รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564
วันจันทร์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
ผู้มาประชุม
1. นายนพดล
2. นายสมบูรณ์
3. นายสมหมาย
4. นายสุบิน
5. นายวันชนะ
6. นายกรณฐพรครองภพ
7. นายสุพจน์
8. นายนวพัฒน์
9. นางสาวอมลยา
10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
11. นางรัญจวน
12. นางสาวมทีรา
13. นายภัทร
14. นายจรูญ
15. นายบุญทรง
16. นายวิบูลย์
17. นางสาวพัชรี
18. นายเสริมเกียรติ
19. นายณัฐกิตติ์
20. นายเกษม
21. นายสุคนธ์
22. นายสามารถ
23. นางสาวสรัญญา
24. นายยุทธนา

ผดุงพงษ์
คุรุภากรณ์
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
สุวรรณเนตร
สท้านไตรภพ
มูลบ้านดง
ไหวมาเจริญ
เจนตวนิชย์
หงษ์ใจสี
คาพิชัย
สัทธาธิก
โลหิตกาญจน์
เติงจันต๊ะ
ชุ่มแสง
ฐานิสรากูล
ลออเลิศลักขณา
ชูวัฒนกูล
บรรจงจิตต์
ปัญญาทอง
อินเตชะ
พุทธา
เจนวานิชกุล
ศรีสมบูรณ์

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวพิชญาพร
ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายนิมิตร
2. นายกิตติ
3. นายสุรพล
4. นางสาวดวงเดือน
5. นายจาเนียร
6. นายชนวน
7. นายอนุสรณ์
8. นายนนทวัชร์
9. นายเศรษฐวุฒิ

พิชญวิวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ขาด)

จิวะสันติการ
จิวะสันติการ
ตันสุวรรณ
ไชยชนะ
ทองกระสัน
จิรจรัสตระกูล
สินธุเขียว
แสงเจริญ
จิวะสันติการ

นายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายพีระยศ
2. นางสาวอุษา
3. นายสุนทร
4. นางสาวจิตลดา
5. นายอนุรักษ์
6. นายสวาท
7. นายโสภณ
8. นายสวัสดิ์
9. นางสาวกนกกาญจน์
10. นางสาวสุกัลญา
11. นายมนัสพี

สุขารมย์
วิรัตน์เกษ
สมคิด
จวงพลงาม
เกษสุวรรณ
อุตยานะ
จาปาอูป
จินตาคม
แก้วกระจ่าง
พรรณรัตน์
เรืองรุ่ง
เดชะ

12. นายสุทัศน์
13. นางรุ่งทิพย์
14. นางสาววิไล
15. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์

ก้องสุรกานต์
กุลโมรานนท์
วงศ์พรม
คุณชมภู

ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาล
ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผูจ้ ัดการสถานธนานุบาล
ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา
ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา
ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
นายช่างเขียนแบบอาวุโส
รก.ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิ าการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
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16. นางวิลาวัณย์
17. นางสาวนริศรา
18. นายศุภชัย
19. นางชวนพิศ
20. นางพัชนิดา
21. นางสาวฉลัทชา
22. นางวิจติ รา
23. นางเบญญาภา
24. นางเลิศลักษณ์
25. นายอานาจ
26. นายพิทักษ์
27. นายชัยชนะ
28. นายสมหมาย
29. นางสาวจันจิรา
30. นางสาวพิมพ์ณารา
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายปรัว

บุษราคัม
หงสกุล
วงค์บรรใจ
คุรุภากรณ์
สุวรรณจักร์
ปัดสาพันธุ์
เตียวตระกูล
ต้นกันยา
ทรัพย์รุ่งทวีผล
ดวงใย
สิงห์เพ็ง
สุระแสง
ปกติ
พิลึก
ทองคา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายนิตกิ าร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เทศกิจ
เทศกิจ
เทศกิจ
เทศกิจ
คนงานสารบรรณ
คนงานสารบรรณ

บุรีณ์

สื่อมวลชน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายยุ ท ธนา ศรี ส มบู ร ณ์ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาล
ท่านผู้บริหาร ท่านข้าราชการ พนักงานเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ การประชุมวันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 กระผมนายยุทธนา
ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้
แล้ว มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมจานวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุม ก่อนที่จะได้เริ่มการประชุม เพื่อความ
เป็นสิรมิ งคล ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายนพดล ผดุงพงษ์ ได้เป็นประธาน
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (มีสมาชิกสภาฯ เข้ามาในที่
ประชุมเพิ่มเติมจานวน 1 คน) กราบเรียนเชิญครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครล าปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี 2564 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง
ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ต่อไปขอ
เชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้แี จง เชิญครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา
เทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาลนครลาปางและหนังสือจากนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2564
---------------------------ตามมติที่ป ระชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุ นายน 2564 และ/หรื อ
ประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจาปี 2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2564
มีกาหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 2 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังความแจ้งแล้วนัน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประธานสภาเทศบาลนครลาปางจึง เรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2564 มีกาหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่
วันที่ 2 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
นพดล ผดุงพงษ์
(นายนพดล ผดุงพงษ์)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
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หนังสือ
ที่ ลป 52001/3669

สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลาปาง 52100
11 สิงหาคม 2564

เรื่อง มอบหมายผูแ้ ถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/49 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2564
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลาปางกาหนดสมัยประชุมสามั ญ สมัยที่ 2 ครั้ ง ที่ 1
ประจาปี 2564 ในวั น จั น ทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อานวยการสานัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้ รอง
นายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสานัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภา
เทศบาลนครลาปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายกิตติ
จิวะสันติการ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
ก็ได้อ่านประกาศเรียกประชุมและหนังสือ กรณีนายกเทศมนตรีนครลาปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง
และอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปางแล้วนะครับ กระผมนายนพดล ผดุงพงษ์
ประธานเทศบาลนครลาปาง ได้นับองค์ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว บัดนี้ถึงเวลาแล้ว ผมขอเปิดการประชุม
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สภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2564 ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเพิ่ ม เติ ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ครั้งที่ 6/2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) ครัง้ ที่ 6/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหม
ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
1.2 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 25612565) ครั้งที่ 6/2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ
ทุก ท่านได้รับ เอกสารเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือว่าที่
ประชุมรับทราบนะครับ
ที่ประชุม

รับทราบ

1.3 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565)
ครั้งที่ 3/2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปข้อ 1.3 ประกาศเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ได้รับ เอกสารเรีย บร้อยแล้ว มีส มาชิก ท่านใดจะสอบถามไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือว่าที่ป ระชุม
รับทราบนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
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1.4 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การแก้ ไ ขแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565)
ครั้งที่ 4/2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปข้อ 1.4 ประกาศเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ได้รับ เอกสารเรีย บร้อยแล้ว มีส มาชิก ท่านใดจะสอบถามไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือว่าที่ป ระชุม
รับทราบนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ครั้ งที่ 2
ประจาปี 2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน
การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัย แรก ครั้งที่ 2
ประจาปี 2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ นาย
ภัทร โลหิตกาญจน์
นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ล าปาง ผมอยากจะขอหารือ เกี่ ย วกั บ รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครล าปาง สมั ย ประชุ มสามั ญ
สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 พอดีต้องยอมรับว่าผมก็ยังใหม่อยู่กับการ
ดาเนินการในสภา แต่ผมเห็นระเบียบประชุมครับท่านประธาน ในข้อ 107 ในการเลือกคณะกรรมการ วรรค
สอง ที่บัญญัติว่า “การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นา
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ผมคิดว่าทุกท่านคงจะมีระเบียบอยู่ในมือ ในข้อ 12 บัญญัติ
ว่า “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ซึ่งในข้อ 107 การเลือก
คณะกรรมการ เขาให้ใช้ข้อ 12 ซึ่งข้อ 12 ก็ให้นาความข้อ 8 มาใช้บังคับ ซึ่งความในข้อ 8 ก็บัญญัติว่า “วิธี
เลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตน
เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว” ผมเกิดข้อสงสัยซึ่ง
ที่หารือผมก็ไม่อยากให้คิดว่าผมมาตีรวนหรือมาประวิงเวลาอะไร แต่ผมมีข้อสงสัยซึ่งเป็นระเบียบที่กล่าวมา
โดยในรายงานการประชุม ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 มีท่านสมาชิกในหน้า 9 ผมยกตัวอย่าง ผมจะ
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ขออนุญาตนะครับ ของท่านสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาฯ ที่เสนอสามคนรวดเดียวแบบนี้ และมีผู้
รับรองสองท่านครับท่านประธาน ผมอยากจะสอบถามเพี่อให้ประเด็นนี้คลายความสงสัย ผมอยากจะ
สอบถามว่ามีระเบียบหรือหนังสือสั่งการพิเศษนอกเหนื อจากระเบียบประชุมสภาตาม ข้อ 107, ข้อ 12 และ
ข้อ 8 หรือไม่ ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ขออนุญาตชีแ้ จงในระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภาที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เรียนสอบถาม สาหรับข้อ
107 ได้กาหนดวิธีการเลือกคณะกรรมการสภา ซึ่งคณะกรรมการสภานี้ บทบัญญัติ กาหนดไว้มีสองกรณี
ก็คือ คณะกรรมการสามัญกับคณะกรรมการวิสามัญ ส่วนในรายงานการประชุม หน้าที่ 9 เป็นการเลือก
ตั ว แทนเทศบาลเพื่ อ เป็ น คณะกรรมการตามที่ เ ทศบาลร้ อ งขอ เพราะฉะนั้ น กรณี เ ช่ น นี้ ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ไม่ได้เป็นคณะกรรมการที่ทางานในนามที่สภาท้องถิ่นได้มอบหมาย เป็นบุคคลที่
สภาท้องถิ่นเลือกเป็นตัวแทน จึงไม่เข้าข้อบังคับตามข้อ 107 ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหม
ครับ ไม่มนี ะครับ สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง รับรองรายงานการประชุม 20
เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีม ติรับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลาปาง สมัย ประชุ ม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
2.2 รายงานการประชุม สภาเทศบาลนครล าปาง สมั ย ประชุม สามั ญ สมั ย แรก ครั้ งที่ 3
ประจาปี 2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมั ย ประชุ ม สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ
กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม
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- หน้าที่ 76 นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 3 ข้อความ “การวางท่อไม่เกิน 3 – 4 เมตร” ขอแก้ไข
เป็น “การวางท่อไม่เกิน 30 – 40 เมตร” ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไหม
ครับ ไม่มีนะครับ ตามที่นายสุคนธ์ อินเตชะ ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 76 นับจากข้างบนลงมา
บรรทัดที่ 3 ข้ อ ความ “การวางท่อไม่เกิน 3 – 4 เมตร” ขอแก้ ไ ขเป็ น “การวางท่อไม่เกิน 30 – 40 เมตร”
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 19 เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ ม มี ม ติ เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
- หน้าที่ 76 นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 3 ข้อความ “การวางท่อไม่เกิน 3 – 4 เมตร” แก้ไขเป็น
“การวางท่อไม่เกิน 30 – 40 เมตร”
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุ ม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครลาปาง สมั ย ประชุ ม สามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง รับรองรายงานการประชุม 21
เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุม มีม ติรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลาปาง สมั ย ประชุ ม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม

3.1 เรื่อง เกี่ยวกับแผนการดาเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (โดย นายภัทร โลหิตกาญจน์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ข้อ 3.1
เรื่อง เกี่ยวกับแผนการดาเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (โดย นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปาง)
นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
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เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้ า พเจ้ า นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอกระทู้ ถ ามต่ อ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับแผนการดาเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ดังนี้
ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กาลังระบาดอยู่ภายในประเทศ และที่สาคัญภายใน
เขตเทศบาลนครลาปางขณะนี้ก็มีผู้ติดเชื้อใหม่ทุกวัน และมีแนวโน้มที่จะมีจานวนเพิ่มขึ้น แม้จะมีผู้ที่รักษา
หายขาดแล้วกลับบ้านได้เป็นจานวนมากเช่นกัน แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ และ
เนื่องจากขณะนี้มีประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันทั่วไปอย่างแพร่หลายในเรื่องของวัคซีนที่จะนามาใช้ฉีดให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องทางานอยู่ด่านหน้าที่ต้องพบปะผู้คนเป็น
จานวนมากในทุกๆวัน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข ประธานชุมชน และคณะทางานภายในชุมชนต่างๆรวม
ไปถึงประชาชนอีกหลากหลายคนในเขตเทศบาลนครลาปางนี้ ก็ยังมีบุคคลที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอยู่อีกเป็น
จานวนมาก ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอเสนอกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีว่า นอกจากแผนการดาเนินการเยียวยา
ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ที่องค์กรภาคเอกชนต่างๆ นั้นสามารถที่จะร่วมมือกัน
ด าเนิ น การควบคู่ ไ ปกั บ ทางภาครั ฐ ได้ ด้ ว ยแล้ ว ในฐานะที่ เ ทศบาลนครล าปางซึ่ ง เป็ น องค์ ก รของรั ฐ
มีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 ที่ให้เทศบาลนครสามารถทากิจการ
ที่เป็นการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตามมาตรา 50 (4) ภายใต้บังคับของมาตรา 56 (1) และมาตรา 53 (1)
ที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ อ านาจไว้ ทางผู้ บ ริ ห ารได้ มี ก ารตระเตรี ย มแผนที่ จ ะด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น และระงั บ
โรคติดต่อโควิด 19 ให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครลาปางนี้อย่างไรบ้าง
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาบรรจุ ก ระทู้ ถ ามนี้ เ ข้ า สู่ ว าระการประชุ ม ที่ จ ะมาถึ ง นี้ ด้ ว ย เพื่ อ
นายกเทศมนตรี จะได้ ต อบกระทู้ ถ าม เพื่ อ ที่ ข้ า พเจ้ า จะได้ แ จ้ ง และเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ ภาค
ประชาชนได้ทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ภัทร โลหิตกาญจน์
(นายภัทร โลหิตกาญจน์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่ผู้บริหารจะได้ตอบกระทู้ถาม
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชีแ้ จงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

11
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา
เทศบาลนครลาปาง เพื่อเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติเรื่องระเบียบเกี่ยวกับกระทู้ถาม ขออนุญาตชี้แจงให้
สมาชิก สภาฯ ได้พิจารณารับ ทราบร่วมกัน ในการตั้งกระทู้ถามตามระเบียบวาระนี้ เป็นไปตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 87 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “กระทู้ถาม
คือ คาถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอัน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผูบ้ ริหารท้องถิ่น” และข้อ 92 “การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ยื่นต่ อประธานสภาท้อ งถิ่ น โดยมีข้ อความเป็น คาถามในข้ อเท็จ จริ ง หรื อนโยบายของผู้บ ริห ารท้อ งถิ่ น
ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง แม้ไม่ได้
ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจาเป็นจะต้องมีคาชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่ง
ต่างหาก คาถาม ข้อเท็จจริง ตลอดจนคาชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้าซาก หรือมีลักษณะเป็น
การอภิปราย” และข้อ 98 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก
สามครั้งเว้ นแต่จะขอซั ก ถามต่อไปเพราะคาตอบยั งไม่ห มดประเด็ นที่ซัก ถามและประธานสภาท้องถิ่ น
อนุญาต การซักถามนัน้ ผูต้ ั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชีแ้ จงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จาเป็นแต่ต้องไม่เป็นการ
อภิปราย ผูบ้ ริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ประโยชน์สาคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ
ภายในกาหนดเวลาตามข้อ 95” และข้อ 100 “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นคน
หนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต” นี่ก็เป็นระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการตัง้ กระทู้ถามผูบ้ ริหารไว้เป็นแนวทางปฏิบัติตอ่ ไป ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญผูบ้ ริหารครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลาปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี
นครลาปาง ผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้กรุณาตั้งกระทู้ถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความ
เป็นอยู่ ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง ซึ่งเป็นความปรารถนาที่ดีที่เราจะ
ร่วมกั นในการป้องกันควบคุ ม การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ซึ่งกาลังเป็นกระแสใหญ่ทั่วโลกใน
ปัจจุบันนี้ สาหรับเทศบาลนครลาปาง ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ
ผูท้ รงเกียรติได้ทราบ และพอเข้าใจโดยสังเขปว่า การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 นี้ มีโครงสร้างใน
การบริหารจัด การทั้งระดับ ประเทศ ระดับจังหวัด และระดับ ท้องถิ่น ในระดับ ประเทศมีการจัดตั้ง ศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก็ได้กาหนดนโยบายและมาตรการสาคัญใหญ่ ๆ
ส าหรั บ ประเทศทั้ ง ประเทศ ไม่ ว่ า เรื่ อ งการป้อ งกั น การควบคุ ม และมาตรการการปฏิ บั ติ ต่า ง ๆ ของ
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ประชาชนในประเทศ เพื่อที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ จากศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิดในระดับชาติโดยนายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายและสั่งการไปยังภูมิภาค
ก็ คือ จัง หวั ด ต่า ง ๆ ทุ ก ๆ จั งหวั ด โดยมีผู้ว่ าราชการจังหวั ดเป็นหั วหน้า ทุก ๆ จังหวัด จะมีก ารตั้งศูน ย์
ปฏิบัติการที่เรียกว่า ศปก. จังหวัด ก็จะทางานอยู่ สองสาย สายหนึ่งก็คือ ผ่านสายการบริหารงานของผู้ว่า
ราชการจังหวัดเอง ซึ่งเป็นการบริหารงานสายภูมิภาค ผ่านไปยังนายอาเภอทุก ๆ อาเภอ แล้วก็ลงไปถึง
ตาบลและหมู่บ้าน สาหรับ สายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้อยู่ในสายบังคับบัญชาของทางจังหวัด
โดยตรง แต่ก็อยู่ในสังกัดของจังหวัด ผูว้ ่าราชการจังหวัดก็มอบหมายและขอความร่วมมือไปยังท้องถิ่นทุก ๆ
ท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ ศปก. จังหวัดได้กาหนดไว้ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสาร และให้
ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายทุก ๆ อย่าง ใน ศปก. จังหวัดก็จะมีคณะกรรมการ ศปก. ซึ่งประกอบด้วย
บุค ลากรหน่ว ยงานในระดั บ จังหวั ด ในระดับ อาเภอทุก ๆ อาเภอ แล้วก็ หน่วยงานองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่ นทุก ๆ ท้องถิ่ น ไม่ว่าจะเป็น องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด ไม่ว่าเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลตาบล เป็นองค์ประชุมที่เป็นคณะใหญ่มาก เราประชุมกันทุก ๆ สัปดาห์ บางสัปดาห์เราประชุมกัน
สองครั้ง เมื่อโครงสร้างเป็นอย่างนี้เราเทศบาลนครลาปางถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้าง เพราะฉะนั้นเวลา
เราจะปฏิบัติการอะไร เราจะกาหนดมาตรการอะไร เราจึงจาเป็นที่จะปฏิบัติการและกาหนดมาตรการต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนี้เป็นผู้บริหารโดยรวม ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น
เป็นรายวันก็จะเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจาก ศปก. จังหวัดลาปาง แล้วทุก ๆ วันถ้ามีข้อมูลที่เป็นสิ่งที่น่าสังเกต
หรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า มีตัวชี้วัดที่จะไปทางใดทางหนึ่ง ศปก. ก็จะมีมาตรการและนโยบายเฉพาะเรื่อง
เป็นครั้ง ๆ ไป เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของ ศปก. จังหวัด ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของ ศบค. ของประเทศ เราจึงจาเป็น
ที่จะต้องกาหนดแนวทางบริหารจัดการมาตรการและวิธีการให้สอดคล้องกันกับแนวทางของจังหวัดและของ
ประเทศ ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ในข้อเท็จจริง ตัวเลขการติดเชื้อในจังหวัดลาปางของเรามีไม่มาก มีจานวน
น้อย มีอยู่บ้างในบางอาเภอ อาเภอละ 2 ราย 5 ราย หรือ 10 รายก็แล้วแต่ แต่ละอาเภอจะถูกควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด และก็ติดตามไม่ให้มีการแพร่ขยายออกไป แล้วก็มีการสุ่มตรวจกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงใน
กรณีที่มกี ารติดเชื้อในจังหวัดลาปาง เพราะฉะนั้นสถานการณ์ในการติดเชือ้ ภายในจังหวัดของเราก็ไม่รุนแรง
และมีจานวนไม่มาก จนกระทั่งมีนโยบายจาก ศบค. ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเรื่องของการรักษาพยาบาล ในเรื่องของจานวนเตียง ในโรงพยาบาล
และเตียงในโรงพยาบาลสนามไม่เพียงพอ ล้นจานวนมากมาย จึงมีนโยบายให้คนต่างจังหวัด ที่ติดเชื้อและ
ไม่ติดเชือ้ ประสงค์จะกลับบ้าน ก็ให้กลับบ้านกลับภูมลิ าเนา เพื่อที่จะเข้าไปตรวจแล้วก็รักษาในภูมิลาเนาของ
ตัว เองที่ อยู่ ตามจั งหวั ด ต่า ง ๆ ตรงนี้เ องจึง ท าให้ มีตั วเลขของผู้ ที่เ ดิ นทางมาจากกรุง เทพมหานครและ
ปริม ณฑล ซึ่งเป็นเขตสีแดงเข้ม จานวนมากมาย ในระยะต้นตั้งแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเรามีคนกลับ บ้าน
มากมายทาให้มีภาระหนักมากในการที่จะให้รายงานตัว เอามาพักรอเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อ ถ้าตรวจพบเชื้อ
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เสร็จก็จะนาส่งต่อให้โ รงพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วย ส่วนกรณีที่ไม่เ จ็บป่วยก็จะให้กลับมาพักในสถานที่
พักคอย ที่เขาเรียกว่า Local Quarantine เป็นจานวน 14 วัน แล้วก็มีการตรวจเชื้อซ้า เมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่พบ
เชื้อก็จะอนุญาตให้กลับบ้าน ในกรณีที่อยู่โรงพยาบาลเมื่อรักษาเสร็จแล้วอาการดีขึ้นจนเกือบหาย ก็จะ
discharge ออกมาเพื่อที่จะให้ไปอยู่ในสถานที่พักคอยกลับบ้าน อีกที่หนึ่งที่เราเรียกว่า Community Isolation
เป็น CI แล้วเมื่อไปอยู่ Community Isolation (ศูนย์พักคอยก่อนกลับบ้าน) ก็จะอยู่ประมาณ 14 วัน ในระหว่าง
นีก้ ็จะมีการตรวจเชื้อซ้าอีก จนกระทั่งแน่ใจแล้วว่าไม่มีเชื้อและไม่มีอาการก็กลับบ้าน เพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่
สามจังหวะ คือคนกลับบ้านเข้ามาก็จะเข้ามาอยู่ใน Local Quarantine ก็จะตรวจเชื้อ ตรวจเชื้อเสร็จถ้ามีเชื้อ
ก็จะส่ ง เข้ า โรงพยาบาล ถ้าไม่มีเชื้อก็จะอยู่พักที่ Local Quarantine นั้นอีก 14 วัน เพื่อรอตรวจซ้าอีก
ถ้าแน่ใจแล้วก็ให้กลับบ้าน จากโรงพยาบาลถ้าหายป่วยก็จะไปอยู่ที่ Community Isolation เพื่อรอกลับบ้าน
ในขณะเดียวกันในระยะแรกที่มีคนกลับบ้านกันเยอะ ผู้ป่วยก็มีจานวนเยอะขึ้นตาม จากการคาดการณ์ของ
ศปก. จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเมื่อคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า อาจจะมีสถานการณ์ที่
รุนแรงก็ได้ไม่มีใครรู้ เพราะฉะนั้นเราได้ anticipate คือการมองล่ ว งหน้ า ถึงสถานการณ์ข้างหน้า เพราะถ้า
เป็นกรณีนี้เราจะทาอย่างไร ทาง ศปก. จังหวัดจึงพยายามหาโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสนามคือ
สถานที่ใ นกรณีที่เ ตีย งในโรงพยาบาลเต็ มหรื อล้น ไม่พ อ จึ งจ าเป็ นที่จ ะต้อ งส่ง ไปยั งโรงพยาบาลสนาม
ทาง ศปก. จังหวัดก็จัดพื้นที่สาหรับเป็นโรงพยาบาลสนามไว้สามแห่ง คือที่ศาลากลางจังหวัด ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัด ที่มหาวิทยาลัยพลศึกษาที่เราเรียกว่าวิทยาลัยพลศึกษาเดิม แล้วก็ที่องค์การบริหาร
ส่ว นจังหวัด แต่ล ะที่ก็ เ ตรีย มความพร้อมไว้ร้อยกว่าเตีย ง ที่ อบจ. ก็ เ ตรีย มไว้เ จ็ดสิบ เตีย ง ก็ป รากฏว่า
สถานการณ์ไม่รุนแรงตามคาด เตียงในโรงพยาบาลไม่เต็ม เตียงในโรงพยาบาลยังว่างอยู่เป็นจานวนมาก
โรงพยาบาลสนามก็มีผู้ป่วยแต่ละแห่งไม่กี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางเคยประกาศว่า มีแนวโน้มว่าเรา
จะยุบโรงพยาบาลสนาม เพราะฉะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันนีก้ ็ยังไม่ถึงสถานการณ์ที่รุนแรง แล้วมีแนวโน้มว่า
จะลดลงเรื่อย ๆ ขณะเดียวกันวัคซีนที่ส่งมาจากรัฐบาล การจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลก็มีมากขึ้นทุก ๆ เดือน
แต่ละเดือนจะมีรายงานเข้ามาว่า สิบล้านยี่สิบล้าน ตามที่รัฐบาลมี Projection ว่าภายในปีนี้ เดือนธันวาคม
จะมี วั ค ซี น รวมเข้ า มาทั้งหมดถึงร้อยล้านโดส ซึ่งจะประกอบด้วย AstraZeneca เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
Sinovac เป็นการผลิ ต จากการวิ จั ย เบื้องต้นที่สุดที่เชื้อยังไม่กลายพันธุ์ เพราะฉะนั้น Sinovac ก็จะมีความ
เหมาะสมในสถานการณ์เริ่มแรกตอนนั้น จนปัจจุบันนีม้ ีเชือ้ ที่กลายพันธุ์ไปมากมายหลายสายพันธุ์จนกระทั่ง
เป็น Delta ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างรุนแรง ก็ทาให้มขี ่าวสารต่าง ๆ เกิดขึ้น ประชาชนก็เริ่มไม่แน่ใจในวัคซีน
Sinovac เลยปฏิเสธที่จะฉีดวัคซีนนี้ แต่ผลจากการวิจัยสถาบัน วัคซีนแห่งชาติแล้วก็ผลการศึกษาของกรม
ควบคุมโรคและโรงพยาบาลต่าง ๆ ก็ค้นพบว่าถึงแม้ว่า Sinovac อาจจะได้ผลน้อยในการสร้างภูมิ ในการ
ต่อต้าน Delta แต่ว่าเมื่อเราทาวิธี mixmatch โดยการสลับผสมระหว่าง Sinovac กับวัคซีนอื่น เมื่อทาการ
ค้นพบแล้วทาการทดลอง ปรากฏว่า mixmatch ระหว่าง Sinovac กับ AstraZeneca ก็จะทาให้ภูมิต้านทาน
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เพิ่มขึ้นมากกว่า 90 % ตรงนี้เองทาให้ปัจจุบันเราเร่งฉีด Sinovac แล้วก็ได้รับการจัดสรร AstraZeneca มา
จานวนมากพอกั บ จานวนประชาชนที่เ ข้ าไปขอรับ บริก าร อย่า งหลายวันมานี้จ ะมีคนที่ ไ ปขอรั บ บริก าร
ที่วิท ยาลั ย พยาบาลเยอะแยะมากมาย แล้วก็ ยั งสามารถที่จะรับ คนที่ต้องการรับ วัคซีน โดยไม่ต้องจอง
ล่วงหน้า walk in เข้าไปก็สามารถฉีดวัคซีนได้ ตรงนีเ้ ราต้องทาความเข้าใจกับประชาชนว่า ถึงแม้ว่าโดสแรก
เข็ ม แรกจะเป็ น Sinovac แต่ ว่ า โดสที่ ส องการั น ตี ว่ า จะได้ AstraZeneca จ านวนที่ พ อเพี ย งกั บ ทุ ก ๆ คน
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการให้วัคซีนที่เป็น mixmatch แบบนี้ ก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ คนก็เข้าไปฉีด Sinovac
มากขึ้นในทุกวันนี้ แล้วในเรื่องของวัคซีนนี้ เราได้มกี ารประสานงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด ทุกสัปดาห์ บางที
สัปดาห์ละสองครั้ง แล้วทุก ๆ ครั้งที่เราคุยกับจังหวัด เราก็ย้าแล้วย้าอีกว่าจะให้เทศบาลนครเราช่วยไหม
เรื่องเงินเรื่องอะไรเราไม่ขัดข้อง เราพอที่จะช่วยสนับสนุนที่จะซือ้ ก็ได้รับคาตอบว่าสถานการณ์อย่างนี้ ยังไม่
จาเป็นยั งไม่ รุนแรง เรายั ง พอมี วั ค ซี นที่ไ ด้รั บ การจัด สรรมาจากรัฐ บาลพอเพี ย ง แล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีโรคประจาตัว 7 ชนิด ได้รับการฉีดวัคซีน
ไปเกือบหมดแล้ว เหลือไม่มากแล้ว ตอนนี้ก็ให้วัคซีนสาหรับกลุ่มอื่น ๆ มากขึ้น ก็สองสามครั้งที่ได้หารือกัน
ทางจังหวัดก็บอกว่ายังไม่จาเป็น แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จาเป็นจะบอก แล้วอีกประการหนึ่งขณะนี้วัคซีน supply มา
จากรัฐบาลก็มากขึ้นทุกเดือน การจัดสรรก็ทั่วถึงมากขึ้น ในขณะที่เราถ้าจะซือ้ วัคซีนทางเลือก วัคซีน mRNA
เราก็สามารถที่จะไปจองซือ้ ได้ แต่การจองนั้นไม่งา่ ยเลย เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ได้ไม่ว่าสภากาชาดก็ดี สถาบัน
จุฬาภรณ์ก็ดี ก็จะจัดสรรให้เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรเอกชนที่มีพนักงาน มีลูกจ้างอยู่
จ านวนเยอะ บริ ษั ท ใหญ่ ๆ ที่ เ ขาไม่ ต้ อ งการปิ ด กิ จ การ ถ้ า เขาปิ ด กิ จ การแล้ ว จะมี ปั ญ หากระทบด้ า น
เศรษฐกิจเรื่องการส่งออก ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภค ถ้าปิดกิจการแล้ว ก็จะทาให้สินค้าอุปโภคบริโภค
ขาดแคลน แล้วจะส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น ก็ ทาให้มีผลกระทบต่อประชาชนอีก
เพราะฉะนั้นองค์กรธุรกิจใหญ่ ๆ อย่างนั้น เขาก็มีโควตาในการจอง รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน แต่จนป่านนี้
แล้วผ่านไปหลายเดือน ก็ยังไม่มวี ัคซีนทางเลือกมาให้กับโรงพยาบาลเอกชนและองค์กรเอกชนใหญ่ ๆ แม้แต่
แห่ง เดีย ว นอกจากจัด สรรได้ใ นโควตาที่ จากั ด เพราะฉะนั้น จากการหารือ ที่จัง หวั ด ท่ านก็ เ รี ย กผมว่ า
อาจารย์ ถึ งแม้ว่าอาจารย์ จะตัด สินใจจัด สรรเงินเทศบาลมาซื้อจะได้เ มื่อไหร่ ลอตแรกที่สุด ที่สมาคม
โรงพยาบาลเอกชนจะได้ อย่างเร็ว ก็ ไ ตรมาสที่หนึ่งคือปีหน้า มกราคม กุ มภาพันธ์ มีนาคม ถึงตอนนั้น
รัฐบาลยืนยันแล้วว่าหนึง่ ร้อยล้านโดสจะเข้ามาภายในเดือนธันวาคม บางทีก็อาจจะสายเกินไปหรืออาจจะได้
ช้ากว่านั้นอีก ก็จะไม่เป็นประโยชน์ ก็เลยไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจัดสรรเงินเพื่อที่จะซื้อวัค ซีน นี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้
ประสานงานกับทางจังหวัด ในฐานะที่เราเป็น ศปก. เทศบาลนคร มาตรการอื่น ๆ เราก็ให้ความร่วมมือกับ
จังหวัดทุก ๆ มาตรการ มาตรการในเรื่องของการติดตาม เฝ้าระวังคนจากพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้มเข้ามาใน
เขตเทศบาลนครลาปางของเรา เรามีพื้นที่หนึ่งที่สามารถจะเฝ้าระวังและเห็นค่อนข้างชัดคือ พื้นที่ที่มี อสม.
แต่มีอีกพื้นที่หนึ่งที่ค่อนข้างจะใหญ่ที่ ไม่มี อสม. ก็ได้แก่บริเวณร้านค้า อาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เขตพื้นที่อยู่
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อาศัย ของคนทั่ว ไป เราไม่ส ามารถที่จะเข้าไปเดินส ารวจแต่ละบ้านได้ เนื่องจากไม่มี อสม. เราจึงแจก
กระจาย QR Code ลาปางชนะ ก็เป็น QR Code เพื่อที่จะให้ทราบว่าเราเป็นใคร วันนี้อยู่ที่ไหน เมื่อวานนี้ อยู่ที่
ไหน เมื่อวันก่อนอยู่ที่ไหน ความเคลื่อนไหวของเราในทุกวันอยู่ที่ไหน เพื่อในกรณีที่เราค้นพบว่าเราไปใกล้ชิด
กับผูต้ ิดเชือ้ หรือผูท้ ี่มคี วามเสี่ยงสูงก็สามารถที่จะสอบสวนโรคได้อย่างใกล้ชิด เราก็ไปแจก QR Code ทุก ๆ
ที่ทุ ก ๆ แห่ ง รวมทั้ งพื้ น ที่ส าธารณะ รวมทั้ งสนามบิน สถานี รถไฟ ตลอดจนสถานีข นส่ ง ซึ่ งปรากฏว่ า
ประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่มีเครื่องบินบินเข้ามาในจังหวัดลาปางเลย ไม่มีผู้โดยสารเดินทางกลับบ้าน
โดยเครื่ อ งบิ นเลย รถไฟในระยะแรกก็ มี คนลงที่ สถานี ร ถไฟอยู่ จานวนหนึ่ ง แต่สั ป ดาห์ที่ ผ่ า นมาก็ ไ ม่ มี
ผู้ โ ดยสารลงที่ ส ถานี ร ถไฟล าปางเลย สถานี ข นส่ ง ก็ ไ ม่ มี ร ถบั ส จากต่ า งจั ง หวั ด เข้ า มา เพราะฉะนั้ น
สถานการณ์ภายในอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ทั่วไปที่จะกราบเรียนให้ทราบ
ครับ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ก็ คื อ ศูนย์พักคอยก่อนกลับบ้านที่เรียกว่า Community Isolation เทศบาลนครลาปาง
ไม่สามารถที่จะจัดศูนย์ที่เราเรียกว่า LQ หรือ Local Quarantine ได้ เนื่องจากเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ผู้อยู่อาศัย
หนาแน่นทั้งชุมชน ร้านค้า ถ้าเราจะจัดตั้ง LQ ที่ไหน ก็หมายความว่า ผูท้ ี่กลับเข้ามาใหม่นั้นติดโรคหรือไม่ติด
โรคก็ไม่ทราบได้ เพราะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบ ๆ เขาก็ไม่ยินยอมที่จะให้เราทาตรงนี้ ทางจังหวัดก็ไม่
ขัดข้องในเมื่อจัดตั้งไม่ได้ก็จะไม่จัด แต่ว่าในสิ่งที่เราจัดตั้งได้ก็คือ Community Isolation เราก็ไปเลือกศูนย์
ของเราใกล้ ๆ โรงยิม เพื่อที่จะทาเป็นศูนย์ Community Isolation เป็นศูนย์พักคอยก่อนกลับบ้าน หมายความ
ว่า รักษาจากโรงพยาบาลหายแล้วก็ให้มาพักคอยที่น่ซี ึ่งเราก็จัดเตรียมไว้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีจานวนเท่าไหร่
หรืออาจจะไม่มเี ลยก็ได้ หลังจากที่เราได้ตดิ ตามสถานการณ์รายวันมานี้ เรื่องอื่น ๆ เราก็เฝ้าระวัง เช่น เรามี
ที่กั้นสาหรับที่ประชุมก็ดี หรือว่าจากการรวมกลุ่ม กันไม่เกิน 20 คน หรือถ้าเกิน 20 คน เราก็จะทาตาม
มาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ตามมาตรการสากล รวมถึงตลาดเราก็ได้ไปตรวจ
เยี่ยมตลาดบ่อย ๆ แล้วจะเห็นว่าเราล้างตลาดบ่อยมาก รวมทั้งเอาน้ายาไปฆ่าเชื้อที่ตลาดทุก ๆ ตลาดอย่าง
สม่าเสมอ เป็นที่ข้อสังเกตว่าแม้แต่ตลาดสด ศปก. ระดับจังหวัดก็ไม่มีมาตรการปิดหรือตลาดคนเดินเช่น
กาดกองต้าหรือกาดคนเดินที่ถนนวัฒนธรรมทาง ศปก. จังหวัดก็ไม่ประกาศให้ปิดแสดงว่ามาตรการต่าง ๆ
นานาที่ประกาศไว้พอเพียงแล้ว และภาวการณ์ติดเชื้อในลาปางก็อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ แล้วที่ไม่ปิดตลาด
สดและไม่ปิดกาดกองต้าหรือถนนวัฒนธรรมก็เพราะว่า ถ้าปิดไปแล้วจะมีผลกระทบต่อการทามาค้าขาย
ของประชาชนในวงกว้าง สถานการณ์โดยรวมจึงประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้
กรุณาตั้งกระทู้ถามด้วยความเป็นห่วงประชาชน เราทุกคนก็เป็นห่วงประชาชนเพราะว่า เราเป็นผู้แทนของ
ประชาชนได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชน สมาชิกสภาฯ ของเราจานวนมากก็ออกไปเยี่ยมเยียนช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นประจาและสม่าเสมอ ทางเทศบาลเองก็ได้พยายามหามาตรการ
ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นถุง ยังชีพ ขณะนี้เรากาลังพยายามหางาน หาเรื่องกาหนดงาน
เพื่อที่จะให้เกิดการจ้างงานชั่วคราวประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนที่จะถึงนี้ เช่น จ้างไปเก็บข้อมูลจ้างไป
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สารวจเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งตามนโยบายในการบริหารและการพัฒนาบ้านเมือง เรามีนโยบายที่แถลงต่อสภา
นี้ว่า นโยบายในการบริหารบ้านเมืองของเรานี้ จะเป็นนโยบายก้าวกระโดด big leap กระโดดใหญ่เพื่อที่จะ
เร่งพัฒนาบ้านเมืองให้เร็วที่สุดให้เมืองลาปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุก ๆ คน เพราะฉะนั้นเราจะมี
โครงการโดยการจัดสรรงบประมาณและเสนอต่อสภานี้เป็นระยะ ๆ ให้สภานี้ได้กรุณาผ่านญัตติในการ
พั ฒ นาพื้ นที่ ส าธารณะพั ฒ นาบ้ า นเมื องไปพอสมควรในระดั บ หนึ่ ง แต่ ยั ง มี โ ครงการอี ก มากมายที่เ ป็ น
โครงการขนาดใหญ่ที่จะพัฒนาเทศบาลนครลาปางในระยะปานกลาง ซึ่งจะใช้เงินค่อนข้างเยอะ แล้วจะมี
โครงการที่จะต้องก่อสร้างจานวนมาก ตรงนี้เองเป็นนโยบายที่เรากาหนดไว้ว่า เมื่อมีงานก่อสร้างเกิดขึ้นมา
ในเขตเทศบาลนครลาปางโดยงบประมาณของเทศบาลนครลาปางเอง เราจะกาหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เรา
เรียกว่า TOR พอผู้รับเหมา ผู้รับจ้างแต่ละราย ๆ จะต้องให้ความร่วมมือซื้อของจากสถานประกอบการ
ในเขตเทศบาลนครลาปางทั้ งหมดหรือมากที่สุดเท่าที่เรามี supply ให้ในกรณีที่จะมีผู้รับจ้างรายย่อยให้ใช้
ผู้รับจ้างรายย่อยในเขตเทศบาลนครลาปางของเรา ในกรณีที่จะจ้างงานถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่งานฝีมืองาน
technical งานทางด้านวิศวกร ถ้าเป็นงานกึ่งฝีมือแรงงานหรือไร้ฝีมือแรงงานก็ขอให้จ้างคนในเขตเทศบาล
นครลาปางของเราให้มากที่สุ ดเท่าที่จะทาได้ อันนี้ก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะทาให้คนในเขตเทศบาลนคร
ลาปางจะได้ขายของและได้มีงานทาจานวนค่อนข้างมากเป็นนัยสาคัญทีเดียว นี่ก็เป็นนโยบายของเราในการ
บริหารงานในระยะโควิด นี้ ก็ ขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ด้วยความเคารพ
ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณผู้บริหารครับ ผู้ตั้งกระทู้ถาม
จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภั ทร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ก็ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้กรุณาตอบกระทู้ถาม แต่ผมก็อยากจะอธิบายสั้น ๆ ให้
เข้าใจกันก่อนว่า กระทู้ถามที่ผมได้สอบถามที่เป็นการตระเตรียมการ ซึ่งผมเชื่อเลยว่า ณ ขณะนี้ไม่มีความ
ห่วงหาอาทรกับประชาชนใด ๆ ที่มากไปกว่าการเปิดทางเลือกให้กับประชาชน ในการจัดสรรวัคซีนในเขต
ก็ตามหรือที่ใดก็ตาม หรือองค์กรอื่น ๆ อยากจะขออธิบายสั้น ๆ อย่างนีว้ ่า จะมีหนังสือด่วนที่สุดที่ผมอ้างอิง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4578 ของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานี้ จะเป็น
เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสงขลา) เนื้อความตามตัวเลขหนังสือ ผมคิดว่าถ้าท่านใดลอง
search ก็น่าจะพบ ซึ่งย่อหน้าที่สองระบุว่า กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด – 19 แจ้งว่าเพื่อให้การเร่งรัดการฉีดวัคซีนบรรลุเป้าหมายในการควบคุมและป้องกันโรค
ที่ มุ่ ง เน้ น การลดอั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ยรุ น แรงและการเสี ย ชี วิ ต ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ตามแนวทางที่ ศู น ย์ บ ริ ห าร

