเข้าใจแล้ว ผมนาเรียนต่อท่านประธานได้ดาเนินการ
ปรึกษาหารือเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเป็นลาดับต่อไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุม
ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกอยู่ในที่ประชุมจานวน
18 ท่านครับ ครบองค์ประชุมครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.10
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวั ฒนธรรมและนั นทนาการ งานกี ฬาและ
นันทนาการ หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับ ปรุง
ภายในอาคารอเนกประสงค์ (หน้าบิ๊กซี) จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 290,500 บาท (สองแสนเก้า
หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จานวน 16 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูป โภค โครงการปรั บ ปรุง ภายในอาคารอเนกประสงค์ (หน้า บิ๊ก ซี ) จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 290,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) , ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 2 คน
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง
อื่น ๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ในนาม
ผู้บริหารของเทศบาลขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
2564 ถึงแม้วา่ การประชุมจะมีคนที่เห็นด้วยกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง ก็ด้วยเหตุและผล ท้ายที่สุด ผลการ
ลงมติเสียงส่วนใหญ่ในสภาก็เห็นชอบให้ประกาศใช้ในงบประมาณปี 2564 แต่หน้าที่ที่สาคัญของสมาชิก
สภาอีกประการหนึ่ง นอกจากวันนีเ้ ราได้ใช้เหตุใช้ผลซึ่งกันและกัน และเสียงส่วนมากไปในทิศทางใดก็อยู่
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย จากนี้ไปขอให้ทุกท่านได้ทาหน้าที่ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดตาม
ตรวจสอบ ความไม่ชอบมาพากลใด ๆ ที่ทุก คนยังคลางแคลงใจในเรื่องใด ๆ ทางไหนที่จะทาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ทาประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลนครลาปาง ในนามของเทศบาลนคร
ลาปาง ในนามของผู้บริหารเทศบาลพร้อมทั้งฝ่ายประจาก็ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะ ข้อติดตามทุกเรื่อง
ทุกประการ ขอให้ทุกท่านได้ทาหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล
นครลาปางของเราต่อไป ผมในนามผูบ้ ริหารเทศบาลต้องกราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้อีกครั้ง
หนึ่งครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ว่าจะไม่พูดแล้วครับ แต่
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ท่านนายกฯ บอกว่าให้ทาหน้าที่ให้ถึงที่สุด จากการที่มีกระทู้ถามเกี่ยวกับศาลหลักเมืองและท่านนายกฯ
ไม่ได้ตอบ ผมก็มาอ่านในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เพื่อนสมาชิกลองเปิดดูนะครับ ในหมวดที่ 7
การกระทู้ถ าม ที่ผมต้องพู ด ในวาระอื่น ๆ เพราะในระเบีย บกระทู้ถ าม ผู้ไ ม่ไ ด้ก ระทู้ถ ามไม่สามารถ