17
สถานการณ์ โ ควิด – 19 (ศบค.) ก าหนด ศู น ย์ป ฏิ บั ติ ก าร ศู น ย์บ ริ ห ารสถานการณ์ โ ควิด – 19 จึ ง ไม่ มี
ข้อขัดข้อง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 จากหน่วยงานที่มี
หน้าที่และอานาจ ตามข้อ 3 ของประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19) ผมจะขอยกไปตรงข้อ 3 ของประกาศ ศบค. ซึง่ ข้อ 3 ของประกาศ ศบค. นั้น ระบุให้กรม
ควบคุ มโรค องค์ ก ารเภสั ชกรรม สถาบัน วั ค ซี นแห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย ราชวิท ยาลัย จุ ฬ าภรณ์ ห รื อ
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจในการให้บริการทางการแพทย์ หมายความว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถปฏิบัติตามหนังสือลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ในการจองหรือคัดเลือกจัดสรรวัคซีนตาม
ประกาศ ศบค. ในข้อ 3 นีไ้ ด้ ผมอยากจะฝากท่านนายกเทศมนตรี ผมเชื่อว่าท่านรักเทศบาลนครลาปางและ
ไม่เว้นแม้แต่ผคู้ นในจังหวัดลาปาง ผมอยากจะให้ท่านพิจารณาอีกสักครั้ง ในการที่จะจัดสรรวัคซีนทางเลือก
นี้ ตามประกาศฉบับนี้ ที่เรียนไปทุกจังหวัด ผมเชื่อว่าไม่มเี หตุการณ์ใดที่แสดงถึงความห่วงใยต่อประชาชนได้
มากกว่านี้ ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญผูบ้ ริหารครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลาปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี
นครลาปาง คือเราก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับ เราคิดว่าสถานการณ์ทางการคลังของเราก็ยังเพียงพอ ที่จะมีเงิน
ไปจัดสรรด้านนี้ได้ แต่ว่าในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ได้ประสานงานกับทางจังหวัดอย่างใกล้ชิด มีข้อเท็จจริง
อย่างหนึ่งก็คือว่า นายกครับถ้านายกจะซื้อ นายกก็ไปจองซื้อ แต่ว่าถ้าซื้อมาได้เท่าไหร่ เขาก็ตัดโควตาที่จะ
จั ด สรรให้ จั ง หวั ด ไปนะครั บ เช่ น จั ง หวั ด ได้ โ ควตามา 100 โดส แล้ ว ทางเทศบาลก็ ไ ปซื้ อ มา 10 โดส
เพราะฉะนั้นโควตาที่ทางจังหวัดจะได้มา 100 โดส ก็จะถูกตัดไปเหลือ 90 โดส แล้ว ก็จะจัดสรรไปให้ที่อื่น
ก็เท่าเดิม ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ อีกประการหนึ่งเมื่อจัดสรรได้มาแล้วเราก็ไม่รู้จะทาอะไร เพราะว่าเราไม่มี
แพทย์ ไม่มีพยาบาล ไม่มีโรงพยาบาล เราก็ต้องวิ่งไปหาจังหวัดอีกว่า เราได้มาแล้วครับ ซึ่งมันก็เป็นเรื่อง
เดียวกัน ผมไม่ขัดข้องเราอยากจะซื้อแต่ว่า องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นองค์ก รทางการเมือง
การที่มีกระแสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ท้องถิ่นนี้จะซื้อ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์กรทางการเมือง ก็จะได้รับความนิยมเป็นกระแสว่า ชาวบ้านเขาชื่นชม เขาห่วงชาวบ้าน แต่เรา
จะต้องดูข้อเท็จจริงด้วยว่า ข้อเท็จจริงนั้นคืออะไร เรื่องใช้เงินนั้นไม่เป็นไร แต่ใช้แล้วต้องเกิดประโยชน์ ถ้าใช้
เงินแล้วเกิดประโยชน์เท่าไหร่ เราก็ต้องเสนอต่อสภาแห่งนี้วา่ ขอใช้ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณผู้บริหารครับ คุณภัทรฯ ยังมี
ข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
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นายภั ทร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ผมก็ไม่มีขอ้ สงสัยอะไรแล้วครับ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ให้สภาเทศบาลนครลาปางสรรหาและเลือกผู้แทนเทศบาลนคร
ลาปาง เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกั ดเทศบาลนครลาปาง
จานวน 6 แห่ง ๆ ละ 1 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติ
เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ให้ ส ภาเทศบาลนครล าปางสรรหาและเลื อ กผู้ แ ทนเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ เป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 6 แห่ง ๆ ละ 1 คน
เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญั ต ติ ให้ ส ภาเทศบาลนครล าปางสรรหาและเลื อ กผู้ แ ทนเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ เป็ น
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 6 แห่ง ๆ
ละ 1 คน
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภา
เทศบาลนครล าปางสรรหาและเลือกผู้แทนเทศบาลนครลาปาง เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น
พืน้ ฐานของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 6 แห่ง ๆ ละ 1 คน ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการ
เพื่อให้มผี แู้ ทนเทศบาลนครลาปางร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และทาหน้าที่
กากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปางให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีส รร
หา การเลื อกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงตาแหน่ง และการพ้ นจากต าแหน่ง ของ
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 ข้อ 3 บัญ ญั ติว่า “ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย (5) กรรมการซึ่ง
เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนหนึ่งคน” และ ข้อ 6 บัญญัติว่า “ให้ผู้อานวยการดาเนินการ
สรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ (3) การสรรหาและ
เลือกกรรมการตามข้อ 3 (5) ให้ดาเนินการโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น”
เหตุผล
ด้ว ยคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานของโรงเรีย นในสังกั ดเทศบาลนครลาปางที่สภา
เทศบาลนครลาปางได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2556 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ได้ครบวาระการดารงตาแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้มีผู้ แทน
เทศบาลนครลาปางเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ลาปาง จานวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรี-บุญเรือง) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรนิ าวินวิทยา) เทศบาลนครลาปางจึงจาเป็นต้องสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปางชุดใหม่ โดยให้สภาเทศบาลนครลาปางเป็น ผู้สรรหาและ
เลือกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ป ระชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาสรรหาและเลือก
ผู้แทนเทศบาลนครลาปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครลาปาง จานวน 6 แห่ง ๆ ละ 1 คน ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชิญครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอญัตติ ให้สภาเทศบาลนครลาปางสรรหาและเลือกผู้แทนเทศบาลนคร
ลาปาง เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปางนั้น เป็นการ
ดาเนินงานตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานนัน้ มีบทบาทมีหน้าที่ในการกากับส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งจะขอนาเรียน
ให้สภาคร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวทาง สาหรับบทบาทหน้าที่นั้นมีภาระงานด้วยกัน 4 ด้าน ก็คือ ด้านวิชาการ
มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดระเบียบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ความ
เห็นชอบในเรื่องการวางแผนงานด้านวิชาการและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบกรณี
สถานศึกษานาเอารายวิชาพิเศษมาเพิ่มหรือปรับในหลักสูตรสถานศึกษา และส่วนด้านงบประมาณเป็นด้าน
ที่สองกรรมการก็จะมีหน้าที่ ในการให้ความเห็นชอบการจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบการจัดทาแผนปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินด้าน
บุคลากร ด้านบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ในการเสนอความต้องการและให้ความเห็นชอบการวางแผน
อัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาในสถานศึกษา รวมถึงให้ข้อคิดเกี่ยวกับบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษา ในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหาร
ทั่วไปให้ความเห็นชอบการวางแผน การบริหารงานการศึกษา ให้ความเห็นชอบการรับนักเรียน ให้ความ
เห็นชอบเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือยุบ หรือรวม หรือเลิกสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา นี่ก็เป็นหน้าที่โดยคร่าว ๆ ของคณะกรรมการ นาเรียนเสนอสภาเพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับคัดเลือก ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ไหมครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 6 แห่ง ๆ ละ 1 คน ตามลาดับเชิญครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายกรณฐพรครองภพ
สท้านไตรภพ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับ รองด้วยครับ มีนายสุพจน์
มูลบ้านดง และนายวันชนะ สุวรรณเนตร เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีก
ไหมครับ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เชิญ
ผูเ้ สนอครับ เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง
ขอเสนอ ร้อยเอกศัก ดิ์ชัย หงษ์ใ จสี เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานของโรงเรีย นเทศบาล 3
(บุญทวงศ์อนุกูล) ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับ รองด้วยครับ มีนายวิบูลย์
ฐานิสรากูล และนายจรูญ เติงจันต๊ะ เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกไหม
ครับ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานของ
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เชิญผู้เสนอครับ เชิญ
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอเสนอ นางรัญจวน คาพิชัย เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย) ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองด้วยครับ มีนางสาวพัชรี
ลออเลิศลักขณา และนายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใด
จะเสนอชื่ออื่นอีกไหมครับ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นางรัญจวน คาพิชัย เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เชิญ
ผูเ้ สนอครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบู รณ์ คุรุ ภ ากรณ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ขอเสนอ นายบุญทรง ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง) ขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับ รองด้วยครับ มี นายสุพจน์
มูลบ้านดง และนายวันชนะ สุวรรณเนตร เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีก
ไหมครับ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายบุญทรง ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานของ
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เชิญผู้เสนอครับ เชิญ
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอเสนอ นายจรูญ เติงจันต๊ะ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียนเทศบาล 6
(วัดป่ารวก) ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองด้วยครับ มี นางรัญจวน
คาพิชัย และนายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกไหม
ครับ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายจรูญ เติงจันต๊ะ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรนิ าวินวิทยา) เชิญผูเ้ สนอครับ เชิญ นายจรูญ เติงจันต๊ะ
นายจรู ญ เติ ง จั น ต๊ ะ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ขอเสนอ นายสามารถ พุทธา เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา) ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับ รองด้วยครับ มีนายวิบูลย์
ฐานิสรากูล และนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีก
ไหมครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายสุคนธ์ อินเตชะ
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รั บ รองด้ ว ยครับ มีนายภัทร
โลหิตกาญจน์ และนายเกษม ปัญญาทอง เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ
กระผม นายสุค นธ์ อินเตชะ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านณัฐกิตติ์
บรรจงจิตต์ ที่ได้เสนอให้ผมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวิน
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วิทยา) เนื่องจากผมไม่สามารถที่จะรับตาแหน่งนี้ได้ เพราะว่าผมอยู่ในตาแหน่งเป็นรองประธานสถานศึกษา
อยู่แล้ว ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกไหม
ครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายสามารถ พุทธา เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานของ
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวิน วิทยา) เพราะฉะนั้นผมจะขอสรุปมติว่า ที่ ประชุมสภาฯ ได้สรรหาและเลือก
สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 6
แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) คือ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
2. โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) คือ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
3. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
คือ นางรัญจวน คาพิชัย
4. โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) คือ นายบุญทรง ชุ่มแสง
5. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
คือ นายจรูญ เติงจันต๊ะ
6. โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
คือ นายสามารถ พุทธา
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเลื อ กสมาชิ ก สภา ฯ จ านวน 6 ท่ า น ท าหน้ า ที ่ เ ป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 6 แห่ง ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

คือ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
คือ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
คือ นางรัญจวน คาพิชัย
คือ นายบุญทรง ชุ่มแสง
คือ นายจรูญ เติงจันต๊ะ
คือ นายสามารถ พุทธา

5.2 ญั ต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊ม
น้าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220
วัตต์ จานวน 1 เครื่อง เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
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นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.
2564 ในแผนงานบริ ห ารงานทั่วไป งานบริ ห ารทั่วไป รายการเครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ (ถั ง กลม)
ขนาด 220 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ (ถัง กลม) ขนาด 220 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง ตาม
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ
เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,000 บาท
(แปดพั นบาทถ้ ว น) เป็น อานาจอนุ มัติข องสภาท้อ งถิ่น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวิ ธีก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29
เหตุผล
สานักปลัดเทศบาลได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ (ถังกลม)
ขนาด 220 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) สาหรับใช้ในงาน
สานักงาน (สานักปลัดเทศบาล) ตามมติ ที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมั ยประชุมสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 แต่จากการตรวจสอบสถานที่ติดตั้งและลักษณะการ
ใช้งานแล้วพบว่า เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ (ถังกลม) ไม่เหมาะสมกั บสถานที่ติดตั้งและลักษณะการใช้งาน
ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อเครื่องปั๊มน้าของสานักปลัดเทศบาลมีความเหมาะสมกับสถานที่ติดตั้ง สามารถใช้
งานได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประโยชน์ แ ละคุ้ ม ค่ า กั บ งบประมาณ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอแก้ไขรายละเอียดดังนี้

25
ข้อความเดิม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ (ถังกลม)
ขนาด 220 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
8,000 บาท (ตามราคาในท้องถิน่ )
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องปั๊มน้า (หอยโข่ง) ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ กาลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า
1 HP ขนาดท่อเข้า 2 นิ้ว ท่อออก 2 นิ้ว พร้อม
ติดตัง้ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัดเทศบาล)

รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบ
มาพร้อมนี้
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดั งนั้ น ขอได้โ ปรดน าเรีย นต่อที่ ป ระชุม สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อ พิจารณาอนุ มัติแ ก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง ตามหลักการ
และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชิญครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร
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ลาปาง ตามญัตติที่คณะผูบ้ ริหารได้เสนอต่อสภานั้น เป็นกรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ
29 ซึ่งเป็นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ทาให้ลักษณะ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ในการก่อสร้าง
ซึ่งเป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพราะฉะนั้นในญัตตินี้ สภาท้องถิ่นพิจารณาได้ตามระเบียบกฎหมายที่
กาหนด ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.2
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 20 เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊ม
น้าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง
5.3 ญั ต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รายการเครื่องเป่า
ใบไม้ จานวน 5 เครื่อง
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบีย บวาระที่ 5 ข้อ 5.3
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รายการเครื่องเป่าใบไม้ จานวน 5 เครื่อง เชิญผู้เสนอ
ญัตติครับ
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นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รายการเครื่องเป่าใบไม้ จานวน 5 เครื่อง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รายการเครื่องเป่าใบไม้ จานวน 5 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการเครื่องเป่าใบไม้ จานวน 5 เครื่อง งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่ น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ก รปกค รองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29
เหตุผล
สานักการช่างได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า
6 กิโลวัตต์ กาลังขับไม่น้อยกว่า 0.80 แรงม้า จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน) สาหรับใช้ใ นการดูแลบารุงรัก ษาระบบสาธารณูปโภค และบริก ารประชาชนในเขต
เทศบาล ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 แต่จากการตรวจสอบพบว่า คุณลักษณะของเครื่องเป่าใบไม้ดังกล่าวมีขนาด
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ของสานักการช่างมีความเหมาะสมกับ
การใช้ง าน เกิ ด ประโยชน์ แ ละคุ้ ม ค่า กั บ งบประมาณ จึง มี ค วามจ าเป็ น ต้อ งแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงคาชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอแก้ไขรายละเอียดดังนี้
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ข้อความเดิม
เพื่อ จ่า ยเป็ น ค่า จั ดซื้อ เครื่อ งเป่าใบไม้ ข นาดไม่ น้อ ย
กว่ า 6 กิโ ลวั ต ต์ กาลั ง ขั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.80 แรงม้ า
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30,000
บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการช่าง)