อภิปรายได้ ข้อ 95 “กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
เตรียมตอบ และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น ”
ตรงนี้กฎหมายเปิดไว้ว่า ให้ส่งก่อนภายในเจ็ดวัน ให้ ฝ่ายบริหารหาข้อมูลและมาตอบในสภา และลอง
อ่านในข้อ 98 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกสามครั้ง
เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคาตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จาเป็นแต่ต้องไม่เป็นการ
อภิปราย” สาระสาคัญอยู่ตรงนีค้ รับ “ผูบ้ ริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ
ยั ง ไม่ ค วรเปิ ด เผยเพราะเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ส าคั ญ ของทางราชการ ในกรณีที่ ไ ม่ต อบกระทู้ถ าม ให้
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในกาหนดเวลาตามข้อ 95” และในข้อ 95 ระบุว่าผู้บริหาร
ต้องตอบคาถามนะครับ และอยากให้อ่านข้อ 101 “กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบให้ระงับไป
เมื่อ (1) ครบอายุของสภาท้องถิ่น (2) มีการยุบสภาท้องถิ่น (3) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น (4) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่ง “ถ้ามี 4 ประเด็นนี้ คือฝ่ายบริหารจะไม่ต้องตอบ ถ้าท่านไม่ตอบก็ไม่เป็นไร ผมก็
คงจะหาวิธี ทางให้ท่านตอบตรงนี้ หรือจะไปตอบ สตง. หรือ ปปช. เพราะผิดการบริหารบ้านเมืองที่
จะต้องตอบ จะอ้างว่าไม่มีข้อมูลอะไรไม่ได้ เพราะเราส่งไปก่อนแล้วเจ็ดวัน ต้องหาข้อมูลมาตอบให้ได้
ตรงนีผ้ มทาหน้าที่ของผมนะครับ เพราะชาวบ้านถามมาเหลือเกินว่า ศาลหลักเมืองเราทาไมเป็นอย่างนี้
เรื่องนี้จบไป อีกประเด็นหนึ่ง ในเฟสบุ๊คของเทศบาลนครลาปางไปลงว่า เทศบาลนครลาปางออกเยี่ยม
ผู้ป่วย หรือผู้ด้อยโอกาส มีผู้ร่วมคือฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางและเจ้าหน้าที่ จาก
การเอาของไปเยี่ยม ผมไม่ได้ฟังชาวบ้านพูดอย่างเดียวนะครับ แต่ผมไปเห็นกับตาตัวเอง ขอความกรุณา
นะครับ ขอให้ตรวจสอบคุณภาพด้วยครับ ข้าวทานไม่ได้เลยมีมอดขึ้น น้าดื่มขวดแบบสะอาด บางขวดมี
ตะไคร้น้าขึ้น ผมอยากให้ท่านตรวจสอบก่อนครับ ท่านจะไปซื้อมาจากที่ไหนก็ช่าง ผมไม่เอะใจ แต่ก่อน
จะเอาไปให้ชาวบ้านอยากให้ตรวจคุณภาพก่อน หลายที่นะครับ ไม่ใช่ที่เดียว เรายังเกิดความเสียดาย
เลยครับ ข้าวสารต้องเอาไปใส่ตะแกรงร่อน เพื่อให้มอดออกจากข้า ว 5 ลิตรก็หลายบาทนะครับสาหรับ
ผู้ด้อยโอกาสกับผู้มีฐานะยากจน ข้าว 5 ลิตรกินได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับ ถ้าเป็นไปได้ท่านแจ้งด้วยนะ
ครับว่าซื้อร้านไหน ผมจะได้ไม่ไปซื้อร้านนั้น เพราะผมก็เยี่ยมเยียนประชาชนเหมือนกัน อีกประเด็นหนึ่ง
ครับ ฝากฝ่ายบริหาร บริหารจัดการตรงนี้ ให้ดี น่าจะพิจารณาก่อนที่จะทาโครงการหรือก่อนที่จะมีมติ
ทาอะไร ผมขออนุญาตท่านประธานใช้ภาพประกอบเป็นวิดีโอ (ประธานอนุญาต) เพื่อนสมาชิกช่วยดู
ด้วยนะครับ ไม่มีเสียงหรือครับ ที่ถามเพราะผมอยากจะให้ได้ยินเสียง เพราะเป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชน ขอโทษเพื่อนสมาชิกนะครับ ใช้เวลามากไปหน่อย ความจริงมีอีกคลิปหนึ่ง แต่ไม่ต้องฉายแล้ว