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ขนาดไม่น้อยกว่า
0.6 กิโ ลวั ต ต์ ก าลั ง ขั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.80 แรงม้ า
จ านวน 5 เครื่ อ ง ๆ ละ 6,000 บาท เป็ น เงิ น
30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพั ฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข ครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 1 ลาดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักการช่าง)

รายละเอี ย ดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ที่แนบมาพร้อมนี้
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดั งนั้ น ขอได้โ ปรดน าเรีย นต่อที่ ป ระชุม สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อ พิจารณาอนุ มัติแ ก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รายการเครื่องเป่าใบไม้ จานวน 5 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
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นครลาปาง จากญัตตินี้ที่ทางฝ่ายบริหาร ขอแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจง ผมอยากจะให้ฝ่ายบริหารอธิบาย
ถึงคุณสมบัติของเครื่องเป่าใบไม้ ปกติสวนแต่ละสวนของเรานี้ เราจะจ้างเอกชนทาอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ ณ
วั น นี้ เ รามาซื้ อ เครื่ อ งเป่ า ใบไม้ เราจะเป็ น ผู้ ด าเนิ น การเองใช่ ไ หมครั บ แล้ ว กรณี เ ครื่ อ งเป่ า ใบไม้ ต รงนี้
หมายความว่า มีใบไม้ตามสวนต่าง ๆ ถนนหนทางต่าง ๆ ตกกองไว้ ปกติเราจะมีพนักงานของเทศบาลของ
เราไปกวาดมารวมไว้ แต่คุณสมบัติของเครื่องตัวนี้คือ เป่ารวมกันแล้วเก็บใส่ถุง ใช่ไหมครับ คือผมอยากจะ
ให้ข้อสังเกตว่า ถ้าจากเครือ่ งเป่ามาเป็นเครื่องดูด ดูดทีเดียวรวมใส่ถุงเลย จะง่ายกว่ากันไหมหรือกรณีที่เรา
ไปเป่ากองรวมกันแล้ว เอาพนักงานมาเก็บใส่ถุงอีกทีหนึ่ง ผมกลัวจะเป็นงานสองขั้นตอน ถ้าเป็นไปได้หรือ
จะอธิบายให้ท่านสมาชิกสภาฯ ฟังอีกทีวา่ เป็นการเป่ามากองแล้วเก็บใส่ถุงหรือว่าจะเป็นการดูดเข้ามาใส่ถุง
เลยแบบนั้น ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยอธิบายสรรพคุณด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญผูบ้ ริหารครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลาปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี
นครลาปาง ในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้กรุณาสอบถาม ผมกราบเรียนว่าถ้าเป็นเรื่อง
ทางเทคนิคผมก็คงไม่ทราบว่าเขาจะทาอย่างไร แต่วา่ ในเชิงนโยบายก่อนที่จะเข้ามาทางานก็ดี แล้วก็ต่อเนื่อง
จากการเข้ามาทางานแล้วก็ดี เราได้สังเกตเห็นว่า การที่เราจ้างเหมาให้เอกชน ผู้ประกอบการเอกชน บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่ ของเอกชน เข้ามารับ จ้างดูแลสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนทั้งหมด
ในพื้นที่ข องเทศบาลทั้งหมด 9 แห่ง เมื่ อไปดูแ ล้วงานไม่เ รีย บร้อย ฝีมื อก็ ไ ม่ไ ด้ ดูสภาพสวนสาธารณะ
ดู ส ภาพเกาะกลางถนนเป็ น สภาพที่ ไ ม่ เ ป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย แล้ ว ก็ ท รุ ด โทรมค่ อ นข้ า งมาก เมื่ อ ไปดู
ข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ผู้รับจ้างก็มีบุคลากรที่จากัด ใช้บุคลากรชุดหนึ่งแล้วก็หมุน เวียนไปตามสวนและ
พื้นที่ต่าง ๆ ทาให้ประสิทธิภาพการทางานต่า งานก็ไม่ได้มาตรฐานตามเงื่อนไขในสัญญา TOR ที่กาหนดไว้
เราก็ ไ ด้เ ชิญ มาและก าชับ ให้ท างานให้ดีก ว่านี้ เพิ่มผลงานให้มากขึ้น ในทุก ๆ เรื่องและทุก ๆ ด้าน แล้ว
มาตรฐานในการตัดต้นไม้ ในการแต่งต้นไม้ ในการทาความสะอาดสวนต่าง ๆ ต้องให้เป็นไปตามเงื่อนไข
งบประมาณ ก็มีความพยายามแต่ก็ทาไม่ได้ ประกอบกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราใน
ปัจจุบันนี้ เราก็อยากจะมีแนวทางในการเพิ่มการจ้างงานในเขตเทศบาลของเราให้มากขึ้น เราจึงมีแนวทาง
ว่าในปีงบประมาณต่อไปนี้ เราจะไม่ใ ห้บริษัทเอกชนเขารับจ้าง แล้วเราก็ จะจ้างงานของเราเอง จานวน
ทั้งหมด ทั้งงานสวนสาธารณะทุกสวน ทั้งงานจ้างคนในการขุดลอกคลอง ขุดลอกพื้นที่ต่าง ๆ เราจะจ้างคน
ได้เป็นร้อย ทาให้คนมีงานทามากขึ้น แต่ละสวนแต่ละแห่งเราก็จะมีช่างควบคุมงาน แล้วก็ตรวจตราให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราได้ทาการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะต่าง ๆ
ทั้งพื้นที่เกาะกลางถนน ต้นไม้ต่าง ๆ นานาแล้ว การดูแลก็จะได้ใกล้ชิดมากกว่า สาหรับรายละเอียดทาง
เทคนิคผมก็จะขออนุญาตให้ทางช่างได้อธิบาย หรือท่านปลัดเทศบาล (ประธานอนุญาต) ขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญปลัดเทศบาลนครลาปางครับ
นายชาตรี สุ ขารมย์ ปลั ด เทศบาล นครล าปาง กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผม
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณขออนุญาตชี้แจงในประเด็นที่
ท่านสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติได้กรุณาสอบถาม เรื่องเครื่องเป่าใบไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6 กิโลวัตต์ รูปแบบ
เป็นอย่างไร ผมขออนุญาตชี้แจง เนื่องจากสวนสาธารณะของเราจากที่ท่านนายกฯ ได้มี นโยบายจะพัฒนา
สวน ไม่ ว่ า เราจะตั ด ต้ น ไม้ กิ่ ง ไม้ ก็ มี ส่ ว นหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น ใบไม้ เศษใบไม้ เครื่ อ งตั ว นี้ ลั ก ษณะการท างาน
ก็เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่น มันจะดูด แต่ จริง ๆ แล้วชื่อคือเครื่องเป่า แต่การทางานของเครื่องนี้ก็คือจะดูด
ดูดเศษใบไม้ที่เ ป็นเศษย่อย ๆ เศษเล็ ก ๆ ที่ตก ซึ่งลักษณะของใบไม้ที่อยู่ใ นพื้นสวน บางครั้งอยู่ใต้ต้นไม้
ซึ่งเครื่องนี้จะดู ด เข้าไปตามท่อแล้ว เข้าไปในถุ งเลย ก็ ขอชี้แ จงเบื้องต้น ในการท างานของเครื่องชนิด นี้
ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณสมหมายฯ มีอะไรจะอภิป ราย
เพิ่มเติมไหมครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ที่ชี้แจงกรณีคาศัพท์ของเครื่อง คาว่าดูดฝุ่นกับเป่านี้มันกลับ
ด้านกันเลยครับ ผมอยากทาความเข้าใจตรงนี้ เผื่อ จะมีสมาชิกท่านใดที่สับสนเหมือนผมได้ เลยขอให้เข้าใจ
กันตามนี้ เครื่องเป่านี้ก็คือเครื่องดูด แล้วโครงการบริหารจัดการของท่านนายกฯ เรื่องสวนนี้ผมเห็นด้วย
นะครับ เพราะว่าที่ผ่านมา 7 - 8 ปี ส่วนมากใช้เอกชนดาเนินการ แต่ละสวนอย่างที่ท่านนายกฯ ว่า คุณภาพ
ไม่ได้เต็มร้อย และโครงการที่เราจะมาบริหารจัดการเอง เกี่ยวกับการดูแลสวนตรงนี้ผมเห็นด้วย เพราะว่า
อย่างน้อยก็ช่วยให้ประชาชน ชาวบ้านได้มีงานทา 7 – 8 สวน กับถนนเกาะกลางแบบนี้ ก็ขอขอบคุณทาง
ฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีที่มวี ิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ที่ช่วยชาวบ้านยิ่งประสบปัญหาโรคโควิด
แบบนี้ รายได้ก็น้อย แล้วยังได้มาทางานตรงนี้ อย่างน้อยก็ได้ค่าแรงงานขั้นต่า 315 บาทต่อวัน เดือนละ
เก้าพันกว่าบาท และผมก็จะขอช่วยประชาสัมพันธ์ว่ าผู้ที่ตกงานหรือไม่มีงานทาก็อาจจะมาทางานให้กับ
เทศบาลของเราด้วยก็ได้ ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
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นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.3
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รายการเครื่องเป่าใบไม้ จานวน 5 เครื่อง สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 20 เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รายการเครื่อง
เป่าใบไม้ จานวน 5 เครื่อง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 2 คน
5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ รายการรถม้าโบราณ จานวน 3 รายการ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบีย บวาระที่ 5 ข้อ 5.4
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโ อนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการรถม้าโบราณ
จานวน 3 รายการ เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ กระผม
นายนิมิตร จิวะสันติการ ในนามของนายกเทศมนตรีนครลาปาง หัวหน้าคณะผู้บริหารเทศบาลนครลาปาง
ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการรถม้าโบราณ
จานวน 3 รายการ
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เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ า ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการรถม้าโบราณ จานวน 3 รายการ ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการรถม้าโบราณ จานวน 3
รายการ เป็นเงิน 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
เหตุผล
จังหวัดลาปาง เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนา และเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง
คนทั่วไปจะรู้จักกันดีว่าจังหวัดลาปางเป็นเมืองรถม้า ซึ่งนอกจากใช้เป็นพาหนะสัญจรแล้ว รถม้ายังเป็น
สัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดลาปางอีกด้วย แต่เนื่องด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี
ความเจริญตามกาลเวลา ยวดยานพาหนะต่าง ๆ ก็เริ่มมีมากขึ้น ความจาเป็นในการใช้รถม้าเป็นพาหนะจึง
ลดลง เทศบาลนครลาปางมีภารกิจอานาจและหน้าที่ในการบารุงศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (8) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลนครลาปางมีนโยบายที่จะส่งเสริม
สนับสนุนการอนุรักษ์รถม้า ซึ่งเป็นสัญลั กษณ์ที่มีคุณค่าของเมืองลาปางให้คงอยู่ และสืบทอดไปยังคนรุ่น
หลัง และเพื่อนามาเป็นองค์ประกอบด้านอัตลักษณ์เมืองลาปางในการเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ ที่สาคัญของท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ประกอบกับเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลาปาง และเป็นองค์ความรู้สาหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีความสนใจ
โดยจะดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างทารถม้าโบราณ จานวน 3 รายการ
แต่เนื่องจากเทศบาลนครลาปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจาเป็นต้องโอนเงินเหลือ
จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนจากแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรีย นรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมือง
ลาปาง (มิวเซียมลาปาง) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวั ฒนธรรมท้องถิ่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการรถม้ าโบราณ จานวน 3
รายการ เป็นเงิน 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) ดังนี้
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รายการค่าครุภัณฑ์
ลาดับที่
1

รายการ

รถม้าโบราณ 3 ที่นั่ง จานวน 1 คัน
กว้างไม่นอ้ ยกว่า 90 ซม. ยาว 3 เมตร สูง 2.30 เมตร
ลักษณะตัวถังทาด้วยไม้เนื้อแข็ง ที่นั่งหุม้ เบาะหนัง
หลังคามุงด้วยผ้าใบ ล้อทาด้วยเหล็ก
ขนาดของล้อหน้าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 85 เซนติเมตร
ล้อหลังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร
(ตามราคาในท้องถิ่น)
2
รถม้าโบราณ 2 ที่นั่ง จานวน 1 คัน
กว้างไม่นอ้ ยกว่า 90 ซม. ยาว 2.20 เมตร สูง 2.30 เมตร
ลักษณะตัวถังทาด้วยไม้เนื้อแข็ง ที่นั่งหุม้ เบาะหนัง
หลังคามุงด้วยผ้าใบ ล้อทาด้วยเหล็ก
ขนาดของล้อหน้าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 85 เซนติเมตร
ล้อหลังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร
(ตามราคาในท้องถิ่น)
3
รถม้าโบราณทรงฟักทอง จานวน 1 คัน
กว้างไม่นอ้ ยกว่า 1.30 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.50 เมตร
ลักษณะตัวถังทาด้วยเหล็กดัดลวดลายเป็นรูปฟักทอง
ที่นั่งหุม้ ด้วยเบาะหนัง ล้อทาด้วยเหล็กประดับด้วยลวดลาย
ขนาดของล้อหน้า เส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 85 เซนติเมตร
ล้อหลังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร
(ตามราคาในท้องถิ่น)
รวม 3 รายการ จานวนทั้งสิ้น (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

งบประมาณ
(บาท)
70,000

46,000

87,000

203,000

ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้งที่ 6/2564 หน้ า 64 - 65
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1)
ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้ (8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น”
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
เหลื อ จ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ใ น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการรถม้าโบราณ จานวน 3 รายการ เป็นเงินจานวน
203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชีแ้ จงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชิญครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ยรติทุก ท่าน กระผม นายยุ ทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ล าปาง กรณีญั ต ติตามที่ ท่านนายกเทศมนตรี ได้น าเสนอต่ อสภาเทศบาลนั้น เป็ นกรณีก ารขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ในแผนงานการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง) ขอโอนลดไป 203,000 บาท เพื่ อ โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ รายการรถม้า
โบราณ กรณีการโอนงบประมาณนี้ เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ที่บัญญัติไว้ในข้อ 27 จึงเป็นอานาจ
อนุมัตขิ องสภาท้องถิ่น จึงขอนาเรียนต่อสภาเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา ขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ในเรื่องของรถม้า ดิฉันขอดูตามเหตุผลในหลักการที่ต้องการใช้คือ เพื่อนามาเป็นองค์ประกอบตาม
อัตลั กษณ์เมืองล าปางในการเข้าร่ว มกิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่สาคัญ ของท้องถิ่น
จังหวัดลาปาง และเพื่อใช้ในสื่อการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่ นของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
และเป็นองค์ความรู้สาหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีความสนใจ จากเหตุผลสามข้อนี้ซึ่งจาเป็นต้องลดเงินของ
ทางด้านแผนงานการศึกษาในงานศึกษาที่ไม่กาหนดระดับ งบดาเนินงานในหมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ซึ่งเป็น
โครงการส่ ง เสริม พั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละการจั ด กิ จ กรรมพิ พิธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้เ มื อ งล าปาง (มิว เซี ย ม)
ซึ่งงบประมาณก่ อนโอนอยู่ที่ 526,778.60 บาท ตรงนี้ดิฉั นเห็นว่า การลดค่าใช้จ่ายของงานศึก ษาตัวนี้
ยังไม่เหมาะสม เพราะว่าปัจจุบันนีเ้ รายังไม่มีงานเทศกาล แล้วก็งานประเพณีต่าง ๆ นี้ส่วนใหญ่ก็ จะถูกระงับ
จากเหตุการณ์ของโรคระบาด และเหตุการณ์โรคระบาดเราก็ยังไม่ทราบว่าจะหายไปเมื่อใด ประการต่อมา
ก็คือ ความจาเป็นในการซื้อรถม้า 3 คันในเวลานี้ ยังไม่มีความจาเป็นจริง ๆ ค่ะ เพราะดิฉันมองว่าเงินตรง
ส่วนนี้เราสามารถนามาพัฒนาด้านอื่น ๆ ทางการศึกษาได้อีก อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ในรูปแบบ
นิ ท รรศการสามมิติเสมือนจริง พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงหรือว่า Virtual Museum ซึ่งเราสามารถนามาพัฒนา
ต่อจากมิวเซียมและจะครอบคลุมมิวเซียมได้อย่างแท้จริง แล้วก็ทาให้ทันต่อเหตุการณ์ในการเรียนการสอน
ในระบบปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทาให้เห็นว่าการเรียนรู้นอกจากจะไม่ใช่เฉพาะแค่
รถม้าเท่านั้นนะคะ แต่จะเกิดการเรียนรู้เมืองลาปางได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอย่างแท้จริง ขอบพระคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
เชิญครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปางใน ญัตติน้ีดฉิ ันเห็นด้วยนะคะ ที่จะจัดซื้อรถม้า เหตุผลเพราะว่างานทุกอย่างเราสามารถเตรียมความ
พร้อมเตรียมตัวที่จะทาโครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน ตามนโยบายของผู้บริหารได้ โดยที่ไม่ต้องหยุดการ
บริหารการทางานอย่างอื่น เพื่อรอจัดการเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดอย่างเดียวนะคะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ในโลกนีเ้ กิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโรคระบาดก็เช่นกัน ในอดีตก็เคยมีโรคระบาดแบบนี้มาเป็นร้อย ๆ ปีแล้ว ระบาด
จนถึงจุด ๆ หนึ่งโรคระบาดก็จะหายไป แล้วโรคระบาดนี้ก็จะมียามีวัคซีนมารักษา ในส่วนของประเทศไทย
ก็มีก ารคาดการณ์ว่าในปีหน้าเศรษฐกิจก็ อาจจะกลับ มาฟื้น แล้วก็สูงสุดอาจจะอยู่ภายในเดือนนี้นะคะ
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กิจการงานต่าง ๆ ที่เทศบาลวางไว้ก็สามารถดาเนินการไปได้ตามปกติ เมื่อโรคระบาดหายไปเรามีความ
พร้อมในการพัฒนาคน พัฒนาเมือง รองรับเศรษฐกิจที่กาลังจะโต รองรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามาเที่ยว
ที่จังหวัดลาปาง รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลาปาง เพราะฉะนั้นดิฉัน
เห็นด้วยนะคะ ที่เราจะต้องทางานวางแผนงานไปข้างหน้า ไม่จาเป็นจะต้องหยุ ดเพื่อรออะไรใด ๆ ทุกสิ่ง
ทุกอย่างต้องพัฒนา ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
เชิญครับ ไม่มนี ะครับ ขอเชิญผูบ้ ริหารครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลาปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี
นครลาปาง ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่กรุณาให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องของรถม้าก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของมิวเซียม ในระหว่างที่รถม้ าไม่ได้ใช้เราก็จะเอาไปจอดไว้ที่ มิวเซียม เพื่อที่จะให้คนที่เข้าไปในมิวเซียม
จะได้ไปนั่งไปดูไปถ่ายรูป แล้วก็จะมีเรื่องราวของรถม้าลาปางอธิบายอยู่ตรงนั้น แต่ในขณะเดียวกันก็คือ
การเรียนรู้ แต่ว่าเงินงบประมาณที่คงเหลืออยู่ก่อนห้าแสนกว่าบาทนั้น จนถึงตอนนี้ซึ่งจะถึงเดือนกันยายน
แล้วจะสิน้ ปีงบประมาณเราได้ใช้จา่ ยเงินจานวนที่เราตั้งไว้หนึ่งล้านบาทนี้ สาหรับกิจกรรมการเรียนรู้ ในเรื่อง
ของมิวเซียม ในเรื่องการประกวดอะไรต่าง ๆ นานาให้กับเด็กให้กับผู้คนทั่ว ๆ ไปค่อนข้างที่จะครบถ้วน
หลากหลายแล้วก็ยังมีเงินเหลืออยู่อีกประมาณ 526,000 บาท ถ้าเราไม่ใช้หรือเราจะเริ่มใช้อะไรในเวลานี้
ก็จะใช้ไม่ทัน เมื่อใช้ไม่ทันเงินก้อนนี้ก็จะตกไปอย่างน่าเสียดาย ไหน ๆ มีเงินจานวนมากมายในงบประมาณ
ปี 2564 ที่ยังทาไม่เสร็จหรือไม่ได้ทา ตั้งโครงการไว้แล้วยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทางพัสดุ ซึ่งถ้าเราจะ
เริ่มทาตอนนี้เราก็จะไม่ทัน พอไม่ทันเราก็จะมีเงินตกไปจานวนมากมาย ปัจจุบันนี้ยังมีเงินเหลือจ่ายในปี
2564 อีกจานวนหนึ่ง ซึ่งเรากาลังจะเอาโครงการต่าง ๆ ในแผนงานที่เรามีอยู่แล้ว บรรจุเข้าไปเพื่อที่จะใช้
เงินได้ทันในปี 2564 ภายในเดือนกันยายนนี้ โครงการนี้ก็เหมือนกัน เป็นโครงการที่เราคิดว่าเหลือเงินอยู่
ห้าแสนกว่าบาท คงใช้โครงการต่าง ๆ ไม่ทันภายในเดือนกันยายน เพราะว่าเราคงจะต้องปิดบัญชีให้เสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายนก็จะรวบรวมตัวเลขรายได้และรายจ่ายทั้งหมด แล้วการลดลงมา
203,000 บาท ก็ไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นนอกจากมิวเซียม ก็เป็นงานของมิวเซียมอยู่ดี ขณะเดียวกันเวลาเรา
จะท าอะไรเราไม่ไ ด้ท าในภาวะปัจจุ บัน แต่ เ ราจะ anticipate คือ เราจะมองการณ์ไ ปข้า งหน้า ถ้ากรณี นี้
ข้างหน้าเป็นแบบนี้เราจะทาอย่างไร เราจะท าแผนงานไว้โ ดยที่เ รามีความฝัน และความหวัง จากการที่
ประสานงานกับทางจังหวัดอย่างใกล้ชิด ก็มีความหวังว่า เดือนธันวาคมนี้สถานการณ์โควิดในเมืองลาปาง
น่าจะอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้และคลี่คลายลงไปเยอะ และเราน่าจะเปิดเมืองให้ประชาชนได้ออกมาผ่อน
คลายสักทีหนึ่ง เราหวังไว้ว่าอย่างนั้น เราจึงเร่งในการเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพื้นที่รอบ ๆ หอนาฬิกา
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ทั้งพื้นที่อื่น ๆ ที่สามารถให้ประชาชนเข้าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง เราจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จหมด
ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ทาให้บ้านเมืองสว่างไสวมีสีสันมีชีวิตชีวา แล้วก็มีพื้นที่สาธารณะที่พร้อมจะให้
ประชาชนได้ออกมาเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรามีความหวังว่าอย่างนั้น เราจึงเตรียมทุกสิ่ง
ทุกอย่างให้พร้อมเมื่อถึงเวลานั้นถ้าเราเปิดเมืองได้จริง ๆ เราก็จะมีความสุขและก็สนุกสนาน แล้วประชาชน
ก็จะออกมาผ่อนคลาย จับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียน คนขายของ ขายลูกชิ้น ขายหมูปิ้ง ขายหมู
ทอด ขายไก่ทอด ขายเสือ้ ผ้า ขายอะไรก็สามารถที่จะออกมาประกอบธุรกิจของตัวเองได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา
ทา เราทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเตรียมไว้ในวันข้างหน้า ในกรณีเช่นนี้เรามีความพร้อมถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้
เลย แล้วพอถึงเวลาอะไรมัน ดีขึ้นเราพร้อมที่จะจัดอะไร แต่นั่นก็ขาดนี่ก็ขาดนั่นก็ไม่มี อันนี้เป็นการเตรียม
ความพร้อมของเรา ก็ขอขอบคุณในความคิดเห็นของสมาชิกสภาฯ ขอบคุณท่านประธานสภาฯขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 21
ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.4
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโ อนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการรถม้าโบราณ
จานวน 3 รายการ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ ไม่เห็นชอบ 1 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ 15 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น เหลื อ จ่ า ยจากงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รายการรถม้าโบราณ จานวน 3 รายการ, ไม่เห็นชอบ 1 คน, งดออกเสียง 5 คน
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5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง จัดซื้อรถยนต์
ดูดสิ่งโสโครก และฉีดล้างท่อระบายน้า เป็นจานวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)
เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.5 ผมจะขอ
เรียนเชิญให้รองประธานสภาฯ ขึน้ มาทาหน้าที่แทนผมสักครู่ครับ เชิญครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ
5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครก
และฉีดล้างท่อระบายน้า เป็นจานวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อการบริการชุมชน
และสังคม และบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีด
ล้างท่อระบายน้า เป็นจานวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อการบริการชุมชน
และสังคม และบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้า เป็นจานวนเงิน
18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลนครลาปางมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อจัดซื้อ
รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้า เป็นจานวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
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เหตุผล
เทศบาลนครลาปางมีภารกิจอานาจและหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้
มีและบารุงทางบกและทางน้า และจัดให้มีและบารุงทางระบายน้าในเขตพื้ นที่เทศบาลนครลาปาง ตาม
มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 แต่จากการ
ตรวจสอบพบว่า ในเขตเทศบาลนครลาปางมีระบบระบายน้า เพื่อรวมน้าทิ้งจากอาคารบ้านเรื อน สถาน
ประกอบการ สถานที่ราชการ และอื่น ๆ ครอบคลุมพื้นที่ใ นเขตเทศบาลเป็นจานวนมาก ปัจจุ บันมีการ
ตกตะกอนในบ่ อพั ก และท่ อ ระบายน้ า ท าให้ เ กิ ดการเน่ าเหม็ น และเป็ นแหล่ ง เพาะเชื้อ โรค สร้า งความ
เดือดร้อนราคาญแก่ประชาชน ในช่วงฤดูฝนทาให้เกิดน้าท่วมขัง สร้างความเสียหายต่อชี วิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ปัจจุบันเทศบาลนครลาปางมีรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้า จานวน 1 คัน ซึ่ง
ไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีสภาพชารุดบ่อยครั้ง ด้วยสภาพการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทาให้
การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และไม่ทันต่อปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความ
จาเป็นต้องจัด หาครุภัณฑ์รถยนต์ ดู ดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
เนื่องจากเทศบาลนครลาปางไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อการดังกล่าวไว้ จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง จัดซื้อรถยนต์ดูด
สิ่งโสโครกและฉี ด ล้างท่ อระบายน้า ตัวรถยนต์ ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเ ซล ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7,000 ซีซี มีกาลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์
เมตร เป็นถังบรรจุโคลนเลนปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร และถังบรรจุน้าสาหรับฉีดล้างทา
ความสะอาดท่อระบายน้าปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร ฝาปิดเปิดท้ายควบคุมด้วยระบบ
ไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือประจารถ จานวน 1 คัน งบประมาณ 18,000,000 บาท (สิบแปดล้าน
บาทถ้วน) ตามราคาในท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564
หน้าที่ 75 ลาดับที่ 4 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56
“ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้
ในมาตรา 53” และมาตรา 53 “ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (5) ให้มีและบารุงทางระบายน้า”
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังนี้ (2) การจัดให้มแี ละบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า”
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3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมได้ โ ดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาท้ อ งถิ่ น ภายใต้ เ งื่ อ นไข
ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนิน การก่ อหนี้ ผูก พั นให้เ สร็จ สิ้นภายในระยะเวลาไม่เ กินหนึ่ งปีถั ดไป หากไม่ดาเนิ น การภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จา่ ยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป”
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลนครล าปาง จั ด ซื้ อ รถยนต์ ดู ด สิ่ ง โสโครกและฉี ด ล้ า งท่ อ ระบายน้ าเป็ น จ านวนเงิ น
18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน รายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้
อภิปราย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชิญครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ยรติทุก ท่าน กระผม นายยุ ทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ล าปาง ตามญั ตติที่ ท างคณะผู้บ ริหารได้นาเสนอต่อสภานั้น เป็น กรณีก ารขอใช้เ งิน สะสมตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ซึ่งตามญัตติที่
นาเสนอก็ได้แจ้งว่า เป็นกรณีขอใช้งบประมาณในกิจการด้านการบริการชุมชนและสังคม และเป็นการบาบัด
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ความเดือดร้อนของประชาชนตามเงื่อนไขข้อ 89 อนุหนึ่ง และเทศบาลได้ส่งเงินสมทบกองทุนตามอนุสอง
แล้ว รวมถึงได้สารองกันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและได้กันเงิน
ร้อยละสิบไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามข้อ 89 อนุสามครบถ้วนตามที่
ระเบียบกาหนด เพราะฉะนั้นจึงเป็นอานาจพิจารณาของสภาเทศบาลตามความในข้อ 89 จึ งนาเรียนสภา
เพื่อพิจารณาตามญัตติตอ่ ไป ขอบคุณครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ไหมครับ เชิญครับ เชิญ นางรัญจวน คาพิชัย
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ดิฉัน
เห็นด้วยกับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้าง
ท่ อ ระบายน้ า เพราะรถดู ด ของเทศบาลที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ 1 คั น มี อ ายุ ก ารใช้ ง านมาร่ ว ม 20 ปี แ ล้ ว
ซ่อมแล้ว ซ่อมอีก ขณะนี้ก็ จอดทิ้งไว้ซ่อมไม่ไหวแล้ว ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะได้รถคันใหม่สัก ที
ประสิท ธิภาพการทางานก็ จะได้เ ต็ม ร้อย และประสิทธิผลของงานก็จะออกมาดี แต่ก็ อยากจะฝากท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยว่า อย่าลืมคิดถึงซอยเล็กซอยน้อยที่รถดูดคันใหญ่เข้าไม่ได้ เราจะ
ทาอย่างไร ซึ่งประสบการณ์นีด้ ิฉันเจอมาแล้ว พอบอกรถเข้าไม่ได้ก็จบอยู่ตรงนั้น บางครั้งก็ได้คาตอบว่ารถ
เข้าไม่ได้ต้องใช้แรงคน แล้วแรงคนจะเอามาจากที่ไหน การแก้ปัญหาขั้นตอนต่อไปต้องทาอย่างไร ไม่มีการ
ดาเนินการใดใดต่อ ไม่มีวิธีไม่มีแนวทางการแก้ปัญหาให้ ถ้าทากันเองได้เขาก็คงไม่แจ้ง เข้ามายังเทศบาล
หรอก อันนี้น่าจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานส่งตรงเข้าเทศบาล ว่าปฏิบัติงานไม่สาเร็จปฏิบัติงานไม่ได้
ด้วยสาเหตุอะไร และทางเทศบาลจะแก้ปัญหาให้อย่างไรแล้วแจ้งให้ผู้ร้องขอได้ทราบด้วย ปัญหาแบบนี้
ขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารนะคะ อันนีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้ บางครั้งเราอาจจะมองแต่ภาพใหญ่
มองเห็นแต่ถนนหนทางสายหลักสายรอง แต่ตามตรอกซอกซอยก็ยังมีอีกมาก ซึ่งเราควรจะใส่ใจเขาด้วย
ขอบคุณค่ะ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
อีกไหมครับ เชิญครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ในญัตตินี้ขอสนับสนุนการจัดซื้อรถดูด สิ่งโสโครก เพราะว่าที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ หลาย ๆ ครั้ง
ก็เจออุปสรรคปัญหาในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะรถของเราที่มีอยู่ 1 คัน เป็นรถ
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ขนาดใหญ่ ซึ่ ง ถ้ า บ้ า นประชาชนที่ อ ยู่ ใ นซอยแคบ ๆ รถก็ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ได้ ห รื อ บางครั้ ง เข้ า ได้ ก็ จ ะติ ด
สายไฟฟ้า สายสั ญ ญาณโทรศัพ ท์ สายเคเบิลพวกนี้ นะคะ ท าให้เ ข้าไปแก้ปั ญ หาให้กั บ ประชาชนไม่ไ ด้
อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า ตัวสายที่ดูด ท่อที่ดูดจะเป็นท่อตรงที่ ไม่สามารถโค้งงอได้ เวลาดูดก็จะดูดได้เฉพาะ
ตรงบริ เ วณช่อ งที่ เ ป็น บ่ อพั ก ก็ เ ห็ น เจ้ า หน้ าที่ ก็ จะไล่ดู ด ตามบ่ อ พัก เป็น จุด เป็น จุ ดไป ที นี้ปั ญ หาก็ คือ ว่ า
ในระหว่างบ่อพักทั้งสายนี้ ระหว่างบ่อพักก็จะมีโคลนมีเลนมีอะไรที่ติดค้างอยู่ แล้วท่อตัวนี้ไม่สามารถดูด
ออกมาได้ ก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เขาจะใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการฉีดน้าล้างแล้วก็ไปดู ดออก อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะ
สามารถทาความสะอาดท่อระบายน้าบ่อพักให้นาไหลได้
้
สะดวกดีขึ้นหรือไม่นะคะ เพราะว่าเคยไปเห็นที่หนึ่ง
ตรงบริเวณตลาดออมสิน ไปดูเจ้าหน้าที่ดูดโคลนเลน หนา ลึกประมาณ 1 เมตร ที่ดูดขึ้นมาได้นี่นะคะ แล้วก็
เข้าใจว่าช่วงข้างในนี้ก็ตันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นรถคันที่มีอยู่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ถ้ารถคันใหม่สามารถแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้จะดีมาก ๆ เลยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
อีกไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้า เป็นจานวนเงิน
18,000,000 บาท เพื่อการบริ ก ารชุมชนและสังคม ตามเหตุ ผ ลที่ ผู้ เสนอญัตติได้เสนอเข้ามาในญัตตินี้ว่า
ในช่วงฤดูฝนทาให้เกิดน้าท่วมขัง สร้างความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน ผมถามว่าในช่วงฤดู
ฝนน้าท่วมขังในเขตเทศบาลนคร จะไปสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตรงไหน
ครับท่านประธาน ผมถามว่าน้าท่วมขังในเขตเทศบาลนครแทบจะไม่มีเลย จะมีก็ตอนช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา
ตรงห้าแยกประตูชัยและที่โรงเรียนอาชีวศึกษาลาปาง จะมีน้าท่วมขัง เป็นจานวนมาก แต่ตอนนี้ก็ได้รับการ
แก้ไขไปแล้ว การซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้า มีบริษัทไม่กี่บริษัทในประเทศไทยตอนนี้
ที่ผลิตรถจาพวกนี้อยู่ บริษัทเหล่านี้จะเสนอมาที่เทศบาลและ อปท. ต่าง ๆ เสนอสรรพคุณต่าง ๆ สามารถ
ดูดโคลน ดูดเลนได้ดี รถจาพวกนี้ไม่มีขายในท้องตลาด ไม่ใช่วา่ เราจะต้องการซื้อแล้วเราก็เดินไปซื้อ เขาไปที่
โชว์รูมแล้วสั่งซื้อได้เลย ไม่ใช่ครับท่านประธาน มันเป็นรถประกอบขึ้นเองตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
ที่จะกาหนด TOR หรือว่าใส่อะไรเข้าไป ความสะดวกสบายของรถ บริษัทที่ผลิตอยู่นี้บางราย มี 4 – 5 ราย
ก็ไม่ได้มาตรฐานของ มอก. ตรงตามที่ราชการกาหนดไว้ บริษัทจาพวกนี้ก็จะเสนอขายรถ และในเมื่อไม่มี
ราคากลางจากกรมศุลกากรที่กาหนดไว้ บริษัทพวกนี้ก็จะรวมหัวกันกาหนดราคาขึ้นมาเอง ผมก็อยากจะ
ฝากถามฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาฯ ว่า ท่านได้มีความคิดเห็นหรือว่าท่านทราบเรื่องพวกนี้บ้างหรือ
เปล่า ตามสื่อ social หรือตามข่าวต่าง ๆ ผมคิดว่าการกาหนดราคาของบริษัทผู้ผลิต เป็นการกาหนดราคา
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ที่สูงเกินความจาเป็น 18,000,000 บาท ของรถ 10 ล้อ สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ผมขอตั้ ง
ข้อสังเกต แต่ผมเป็นคนทางาน ผมไม่เคยที่จะไม่ให้การสนับสนุนหรือไม่ยกมือให้เลยเกี่ยวกับญัตติของกองช่าง
แต่ญัตติน้ีผมคิดว่ามันฟุ่มเฟือย ของเราก็มีอยู่แล้ว 1 คัน ถ้ามันเสียเราก็ซ่อมอยู่เป็นประจา คือปัญหาในการ
ดูด ท่อ ไม่ใ ช่ปัญ หาเร่งด่ว นหรืออะไรที่ว่าจะต้องท าเลย หรือไม่ท าแล้วคนจะเป็นจะตายอะไรนี่ครับท่าน
ประธาน คือก็มีการแก้ไขอยู่แล้ว พื้นที่ที่เราจะไปดูดหรือล้างท่อตามท่อระบายน้า รถ 1 คัน ผมว่าเพีย ง
พอที่จะแก้ไขปัญหานะครับ ผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่า มันแพงไป และในญัตตินี้ผมก็ไม่เห็นด้วย และขอให้บันทึก
ในการประชุมไว้เลยว่า นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ ไม่เห็นชอบเกี่ยวกับญัตติน้ี ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
อีกไหมครับ เชิญครับ เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมที ร า สั ท ธาธิ ก สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ดิฉันเห็นด้วยกับการซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้า ที่จะมาใช้ ประโยชน์ในครั้งนี้
แต่ว่าดิฉันขอตั้งข้อสังเกตไว้สองประการ ก็คืออย่างที่ท่านสมาชิกพูดว่า รถคันใหญ่จะเข้าซอยเล็ก ๆ ได้ไหม
ซึ่งการได้รถคันนีม้ าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้าท่วมขังได้อย่างแท้จริงไหม ประการที่สองการที่เราขอใช้เงิน
สะสมของเทศบาล ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าการใช้เงินสะสมของเทศบาล มีเกณฑ์ว่าจาเป็นและเร่งด่วนไหม ถ้าเรา
จะสามารถบรรจุตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายในแผนปัจจุบันอย่างนี้ แทนที่จะใช้เงินสะสมของเทศบาลตรงนี้จะได้ไหม
เพราะเราก็มีกันอยู่ 24 คนนะคะท่านประธาน ถ้าเกิดเป็นการใช้เงินแบบผิดระเบียบขึ้นมาเราอาจจะโดน
ตรวจสอบได้ดิฉันแค่กังวลในสองประการนี้ ขอบพระคุณค่ะ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
อีกไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ตามที่ท่านสมาชิกทั้ง 4 ท่านได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ก็มีเหตุผลที่ผมเห็นด้วยกับทุก ๆ ท่านเลยนะครับ
ว่าการจัดซือ้ รถยนต์ดูดสิ่งโสโครก ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา ซึ่งปัญหาก็คือว่า รถ 10 ล้อนี้สัญจรได้เฉพาะ
ถนนเส้นหลักใหญ่ ๆ เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถเข้าพื้นที่ในตรอกซอกซอยเล็ก ๆ หรือแม้กระทั่งบริเวณรอบ
ตลาดในเขตเทศบาลเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนเส้นเล็ก ๆ มอเตอร์ไซค์เข้าได้ ซึ่งผมได้เคยสอบถามไปยัง
ช่างว่า จะสามารถจอดรถคันใหญ่ได้ที่ถนนใหญ่เท่านั้นและจะฉีดน้าล้างมาตามท่อ เพื่อมาลงดูดอีกทีหนึ่ง
ซึ่งถ้าไม่มีปริมาณน้าอยู่เยอะมีแต่โคลนเลน การดูดก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ ซึ่งส่วนตัวผมเองและ
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จากประชาชนที่ได้แจ้งมา ผมก็เป็นคนยื่นคาร้องไปบ่อยมากครับ ในการขอดูดโคลนหรือว่าดูดสิ่งโสโครก
ซึ่ ง ในการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ก็ ไ ด้ ไ ปเดิ น ตามตลาด ไปซื้ อ ของจั บ จ่ า ยอยู่ แ ล้ ว มี แ ต่ ปั ญ หาที่ แ จ้ ง เข้ า มา
แต่ อ ยากจะตั้งข้อสังเกตเหมื อ นกั น ครับว่า จานวนเงิ น ที่ตั้งไว้จากเงินสะสม 18,000,000 บาท พอดี ผ ม
search ข้อมูล คือเรา search Google ก็เจอ ป.ป.ป. รถดูดโคลน มี case ในต้นปีที่ผ่านมาครับท่านประธาน
ในการฮั้วรถดูดโคลน มีเรื่องร้องเรียนไปยังสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลายเรื่อง
มากครั บ หลาย case หลาย อปท. ด้วย คือในการทางานผมชอบและผมเห็นด้วยเลยว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ดีครับ
แต่ข้อสังเกตที่ผมตั้งไว้ เป็นเรื่องของทางเทคนิค ทางคดีที่เราจะสุ่มเสี่ยงไหมหรือว่าเราจะพิจารณาอีกที
ดีไหม ผมอยากจะฝากและอยากจะติงเรื่องนี้ไว้ว่า มี case จริง ๆ ที่ ป.ป.ป. ส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ ป.ป.ช. ดาเนินคดีมาแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
อีกไหมครับ ไม่มนี ะครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ขอบคุณท่านสมาชิก นะครับที่ได้อภิปรายและได้ตั้งข้อสังเกต เรื่องแรกนะครับความจาเป็นที่ต้องมี
รถยนต์ดูดสิ่งโสโครก คือสภาพของรถคันปัจจุบันอย่างที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปท่านหนึ่ง รถคันนี้ข้อมูล
คือ ได้ ม าตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2544 ผ่ า นมา 20 ปี แล้ ว ซ่ อ มไปเมื่ อ ครั้ ง ล่ าสุ ด น่ า จะสองปี ก่ อ น ใช้เ งิ น ซ่ อ มไป
ประมาณสองล้ า นกว่ า บาท เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ function แล้วคือ การทางานมันดูดก็ดูดไม่ได้แล้วได้แ ต่ ฉี ด น้า
อย่างเดียวครับ ที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายว่า ถ้าท่านเดินตามท้องถนน เมื่อสักครู่ที่ท่านภัทรฯ ได้กล่าวถึงว่า
ได้ไปเดินแล้วพบเห็นปัญหาก็เขียนคาร้องมาเยอะมาก นีค่ ือความจาเป็นที่เราจะต้องมีรถ เพราะว่ารถที่เรามี
ปัจจุบันมันใช้ไม่ได้ กรณีเรื่องน้าท่วมขังที่บอกว่า ไม่มีน้าท่วมขังในปัจจุบันแล้ว ที่ว่าตั้งแต่ทาที่ประตูชัยคือ
ข้อมูลจริง ๆ ก็คือ เมือ่ อาทิตย์ที่แล้วผมไปเปิดตั้งแต่ตรงจุดข้างวิทยาลัยพยาบาล แล้วก็อีกซอยหนึ่งที่ติดกัน
มีการปิดทางระบายน้าปกติที่เคยเป็น เบี่ยงทางน้าไม่ให้ไหลไปทางประตูชัย แล้วให้ไหลไปทางสุขสวัสดิ์กับ
เซ็นทรัลเป็นเหตุทาให้ไม่มีน้าท่วมขังที่ประตูชัย ผมเพิ่งไปเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ขอชี้แจงให้ ทราบ สาหรับ
เรื่องรถ ขนาดรถที่จะเข้าในซอยเล็กไม่ได้ ข้อมูลที่ได้รับคือ ราคารถของคันใหญ่กับคันเล็กราคาต่างกันอยู่
ประมาณสองล้านบาท เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการทางานความแรงของมอเตอร์ในการดูดหรือการใช้งาน
ซือ้ รถคันใหญ่ก็คุ้มกว่า เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราใช้ในปัจจุบันก็คือตามตลาดหรือตามถนนเส้นใหญ่ ๆ ส่วนใน
ซอยในถนนเส้นเล็ก ๆ จริง ๆ แล้วถ้าจะต้องใช้ถ้าไม่ใช้แรงคนก็ต้องใช้รถดับเพลิง รถกระบะที่มีขนาดเล็ก
ซึ่งได้คุยกับรองสุรพลฯ ว่าทางดับเพลิงก็ยังขาดรถคันนี้อยู่ ซึ่งถ้าได้รถคันนี้มาใช้อีกหนึ่งคัน เราจะสามารถ
ใช้ในถนน ตรอก ซอยแคบ ๆ ที่เล็กให้ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้เบ็ดเสร็จครับ ส่วนเรื่อง spec หรือราคากลาง
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ผมไม่ท ราบ ผมก็ ข ออนุญ าตให้ ท างเจ้าหน้ าที่ไ ด้ ชี้แจงข้อมูล หรือว่ ารายละเอี ย ดราคาที่ก าหนดมาครั บ
ขออนุญาตท่านประธาน ให้ท่านปลัดชีแ้ จงครับ (ประธานอนุญาต) ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุภ ากรณ์ รองประธ านสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ ปลัด เทศบาลนคร
ลาปางครับ
นายชาตรี สุ ข ารมย์ ปลั ด เทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผม
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง
การที่เทศบาลเสนอญัตติเพื่อจัดซือ้ รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกในครั้งนี้ ผมขออนุญาตชี้แจงแบบนี้ว่า ผมมาอยู่ที่นี่
สองปีเข้าปีที่สาม ข้อมูลในเรื่องรถดูดโคลนที่เราทางานกันมาในระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมดารงตาแหน่งนี้
เรามีรถหนึ่งคัน ซึ่งเราซื้อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2544 ราคาตอนนั้นประมาณ 12 ล้าน วันนี้ 20 ปีผ่าน
มาแล้ว ประเด็ นในเรื่อ งการจัด ซื้อครั้งนี้ผมขออนุญาตชี้แจงระเบีย บกฎหมายที่เ กี่ย วข้องก่อน ในการที่
สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติได้ติงเรื่องราคา ผมขออนุญาตชีแ้ จงแบบนีว้ ่า ในการจัดซื้อรถเราก็ไม่ได้ว่าอยู่ ๆ เรา
จะซื้อโดยเราตั้งสมมติฐานเป็นราคาของเราโดยความพึงพอใจของเราก็มีที่มาที่ไป ผมขออนุญาตชี้แจงใน
เรื่องระเบียบที่เ กี่ ยวข้องก็ คือ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐปี พ.ศ. 2560 ระเบียบนี้ได้บอกว่า ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด
และลักษณะของพัสดุที่เราจะซื้อ ในส่วนที่ 2 ข้อ 21 เขากาหนดไว้เลยนะครับว่า จะต้องให้มีคณะกรรมการ
จัดทาขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบในการก่อสร้างและซื้อพัสดุ
จริง ๆ ระเบียบนี้ในการพัสดุ จะแยกออกประมาณห้าประเภทคือ 1. เป็นงานประเภทงานก่อสร้าง 2. งาน
ประเภทที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ก็คือพวกพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมกระทั่งการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ
การควบคุมงาน อันนี้ก็อยู่ในระเบียบของพัสดุที่เราจะจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นของเรานะครับในระเบียบนี้เ ขา
ก็บอกว่า กรณีที่จะซื้อก็ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทาร่างขอบเขตของงาน รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจะจัด จ้าง ในกรณีที่เป็นงานที่ไ ม่ใช่งานก่อสร้างคือ กรณีที่เ ราซื้อเป็นครุภัณฑ์พัสดุ ในการ
กาหนดราคาพัสดุตามมาตรา 4 ใน พ.ร.บ.การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้บอก
ว่า “ราคากลางหมายถึงราคาเพื่อจะใช้เป็นฐาน สาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่ง
สามารถจัดทาจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับดังต่อไปนี้ (1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการราคากลางกาหนด (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลาง
จัดทา (3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด (4) ราคาที่ได้จากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด (5) ราคาที่เคยซือ้ หรือจ้างครัง้ หลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ (6) ราคาอื่น
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ใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ” ระเบียบบอกว่า “ในกรณีที่ราคา
ตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่ อน” ซึ่งได้มาจากการคานวณ อันนี้หมายความว่า งานก่อสร้างเราต้องมี
คณะกรรมการกาหนดราคากลางเพื่อกาหนดรูปแบบรายการในการจัดทางบประมาณ หมายความว่า ให้ใช้
(1) ก่อน ใน (2) “ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน
โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ” หมายความว่า (2)
คือราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลอ้างอิง ของพัสดุที่กรมบัญชีกลางได้จัดทาไว้ ตามมาตรา 47 บอกว่า “ให้
กรมบั ญ ชี ก ลางมี ห น้ า ที่ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ราคาอ้ า งอิ ง ของพั ส ดุ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ นั้ น และให้ เ ผยแพร่ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง การกาหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และการกาหนดราคา
อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกัน จะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้ กรมบัญชีกลางต้องปรับฐานข้อมูล
ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละสองครั้ง ” (2) (3) บอกว่าถ้าไม่มี (1) ให้ใช้ (2) หรือ (3) ก่ อนนั่นหมายความว่า
ปกติกรมบัญชีกลางจะมีมาตรฐานครุภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมา แต่มาตรฐานครุภัณฑ์ที่ ออกโดยกรมบัญชีกลาง
ไม่ได้ครอบคลุมหมดทุกครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมด อาจจะมีหรือไม่มี ยกตัวอย่างเช่น แอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ก็จะมี
บอกว่าโต๊ะประเภทนั้นราคาเท่านี้ อันนี้อยู่ในกรมบัญชีกลางซึ่งต้องจัดทารายการบัญชีไว้ เพราะฉะนั้นใน
กรณีที่เราใช้ (1) ไม่ได้ ก็ต้องใช้ (2) (3) กรณีถ้า (1) (2) (3) ไม่มี ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) (6) แล้ว (4) ก็บอกว่า
“ราคาที่ได้จากการสืบราคาตามท้องตลาด” ปกติถ้าเราทากาหนดราคากลางในการกาหนดค่าก่อสร้าง
บางอย่างที่ไม่มีในมาตรฐานของกรมบัญชีกลางเราก็ไปสืบตามท้องตลาด จาก Internet ว่าพัสดุชิ้นนี้ไม่มีใน
มาตรฐาน ราคาขายเท่าไหร่ก็โดยเอา 3 ร้าน มาเป็นตัวกาหนดโดยเฉลี่ย ในกรณีที่ไม่มีราคาตามพัสดุ (5)
“ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะสองปีงบประมาณ” หมายความว่า (1) (2) (3) ไม่มีก็ต้องใช้
(4) (5) (6) ผมเองในปี 2556 ผมเป็นปลัดเทศบาลนครแม่สอด ผมก็จัดซื้อในราคา 18,000,000 บาท เมื่อปี
2556 ผมได้นาหลักฐานข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ได้มีการจัดซื้อจั ดจ้างในปี 2554 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางปลา ซื้ อ เมื่ อ วั น ที่ 8 ตุลาคม 2553 วงเงิน 16,500,000 บาท เป็นรถ 10 ล้อชนิดไม่มีเครน
เทศบาลตาบลสตึก ซือ้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ในวงเงิน 15,478,000 บาท เป็ น รถสิ บ ล้ อ บรรจุไม่น้อย
กว่า 25,000 กิโลกรัม มีเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า เป็นชนิดที่ไม่มีเครน เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี
ซื้ อ เมื่ อ วั น ที่ 24 มกราคม 2554 ในราคา 17,000,000 บาท เป็นรถ 10 ล้อ ความจุ ถั ง ดู ด ไม่น้อยกว่า 8
ลูกบาศก์เมตร เป็นเครื่องดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ เป็นชนิดไม่มีเครน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ซื้อ 3 รายการนะครับ เป็นเงิน 35,680,000 บาท เป็นรถ 10 ล้อ ตกคันละ 17,000,000 บาท เป็นชนิดไม่มี
เครนเหมือนกัน เทศบาลเมืองนครนายก ซื้อเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 เป็นรถ 10 ล้อราคา 17,000,000
บาท ชนิดไม่มีเครน อันนีอ้ ยู่ในกรมบัญชีกลางนะครับ ปี 2554 ต่อมาปี 2555 เทศบาลตาบลราไวย์ ซื้อเมื่อ
วันที่ 21 ตุ ล าคม 2554 ในราคา 17,380,000 บาท เป็ น รถ 10 ล้อชนิดไม่มีเครน เทศบาลตาบลหัวทะเล
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ซื้อเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 เป็นเงิน 11,990,000 บาท ลักษณะทั่วไป อันนี้เป็นรถหกล้อชนิดไม่มีเครน
เหมือนกัน รถดูดโคลนจะมี 6 ล้อและ 10 ล้อ จะมี ด้ ว ยกั น 2 ขนาด องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีซื้อ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ในราคา 17,000,000 บาท เป็นรถ 10 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คืออยากจะให้ ท่านปลัด
ยกตัวอย่างมาพอสมควรนะครับ
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับท่านประธาน สรุปเลยนะครับ เอาปี
ที่เพิ่งผ่านมา ปี 2564, 2565 เทศบาลนครภูเก็ต ซื้ อ เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ในราคา 18,000,000
บาท ก็ยังมีอีกหลายเทศบาลผมขออนุญาตชี้แจงว่า ในการกาหนดราคากลางต่าง ๆ ก็เข้าไปตามราคาที่ได้
จากการสืบท้องตลาด ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดหรือราคาที่ได้จากกรมบัญชีกลางจัดทา ผมขออนุญาต
ชี้แจงว่าแหล่งที่มาที่ไปในการจัดตั้งราคาครั้งนี้ ก็ไม่ได้จินตนาการอะไรมา มีข้อมูลอ้างอิงตลอดและผมขอ
ยืนยันว่าในปี 2556 ผมเป็นปลัดเทศบาลนครแม่สอด ผมก็จัดซือ้ ในราคา 18,000,000 บาท ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รอ ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า เทศบาลนครล าปาง เชิ ญ น า ย ณั ฐ กิ ต ติ์
บรรจงจิตต์
นายณัฐ กิต ติ์ บรรจงจิต ต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกฯ
ที่ได้ชี้แจงเหตุผลต่าง ๆ และท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงเรื่องราคา นี่แหละครับที่จัดซื้อรถกันไป 18,000,000 บาท
ป.ป.ป. เขากาลังสอบสวนแล้วส่งเรื่องให้ สตง. คืนหมดเลยครับ 18,000,000 บาท เท่าที่ทราบมาและได้
ติดตามข่าว มีการทุจริตอยู่ ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารท่านทราบไหม เรื่องทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผมไม่ได้ว่าเทศบาลเรานะครับ พูดถึงทั่ว ๆ ไป ในการจัดซื้อจัดจ้าง มันจะโดนเรียกคืน และผมในนามของ
สมาชิกสภาฯ อยากจะฝากเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมดที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ พิจารณาให้ดี ถ้า สตง. เขาเรียก
คืนเงินท่านต้องร่วมรับผิดชอบด้วยครับ ขอให้ท่านพิจารณาดูให้ดี ผมขอฝากตรงนี้ด้วย และในกรณีที่ท่าน
ประธานจะขอลงมติผมขอเสนอให้ลงมติแบบขานรายชื่อ ขอความกรุณาให้ท่านประธานหารือในที่ประชุม
ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมอีกไหมครับ ไม่มนี ะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะชีแ้ จงเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ นับองค์ประชุมครับ
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นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่มีสมาชิกได้เสนอ
ให้ลงมติดว้ ยการขานชื่อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกับการลงมติแบบขานชื่อโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 6 เสียง
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รอ งประธ านสภา เทศบาลนครล าปาง สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด
เห็นชอบกับการลงมติแบบยกมือ โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียง
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ สี ย งข้ า งมากเห็ น ชอบ 15 เสี ย ง ให้ มี ก ารลงมติ แ บบยกมื อ และ
เห็นชอบ 6 เสียง ให้มกี ารลงมติแบบขานชื่อ, งดออกเสียง 2 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ ร อ งปร ะธ านส ภา เทศบาลนครล าปาง สรุ ป ว่ า เสี ย งข้ า งมาก
เห็นชอบให้มีการลงมติแบบยกมือนะครับ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ
ขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง จัดซือ้ รถยนต์ดูดสิ่งโสโครก และฉีดล้างท่อระบายน้า เป็น
จานวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียง
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม่เห็นชอบ 5 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง
จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครก และฉีดล้างท่อระบายน้า เป็นจานวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท
ถ้วน) เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน, ไม่เห็นชอบ 5 คน, งดออก
เสียง 3 คน
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านสมาชิกครับ ขณะนี้
เลยเวลาเที่ยงมาพอสมควรแล้ว ผมก็จะขอพักรับประทานอาหารกลางวันและจะกลับเข้ามาประชุมต่อใน
เวลา 13:40 น. เชิญครับ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มประชุมเวลา

13.40 น.