ครับ เพื่อนสมาชิกพอจะดูออกหรือไม่ว่าเหตุเกิดที่ไหน ตรงนี้คือหน้าป่าไม้ ข้างวัดประตูต้นผึ้ง เหตุเกิด
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เมื่อวันพุธ แต่ผมจาวันที่ไม่ได้ ถ้าได้ยินเสียงท่านจะรู้เลยว่า ประชาชนเดือดร้อนแค่ไหน เขาด่าเทศบาล
เราขนาดไหน ผมก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นแล้วหดหู่ใจครับ แล้วเขายังถามอีกว่า ทาไม
จึงเป็นเช่นนี้ ที่เกิดเหตุไฟไหม้ ปกติแล้วต้องใช้เวลาฉับพลันและเร่งด่วนที่จะไประงับเหตุ แต่นี่ไม่นะครับ
ยี่สิบนาทีกว่าจะถึงที่เกิดเหตุ ทั้งที่หน่วยรถดับเพลิงของเราก็มี 2 แห่ง ด้วยเหตุสุดวิสัยหรืออะไรไม่ทราบ
ที่ไปช้า ระยะทางก็ไม่กี่กิโล แต่ทาไมถึงใช้เวลายี่สิบถึงยี่สิบห้านาที ผมก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ แต่ปัจจุบัน
นี้สื่อเร็ว ผมรู้หลังเหตุการณ์ไม่กี่นาที ชาวบ้านถ่ายเหตุการณ์และส่งมา ตรงนี้แหละครับ ฝ่ายบริหาร
เทศบาลเรามีศักยภาพเพิ่มมากกว่านีไ้ ด้หรือไม่ เหตุเกิดความเสียหายบ้านทั้งหลังนะครับ มูลค่านับไม่ได้
ถ้าเราไปเร็วกว่านี้ อาจจะไม่สูญเสียมากขนาดนี้ ทั้งมอเตอร์ไซต์ ทั้งรถยนต์ ผมว่าถ้าไปช้ากว่านี้ วัดก็คง
จะไม่เหลือเหมือนกัน ยังดีที่ไปภายในยี่สิบห้านาที แต่ที่ท่านไปช้า คนอื่นเขาจะคิดอย่างไรไม่รู้ แต่เป็น
ความเห็ น ของผม ผมขอต าหนิ ฝ่ า ยบริ ห ารเลย เป็ น เพราะเหตุ นี้ ใ ช่ ห รื อ ไม่ ที่ ไ ด้ ไ ปช้ า เจ้ า หน้ า ที่ ข อ
ภาพประกอบครับ (ประธานอนุญาต) ตรงนี้เป็นโครงการที่ดีที่ไปช่วยส่งเสริมชาวบ้านให้มีรายได้ ทาน
ผักปลอดสารพิษ แต่ที่อื่นไม่มีแล้วหรือครับ ตรงนี้หน้ าดับเพลิงนะครับ เห็นรถดับเพลิงอยู่ด้านหลัง
หรือไม่ครับ ถึงจะหันหน้าไปทางนั้นก็จริง แต่มีเหตุการณ์แล้วก็ต้องออกได้ทันที ไม่ต้องมัวถอยหลัง ตั้ง
หลักที่จะออกไป ผมว่าเพราะเหตุนี้ที่ใช้เวลายี่สิบห้านาที ที่ผมขอความกรุณาฝ่ายบริหารว่าก่อนจะทา
ขอให้คิด ไฟไหม้ น้าท่วม กาหนดไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมนะครับ ณ
วันนี้ก็ยังมีขายอยู่หรือไม่ ผมก็ไม่ทราบ เพราะไม่อยากเก็บไว้ในหัว เพราะผมคิดมาก สิ่งไหนที่ทาไม่
ถูกต้อง ผมจะคิดมาก ความจริงคิดว่าจะไม่พูด เพราะใช้เวลาประชุมมาตั้งแต่ 10 โมงเช้า ตอนนี้เวลาทุ่ม
สิบห้านาทีแล้ว แต่ก็ขอทาหน้าที่ให้ถึงที่สุด เหมือนที่ท่านนายกฯ พูดเมื่อสักครู่นี้ ฝากฝ่ายบริหารด้วย
ครับ ผมเป็นตัวแทนชาวบ้าน ชาวบ้านมาพูดกับผมอย่างไร ผมก็พูดกับท่าน แต่ถ้าท่านได้ไปปรับปรุง
แก้ไขสิ่งที่ไม่ดี ก็จะเป็นสิ่งที่ดี นี่คอื กระจกเงาครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่มีท่านใดจะอภิปรายเรื่องอื่น ๆ
แล้วนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ใช้เวลานานพอสมควร ก็ได้สาระดี ๆ มากมาย เมื่อ
ไม่มที ่านใดอภิปรายแล้ว ผมขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 19.15 น.
ลงชื่อ
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
ลงชื่อ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
หมายเหตุ

ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
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