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.6 ญั ต ติ เรื่อ ง เสนอญั ต ติ ขออนุมั ติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อ การ
บริการชุมชนและสังคม และบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ
ปรับปรุงฝายแม่น้าวัง เป็นจานวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบีย บวาระที่ 5 ข้อ 5.6
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม
และบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงฝายแม่น้าวัง เป็นจานวน
เงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) เชิญ ผูเ้ สนอญัตติ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่า น กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญั ต ติ ขออนุมัตใิ ช้จ่า ยเงิ น สะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม
และบาบั ด ความเดือดร้อนของประชาชน ด้ า นโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงฝายแม่นาวั
้ ง
เป็นจานวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิว ะสั นติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใ ช้
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงฝายแม่น้าวัง เป็นจานวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบ
สี่ล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการ
เทศบาลนครลาปางมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อดาเนินโครงการ
ปรับปรุงฝายแม่น้าวัง เป็นจานวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรัก ษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
เหตุผล
เทศบาลนครลาปางมีภารกิจอานาจและหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้มี
และบารุงทางบกและทางน้า และจัดให้มีและบารุงทางระบายน้าในเขตพืน้ ที่เทศบาลนครลาปาง ตามมาตรา
56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2549 แต่ จ ากการ
ตรวจสอบพบว่า ฝายแม่น้าวังเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) ซึ่งได้ดาเนินการสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533
ตัวฝายมีสภาพชารุดเสียหายมีรอยรั่ว แตก บริเวณแผ่นยางหลายจุด โครงสร้างฝายแตกร่อนเป็นจานวน
มาก ตัวควบคุมชารุดทาให้ไม่สามารถยกระดับน้าได้และตัวฝายเดิมไม่มีประตูระบายตะกอนน้า ทาให้เกิด
แบคทีเรียอันเป็นสาเหตุให้แม่นาวั
้ งเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น จึงมีความจาเป็นต้องทาการปรับปรุงฝายแม่น้า
วัง เพื่อทาให้ฝายกลับมาใช้งานได้ดี สามารถระบายน้า ตะกอน แบคทีเรียบริเวณหน้าฝายได้ดี และควบคุม
ระดับน้าได้รวดเร็ว อันเป็นกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม และบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เนื่องจากเทศบาลนครลาปางไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
การดั งกล่าวไว้ จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติใ ช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง สาหรับดาเนิน
โครงการปรับปรุงฝายแม่น้าวัง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝายแม่น้าวังเดิม โดยทาการติดตั้งบานฝายพับได้
ยกน้าสูงประมาณ 2 เมตร ชนิดใช้ระบบไฮดรอลิค ยาวประมาณ 9.28 เมตร แบบ 1 ชั้น จานวน 2 บาน และ
บานฝายพับได้ ยกน้าสูงประมาณ 3.50 เมตร ชนิดใช้ระบบไฮดรอลิค ยาวประมาณ 9.29 เมตร แบบ 1 ชั้น
จานวน 1 บาน พร้อมห้องควบคุม และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง งบประมาณ
54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่
4/2564 หน้าที่ 1 ลาดับที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56
“ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้
ในมาตรา 53” และมาตรา 53 “ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (5) ให้มีและบารุงทางระบายน้า”
2. พระราชบัญญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังนี้ (2) การจัดให้มแี ละบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า”
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3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมได้ โ ดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาท้ อ งถิ่ น ภายใต้ เงื่ อ นไข
ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรื อ
กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพั น ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เ กินหนึ่งปีถั ดไป หากไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้การใช้จา่ ยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป”
ดังนัน้ ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงฝายแม่นาวั
้ ง เป็นจานวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน)
รายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกอภิปราย เนื่องจาก
เป็นการใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง จะขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบก่อนครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง สาหรับญัตตินีก้ ็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับญัตติที่ผ่านมาที่ใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อรถดูด
โคลน สาหรับระเบียบที่ใช้กับญัตตินี้ก็จะเป็นการเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ซึ่งรายละเอียดก็ตามที่ทางท่าน
ผู้บริหารได้นาเสนอต่อสภาแล้ว กระผมในฐานะเลขานุการสภาฯ จะขออนุญาตนาเรียนชี้แจงหลักเกณฑ์
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เพิ่มเติม ในช่วงเช้าท่านสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านมทีรา ได้สอบถามว่าการใช้จ่ายเงินสะสมต้อง
มีเหตุผลความจาเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ขอนาเรียนเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่า เดิมหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิก จ่ ายเงิน ฯ ในข้อ 89 โดยประกอบกั บ หนังสื อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ว างหลัก เกณฑ์ วาง
แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีหนังสือที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0802.2/ว 2150 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0808.2/ว 2029 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 หนังสือทั้ง 3 ฉบับนีเ้ ป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่
วางแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณไว้ นอกจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้ 3 เงื่อนไขก็คือ เป็น
กิจการด้านการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือด้านบริการชุมชนและสังคม หรือเป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจาก 3 ด้านนี้แล้วก็ยังจะให้มีความจาเป็นเร่งด่วนในโครงการที่
ขอใช้จ่าย แต่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
หนังสือฉบับนี้ได้วางหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ โดยให้ยกเลิก
หนังสือกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 ฉบับนั้นแล้ว เพราะฉะนั้น การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินสะสมใน
ปัจจุบันจึงมีแนวทางในการใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ในข้อ
89 ครับขอนาเรียนที่ประชุมเป็นแนวทางในการพิจารณาครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง จะขออภิปรายญัตติเกี่ยวกับการปรับปรุง ฝายแม่น้าวังงบประมาณห้าสิบสี่ล้านบาท ตรงนี้จะเป็น
ส่ว นหนึ่ง ในการแก้ ปัญ หาแม่น้าวั ง เน่า เสี ย เพราะว่ าช่ว งหลายปีที่ ผ่านมาแม่ น้ าวั ง เน่ าเสีย เข้า ขั้นวิ ก ฤต
ซึ่งส่ว นตัว ก็ รู้สึกแปลกใจว่า เราอยู่ล าปางมาตั้งนานแล้ว แต่แม่น้าวังไม่เ คยเน่าเสีย ถึงขั้นวิก ฤตขนาดนี้
ก็เป็นคาถามและสงสัยมาตลอดตั้งแต่เห็นสภาพแม่น้าวังหลายปีที่ผ่านมา จนเริ่มมาต่อจิ๊กซอหลายตัวก็เริ่ม
เข้าใจปัญหาว่า อยู่ดี ๆ ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทาไมแม่น้าวังจึงเน่าเสียมาก ประการหนึ่งที่เพิ่งได้รับข้อมูลมาว่า
เมื่อ สัก ครู่ท่านรองนายกฯ ก็ได้ชี้แจงว่ามีการเปลี่ย นแปลงทางน้าในท่อระบายน้าที่ไหลมาจากทางดอย
พระบาทห้วยแม่กระติ๊บ ที่ข้ามซุปเปอร์ไฮเวย์และไหลมาทางประตูชัย ไหลผ่านตัวเมืองเพื่อจะลงสู่แม่น้าวัง
ทราบมาว่ามีการเอาถุงใส่ดิ นและปูนไปอุ ดท่อระบายน้าหลาย ๆ จุด เพื่อไม่ใ ห้น้าไหลมาทางท่อระบาย
น้าตรงประตูชัยและน้าก็จะไหลไปตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เพื่อป้องกันไม่ให้น้าเข้ามาในเมือง ตรงนี้ก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้แม่น้าวั งเน่าเสีย เพราะว่าเราไม่มีน้าดีมาไล่น้าเสีย มีแต่น้าเสีย ในเมืองไหลลงไปสู่แม่น้าวั ง
เราไม่มีน้าจากธรรมชาติ น้าฝนที่มาจากดอยพระบาท จากห้วยแม่กระติ๊บไหลชะล้างของเสียลงสู่แม่น้าวัง
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ทาให้น้าเสียเจือจาง น้าแม่น้าวังคงจะไม่เน่าเสียถึงขั้นวิกฤตขนาดนี้ นี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตนะคะ
ประเด็นที่สอง ได้มีโอกาสไปพั ฒนาห้วยแม่ กระติ๊บ ได้รับฟังข้อมูล ความรู้ จากทางช่างเทศบาลว่า เรื่อง
ระบายน้าเสียเราจะต้องมีน้าดีเพื่อมาไล่น้าเสีย การที่ท่อระบายน้าอุดตันและต้นน้าไม่ได้รับการพัฒนาตรง
ห้วยแม่กระติ๊บ น้าจากดอยพระบาทไม่สามารถไหลลงมาได้ เพราะว่าก่อนที่จะได้เข้าไปพัฒนาก็จะเป็นดิน
โคลน โดนรุกล้าและมีเศษกิ่งไม้ตน้ ไม้ขวางลาน้าอยู่ ทาให้นาไหลไม่
้
สะดวก น้าก็ไม่ได้มีการชะล้างสิ่งสกปรก
หรือไหลไปตามธรรมชาติ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตว่า อยู่ดี ๆ ทาไมแม่น้าวังจึงเน่าเสียถึงขั้น
วิกฤตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การที่ทางผู้บริหารมีนโยบายในการเปลี่ยนจากเขื่อนยางเป็นฝายพับได้ โดย
ส่วนตัวแล้วเห็นด้วยนะคะ จากการได้ฟังคาอธิบายจากท่านรองนายกฯ ในคลิปวิดีโอของเทศบาล ก็จะมี
การบูรณาการหลาย ๆ ส่วนในการแก้ปัญหาแม่น้าวังให้กลับมาสะอาด สวย และพัฒนาริมแม่น้าให้สวยงาม
ต่อไป ในญัตตินีก้ ็เห็นด้วย ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับญัตตินี้ กับการใช้งบประมาณ 54,000,000 บาท ก่อนที่สมาชิกทุก
ท่านจะเข้ามาในสภาแห่งนี้ ท่านผ่านการเลือกตั้งมา แต่ละกลุ่มก็ใช้นโยบายการพัฒนาแม่ น้าวังเพื่อจะให้
กลับมาใสสะอาดเหมือนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ในเมื่อฝ่ายบริหารเสนอตรงนี้มาจะไม่พูดอะไรเลยก็เป็นไปไม่ได้
ก็ต้องขอพูดว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ แต่ว่าทาไมจึงใช้งบประมาณถึง 54,000,000 บาท ตอนแรกผม
ก็คิดง่าย ๆ ครับ คิดว่ากรมชลประทานปล่อยน้าดีมาไล่น้าเสีย นึกว่าแค่นั้นก็จบ แต่พอดูรายละเอียดของ
ญัตตินี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงเขื่อนยาง เพราะสร้างมาเกือบ 30 ปีแล้ว และระบบของอันเก่าไม่มีการระเบิด
ทรายชั้ นล่าง เพราะว่า ทรายชั้นล่างเป็นสิ่ งที่กั ก ตุนแบคทีเ รี ย ท าให้น้าดีผ สมกั บ น้าเสี ย ท าให้น้าเสีย เร็ ว
มากกว่ า จึ ง เห็ น ด้ ว ยกั บ การใช้ ง บประมาณ 54,000,000 มี บ างสื่ อ ผมว่ า ทางเทศบาลของเราต้ อ งไป
ปรับปรุงบริหารการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเรา เพราะสื่อแต่ละสื่อของเขาเร็วและเอาไปลง บางครั้ง
ข้อมูลก็ผิด เช่น เราใช้งบประมาณ 54,000,000 บาท ทาไมจะต้องทาเขื่อนใหม่ เปลี่ยนแปลงใหม่ ทาไมไม่ใช้
ของเก่า พูดถึงในสื่อนะครับ เขื่อนยางเราก็มีอยู่แล้ว แต่สื่อของเราไม่ได้ไปชี้แจงตรงนั้น บางคนทราบข่าว
จากสื่อก็ไม่รคู้ วามจริงว่าเป็นอย่างไร เขาก็ต่อยอดไป ฝ่ายบริหารเทศบาลชุดนี้ทาไมใช้งบประมาณสูง ทาไม
ไม่ ป ระหยั ด ถ้ า เรามี สื่ อไปอธิ บ ายความเป็ น ไปได้ ผ มว่ าน่ า จะลดกระแสความเข้ าใจผิ ด ต่อ เทศบาลก็ ไ ด้
หันกลั บมาเรื่องเขื่อนยางผมเองก็ อยู่ใต้เขื่อนยาง ก็ยังขาดการดูแลเรื่องวัชพืชด้านหลังเขื่อนยาง ถ้าเรา
ปรับปรุงตรงนี้ดี มีก ารบริหารจัดการน้าที่ดี และได้ข่าวมาว่าทางฝ่ายบริหารเทศบาลจะมาขยายชุมชน
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการชุ ม ชนมี กิ จ กรรมร่ ว มกั น ดู แ ลเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม ผมว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งแล้ ว ครั บ
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เพราะว่าสถานที่แต่ล ะที่ ถ้าทางเทศบาลไปท าเองคงไม่ได้ 100% คงต้องมีเ ครือข่าย มีผู้ช่วยและในเขต
เทศบาลของเราและแม่น้าวังผ่านกลางเมือง ผมมาดูแล้วไม่ต่ากว่า 10 ชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้าวังโดยเฉพาะ
บ้านดงไชย บ้านดงม่อนกระทิง จามเทวี สิงห์ชัย ถ้าเรามีกิจกรรมที่ดี เอาชุมชนมามีส่วนร่วมด้วยก็น่าจะ
สวยงามนะครับ เรื่องแม่น้าวังเป็นไฮไลท์ของแต่ละกลุ่ม ที่อยากจะเข้ามาพัฒนา กลุ่มนครลาปางก็มีโอกาส
ที่มาพัฒนาตรงนี้ จากการดูวีดิทัศน์จากฝ่ายบริหารที่เอาไปลงในสื่อ ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า
อุปกรณ์แต่ละชิน้ แต่ละอย่างใช้เทคโนโลยี เป็นความพร้อมของการบริหารจัดการเรื่องน้า อีกเรื่องหนึ่งที่เรา
มองข้ามมาตลอด คือเราจะทาอย่างไร น้าจากชุมชนจากตลาดเข้ามาในเขื่อนยาง แต่จากการที่ผมดูเอกสาร
ทางฝ่ายบริหารก็จะมีโครงการบริหารจัดการน้าก่อนที่จะลงสู่แม่น้าวัง ผมว่าถูกจุด ถูกเป้าหมายมาก ๆ เลย
ครับเพราะว่าก่อนที่นาจะลงแม่
้
น้าวัง ก็ต้องผ่านการบาบัดกลั่นกรองเพราะแต่ละร้านก็มีเศษอาหาร มีไขมัน
และโดยเฉพาะบ้านเก่า ๆ ทีป่ ลูกสร้างมากว่า 10 ปี 20 ปีไม่มีระบบตรงนี้ แต่ ณ วันนี้มีกฎหมายใหม่ออกมา
บ้านที่สร้างใหม่จะต้องมีเครื่องดักกรอง ที่ผ่านมาไม่มี ก็ยังมีน้าทีเ่ สียและมีสิ่งปฏิกูลผสมออกมา ทางบริหาร
ก็ จ ะมาท าเรื่อ งดั ก กรองก่ อนลงแม่ น้าวัง ก็ เ ห็ นด้ ว ยเป็น อย่า งยิ่ง นะครับ ก็ ข อฝากทางฝ่ ายบริห ารช่ ว ย
ประชาสั ม พั นธ์ ใ ห้ม าก ๆ ให้ชาวบ้านได้รู้ ว่างบประมาณที่เ ราเอาไปใช้ เกิด ประโยชน์ต่อ ประชาชนและ
ชาวบ้านจริง ๆ นะครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ
เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติทุก ท่าน กระผม นายสามารถ พุท ธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ในญัตติที่เสนอขออนุมัตใิ ช้งบประมาณ จานวน 54,000,000 บาท เพื่อที่จะไปปรับปรุงฝายแม่น้าวัง ญัตตินี้
ผมเห็นด้วยที่จะใช้เม็ดเงิน 54,000,000 บาท ในการที่จะมาดูแลแม่น้าวัง ถ้าแม่น้าวังพูดได้ เขาก็จะชื่นชม
ครับว่า ถึงเวลาแล้วทีแ่ ม่น้าวังน่าจะเกิดใหม่ได้แล้ว เพราะอะไร เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 7 – 8 ปีเรา
ก็จะเห็นสภาพของแม่น้าวังเน่าเสีย ถึงฤดูแล้งลงไปในน้าไม่ได้เลยนะครับ ขึ้นมามีตุ่มเต็มตัว มีแต่ผ่ืนคัน
แม่น้าวังเป็นต้นทุนอันมหาศาลที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ในการที่จะสร้างใหม่ แม่น้าวังเป็นต้นทุนทางด้าน
เศรษฐกิจที่หลายจังหวัดไม่มี แต่จังหวัดลาปางเราโชคดีที่มีแม่น้าไหลผ่าน ที่ผ่านมาผมทางานภาคประชาชน
มีเพื่อนแทบทุกจังหวัดที่มาเที่ยวจังหวัดลาปาง เขาบอกว่ามาเที่ยวแม่น้าวัง ดู น่าอเนจอนาถใจเหลือเกิน
ถ้าไปบริเวณเลยเขื่อนยางไป พอถึงฤดูแล้งน้าไหลรินใจจะขาด เหม็นเน่า ดา เลยเขื่อนยางขึ้นมาไม่น่าเชื่อว่า
หลังจวนผูว้ ่าฯ ท่านลองไปนั่ง ท่านจะทนกลิน่ สาป กลิ่นเหม็นได้หรือ คนต่างจังหวัดมาแทนที่จะชื่นชมแม่น้าวัง
เหมือนกับที่เราไปนครสวรรค์ เราไปชื่นชมแม่น้าปิงเราไปชื่นชมคลองของจังหวัดนครสวรรค์สวยงามมาก
แต่พอมาจังหวัดลาปางเป็นอะไร ปีที่ผ่านมาแม่น้าวังไหลผ่านป้ายเมืองน่าอยู่อย่างยั่ งยืน แต่ด้านล่างมีแต่
ผักตบชวา มีแต่จอก มีแต่แหน น้าเน่าเหม็น เพราะฉะนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญของคนจังหวัดลาปางที่
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เรียกร้อง และอยากจะได้ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารเทศบาลนครลาปาง
ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ ไม่ต้องใช้เงินถึงสองร้อยสามร้อยล้านมาสร้างเขื่อนใหม่ เปลี่ยนจากยางที่ไม่ดีมาเป็น
ฝายพับได้ ที่ไหนเขาก็ทา แล้วเราสามารถเปลี่ยนได้ มีอะไหล่ เราสามารถบารุงรักษาได้ ถ้าเรามีฝายพับได้
ในอนาคตเราสามารถจั ด การกั บ ระดั บ น้ าได้ โ ดยที่ ไ ม่ ต้อ งไปสู บ ลมเหมือ นเก่า สู บ ไปก็ รั่ ว แต่ ถ้ า เราใช้
เทคโนโลยีใช้ไฮดรอลิคยกก็ง่ายในการระบายทราย ง่ายในการจัดการทรายหน้าฝายก็จะทาให้แม่น้าวัง
สะอาดสามารถจัด การได้ ในส่ ว นของงบประมาณ 54,000,000 บาท ถือว่ า ยั งน้อ ย ผมฝากไปถึง ท่า น
ผู้บริหารว่า ตั้งแต่หลังจวนผู้ว่าฯ ถึงศรีปงชัย ระยะทางของแม่น้าวังเกือบ 10 กิโลเมตร เหมือนที่กระผมได้
อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ว่ามีจอก มีแหน หลังเขื่อนยางมีผักตบชวา ในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าเรามีฝายแก้มลิง
ที่จะหนุนแม่น้าขึน้ มาเป็นระยะ ๆ ทาให้แม่น้าวังมีระดับสูงขึ้น แล้วเราสามารถจัดการกับผักตบชวาได้ในช่วง
ฤดู แล้ง ผมเชื่อว่าแม่ น้าวั งจะสวย ใสและจะเป็นชีวิตชีวาของคนลาปางครับ ขอฝากท่านประธานไปถึง
ผูบ้ ริหารว่า คิดโครงการนีต้ ่อให้ไปถึงบ้านศรีปงชัยให้ได้ครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับเรื่องแม่น้าวังเราก็ได้รับ
ความเดือดร้อนและอั บอายมานานร่วม 10 ปี แล้ว เนื่องจากว่าแม่ น้าวังตื้นเขิน มีวัชพืชและมีกลิ่นเหม็น
เนื่องจากการเน่าเสียของแม่น้าวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน แม่น้าวังแห้งและร้อนด้วย และมีน้าเสียจาก
บ้านเรือนบางส่วนเข้ามาเจือปนก็ทาให้เกิดการเน่า เกิดกลิ่นเหม็น เพราะฉะนั้นโครงการนี้ผมเห็นด้วยที่
จะต้องเร่งรีบให้มีการอนุมัติงบประมาณและนาไปสู่การก่อสร้าง ในส่วนของราคา 54,000,000 บาท ผมดู
ประมาณการที่คิดราคามา ดูแล้วก็น่าเชื่อถือ เพราะว่าคิดมาอย่างละเอียดไม่ได้เป็นราคาแบบก้อนเดียว
เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ทีนรี้ าคาห้าสิบกว่าล้านบาท ผมก็คิดว่าชาวบ้านพี่น้องประชาชนก็
คงคิดว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ ผมเชื่อว่าเมื่อติดตั้งฝายตัวนี้แล้วก็จะได้สภาพแม่น้าเสมือนหนึ่งเป็นแม่น้าในอดี ตที่
มีน้าเยอะ มีน้าใสและน้าก็ต้องไหล ผมคิดว่าคงไม่ใช่น้านิ่งนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าสามารถทาได้ขนาดนี้ก็คิด
ว่าพี่น้องประชาชนในลาปางคงจะพึงพอใจและมีความสุข ซึ่งทางเทศบาลเราก็มีโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ริม
แม่น้าที่จะทาให้มกี ารเสริมซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดชีวิตชีวา เกิดความสวยงามของริมฝั่งแม่น้าทั้งสองฝั่ง ผม
มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิคเปิด - ปิดฝายที่คงจะไม่คงทนถาวรเสมอไปนะครับ แม้กระทั่งเมื่อก่อน
เรามีเขื่อนยาง เราก็คิดว่าดี แต่ถึงวันหนึ่งก็ชารุดเสียหายกลับมาเป็นแม่น้าที่ตื้นเขินเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น
ผมอยากจะขอฝากไว้ว่า การดูแลบารุงรักษาระบบกลไกต่าง ๆ ควรจะมีแผนการบารุงไว้อย่างดี เพื่อมีความ
มั่นใจว่าสามารถใช้ได้ยาวนานและรักษาความสวยงามของแม่น้าไว้ได้ตลอด ผมดูแบบแล้ว จุดที่น่าเป็นห่วง
ก็คือบานกลางบานใหญ่หากตัวนี้ชารุด เสีย หรือกักเก็บน้าไม่ได้มันก็จะกลับไปสู่ที่เดิมคือน้าตื้นเหมือนเดิม
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พอน้ามีน้อยโอกาสที่จะเน่าเสียก็มี เพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากข้อห่วงใยที่รายงานไปแล้วว่า มีโอกาสเกิดขึ้น
ก็ขอฝากฝ่ายบริหารแล้วครับว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะได้มกี ารดูแลบารุงรักษาที่ดี ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ตอนที่
ฝ่า ยบริห ารได้เ สนอของบประมาณเพื่ อที่ จ ะไปสร้ างฝาย จ านวนเงิน 54,000,000 บาท แน่ นอนที่ สุ ด
ผูบ้ ริหารแต่ละยุคก็จะมียุทธศาสตร์ มีแนวคิดแตกต่างกันไป ผมไม่คิดว่าผูบ้ ริหารท่านใดท่านหนึ่งที่ผ่าน หรือ
อนาคตก็แล้วแต่ ถ้ามาบริหารงานในเขตเทศบาลแล้ว ต่างก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อบ้านเมือง ต่อเทศบาลเรา
แนวคิดแต่ละท่านแต่ละคนในฝ่ายบริหารนัน้ แน่นอนที่สุดคือต้องแตกต่างกันไป ผู้บริหารของเราก็มีนโยบาย
ที่จะบริหารแม่น้าวัง แต่ไม่ทราบเหมือนกันว่า อนาคตข้างหน้าจะแก้ปัญหาได้ 100% หรือไม่ หรือ 50%
เพราะว่าในสถานที่ต่าง ๆ นั้น ตามร้าน ตามส่วนราชการก็มีการทิ้งน้าเสีย มู ลต่าง ๆ ลงแม่น้าวัง จะเห็น
ตลอดแนวตั้งแต่เขื่อนยางไป นี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ต้องแก้ไข ท่านจะแก้ไขที่ปลายเหตุตอนนี้ แต่ต้นเหตุ
เป็นอย่างนี้ เราจะทาอย่างไร ถ้าหากยังมีสิ่งโสโครกทั้งหลายมาอีก ผมก็ขอฝากว่า การที่ท่านบอกว่าอาจจะ
แก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ดี ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะดีไปหมด ก็ต้องมีอุปสรรคบ้าง ตามที่ผมได้พูดไป
เพราะฉะนั้น ก็แล้วแต่ที่สภาจะเห็นชอบหรือไม่ ผมก็ขอฝากแนวคิดเท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมที ร า สั ท ธาธิ ก สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง จากหลักการและเหตุผลที่ท่านเสนอมาคราวนี้ ขอพูดถึงเหตุผลที่ว่า “จากการตรวจสอบฝายแม่น้า
วังเฉลิมพระเกียรติ หรือเขื่อนยาง พบว่า มีสภาพชารุด เสียหาย มีรอยรั่ว แตก บริเวณแผ่นยางหลายจุด
โครงสร้างฝายแตกร่อน ตัวควบคุมชารุด ไม่สามารถยกระดับน้าได้ ฝายเดิมไม่มีประตูระบายตะกอนน้า
หรือตะกอนทราย ทาให้เกิดแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุที่ทาให้แม่น้าวังเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น จึงจาเป็นต้อง
ปรับปรุงฝายแม่น้าวัง เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ดี และสามารถระบายน้า ตะกอน แบคทีเรียบริเวณหน้าฝาย
ได้อย่างดี และควบคุมระดับน้าได้รวดเร็ว” ดิฉันเห็นด้วยกับการปรับปรุงฝายแม่น้าวังเดิมนะคะ แต่ว่าระบบ
การติดตั้งฝายแบบบานพับได้ ยกระดับน้าขึ้นสูง 2 เมตร 2 บาน และ 3.5 เมตร 1 บาน ดิฉันเกิดข้อสงสัย 3
– 5 ประเด็ น ประเด็ นแรก ดิฉั นอยากจะทราบว่า ถ้าระดับน้าที่ย กสูงขึ้นถึง 2 เมตร จะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนสองฝั่งแม่น้าอย่างไรบ้าง ประเด็นที่สอง ปัจจุบันเป็นฤดูฝน มีน้าไหลตลอดเวลา ตรงนี้จะเห็นว่า
ปัญหาน้าเน่าเสียหรือส่งกลิ่นเหม็ นไม่มีเลย เพราะน้าไหลตลอดเวลาอยู่แล้ว ผลกระทบที่เป็นน้าเน่าเสีย
ส่งกลิ่นเหม็นก็จะเกิดเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง หน้าร้อน ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เราไม่มีน้าที่แม่น้าวัง
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เพราะเขื่อนกิ่วลมก็มีการกักเก็บน้าช่วงหน้าแล้งไว้สาหรับการเกษตร บางส่วนก็ผันไปผลิตกระแสไฟฟ้ากับ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งการขออนุมัติใช้เงินสะสม อยากจะถามว่า อยู่ในความเหมาะสม อยู่บนพื้นฐานของ
ความถูกต้อง ของกฎระเบียบหรือไม่ ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยในการปรับปรุงแม่น้าวังนะคะ แต่อยากจะทราบว่า ถ้า
โครงการปรับปรุงฝายไม่เร่งด่วนและจาเป็น เอาไปไว้ในแผนงบประมาณได้หรือไม่คะ เพื่อที่จะให้ประชาชน
ได้ทราบด้วยว่า เราตัง้ ใจแก้ไขปัญหาแม่น้าวังอย่างจริงจัง และเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ และติดตามผลงาน
ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ในระยะยาว ซึ่ ง ก็ เ ป็ น ห่ ว งเป็ น กั ง วลว่ า การใช้ ง บประมาณที่ ผิ ด ประเภท และการใช้
งบประมาณที่เ ราไม่รู้ เ ลยว่ า จะก่ อให้ เ กิ ด การแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่า งแท้ จริ ง จริ งหรื อไม่ ซึ่ งก็ เ กรงว่า จะ
ก่อให้เกิดการตรวจสอบย้อนหลัง ประเด็นที่สาม ฝายแบบพับได้ จะการันตีได้หรือไม่ว่าจะระบายตะกอนน้า
ตะกอนทรายที่เป็นต้นเหตุของน้าเน่าเสียได้จริง จะถูกแก้ไขได้อย่างแท้จริงหรือไม่คะ ถ้าเราสร้างมาแล้วใช้
งบถึง 54,000,000 บาท แบบเร่ง ๆ แบบนี้ด้วย ทาให้ประชาชนก็จะไม่มีโอกาสศึกษารายละเอียดของฝาย
อื่น ๆ อีกเลย ว่าฝายอื่น ๆ ใช้ได้หรือมีประโยชน์มากน้อยต่างกันขนาดไหนประเด็นที่สี่ ฝายนี้เป็นแบบพั บ ได้
ดิฉันขออนุญาตแสดงภาพค่ะ เป็นภาพของฝายที่ทางกลุ่มนครลาปางเผยแพร่หน้า Facebook ว่าเป็นฝายที่มี
ลักษณะอย่างไร จานวน 2 ภาพ ได้รับการเปิดเผยทางสื่อแล้ว ดิฉันเพียงสงสัยแบบ ก็เลยอยากจะแสดง
ภาพ (ประธานอนุญาต) เพื่อให้เห็นภาพนะคะ ดิฉันรู้เจตนาของท่านว่าสร้างออกมาเพื่อให้เห็นภาพ แต่ดิฉัน
ก็เกิดความสงสัยว่าฝายพับได้หมายความว่า ถ้าน้ามาก็จะล้นฝายก็จะพับแบบนี้ใช่หรือไม่คะ หรือว่าเราจะ
เปิด น้าโดยการพับแบบนี้ หรือน้าล้น เราก็ป ล่อยให้ ล้นแล้วตั้งไว้อยู่แบบนี้ ดิฉันก็เป็นบุคคลธรรมดาไม่มี
ความรูเ้ ฉพาะด้านก็ต้องถามแบบนีค้ ่ะ ก็เลยอยากจะทราบว่าฝายลักษณะนี้ถ้าเราต้องการระบายตะกอนน้า
หรือตะกอนทรายทาอย่างไรคะ ต้องเอนให้ทรายพัดไปกับน้า ถ้าเป็นอย่างนั้นในความคิดของดิฉันจริง ๆ น้า
ก็หมดสิคะ ไม่ได้ระบายตะกอนทรายจริง ๆ ตะกอนทรายหนักและฝังอยู่ข้างล่าง ถ้าเราพับมาแบบนี้เท่ากับ
น้าไปหมดและทรายก็ไม่ได้ถูกระบายอย่างแท้จริง ก็เหมือนกับการที่เราตัง้ ใจแก้ปัญหาตรงนี้ แต่ไม่ได้รับการ
แก้ปัญ หาจริง ๆ เจตนาท่านดี เราทราบค่ะ แต่แค่สงสัยว่าจะต้องระบายตะกอนได้จริงหรือไม่ ประเด็น
สุดท้าย คือดิฉันเห็นด้วยกับการแก้ปัญหาแม่ น้าวังว่าเราก็เจตนาดีกันทุกคนอยู่แล้ว เพราะเป็นลูกหลานคน
ลาปาง แต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าจะไม่เห็นด้วยกับแบบฝายพับได้ เพราะดิฉันอยากจะเห็นข้อดีข้อเสียของ
ฝายแบบอื่น ๆ บ้างเหมือนกัน ในลักษณะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะศึกษาแบบต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ รวมถึงมีการ
ลงประชามติ จ ากประชาชนว่ า ฝายแบบไหนที่ ทุ ก คนเห็ น ว่ า เป็ น ฝายที่ ใ ช่ ส าหรั บ แม่ น้ าวั ง จริ ง ๆ กั บ
งบประมาณที่ เ ราได้ ใ ช้ ไ ป ท่ า นประธานคะดิ ฉั น ก็ ไ ด้ มี โ อกาสมาอยู่ ใ นสภาอั น ทรงเกี ย รติ นี้ ดิ ฉั น ก็ ฝ าก
ความหวัง เป็นลูกหลานคนลาปาง ดิฉันเชื่อว่าหลักการและเหตุผลที่ดีจะนามาสู่การใช้แผนงบประมาณที่ดี
แผนงบประมาณที่ดีก็จะเกิดการก่อสร้างที่เหมาะสม เกิดการควบคุมการก่อสร้างที่ดีด้วยค่ะ คุ้มค่าต่อการ
ลงทุนและประเมินคุณภาพได้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนลาปางอย่างแท้จริงค่ะ ขอบคุณค่ะ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมก็ได้ฟังท่านสมาชิกหลาย ๆ
ท่านอภิปรายก็เคารพในความคิดเห็นของแต่ละท่าน ผมขอย้อนอดีตไปประมาณ 30 กว่าปี นับตั้งแต่ผมเกิด
มาในเมืองลาปางก็เห็นแล้วว่ามีเขื่อนยางเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเวลา 30 กว่าปีแต่ผมไม่รู้ว่าสร้างในปีไหน
อาจจะก่อนผมเกิด เพราะเกิดมาก็เจอแล้ว โตมา 30 กว่าปีจะมีการปรับเปลี่ยนทีหนึ่ง ผมถือว่าเป็นการ
เปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ของแม่น้าวัง ซึ่งสมาชิกก็ได้กล่าวกันไปแต่ละปัญหา ข้อดีข้อเสีย ผมก็ได้รับฟังของแต่
ละท่านว่าปัญหาที่แท้จริงคือจุด main point ก็คือน้าเน่าเสีย นิ่ง ระบายตะกอนทรายไม่ได้ซึ่งปัญหาน้าเน่า
เสียผมคิดว่า ณ ขณะนี้ก็เป็นหน้าน้าหลาก เป็นหน้าฝน น้าต่าง ๆ จากคลองสาขา เช่น ห้วยแม่กระติ๊บต้อง
ไหลลงสู่แม่น้าวังอยู่แล้ว แต่สาหรับความคิดเห็นผม ผมเห็นว่าที่แท้จริงต้องดูในหน้าแล้งครับว่ามีน้ามาเติม
หรือไม่ ระบายตะกอนผมเชื่อว่าอาจจะได้ประสิทธิภาพบ้างไม่มากก็น้อย ก็คงทาได้ แต่ปัญหาที่แท้จริงถ้า
อยากให้สวยงามจะต้องมีน้ามาเติมเต็มด้วย ผมเชื่อว่าในห้องสภานี้ หลาย ๆ ท่านคงได้เห็นข่าวเมื่อประมาณ
วันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ที่ชาวบ้านจังหวัดตาก ลุ่มแม่น้าวัง อาเภอสามเงา ประสบภัยแล้ง แล้วได้มีการ
ร้องขอให้ปล่อยน้าจากเขื่อนกิ่ วลมและกิ่วคอหมา จานวน 15,000,000 ลูกบาศก์เมตรไปเพียงไม่กี่เดือน
นะครับ ก่อนหน้าฝนด้วย ผมเชื่อว่าตะกอนน้าเหล่านั้นอาจถูกพัดพาไปด้วยแล้วบางส่วนที่หมัก หมมมานาน
10 ปีกว่าปี แล้วปัญหาก็คือ ถ้าเราไปยืนยันในการก่อสร้างฝาย ผมจะขออ้างอิง จะมีแบบแปลนแนบท้าย
ประกอบแผ่นที่ 2 ที่มีประตูระบายน้า 3 บาน ซึ่งบานกลางก็เข้าใจว่าเป็นบานที่สูงที่สุดซึ่งต้องอยู่ในร่องน้า
ถัดไปแผ่นที่ 3 จะเห็นแบบแปลนที่มีการรับรองผ่านกันมาแล้ว จะเป็นแบบพับเปิด – ปิด ซึ่งปัญหาหลัก ๆ
อย่างที่ท่านผูอ้ ภิปรายเมื่อสักครู่อภิปรายไปก็คือ เข้าใจไปเองว่าถ้ามีการเปิด - ปิดขึ้นและลง เหตุผลในการ
ระบายตะกอนน้าที่ฝังหมักหมมอยู่ด้านล่าง แดดส่องจนกลายเป็นวัชพืชเติบโตได้ เวลาฝายพับลงตะกอนจะ
ขึ้นมาตามน้าและไปก่อนหรือเปล่าครับ น้าอาจจะหมดฝายไปก่อนก็ได้ และยิ่งหนาซ้าไม่มีน้ามาเติม ผมคิด
ว่าเป็นปัญหา ผมเรียกว่าเป็นเคราะห์ซ้ากรรมซัดเลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุและผลที่ผมกล่าวไปผมเชื่อว่ามี 3
อย่างในการแก้ปัญหา 1. แก้ปัญหาถูกจุด ปัญหาถูกแก้ 2. คุ้มค่า 3. ยั่งยืนในระยะยาว เมื่อผมมาดูแล้วเรา
แก้ถูกจุดหรือไม่ ผมไม่เห็นภาพเลยว่า ถ้าการก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ผมเชื่อว่าไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกจุด คุ้มค่าและยั่งยืนแน่นอน ผมยังเกรงว่าจะกลายเป็นประติมากรรมร้างกลางน้าต่อไปอีกจน 30
ปี จนลูกหลานโต ยุคใหม่ค่อยมาประชุมกันอย่างนี้อีกที ด้วยเหตุและผลดังกล่าวผมเชื่อเหลือเกินว่า ทุกท่าน
ลูกหลานคนลาปางก็อยากจะแก้ปัญหาแม่น้าวังอย่างยั่งยืนจริง ๆ แต่ในการก่อสร้าง ผมต้องขออนุญาต
ไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุและผลที่กล่าวมาแน่นอน ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
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นายณัฐ กิต ติ์ บรรจงจิต ต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพกระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมมีอยู่ 3 – 4 ประเด็นอยากจะ
ซักถาม ประเด็นที่หนึ่ง การสร้างฝายพับได้ของฝ่ายบริหารที่เสนอญัตติมา แก้ตรงจุดหรือไม่คือหมายความ
ว่าก่อนที่จะไปถึงฝายพับได้ของท่าน น้าแต่ละที่ในตัวเมือง มาจากครัวเรือน จากหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ไหล
ออกมาก็ต้องหมักหมมอยู่ตรงนั้น และลงไปที่ฝายพับได้ของท่าน ถ้าเกิดว่าเราเปิดฝาย น้าพวกนี้ก็จะทา
ความเดือดร้อนให้คนที่อยู่ลุ่มฝายใช่หรือไม่ครับ ทางที่ดีความคิดเห็นของผม ท่านทามาเลย เอาเข้าแผน
ทาท่อบาบัดเลย เอาน้าเสียจากครัวเรือนทั้งหมดลงมาบาบัดน้าเสียที่ศรีปงชัย เพื่อจะได้ผ่านตรงนี้ไป ไม่มีน้า
มาเติมอยู่แล้ว คือน้าจากเขื่อนกิ่วลมมาจะออกไปภาคเกษตร และเขาทา MOU กับการไฟฟ้าแม่เมาะน้าต้อง
ส่งไปผลิตกระแสไฟฟ้า ประเด็นที่สอง ผมอยากจะเรียนถามว่า ท่านทาญัตตินี้ขึ้นมา ท่านทาประชาพิจารณ์
กับประชาชนหรือยัง ที่อยู่รอบข้าง ประชาพิจารณ์ของคนลาปางเป็นเรื่องใหญ่นะครับ หมายถึงว่าทาให้
ระบบนิเวศเสีย ทาให้ชาวบ้านแถวนั้นได้รับความเดือดร้อน เราทาประชาพิจารณ์และถามความเห็นเขา
หรือยัง ท่านทาเรื่องส่งกรรมการจังหวัดหรือยัง เขาอนุญาตหรือยัง เรื่องนี้เป็นเรื่องของทางจังหวัด นะครับ
และแบบที่ท่านส่งมาให้พิจารณา ท่านบอกว่าเป็นของชลประทาน ผมถามว่าประเมินราคาจริงหรือไม่ที่
ชลประทานเขียนแบบมา ผมไม่เห็นมีการเซ็นชื่อรับรองอะไรเลย เป็นของชลประทานจริงหรือไม่ คือการทา
ฝายของท่านไม่ตรงจุด น้าด้านบนของฝายมันสกปรกหรือเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเสียอยู่ เราไม่สามารถที่จะเอาน้า
ตรงไหนมาไล่ตรงนี้ออก เพราะน้าจากเขื่อนกิ่วลมไม่มา ผมอยากถาม 3-4 ประเด็นนี้ แต่เมื่อสักครู่เห็นท่าน
สท.น้าดีของท่านอวยกันเหลือเกิน ลองไม่อวยสิ สท.น้าดีสมัยก่อน ท่านด่าท่านว่าฝ่ายบริหารชุดก่อนก็ไม่ได้
ต่างอะไรจากผมเลย ผมก็ประสบปัญหานี้มา แต่ท่านทาไมไม่ออกมาปกป้องภาษีของประชาชน ท่านทา
อย่างนี้ทาไมไม่ไปทาเกี่ยวกับงบช่องทางปกติ มาทางบประมาณตรงนี้
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอให้พูดในประเด็นนะครับพูดถึงเรื่อง
ฝายแม่น้าวัง
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง แค่นี้ครับท่านประธานอยากพูดให้
ฟังครับ ท้าวความหลังนิดหน่อย ถ้ากระทบใครผมขอโทษด้วย เพราะไม่ต่างกันครับ สมัยก่อนกับสมัยนี้
ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ผมขอเชิญฝ่ายบริหารตอบคาอภิปรายที่สมาชิกหลายท่านได้ถามมา เชิญ
ฝ่ายบริหาร
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิว ะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
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ลาปาง ขอบคุณที่กรุณาให้ความสนใจ ก่อนอื่นลาปางเรามี ท รั พ ยากรในตัวที่ดีมากคือแม่น้าวังที่ไหลผ่าน
ลักษณะความมีเสน่ห์ของแม่น้าวัง ก็คือมีรูปทรงหรือ shape form ที่คดเคี้ยวสวยงาม มีค วามงดงามทาง
สถาปัตยกรรม ตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์ก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้า เวลาคนมาตั้งรกรากบ้านเรือนก็อาศัยอยู่ริมสอง
ฝัง่ ของแม่น้าเป็นอย่างนั้นเรื่อยมา พอประชากรเยอะขึ้นก็ขยับขยายกันขึ้นมา ในมิติของเรื่องน้าวัง ผมจะขอ
อนุญาตฉายซ้า บางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมได้พูดถึง ก็คือในมิติของการทาให้แม่น้าวังดี เรื่องแรกคือ
ระดับน้า วัตถุประสงค์หลักของฝายพับได้คือการรักษาระดับน้า ผมหมายถึงว่า ต่อให้ชลประทานปล่อยน้า
มาระดั บ เท่ า เดิ ม เราก็สามารถ maintain หรือรักษาระดับน้าได้ดี ก ว่ า นี้ การออกแบบ ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ
ก็ออกแบบขึ้นมา ต้องใช้ข้อมูลจากทางกรมชลประทาน จะมี cross section แต่ละสถานีแต่ละจุด ว่าระดับ
ตลิ่งฝั่งซ้าย ระดับท้องน้า ระดับตลิ่งฝั่งขวา ระดับสันฝาย ระดับระบายทราย ข้อมูลของกรมชลประทานที่
สารวจออกแบบไว้ให้จะทราบเลยว่า slope ของท้องน้าอยู่จุดไหน เป็นอย่างไร เพราะฉะนั้น แบบที่ออกมาก็
ได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน อันดับแรก วัตถุประสงค์หลักของฝายก็คือการรักษาระดับน้า อันดับที่สอง
เรื่ อ งน้าเสี ย คือการที่มีน้าเยอะขึ้น ระบายได้ดีขึ้น ถ้าบางท่านเคยดูคลิปที่ผม zoom กับกลุ่มรักษ์เมืองเก่า
เรื่องนีผ้ มเคยประชุมกับทางกรมชลประทาน 7 – 8 ครั้งแล้ว ทั้งสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่า การเอาน้าดีไปไล่น้าเสียได้ผลแค่ 20% ถ้าเราบาบัดน้าเสีย
โดยการลดภาระของน้าเสียที่ลงแม่น้าวังได้ประสิทธิภาพสูงถึง 200% เพราะฉะนั้นต้องแยกกันให้ออก ฝาย
คือการรักษาระดับน้า การเก็บกักน้า ถ้ามีฝายตัวนี้ทาขึ้นมาแล้ว ต่อให้กรมชลประทานปล่อยน้ามาเท่าเดิม
ระดับน้าเรามี back border curve ที่สูงขึ้น เรือลงไปแล่นได้ การันตีนะครับ เรื่องที่สาม เรื่องน้าเสียก็เป็นมิติ
ที่ต้องทาไปพร้อม ๆ กันแต่ว่าทาง consultant เนื่ อ งจากตอนนี้ อยู่ในภาวะที่เดินทางลาบาก เขาก็ต้องหยุด
ชั่วคราว แต่ผมก็ประชุม zoom กับเขาหลายครั้ง ผมถื อ โอกาสตอบคาถามที่คุณณัฐกิตติ์ฯ ได้พูดกับผม
เมื่อสักครู่ว่า ทาไมไม่ทาระบบรวบรวมท่อน้าเสีย ระบบรวบรวมท่อน้าเสียใช้เงินไม่ต่ากว่า สามร้อยล้านบาท
1. เราไม่มีงบประมาณสูงถึงขนาดนั้น 2. จะไปของบจาก อจน. หรือส่วนอื่น จาก สผ. ผมก็ไม่แน่ใจว่าอีกกี่ปี
เราจะได้งบตัวนี้ ในขณะที่เราไม่ตอ้ งงอมืองอเท้าอยู่ในกรอบงบประมาณที่เราจัดการตัวเองได้ ผมมีข้อมูลว่า
จุดไหนที่ค่าน้าเสียวิกฤต ผมยกตัวอย่าง เรือนจาจังหวัดลาปางมีนักโทษอยู่สองพันกว่าคน เขาไม่มีถังบาบัด
นะครับ หมายความว่าน้าจากการถ่ายหนักถ่ายเบาลงสู่แม่น้า ตรงปลายท่อจุดนี้ก็จะมี Coliform e.coli ซึ่งผม
ว่า ยิ่งในภาวะโควิดนีอ้ ันตรายมาก ตรงนีก้ ็ต้องบาบัดแบบหนึ่ง จุดอื่นที่ค่า BOD COD ที่มากไปตามแต่ละจุด
ก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจึงต้องการใช้ on site ก็คือการบาบัดที่ปลายท่อแต่ละจุดที่วิกฤตหนัก ๆ ไม่เท่ากัน
บวกกับการไปทาที่ตลาด 2 - 3 แห่งของเรา ซึ่งทาให้คุณภาพน้าดีขึ้นก่อนปล่อยลงแม่น้าวัง น้าเสียน้อย
อาหารวัชพืชก็น้อยนี่คือส่วนที่สอง ส่วนที่สาม วัชพืชที่มเี ดิม ทีร่ ะเกะระกะขวางหูขวางตาในปัจจุบัน เราก็ทา
อยู่เป็นประจาคือเราประสานงานกับกรมเจ้าท่า สลับกันทางาน ใช้เครื่องจักรหนักลงไปสลับ กันทางาน
ในที่สุดก็จะกวาดพวกนีอ้ อกไป เพราะฉะนั้นในส่วนของแม่น้าเอง เราจะได้ 1. ระดับน้าสูงที่สูง ต่อให้ฤดูแล้ง
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ก็ ไ ม่ แ ห้ ง ขอดระดั บ น้าดีกว่าปัจจุบันแน่นอน 2. น้าที่ลงแม่น้าวังจะถูกบาบัดแล้วจากปลายท่อ ซึ่งทาให้
คุณภาพน้าดี 3. วัชพืชก็หมดไป 4. ในมิตขิ องความสวยงามของเมือง เรามองถึงอนาคตว่าหลังจากภาวะโควิด
หายไป ตรงนี้เราตอบไม่ได้ว่าจะหมดเมื่อไหร่ แต่ถ้าเราย้อนไปดู ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าอดีตจะซ้ารอยตัวเอง
แล้วจะทาให้เราได้บทเรียน ได้ศึกษามาตลอด ในปี 2262 เรามีกาฬโรคเป็นโรคระบาดรุนแรง อีก 100 ปี
ปี 2362 เรามีอหิวาตกโรคใช่หรือไม่ครับ หลังจากนั้นก็เป็น 2461 ถัดมาอีก 98 ปีเรามี H1N1 และจากนั้นปี
2563 เราก็มีโควิด จะเห็นว่าในรอบประมาณ 100 ปี ก็จะมีโรคระบาดครั้งหนึ่งมีมาแล้วก็จะหายไป ในที่สุด
วิวัฒนาการของมนุษย์จะต้องต่อสูก้ ับเชื้อโรคนีไ้ ด้ ซึ่งก็เป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้ แต่ขณะที่เราเตรียมความพร้อม
ของเราไม่ใช่ว่าเราเป็นนักกีฬา ตอนนี้มีโควิดเราไม่ซ้อม พอเปิดฤดูแข่งขันคนอื่นเขาพร้อมลงเล่น แต่เรายัง
ไม่ทาอะไรเลย ในขณะนี้ภาวะโควิด ถ้าไปดูจังหวัดรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแพร่ น่าน พะเยา เขามีแผนพัฒนา
เขาทาอะไรไปเยอะมาก ในมิติของแม่น้าวัง ผมก็เล่าให้ฟังคร่าว ๆ นะครับ ต่อมาในส่วนที่ผมจดไว้ ถามว่า
ผลกระทบของประชาชนริมฝั่ง ฝายพับได้ตัวนี้ หลังจากสร้างเสร็จแล้ว จะมีระบบมอนิเตอร์แจ้งเตือน ฝาย
ตัวนีไ้ ม่ได้เปิดแล้วก็พับลงไป สามารถเปิดสร้างตั้งและก็พับเป็นระยะ ๆ จุดที่พับลงไปเป็นระยะ วัดจากความ
ต่างของพลังงานน้าหน้าเขื่อนกับหลังเขื่อน มีความแม่นย าสูงถึงทศนิย มสามตาแหน่ง ผ่านห้องควบคุม
ซึ่งมอนิเ ตอร์ระดั บน้าจะบอกว่า ระดับ น้าตอนนี้อยู่ ใ นภาวะสีเขียว ปกติ สีเหลืองเริ่มอันตราย ถ้าสีแดง
จะต้องระวัง ต้องเตรียมพร้อม เพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะครับว่าฝายเอาไว้รักษาระดับน้า ถามว่าจะ
ระบายตะกอนทรายโคลนเลนได้ไหม คือระดับพื้นเดิมหน้าเขื่อนปกติสูงถึงสันเขื่อนก่อนเป็นเขื่อนยาง ความ
สูงเดิม 2 เมตร 50 เซนติเมตร แต่ถ้าวัดปัจจุบันเหลืออยู่เมตรเศษ ๆ แสดงว่า 30 กว่าปีนี้ เวลาน้าพัดทราย
มา ตะกอนโคลนเลนก็เข้ามาขังอยู่ตรงนี้เต็มไปหมด เพราะฉะนั้นน้าก็เหลือเท่านี้ นึกออกนะครับ แต่ถ้าเรา
ทาเป็นฝายพับได้ ตัวบานกลางจะพับลงไปได้ลึกกว่าอีกสองบานข้าง ตัวนี้ก็จะไล่ตะกอนทราย เลน ออกไป
ถามว่าไล่ได้หรือไม่ ไล่ได้ครับ พลังงานมวลน้ามหาศาล ท่านเห็นเวลาน้าท่วมหรือไม่ครับ พอไล่เสร็จแล้ว
ก็ยกขึ้น ผมขออนุญาตเมื่อสักครู่คุณ มทีราฯ ถามข้อดีข้อเสียของฝายต่าง ๆ การออกแบบฝาย เริ่มตั้งแต่
ฝายยาง ผู้เชี่ยวชาญทางน้า คนที่ดูแลเรื่องน้าในประเทศไทยคือกรมชลประทาน สมัยนั้นทาฝายยางก็เป็น
กรมชลประทานเป็นผูใ้ ห้คาแนะนา ปัจจุบันไม่ใช้ฝายยาง มาใช้ฝายพับได้ ใช้กันมา 10 กว่าปีแล้ว ขณะนี้ที่ทา
อยู่เพิ่งเสร็จไป คือ ที่ประแส จังหวัดระยอง สามง่าม ที่จังหวัดพิจิตร พะเยาน่าจะกาลังทา กรมชลประทาน
ซึ่งเป็นผู้เ ชี่ย วชาญทางน้าแนะนาแบบนี้ กรมชลประทานไม่ไ ด้ออกแบบ กรมชลประทานไม่ไ ด้ คิด ราคา
เพียงแต่เป็นที่ปรึกษาให้เราว่าจะออกมาแบบนี้ ควรจะเป็นแบบนี้ ไม่ใช่กรมชลประทานมาทาแบบให้เรา
ก็ขอทาความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับ ผมขออนุญาตเอาภาพสามมิติแสดงขึ้นจอ (ประธานอนุญาต) ด้านท้าย
คือ ทางขวามือที่เราเห็นเป็นท้ายเขื่อนลึกกว่าหน้าเขื่อน เวลาทางานด้านท้ายเขื่อนจะต้องมีตัวสมอยึด เป็น
หลักการเดียวกันกับทาสระว่ายน้า ต้องตีเสาเข็มลงไปและมีตัวสมอรั้ง ไม่อย่างนั้นเวลาล้างสระ ถ้าปั๊มน้า
ออกหมด ตัวสระจะลอยขึ้นมา ตรงนี้ตัวท้ายเขื่อนต้องทางานคอนกรีตงานเหล็กเสริมเพิ่ม เพื่อเป็นตัวเพิ่ม
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น้าหนัก เพื่อให้เวลาระดับน้าเปลี่ยนจะไม่ลอยขึ้นมา จะเสริมฐานเป็นงาน serial ด้านเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนนะ
ครับ และประตูระบายน้า 3 บาน บานซ้ายสุด บานกลาง และบานขวาสุด บานกลางจะลึกกว่าบานสองข้าง
นั้น 1.20 เมตร ถ้าผมจาไม่ผิด ตรงนี้เป็นหลักของฟิสิกซ์ คือเวลาบานกลางพับลงได้มากกว่า เวลาน้าวิ่ง
มาแล้วรีบความเร็วตรงนีจ้ ัดสูงมาก เพราะฉะนั้นตอนที่ทาเสร็จ มวลน้าเราขอให้ปล่อยแรง ๆ ครั้งหนึ่งตรงนี้
จะผลักทรายกับตะกอนโคลนเลนไหลออกไปได้ทันทีแน่นอนครับ ตัวฝายที่คุณมทีราถามเมื่อสักครู่ คือไม่ได้
ยกตั้งและพับลงไป มันจะยกเป็นระดับ ๆ จะมีเซ็นเซอร์ 2 จุด เซ็นเซอร์หน้าเขื่อนกับเซ็นเซอร์ท้ายเขื่อน
ตัวเซ็นเซอร์จะวัดจากระดับพลังงานของน้าหน้าเขื่อนกับหลังเขื่อน เท่าที่ทราบเป็นเทคโนโลยีของ Siemens
ประเทศเยอรมัน จะมีกล่องส่วนชิ้นที่เป็นส่วนที่อยู่ใต้น้าเป็นสแตนเลส ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องสนิม การผุ
กร่อน รวมถึงจานวนกล่องคานที่วิ่งยาวไปตลอด 28 ถึง 29 เมตรซึ่งเดินสายไว้ทั้งหมด ซึ่งขึ้นไปต่อกั บ
ข้างบนที่เ ป็นหอควบคุมตรงนั้น ภาพต่อไป เป็นภาพที่ ป ระแส จังหวัด ระยองเสร็จแล้ว ภาพต่อไป ด้าน
ขวามือเป็นภาพหน้าเขื่อน ด้านซ้ายมือจะเป็นภาพหลังเขื่อน ภาพต่อไป ลักษณะการทางานของฝายพับได้จะ
เป็นแบบนีน้ ะครับ ผมยืนยันว่าระบายทรายกับตะกอนโคลนเลนกับเศษขยะที่ตกค้างอยู่หน้าเขื่อนได้แน่นอน
หลังจากทาเสร็จ ต่อให้กรมชลประทานปล่อยน้ามาให้ เราก็มีระดับน้าที่สวย สูงกว่าปัจจุบันแน่นอน อย่าไป
พูดว่าตอนนีห้ น้าฝน ไม่มปี ัญหา ใช่ครับ หน้าฝนไม่มปี ัญหา ถ้าถามว่าหน้าแล้งเราไม่ต้องทาหรือครับ ปล่อย
ให้เน่าเสียไปอย่างนี้หรือครับ ผมว่าการแก้ปัญหาอันนี้ตรงจุดที่สุดแล้วครับ วัตถุประสงค์คือ ฝายทาให้
ระดับน้าดี สูง เรือลงไปแล่นได้ หลังจากเรือแล่นได้แล้ว เราบาบัดน้าในมิติที่สอง กาจัดวัชพืชในมิติที่สาม
มิติที่สี่คือ การสร้างสวนสาธารณะต่าง ๆ สองฝั่งของฝายตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นสวนพญาพรหมโวหาร หรือเลย
ไปสวนริมชล นาก่วมเหนือ นาก่วมใต้ ก็จะได้ทัศนียภาพที่สวยงาม นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายภาพเช็คอิน และ
เศรษฐกิจสองฝั่งแม่น้า การค้าขายก็จะดี เกิดการลงทุน สร้างการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ผมว่าเราใช้
เงินไม่มาก ห้าสิบกว่าล้านบาทได้น้าแม่วังในเขตเทศบาล 12 กิโลเมตร และผลกระทบที่เกิดก็ไม่ได้กระทบ
กับใคร เพราะว่าเวลาการก่อสร้างเราก็ทา ณ จุดเดิม ไม่ได้ไป ขอโทษนะครับ ไม่เหมือนถนนบุญวาทย์ที่ไป
รบกวนวิถีชาวบ้านและทิง้ ร้างเป็น 2 ปีแบบนี้ ใช้เงินรวมถึงระบบทั้งหมดก็แปดสิบกว่าล้านบาท แต่เรื่องนี้ห้า
สิบกว่าล้านบาท ได้แม่น้าทั้งเส้น ได้ความมีชีวิต ได้เสน่ห์ของแม่น้าวัง และเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตเรามาตั้งแต่
โบราณ ผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่า ได้ประโยชน์การลงทุนและเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจได้อย่างดีผม
มั่นใจครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะ ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้เกียรติ สท.กลุ่มนครลาปาง ว่าเป็น
สท.น้าดีนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาเราปกป้องผลประโยชน์ให้ประชาชน โครงการไหน นโยบายที่ว่าดี ที่เราคิด
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วิเ คราะห์ แล้ว เป็นประโยชน์เ ราก็ ส นับ สนุนค่ะ ถ้าท่านยั งจาได้ที่ผ่านมาเรายกมือสนับ สนุนตลอดนะคะ
ส่วนอันไหนที่ไม่สมควรจะใช้เงินเราก็อธิบายชี้แจง ที่ท่านยกตัวอย่างมาว่า อวยฝ่ายบริหาร นี่ไม่ใช่เป็นการ
อวยกัน เป็นการใช้เหตุผลประกอบ ซึ่งเอกสารก็ให้มาแล้ว รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณถึง 18
แผ่น แบบ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องอีก 12 แผ่นทั้งหมด 30 แผ่น ไม่ทราบท่านอ่านหรือเปล่าคะ ถ้าอ่าน
ก็ลองวิเคราะห์ดูว่า ตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านหรือเปล่ากับการใช้เงิน 54,000,000 บาท แทนที่เราจะ
ไปใช้ เ งิน สองร้อ ยถึ ง สามร้ อ ยล้า นบาทในการท าท่ อ รวบรวมน้ าเสี ย ซึ่ง ใช้ เ งิน งบประมาณจ านวนมาก
(ประธาน : ขอให้พูดในประเด็นนะครับ) ขอใช้สทิ ธิ์พาดพิงเท่านั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง คุณณัฐกิตติ์จะพูดเรื่องอะไรครับ ขอให้
พูดเรื่องฝายนะครับ
นายณัฐ กิต ติ์ บรรจงจิต ต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง แบบนี้จะไม่จบนะครับท่าน
ประธาน ผมก็บอกว่าผมขอโทษไปแล้วและอีกอย่างหนึ่ง สท.น้าดีของท่านสมัยก่อนทาไมท่านทาหน้าที่ที่ดี
วันนี้ท่านไม่ดี ยังมาอวยชัยกันอีก และผมก็ขอโทษไปแล้วว่ากระทบใคร ผมก็ขอโทษ มันไม่ต่างอะไรกับผม
ในสมัยที่แล้วนะครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ทราบแล้วครับ ผมขอให้พอแค่นี้นะครับ
เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้ า นไตรภพ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตพูดในประเด็นเรื่องฝายนี้นะครับ จริง ๆ แล้ว ผมเชื่อว่าปัญหา
จริง ๆ เกิดจากการด้อยประสบการณ์ของทุกคน รวมถึงตัวผมที่ตอนแรกเราไม่เข้าใจในเรื่องฝาย ตรงนี้ขอ
อนุญาตเป็นการแชร์นะครับ เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นมาจริง ๆ ผมเองก็เกิดคาถามในใจว่าทาได้จริงหรือเปล่า
เหมื อ นกั บ ที่ ห ลาย ๆ คนพยายามอธิ บ ายว่ า ไม่ น่ า จะเป็ น ไปได้ ผมก็ ไ ปหาข้ อ มู ล ปรากฏว่ า มี เ ยอะมาก
ในประเทศไทยที่ทาฝายชนิดนี้ ล่าสุดผมไปดูหน้างานด้วยตัวเองที่จังหวัดเชียงใหม่ ผมประทับใจครับ ไม่ได้
อวยนะครับ พู ด ตามความจริง ผมประทั บ ใจว่า มีอะไรแบบนี้ เพราะที่ผ่านมาเราจมปลั ก อยู่กั บ ลาปาง
เราเกิดมา เราโต ก็เห็นแต่เขื่อนยาง ผมก็อยู่แถวนั้น จนเข้าใจไปว่าในโลกใบนี้คงมีแต่เขื่อนยางอย่างเดียว
ผมก็ไปหาข้อมูล ปรากฏว่าเมื่อปี 2561 นายประพนธ์ เครือปาน ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ชลประทานที่ 1 อธิบายถึงเรื่องระบบการทางานของฝายตัวนี้ อย่างที่ท่านรองนายกฯ พูด ใช่ครับ เขาใช้
หลักการคือประตูไม่ได้เปิดพร้อมกัน 3 บาน ใช่ ตอนที่ผมดูหน้างานเขาก็อธิบายมาแบบนี้เหมือนกัน คือเปิด
แค่บานกลางบานเดียวแล้วใช้หลักการของแรงโน้มถ่วงดันเข้าไป ตอนนี้ได้รับความนิยมมาก ล่าสุดจังหวัด
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พิจติ รเมื่อปี 2563 ที่เพิ่งสร้างไปกับแม่น้ายม ก็ได้รับการตอบรับที่ดมี ากและทุกวันนี้ก็สวยมาก และดูหลาย ๆ
ฝาย ณ ตอนนี้ยังไม่เห็นฝายไหนที่มีปัญหาเลยในประเทศไทย 5 – 6 ปีมาแล้ว ดังนั้นผมรู้สึกว่าจริง ๆ แล้ว
เขื่อนไม่ได้มปี ัญหา แต่ผมรู้สกึ ว่าทัศนคติมากกว่าที่มปี ัญหา ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว
นะครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายอีก ผมจะขอมติในญั ตตินี้นะครับ ในญั ตติ ข้อ 5.6 เรื่อง เสนอญั ตติ ขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบาบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงฝายแม่น้าวัง เป็นจานวนเงิน 54,000,000 บาท
(ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) เชิญ เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายยุทธนา ศรีส มบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิก สภาอยู่ใ นที่ป ระชุม
จานวน 23 คนครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกทั้งหมด 23 คน ครบองค์
ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติน้ี โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 7 เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสียงข้างมาก จานวน 15 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐาน โครงการปรั บ ปรุ ง ฝายแม่ น้ าวั ง เป็ น จ านวนเงิ น 54,000,000 บาท (ห้ า สิ บ สี่ ล้ า นบาทถ้ ว น),
ไม่เห็นชอบ 7 เสียง , งดออกเสียง 1 คน
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.7
เรื่อง เสนอญัตติร่างเทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผมขอพัก การ
ประชุม 10 นาทีครับ
พักการประชุม 10 นาที
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เริ่มประชุมต่อ

เวลา 15.20 น.

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.7 ญั ตติ เรื่อ ง ขอเสนอญั ตติร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบีย บวาระที่ 5 ข้อ 5.7
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิญ
ผูเ้ สนอญัตติ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ กระผม นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้
เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอร่างเทศบัญญั ติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลนครลาปางในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ
ดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผบู้ ริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครลาปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่อสภาเทศบาลนครลาปางอีกครัง้ หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนีผ้ ู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครลาปาง จึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
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1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เทศบาลนครลาปาง
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จานวน 1,097,544,680.65 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จานวน 828,754,387.47 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน
316,813,434.06 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนีผ้ ูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 1 โครงการ
รวม 255,700.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผ้ ูกพัน จานวน 5 โครงการ
รวม 3,855,000.00 บาท
1.2 เงินกูค้ งค้าง จานวน 23,525,720.09 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 645,109,327.55 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
20,173,851.49 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
22,864,206.01 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
17,009,613.85 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
จานวน
6,290,683.93 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
3,714,920.75 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
712,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 268,392,149.52 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 305,951,902.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 63,606,868.51 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 534,069,848.67 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน 123,583,830.86 บาท
งบบุคลากร
จานวน 227,277,265.43 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 154,487,373.27 บาท
งบลงทุน
จานวน
3,976,388.65 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 24,664,990.46 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
80,000.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 63,606,868.51 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 8,789,500.00 บาท
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2.6 รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง
จานวน
รายจ่ายจริง
จานวน
เงินกูจ้ ากธนาคาร / อื่น ๆ
จานวน
ยืมเงินสะสม
จานวน
กาไรสะสม
จานวน
เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จานวน
ทรัพย์รับจานา
จานวน
ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง
จานวน
รายจ่ายจริง
จานวน
เงินกูจ้ ากธนาคาร / อื่น ๆ
จานวน
ยืมเงินสะสม
จานวน
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
จานวน
เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จานวน
เงินสะสม
จานวน
ทุนสารองเงินสะสม
จานวน
1. รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

45,390,775.95
25,737,750.90
0.00
0.00
18,740,173.81
36,025.016.41
144,931,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,427,330.00
2,393,387.01
0.00
0.00
33,943.19
7,804,322.16
5,418,130.37
2,125,310.37

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

20,173,851.49

51,301,800.00

62,152,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

22,864,206.01

20,683,700.00

21,458,900.00

17,009,613.85

17,001,500.00

13,001,500.00
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และกิจการพาณิชย์

6,290,683.93

6,600,000.00

6,600,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

3,714,920.75

3,037,000.00

3,930,000.00

หมวดรายได้จากทุน

712,000.00

60,000.00

60,000.00

70,765,276.03

98,684,000.00

107,202,400.00

268,392,149.52

294,420,000.00

273,860,000.00

268,392,149.52

294,420,000.00

273,860,000.00

305,951,902.00

314,896,000.00

321,937,600.00

รวมรายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

305,951,902.00

314,896,000.00

321,937,600.00

รวม

645,109,327.55

708,000,000.00

703,000,000.00

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ท่รี ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

2. รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

123,583,830.86

134,427,274.00

142,283,670.00

งบบุคลากร

227,277,265.43

258,308,940.00

262,546,260.00

งบดาเนินงาน

164,508,038.32

187,119,500.00

238,253,580.00

งบลงทุน

24,509,338.65

45,568,170.00

32,591,990.00

งบเงินอุดหนุน

24,664,990.46

82,496,116.00

27,324,500.00

งบรายจ่ายอืน่

80,000.00

80,000.00

0.00
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รวมจ่ายจากงบประมาณ

564,623,463.72

708,000,000.00

703,000,000.00

คาแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง
รายรับจริง
รายรับจริง
ประมาณการ
รายรับ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมวดรายได้
22,970,283.75 21,057,815.75 23,000,000.00
ดอกเบีย้ รับจานา
3,502,900.00 3,353,870.00 2,708,000.00
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุดจานา
2,487.71
10,143.76
2,000.00
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
1,935.00
รายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้อื่น
6,627,702.54 6,290,683.93 6,600,000.00
เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล
11,046,170.89 10,484,473.22 11,000,000.00
ร้อยละ 50
4,418,468.36 4,193,789.29 4,400,000.00
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
รวมรายรับ 48,569,948.25 45,390,775.95 47,710,000.00
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง
รายจ่ายจริง
รายจ่ายจริง
ประมาณการ
รายจ่าย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบกลาง
1,091,959.34
672,649.50 5,521,000.00
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอืน่

2,483,697.45

2,651,280.00

2,869,000.00

ประมาณการ
ปี 2565
23,000,000.00
2,700,000.00
30,000.00
6,600,000.00
11,000,000.00
4,400,000.00
47,730,000.00
ประมาณการ
ปี 2565
4,471,000.00
2,719,000.00

1,287,105.88
1,264,674.96 4,300,000.00 4,454,200.00
7,900.00
36,000.00
65,000.00
27,800.00
22,228,741.79 21,113,146.44 22,145,000.00 22,128,000.00
รวมรายจ่าย 27,099,404.46 25,737,750.90 34,900,000.00 33,800,000.00
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คาแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลาปาง
รายรับจริง
รายรับจริง
ประมาณการ
รายรับ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมวดรายได้
ค่าบริการสถานีขนส่ง
1,548,732.00 1,084,934.00 1,400,000.00
ค่าบริการห้องสุขา
5,000.00
ค่าบริการสถานที่จาหน่าย
1,026,000.00
859,500.00 1,026,000.00
สินค้า
ค่าเช่าทรัพย์สินอืน่ ๆ
197,500.00
146,030.00
139,000.00
ดอกเบีย้
32,589.44
30,083.42
30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด
554,493.00
306,782.78
360,000.00
เงินสนับสนุนจากงบประมาณ
148,500.00
600,000.00
รายจ่ายทั่วไป
รวมรายรับ

3,507,814.44

1,080,000.00
5,000.00
5,000.00
140,000.00
30,000.00
270,000.00
1,500,000.00

3,560,000.00

3,030,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลนครลาปาง
รายจ่ายจริง
รายจ่ายจริง
ประมาณการ
รายจ่าย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบกลาง
95,196.00
90,500.00
101,200.00
งบบุคลากร
714,930.00
600,000.00
736,800.00
งบดาเนินงาน
1,810,640.02
1,702,887.01 2,538,410.00
งบลงทุน
145,600.00
183,590.00
งบรายจ่ายอืน่
-

ประมาณการ
ปี 2565
90,000.00
762,000.00
2,098,000.00
80,000.00

รวมรายจ่าย

3,030,000.00

2,766,366.02

2,427,330.20

ประมาณการ
ปี 2565

2,393,387.01

3,560,000.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 739,830,000 บาท
ประกอบด้วย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกเป็น
ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น

ยอดรวม
92,598,760
19,146,600
216,036,400
20,512,390
6,476,100
92,213,800
6,121,200
20,807,200
80,297,200
6,506,680
142,283,670
703,000,000

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกเป็น
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการทั้งสิ้น

ยอดรวม
33,800,000
3,030,000
36,830,000
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เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึน้ ไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลาปาง และโดยเห็นชอบของผู้วา่ ราชการจังหวัดลาปาง
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2. เทศบัญญัตินใี้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจานวนรวมทัง้ สิน้ 739,830,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจานวนรวมทัง้ สิน้ 703,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
92,598,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
19,146,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
216,036,400
แผนงานสาธารณสุข
20,512,390
แผนงานสังคมสงเคราะห์
6,476,100
แผนงานเคหะและชุมชน
92,213,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6,121,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
20,807,200
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
80,297,200
แผนงานการพาณิชย์
6,506,680
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
142,283,670
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งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
703,000,000
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทัง้ สิน้ 36,830,000 บาท
ดังนี้
ข้อ 5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
งบ
ยอดรวม
งบกลาง
4,471,000
งบบุคลากร
2,719,000
งบดาเนินงาน
4,454,200
งบลงทุน
27,800
งบรายจ่ายอืน่
22,128,000
รวมรายจ่าย
33,800,000
ข้อ 5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
งบ
ยอดรวม
งบกลาง
90,000
งบบุคลากร
762,000
งบดาเนินงาน
2,098,000
งบรายจ่ายอืน่
80,000
รวมรายจ่าย
3,030,000
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลาปางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับอนุมัตใิ ห้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลาปางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................
(ลงนาม)
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เห็นชอบ
(ลงนาม)
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นายนพดล ผดุ ง พงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่ อ นที่ จ ะให้ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ
อภิปราย ขอเชิญเลขาฯ ชีแ้ จงระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูร ณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ทีเ่ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
ขออนุ ญาตชี้ แจงระเบี ยบที่เกี่ ยวข้ องกั บญั ตติ เรื่ อง เสนอร่ างเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2563 ข้อ 4 “งบประมาณรายจ่ าย หมายความว่ า งบประมาณที่สภาท้องถิ่ นให้ความ
เห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้ งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการ
โอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณด้วย” ข้อ 9 “เงินรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีด้วย” ข้อ 11 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้ ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอาเภออนุมัติ แล้วแต่กรณีตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ” ข้อ 25 “การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่าย
ของผู้มีอานาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้” เพราะฉะนั้น การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
นี้ จะพิจารณาเป็นสามวาระ ในวาระที่หนึ่ง เป็นชั้นรับหลักการ ในที่ประชุมต้องปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติ และลงมติวา่ จะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินนั้ หรือไม่ ตามความในข้อ 47 วรรคแรก ประกอบด้วย
ข้อ 62 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ในวาระที่สอง ชั้นแปรญัตติ ก็จะเป็นขั้นตอนและกระบวนการแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรีนครลาปางที่จะเปลี่ยนแปลงถ้อยคาหรือข้อความในร่างกฎหมายที่รับหลักการแล้ว ส่วนวาระที่
สาม เป็นชั้นให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี มติของสภา
ในส่วนของวาระที่สาม ต้องมีมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับ กรณีอย่างนี้จะเป็นการพิจารณาทั้งสาม
วาระ แต่จะพิจารณาทั้งสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่ าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” ข้อ 62 “เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
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อภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภา
ท้องถิ่ นที่อยู่ ในที่ประชุม ” นี่คือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกั บการพิจารณาร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีตอ่ ไป ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานฯ ได้ดาเนินการประชุม ต่อไปครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปเป็นการอภิปรายในวาระแรก
ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อ ยเอกศัก ดิ์ชัย หงษ์ ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ฝ่ายบริหารได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางแห่ง
นี้ มีก ารเสนอบัน ทึก ทั้ง หลั ก การและเหตุผล ซึ่งเป็นญั ตติที่สาคัญ ครั้งหนึ่งของเทศบาล ต้องใช้เ งินของ
เทศบาลทั้งหมดเข้าไปบริหารจัดการในองค์กรของเทศบาลตลอดปี 2565 ซึ่งงบประมาณของทางราชการ
กาหนดไว้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผมได้ดูงบประมาณที่ฝ่ายบริหารได้
เสนอเข้ามาในระเบียบวาระที่หนึ่ง คือขั้นรับหลักการ เหมือนที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อา่ นระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 47 ชัดเจนว่าในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ สภาแห่งนี้จะต้อง
ลงมติ ว่ า รั บ หลั ก การหรื อ ไม่ รั บ หลั ก การก่ อ น งบประมาณที่ เ สนอมาทั้ ง สิ้ น ของฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น เงิ น
739,830,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แยกเป็นงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป 703,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามล้านบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 36,830,000
บาท (สามสิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แยกเป็นด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ
สังคม ด้านการเศรษฐกิจ ด้านการดาเนินงานอื่น ในแผนงานงบกลางและงบรายจ่ายเฉพาะการ ซึ่งแยกเป็น
สถานธนานุบาลและสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผมได้อา่ นดูในร่างเทศบัญญัติงบประมาณทั้งหลักการและเหตุผล
ซึ่งฝ่ ายบริห ารก็ ไ ด้ นาเอกสารมายั ง สภา ประธานสภาก็ ส่ง เอกสารให้ สมาชิก ซึ่ งก็ เ ป็น ไปตามระเบีย บ
ข้ อ บั ง คั บ ฯ เพราะเป็ น หน้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภาเทศบาลที่ ต้ อ งช่ ว ยกั น กลั่ น กรองและให้ ค วามเห็ น ชอบ
บางรายการก็มาอภิปรายกันในวันนี้ จากที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายในการบริ หารจัดการเมื่อ
เข้าดารงตาแหน่งวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ท่าน ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ขึ้นเป็นนายกเทศมนตรีได้แถลง
นโยบายการบริหารจัดการเทศบาลนครลาปางอีก 4 ปีข้างหน้า ท่านได้วางแผนนโยบายไว้ 3 ยุทธศาสตร์
ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 3 เสาหลักที่ท่านได้แถลงไว้ไปตามวิสัยทัศ น์ เสาหลักที่ 1 แผนยุทธศาสตร์หลักมุ่งสู่การ
เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน A Happy Home for all เป็นการกาหนดวิสัยทัศน์หรือ Vision ที่ต้องบรรลุ
เป็นรู ป ธรรมตามเวลาที่กาหนด มีพันธกิจหรือ Mission มีแผนการดาเนินการชัดเจนว่าจะทาอะไร ที่ไหน
เมื่อไหร่ และใช้งบประมาณเท่าไหร่ เสาหลักที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นองค์กร
ทันสมัย มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ ฉับไว ไม่ซับซ้อน เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างกระชับ ระบบการทางาน
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เชื่อมโยงทั้งสายการบังคับบัญชาสั่งการ รายงาน และประสานการทางานทั้งภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน จัดให้มเี ครื่องมือและระบบเทคโนโลยีเครือข่ายทันสมัย รวดเร็ว มีวัฒนธรรมองค์กรที่ทาให้ทุกคน
ในองค์กรทางานร่วมกันอย่างมีความสุข มีกลไกขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ วัดและประเมินผลในทุก
ขั้นตอนเป็น ประจ าทุก ปี เสาหลั ก ที่ 3 แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาบุ คลากร ซึ่ง เป็นหั วใจส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักสู่ ความสาเร็จ แผนนี้จะกาหนดตาแหน่ง อัตรากาลังคน สมรรถนะ ฝีมือ ทักษะ
ความสามารถของบุคลากร พร้อมด้วยแผนการฝึกอบรม เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐานตามที่กาหนด รวมถึง
แผนการพั ฒนาบุค ลากรให้มีค วามรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์ก ร ทัศนคติต่อการท างาน ต่อเพื่อ น
ร่วมงาน และการทางานเป็นทีม ซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามเสาหลักยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ
นายกฯ ก็ลงมาสู่ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ทั้งหมด เพื่อจะขับเคลื่อนองค์กรตาม
วิสัยทัศน์ที่ท่านได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไว้ และการทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565
ฝ่ายบริหารได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภาก็เป็นไปตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2564 ซึ่งประธานสภาฯ ก็ได้ส่งหนังสือซักซ้อมดังกล่าวให้สมาชิกได้รับทราบว่า แนวทางในการทางานของ
เทศบาลในการจัดทางบประมาณก็ต้องมีหน่วยอ้างอิง แต่ผมจะขอชี้แจงว่า ถ้านายกเทศมนตรีได้ทาทุก
อย่างในหนังสือซักซ้อมลงในร่างเทศบัญญัติตามวิสัยทัศน์ ตามนโยบายที่ท่านได้แถลงสู่สภา แต่มีอยู่ข้อหนึ่ง
ที่ท่านตกไป ผมขออนุ ญ าตอ่ า นให้ฟังนะครับ ข้อ 3.19 (2) “เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานท้องถิ่น ให้ตงั้ จ่ายไว้ในงบดาเนินงาน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ตั้ง งบไว้ อาจจะมี
หนังสือสั่ งการซัก ซ้อมแนวทางหรือผู้บ ริหารเพิ่งเข้ามา จึงยั งไม่ไ ด้คิดถึงตัวนี้ แต่ผมขอเป็นตัวแทนของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้างในเทศบาลนครลาปางว่า ถ้าทุกท่านช่วยกันปฏิบัติงานตามแผนที่
ท่านนายกฯ ได้ให้นโยบายไว้ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ผ่านกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขคุณภาพ ปริมาณงาน
ประสิทธิภาพบรรลุผล ปฏิบัติงานราชการด้วยความสามารถ ด้วยความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความพึง
พอใจของประชาชนที่รับบริการ ซึ่งในเรื่องพวกนีก้ ็เป็นไปตามวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น ผมเชื่อได้ว่าทั้งเทศบาลไม่ว่าพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูก จ้าง
พนักงานจ้าง ถ้าท่านได้ร่ว มด้ว ยช่ว ยกั นกั บ ฝ่ายบริหาร กั บฝ่ายสภาฯ ให้งานออกมาดี มีตัวชี้วัดชัดเจน
ในปีงบประมาณ 2566 เชื่อว่าผูบ้ ริหารจะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายตัวนี้ไว้แน่นอนครับ ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบู รณ์ คุ รุภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผมนายสมบูรณ์ คุ รุภากรณ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ย วกั บ ญั ตติเ ทศบัญ ญั ติ
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งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ผมได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าเป็นงบประมาณที่มีการ
จัดทาที่เหมาะสม เนื่องจากได้มกี ารประมาณการรายรับ รายจ่ายที่เกิดขึน้ ในสองปีที่ผ่านมา ดังนั้น เชื่อว่าใน
ปี 2565 จึงเป็นการพิจารณาด้วยความระมัดระวังและใกล้เคียงความจริงที่สุด เพียงแต่ว่าในปี 2565 นี้ใน
ส่วนของงบลงทุนก็อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งเพียงสามสิบสองล้านกว่าบาท ซึ่งไม่พอกับกาลังของสมาชิกสภาฯ
ที่จะเข้าไปช่วยกันดูแล แต่ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าปี 2564 เรามีเงินเหลือจ่ายที่โอนเข้ามาทางานคู่ขนานในปีนี้ก็
จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมากขึ้น สาหรับงบประมาณที่จะผ่านไปในอีกไม่นานนี้ก็จะเข้าสู่การปฏิบัติ
ผมมีความเป็นห่วงอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของอัตรากาลังที่ผู้ปฏิบัติ จะต้องลงไปช่วยกันทางานให้ออกมาเป็น
รูป ธรรม เนื่องจากว่าฝ่ายบริหารเคยแถลงในที่ป ระชุมสภาฯ ว่าบางสานัก บางกองขาดแคลนบุคลากร
ผูป้ ฏิบัติ เพราะฉะนั้น ผมจึงมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ ผมอยากจะเสนอฝ่ายบริหารว่า ถ้าเราสามารถทางาน
เชิงรุก ซึ่งผมเชื่อว่าทางท่านนายกฯ มีความสามารถสูงอยู่แล้ว มีวิธีที่จะแก้ปัญหาตัวนี้นะครับ การทางาน
เชิงรุกที่ผมคิดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ถ้าเราลงไปคลุกคลี ไปดูแลใกล้ชิดด้วยตัวเอง
ปัญ หาบางอย่างเราสามารถแก้ ไ ด้เ ลย เพราะว่ารายละเอีย ดวัสดุอะไรต่าง ๆ ของงานก่อสร้างมีหลาย
รายการ บางครั้งผู้รับจ้างติดปัญหาไม่สามารถแก้ได้หรือถ้าแก้ก็จะมีขั้นตอนเยอะแยะ ซึ่งถ้าผู้ว่าจ้างก็คือ
ท่านนายกฯ ได้ลงไปนั่งประชุมด้วย อาจจะเป็นการจัดประชุมประจาเดือนเหมือนทางภาคเอกชนที่เรียกว่า
Construction Management บางอย่างที่แก้ปัญหาได้โดยที่เทศบาลไม่สูญเสียผลประโยชน์ การใช้งานใช้ได้ดี
เหมือนเดิม ผมขอยกตัวอย่าง เช่น วัสดุบางอย่างที่ระบุไว้ในรายการไม่มีจาหน่ายหรือรอผลิตใช้เวลานานทา
ให้งานหยุด ชะงัก แต่ถ้าฝ่ายบริหารเข้าไปนั่งประชุมก็สามารถที่จะหาวัสดุที่ดีกว่ามาทดแทนเพื่อให้งาน
ดาเนินต่อไปได้ ที่ผ่านมาเราขายตัวนี้ไปแล้วจะเห็นว่าบางโครงการผู้รับจ้างทิ้งงานไปเลยเพราะไม่มีผู้ใหญ่
ไปดู ทั้งที่ปัญหาบางอย่างแก้ได้ แต่ว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่อาจจะเคร่งครัด
ในการทางาน ผูร้ ับจ้างอาจจะขาดกาลังใจที่จะดาเนินงานต่อ ก็ทงิ้ งานไป หรือถ้าไม่แก้ก็ดาเนินการต่อที่มีข้อ
โต้แย้งกันในทางกฎหมายมีเรื่องการขึ้นศาลปกครอง ตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่ โครงการที่ผ่านมา ที่แล้วเสร็จมี
เรื่องฟ้องร้อง ผมก็รับทราบ บางครั้งผมก็ไปรับฟังจากผู้รับจ้าง ที่จริงเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าคุยกันสรุป
จบได้ก็ง่ายนะครับ งานก็สามารถเดินได้ ผมก็อยากจะเสนอถึงท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานก่อสร้างถนนในซอยหรือตามหน้าบ้านตึกแถวต่าง ๆ ตอนที่ผมไปลงพื้นที่ก็เจอปัญหาร้องเรียน
มากมาย คือทางเทศบาลมีโครงการทาถนนวางท่อทาตามแบบ แต่พอสร้างออกมาแล้วชาวบ้านเดือดร้อน
ที่เห็นหลัก ๆ เช่น ทางเข้าบ้านไม่ได้ ที่สูงไปบ้าง ต่าไปบ้างทาให้เจ้าของบ้านจะต้องเสียเงินมาแก้ปัญหาด้วย
ตัวเอง ซึ่งใช้เงินเยอะพอสมควร หรือแม้กระทั่งเรื่องของท่อระบายน้ากับจุดที่รอเชื่อมกับท่อของเทศบาลคือ
ไม่ตรงตามแบบของเทศบาล ทาให้มีความยุ่งยากลาบากในการเคลื่อนท่อ ผมอยากจะฝากประเด็นเล็ก ๆ
น้อย ๆ ซึ่งจริง ๆ เป็นเรื่องทางเทคนิค แต่ว่าถ้าท่านนายกได้รับฟังและไปกาชับกับผู้ปฏิบัติว่าเมื่อมีสัญญา
จ้างแล้วอยากให้ไปสารวจก่อนว่าของจริงเป็นอย่างไรและพูดคุยกับเจ้าของบ้านที่คาดว่าจะมีปัญหาแบบนี้
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ก็แก้ปัญหาคุยกันให้จบก่อนแล้วค่อยดาเนินการ เพื่อว่างานแล้วเสร็จจะได้ใช้งานได้ เจ้าของบ้านที่ใช้ถนน
ในซอยเกิ ด ความพึงพอใจด้วย ไม่ใช่ถนนทาเสร็จแต่เจ้าของบ้านเดือดร้อน นี่คงคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของงานปรับปรุงตลาด ผมเห็นในแบบโครงการมีอยู่สองสามแห่ง แต่ผมยกตัวอย่างงาน
ที่ตลาดอัศวิน โดยเฉพาะในส่วนของตลาดจะมีปัญหาหลัก ๆ ที่เจออันดับแรกก็คือ เรื่องท่อตัน กลิ่นเหม็น
ในครั้งนี้โครงการของตลาดอัศวินก็จะมีรายการที่สาคัญก็คือติดตั้งบ่อดักไขมันและถังบาบัด ที่ออกแบบมา
ถูกต้องแล้วครับ แต่ผมอยากจะบอกว่าบ่อดักไขมันมีมาเพื่อที่จะให้รถเข้าไปดูดเอาไขมันในกรณีที่ตันสะสม
นานเริ่มจะทาให้ท่อที่จะส่งไปมันตัน เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีการดูดบ่อยอยากให้มีฝาเปิดปิดที่ง่าย เบา
แข็งแรง เพราะผมเคยไปดูกับทีมผู้บริหารปรากฏว่า เวลาจะไปดูดท่อต่าง ๆ ใช้เวลาในการเปิดฝานานมาก
และฝาก็หนักกว่าจะได้ดูดรอเป็นชั่วโมง จึงขอฝากว่ารายละเอียดแบบนี้ จริง ๆ แล้วเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่ที่จริงมีความสาคัญนะครับ ขอฝากไว้ในส่วนของถังบาบัดน้าเสียภาษาอังกฤษเรียกว่า safety tank ผม
อยากจะให้ระมัดระวังในการติดตั้งในช่วงของการก่อสร้างถังบาบัดพวกนี้ ไม่เต็มง่าย ๆ เพราะระบบบาบัด
ของเราเป็ น ถั ง ส าเร็ จ รู ป และเป็ น ทางเปิ ด เมื่ อ เราบ าบั ด แล้ ว แต่ ต้ อ งมี ที่ ไ ปอยู่ แ ล้ ว ชอบไปแต่ มี ปั ญ หาก็
เนื่องจากว่า การวางถังระดับความลาดของท่อออกจากถังไปสู่บ่อพักที่อยู่ใกล้เคียง ความลาดไม่ได้ บางทีก็
อาจเสมอกันหรือต่าไป ทาให้ท่อตันและเต็มง่าย ระดับการไหลของน้าไหลได้ช้า เพราะฉะนั้น ผมอยากจะ
เน้นถึงท่านคณะกรรมการตรวจรับงาน การลงถังบาบัดการเดินท่อออกจากถังเข้าสู่บ่อพักผมอยากให้เป็น
กิ จกรรมเฉพาะ ต้องไปดู ก่ อ น ก่ อนที่จะกลบดินเพราะถ้า กลบดิน ไปแล้ว เราก็ ไ ม่รู้ว่าท าถู ก ต้อ งหรือไม่
เมื่อเรากลบดินแล้วเราใช้งานและมารู้ที่หลังว่าระดับผิด มันแก้ยาก เพราะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ลูกแค่ไหน
เพราะฉะนั้นตอนที่ทางานก่อสร้างที่เห็นอยู่เราควรที่จะเอาใจใส่ตัวนี้เป็นการเฉพาะ เพราะถ้าเราทาตัวนี้ดีก็
ไม่มีทางตันอยู่แล้วนะครับ นี่คือเรื่องของถังบาบัดกับบ่อดักไขมัน ต่อไปมีโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการที่ดี
มาก ๆ และชาวบ้านรอคอยมานานก็คือโครงการถนนเลียบริมน้าตรงท่า คราวน้อยลอดสะพานไปยังบ้าน
ดงไชย ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นการพลิกโฉมการเดินทางเลยนะครับ เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวก
เลยถ้ าจากท่า คราวน้อยจะไปบ้านดงไม่ใช่เ รื่องง่ าย ทั้งที่อยู่ใ กล้แค่นี้ แต่ถ นนเส้นนี้สร้างคุณูป การและ
ชาวบ้านก็บอกผมให้มากล่าวขอบคุณท่านนายกฯ เพราะว่าอยากจะให้ทานานแล้ว แต่ก็ติดปัญหาในเรื่องใด
ไม่ทราบ คราวนี้ก็จะเกิดเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม แต่ที่นี้ผมเห็นในแบบผมแปลกใจมากว่าโครงการขนาด
นี้ทาไมใช้เงินเพียง 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) แต่พอมานั่งดูรายละเอียด โครงการนี้เป็น
เพียงผิวทางเป็นเพียงแค่บดอัดเท่านั้นเองไม่ได้เป็นแอสฟัลท์ตกิ เพราะฉะนั้นการที่ชาวบ้านดงไชยยิ้มผมก็คิด
ว่าคงจะยิ้มแบบแห้ง ๆ นะครับ เพราะที่อื่นเป็นแอสฟัลท์ติก แต่ถนนเส้นนี้เป็นหินคลุกหมด ซึ่งไม่นานผิวบด
ที่แ ข็ ง ตอนแรกโดนล้ อ ยางตะกุ ย ไปเรื่อ ย ๆ ก็ จ ะเป็ น หลุม เป็ น บ่ อและจะเป็ น ถนนที่ ใ ช้ ง านได้ไ ม่ ส ะดวก
ผมจึงอยากจะขอว่า หากวันนี้ได้ผ่านในชั้นรับหลักการไปแล้ว ในขั้นแปรญัตติ หากเป็นไปได้อยากจะขอ
ผู้บริหารมีใจที่จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีความสะดวกในการเดินทางก็ช่วยให้สมบูรณ์ perfect ไปเลยนะครับ
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ขอให้เพิ่มเติมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ตกิ นะครับ วันนีเ้ รานั่งอยู่ในที่ประชุมเรานึกไม่ออกว่าจะสะดวกแค่ไหน แต่
ผมบอกได้เลยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ๆ เพราะสามารถที่จะเชื่อมไปยังโครงการสวนที่
บ้ า นดงไม่ ท ราบว่ า ท่ า นนายกตั้ ง ชื่ อ ว่ า อย่ า งไร คื อ ถนนเส้ น นี้ จ ะไปเชื่ อ มต่ อ ไปดู ค วามสวยงามที่ นั่ น
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากให้ท่านเติมเต็มในส่วนนี้ด้วย เงินก็ไม่มากเท่าไหร่ครับ ผมขออภิปรายเพียงเท่านี้ครับ
หากมีอะไรอาจจะเพิ่มเติมอีกครั้ง ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ
ขอให้ฝ่ายบริหารตอบก่อน เชิญฝ่ายบริหาร
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอบพระคุณในการ
แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการที่จะเอาไปบริหารราชการต่อไป ในหลาย ๆ กรณีก็อาจจะขาดตก
บกพร่องในการรวบยอดหรือความคิดที่เป็นประเด็นที่อาจจะมองไม่ถึงเป็นประเด็นที่สมาชิกสภาเทศบาลได้
กรุณาให้ความคิดเห็นมานั้น ในเรื่องที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของเงินรางวัลของข้าราชการและพนักงานสิ้นปี ตรงนี้
เราก็ได้คุยกันพอสมควรและให้ความสาคัญในเรื่องนี้ เพราะเมื่อหลายปีก่อนเมื่อสมัยเป็นนายกเทศมนตรี
สมัยที่หนึ่งหรือสมัยที่สองเราได้จัดสรรเงินรางวัลให้กับพนักงานที่เราเรียกว่าเงินโบนัส พอกลับมาครั้งนี้อีก
เราก็คิดถึงเรื่องนี้ เรื่องของขวัญและกาลังใจและก็เป็นแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการและพนักงาน
ประมาณแต่ว่าด้วยข้อจากั ดของงบประมาณการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอื่นก็ดี ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาลในรูปของภาษีจัดสรรและรูปของเงินอุดหนุนก็ดี มีข้อจากัดมาก เพราะว่ารัฐบาล
พยายามหามาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนในเศรษฐกิจยุคโควิด-19 ตัวอย่างง่าย ๆ ก็คือ
นโยบายรัฐบาลกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดภาษีทรัพย์สิน ภาษีที่เราจัดเก็บเอง โดยปกติใน
ภาวะโควิดเราก็จัดเก็บได้ต่ากว่าเป้าหมายอยู่แล้ว และรัฐบาลก็ให้ลดการจัดเก็บลงไป 90% เหลือให้จัดเก็บ
รายได้เพียง 10% ตรงนีเ้ รามีเงินน้อยลงเยอะมากและเงินที่หายไปจนป่านนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้จัดสรรมาให้กับ
เทศบาลนครและเทศบาลเมื อ งเป็ น ภาพรวมทั้ ง หมดก็ ห ลายหมื่ น ล้ า นนะครั บ นี่ ก็ เ ป็ น ภาวะที่ จ ากั ด
แต่อย่างไรก็ ดีถ้ า เราใช้จ่ายเงิ นโดยมีป ระสิท ธิภาพและมีเ งินเหลือจ่ ายเท่าที่พอจะมี เราก็ สามารถที่จ ะ
พิจารณาจัดสรรให้ได้ในโอกาสต่อไป สาหรับความคิดเห็นในเรื่องงานก่อสร้างหรือการทางานที่มีอุปสรรค
มากมายอั น เนื่ อ งมาจากภาวะ understaff คือมีอัตรากาลังไม่พ อเพี ย งต่อการทางานในโครงสร้างของ
เทศบาลก็มีหลาย ๆ ตาแหน่งที่มีช่องโหว่อยู่และยังไม่สามารถที่จะบรรจุแต่งตั้ง ไม่ว่าการโอนย้ายหรือการ
จัดสรรมาจากกรม เพราะเรามีการบริหารค่อนข้างที่จะลาบากมาก คนไม่พอ เหมือนที่ได้กราบเรียนท่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลว่า เราเร่งมากที่จะพัฒนาบุคลากร นโยบายในการสร้างสรรค์และ
พัฒนาบ้านเมืองของเราเป็นนโยบายก้าวกระโดด ระยะเวลาเร่งด่วน ระยะปานกลางและระยะสี่ปีแต่การ
ก้าวกระโดดนี้ เนื่องจากภาวะ understaff ทาให้เราไม่สามารถทางานได้ทันใจโดยเฉพาะงานก่อสร้าง ตั้งแต่
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กระบวนการในการออกแบบ การเขียนแบบ การพิจารณาราคากลาง ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ
เป็นไปได้อย่างเชื่องช้า สิ่งหนึ่งที่เราแก้ไขได้ก็คืองานที่เป็นโครงการสาคัญ ๆ นอกจากงานถนน สะพาน และ
ท่อระบายน้า เราใช้เงินจ้างผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนมาเป็นผู้ออกแบบ เขาออกแบบได้รวดเร็วและในรูปแบบที่
ทันสมัยจะเนรมิตเมืองที่เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเห็นแล้วมีความพึงพอใจครับ เพื่อประโยชน์การใช้
สอยมาก รวมถึงปัญหาในการก่อสร้างในการควบคุมงานการก่อสร้างเราเห็นปัญหาที่เยอะแยะที่เกิดขึ้น เรา
ไม่ได้ตาหนิคนของเราในการตรวจการจ้างซึ่งมีข้อบกพร่องมากมาย เราเข้าใจสถานการณ์ เราจึงจะแบ่งเบา
ภาระในการตรวจการจ้าง ในกรณีที่เป็นโครงการสาคัญ ๆ เราจะใช้การจ้างบริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชนมา
เป็นที่ปรึกษาและเป็นบริษัทในการตรวจการจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบอย่างเคร่งครัด สาหรับข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของเรา เราก็จะให้คุมงาน และตรวจงานในงานที่เกี่ยวข้องกับงานปกติ ก็คือถนน ท่อ
ระบายน้า ทางเท้า และงานอื่น ๆ ตรงนี้ก็จะช่วยให้งานเร็วขึ้น ได้เนื้องานที่มีคุณภาพมากขึ้น ความคิดเห็นที่
จะให้ผู้บริหารเข้าไปร่วมฟังการประชุมหรือร่วมประชุมกับผู้รับจ้างที่เราเรียกว่า Construction Management
ก็เป็นความคิดเห็นที่ดีที่จะเอาไปพิจารณาดาเนินการ สาหรับรายละเอียดในเรื่องของการก่อสร้างการ
ทางานก็คงให้ช่างเทคนิควิศวกร คือท่านรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ที่จะอธิบายและให้ความคิดเห็น รวมถึง
ถนนท่าคราวน้อย บ้านดงไชย ปัจจุบันนี้เนื่องจากจะสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนกั นยายนในฐานะที่เป็น
หัวหน้าคณะผู้บริหารได้ดูแลเรื่องเงินอย่างระมัดระวังมาก เราดูแลค่าใช้จ่ายตลอดเวลา เราดูกระแสรายได้
ที่จะเข้ามาอย่างใกล้ชิดสัปดาห์ต่อสัปดาห์ บางทีวันเว้นวัน เราคิดว่าเราจะปิดการใช้จ่ายที่คิดว่าไม่น่าจะทา
ทัน หรือคิดว่าไม่จาเป็นต้องทาแล้ว และให้เหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายประจา เช่น พวกเงินเดือนค่าตอบแทน
ค่าสาธารณูปโภค เราก็จะปิดค่าใช้จ่ายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้และจะสารวจดูว่าเราจะมีเงินเหลือจ่าย
เท่าไหร่ เมื่อเราประมาณการจากเวลาที่เ หลือว่าจะมีรายได้เ ท่าไหร่ และจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าใช้จ่าย
ประจาอีกเท่าไหร่ในครึ่งเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้เท่าไหร่ เราน่าจะมีเงินเหลือจ่ายอยู่พอสมควรที่
จะเอามาทาโครงการที่มีอยู่ในแผนงานอยู่แล้ว ที่สภานี้ได้ผ่านแผนพัฒนาเทศบาลไปแล้ว รวมถึงแผนที่
ปรับ ปรุ งแล้ ว ตามนโยบายใหม่ หรือ อาจจะบางรายการที่บ รรจุ อยู่ ใ นงบประมาณนี้ เช่น รายการถนน
ท่าคราวน้อย ถนนบ้านดงไชย อาจจะถูกแย่งชิงมาใช้เงินเหลือจ่ายทาก่อนและทาให้สมบูรณ์ก็ได้ ตรงนี้อยู่ใน
ขั้นตอนที่เรากาลังจะพิจารณาต่อไปในสัปดาห์น้อี ย่างเร่งด่วนครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านรองนายกฯ จะชี้แจงเพิ่มเติ ม
หรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
สมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมได้อ่าน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว เห็นว่าฝ่ายบริหารที่เสนอร่าง
เทศบัญญัติในครั้งนี้เสนอได้ครอบคลุม แต่ในส่วนที่ผมอยากจะอภิปรายเพิ่มเติม และอยากจะฝากไปยังฝ่าย
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บริหารในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการบริหารงานของเทศบาลจะต้อง
เกี่ยวข้องกับชุมชน เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุมชน เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ที่จะช่วย
เราท างาน ด้านการพั ฒนาชุ มชนและสัง คม แต่ที่ผ มเห็น แผนงานสร้ างความเข้ มแข็ง ของชุ มชนท่ านตั้ ง
งบประมาณไว้เพียงหกล้านกว่าบาท 6,476,100 บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง
ผมเกรงว่าในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนโยบายของทางเทศบาลเราจะมีการขยายพื้นที่ขยายชุมชน เราจะมี
การขยายเพิ่มจานวนอาสาสมัครที่เป็นคณะกรรมการชุมชนให้มากขึ้น ให้ครอบคลุมดูแลผู้คนในการที่จะทา
ให้เทศบาลเรามีความสุข เพราะฉะนั้นแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ได้ตั้ งงบประมาณไว้หกล้าน
กว่ า บาท ผมเกรงว่ า จะไม่ เ พี ย งพอ ก็ อ ยากจะฝากไปยั ง ฝ่ า ยบริ ห ารว่ า ในขั้ น แปรญั ต ติ ถ้ า ท่ า น
นายกเทศมนตรีจะกรุณาที่จะเพิ่มงบประมาณในส่วนของแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ก็อยากจะ
ให้เพิ่มงบประมาณในส่วนนีค้ รับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผมนายสมหมายพงษ์ ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านประธานที่ได้มี
โอกาสให้อภิปรายถึงงบประมาณของเทศบาลนครลาปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางทุกท่านก็คือ
ตัวแทนประชาชน ประชาชนก็อยากจะรู้ข้อมูล อยากจะรู้สาเหตุ อยากจะรู้เงินประมาณ เงินภาษีของตัวเอง
ว่าทาอะไรบ้างแต่ละด้าน แต่จากการที่ทางเทศบาลร่างเทศบัญญัตินี้ให้กับสมาชิกได้ศึกษาและอ่านดู ก็ดู
แล้วสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกอย่าง ทั้งสิ่งแวดล้อม ทั้งเงินลงทุน ทั้งค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และสมาชิกแต่ละ
ท่านได้อภิป รายไปเกือบทุก ด้าน ก็ ยั ง ตกหล่นอยู่นิด หนึ่ง ก็ อยากจะฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหาร
เทศบาลจาก กรณีที่ฝ่ายบริหารชุดนีเ้ ข้ามาประมาณไม่กี่เดือนนี้เอง กิจกรรมอะไรหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นผิดหู
ผิดตา แน่นอนการทางานมากขนาดนี้ เจ้าหน้าที่ก็ต้องทางานมากกว่าเดิม แปดปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีการ
ท างานตาม step ตามวั นเวลาของทางราชการไป แต่ ณ วั นนี้ งานเยอะจริง ๆ แต่ละหน่ วย แต่ ละกอง
โดยเฉพาะกองช่าง ทางานชนิดที่ว่า เมื่อก่อนนั่งรองาน แต่ ณ วันนีง้ านรอเจ้าหน้าที่ เสนออะไรไปแต่ละเรื่อง
ก็ต้องรอคิว ที่จะบริหารจัดการให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะโครงการของผมเองที่เป็นตัวแทนของชาวบ้าน
ชาวบ้านร้องขอมาประมาณ 3 – 4 เรื่องที่ยังไม่ได้ดาเนินการ แต่ก็ไม่เป็นไรสามารถอธิบายได้เพราะมีเหตุผล
คือเจ้าหน้าที่มีกาลังน้อย เครื่องจักรเราก็ ยังน้อยอยู่ ทางฝ่ายบริหารกาลัง เสนอญัตติที่ขอซื้อเครื่องจักร
เพิ่มเติมนี้ก็เห็นด้วย และสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ ณ วันนี้เจ้าหน้าที่ของเราทางาน เช่น เทศบัญญัติชุดนี้ กว่าจะ
เกิ ด มาได้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องเราท างานหามรุ่ ง หามค่ ากว่ า จะได้ เ ล่ ม นี้ ขึ้ น มา แต่ ข าดไปอยู่ อ ย่ า งหนึ่ ง ครั บ
ขวัญกาลังใจของเทศบาลเราที่ทางาน ขอปรึกษาว่าเรามีขวัญและกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้หรือไม่
คือตั้งงบประมาณเพื่อ เป็น โบนัสของเจ้าหน้าที่เ ทศบาลหลาย ๆ ที่ ทาได้ แต่ของเราก็น่าจะทาได้ เพราะ
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เจ้าหน้าที่แต่ละท่านก็เห็น ๆ ทางานหามรุ่งหามค่า โดยเฉพาะลูกจ้างหนึ่งคนหนึ่งสัญญา วันเสาร์-อาทิตย์
ก็ไม่ได้หยุด ขวัญกาลังใจก็เป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการทางาน ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วย
นะครับ เคยเห็นครั้งหนึ่งทางฝ่ายบริหารเคยเสนอที่จะทาเรื่องโบนัสให้กับเจ้า หน้าที่ของเรา แต่ก็ผ่านพ้นไป
ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารชุดนีช้ ่วยพิจารณาตรงนีด้ ้วย อีกเรื่องหนึ่ง แผนงานรักษาความ
สงบภายใน ตั้งงบประมาณไว้ประมาณห้าล้านกว่าบาท จากการที่ประสานงาน แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน เราไม่พูดถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้นมากเท่าไหร่ อาจจะมีเหตุบางอย่าง
หรืออุปกรณ์หรือเทคนิคการสื่อสารอาจจะล่าช้า เมื่อ 10 ปีที่แล้วผมเป็นสมาชิกสภาสมัยแรก ผมเห็นการ
ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน อย่างเช่น อปพร. ดับเพลิง ก็ใช้วิทยุสื่อสารเป็นการสื่อสาร ณ วันนี้ผมไป
ถามเจ้าหน้าที่หลาย ๆ ท่านเขาต้องการอยู่นะครับ แต่ 6 – 7 ปีที่แล้วหายไปไหนไม่ทราบ การสื่อสารเป็นสิ่ง
สาคัญเราจะหวังพึ่งโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์มากก็สื่อสารอะไรไม่ค่อยชัดเจนยกตัวอย่างเช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้
ที่ชุมชนประตูต้นผึ้งเมื่อสองปีที่แล้ว ก็คือการสื่อสารไม่ทันท่วงที จากเทศบาลเราไปถึงที่เกิดเหตุใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที จากการสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วคือการสื่อสารชาวบ้านโทรมาที่หน่วย ถ้าที่หน่วยมีวิทยุ
สื่อสารก็สามารถสั่งการได้เลย แต่ครั้งนี้กว่าจะติดต่อกันได้เขาบอกว่าอยู่กันคนละที่ ผมอยากให้ร้ือฟื้นการ
ใช้วิทยุสื่อสารเข้ามาใหม่ แล้วผมทราบข่าวมาว่าคลื่นที่เราเคยใช้เนื่องจากการไม่ได้ใช้งานนานอาจจะถูก
ยกเลิกไป ก็น่าไปติดต่อเรื่องนีข้ ึน้ มา อีกประเด็นหนึ่ง อยากให้จัดระเบียบที่ดับเพลิงใหม่ ณ วันนี้ป้ายทาการ
เลือกตั้งก็ยังตั้งอยู่ที่นั่น บางสิ่งบางอย่าง เช่น ยานพาหนะที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ไปตั้งอยู่ที่นั่น อยากให้จัดระเบียบ
ให้ใหม่ เพราะกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอาจจะไม่ สะดวก เพลิงเป็นสิ่งที่เ ร็วและร้ายแรง ถ้าเรา
บริหารจัดการไม่ทันท่วงทีอาจจะเสียหายมาก ก็ขอฝากบริหารจัดการเรื่องสถานที่ หรือเป็นไปได้อยากจะให้
จัดสถานที่ใหม่ให้เป็นเอกเทศจะได้สะดวกสบาย ทุกวันนี้ไปดูเถอะอะไรเต็มไปหมด ความจริงเจ้าหน้าที่ก็
อยากจะท างานให้ส ะดวก แต่บ างสิ่งบางอย่างอาจจะติดขัด และขอวกกลับ มาถึงเรื่องงานของเทศกิ จ
สมัยก่อนจะมีรถนาขบวนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาเทศบาลเช่น มอเตอร์ไซค์ สมัยก่อนมี แต่ผมตามไปดู
เห็นจอดอยู่ข้างดั บ เพลิง 2 – 3 คั นใช้ก ารไม่ไ ด้แล้ว อายุ ก ารใช้งานประมาณ 20 ปี ผมว่าน่าจะไม่ควร
มองข้าม ควรนากลับมาใช้ใหม่ เพราะเป็นยานพาหนะที่รวดเร็ว ณ วันนี้ใช้อะไรไม่ได้เลย จะใช้ยานพาหนะ
เป็นรถยนต์ก็ค่อนข้างช้า มีเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน เพราะแต่ละหมวดก็สมบูรณ์แบบ และสมาชิกสภา
ของเราก็ได้อภิปรายไปน่าจะครบถ้วนแล้ว ก็ขออภิปรายเพียงเท่านีข้ อบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ดิฉันจะขออนุญาตนาทุกท่านไปดูเล่มร่างโครงการเล่มสีฟ้าเกี่ยวกับโครงการประเภทรายจ่าย
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เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ ในส่วนของหน้า 8-21 ดิฉัน
มีค วามสนใจในเรื่อ งของโครงการบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ก่ อ นหน้ านี้ พ อได้ เ ห็น ชื่ อ โครงการและ
รายละเอียดแล้ว ยอมรับว่าดิฉันรู้สกึ ตื่นเต้นและดีใจที่เห็นโครงการนี้ ด้วยความที่ดิฉันเข้าใจว่าเป็นโครงการ
ใหม่ ที่ ผู้ บ ริ ห ารน่ า จะท าขึ้ น มาเพื่ อ ที่ จ ะให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงการที่ เ ทศบาลจะมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
สวนสาธารณะเขื่อนยาง มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ มีการสร้างลานกวีพญาพรหมโวหาร แต่ระหว่างที่ดิฉัน
ศึกษาข้อมูลค้นคว้าในอินเตอร์เน็ต ดิฉันก็ไปเจอข่าวเก่าของเทศบาลในปี 2554 ว่ามีการจัดงานบวงสรวง
พญาพรหมโวหาร ดิฉันก็ตกใจและเข้าใจผิด คือจริง ๆ เป็นโครงการที่มีมาตั้งนานแล้ว คิดว่าน่าจะหายไป
แต่พอเลื่อนการค้นหาอีกทีก็พบว่ามีข่าวของปี 2555 ปี 2556 ปี 2561 และล่าสุดก็คือเพิ่งจัดไปเมื่อวันที่ 2
เมษายน 2564 ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมคือในการค้นหาข้อมูล ดิฉันไม่ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือ
ทางสมาชิกสภาฯ คนเก่าเลย เพราะดิฉันอยากจะรับรู้ว่า ถ้าดิฉันเป็นประชาชนคนธรรมดาดิฉันเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลได้มากน้อยแค่ไหน ก็รับทราบว่าตัวเองตกข่าวมานานเป็น 10 ปีแล้ว ซึ่งการจัดงาน
บวงสรวงพญาพรหมโวหารรายละเอียดของข่าวก็คือ เทศบาลร่วมมือกับชุมชนบ้านดงไชย จริง ๆแล้วสิ่งที่
น่าสนใจก็คือจะสะท้อนว่าโครงการของเทศบาลที่ทามาเกือบ 10 ปีกลับไม่ได้เข้าถึงการรับรู้ของประชาชน
ทั้งที่เป็นงานที่จัดประจาต่อเนื่องทุกปี ซึ่งดูจากงบประมาณรวมเป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
เมื่อเทียบกับโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันอยู่ที่หลักแสน ดิฉันก็มาดูว่าในงานทาอะไรบ้าง ดิฉันไม่
เคยไป ไม่เคยได้เข้าร่วมก็เลยจินตนาการจากการอ่านรายละเอียดงบประมาณก็คือน่าจะเป็นการบวงสรวง
เป็นเรื่องของพิธีกรรมอะไรต่าง ๆ ซึ่งจริง ๆ ที่เกี่ยวกับจ้อย ซอ ก็เป็นเฉพาะข้อ 9.5 ที่มีการว่าจ้างมีการ
แสดงคณะจ้อยและช่างฟ้อน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในความรู้สึกของดิฉันก็คืองานที่จัดเป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องเป็น 10 ปีแล้ว scale ของงานควรจะมีการพัฒนาที่ใหญ่ขึ้นมีรูปแบบที่ พั ฒ นาขึ้นและเป็นที่รู้จักของ
คนทั้งลาปาง เกิดเป็นการท่องเที่ยวได้ หากทุกท่านพิจารณาในส่วนของหลักการและเหตุผลแล้ว จะพบว่า
จริง ๆ แล้วในแกนหลักหรือสาระสาคัญของโครงการนี้นอกจากจะเป็นการย้าเตือนว่าให้คนลาปางได้รู้จัก
และไม่ลืมชื่อของพญาพรหมโวหาร ว่าท่านคือกวีเอกแห่งล้านนาไทย สิ่งสาคัญมากไปกว่านั้นที่เราควรจะ
ต่อยอดจากการจัดงานบวงสรวงนี้ก็คือว่า เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของท่าน มีใครทราบหรือไม่ว่า
ท่านเป็นคนบ้านสิงห์ชัยโดยกาเนิด ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดสิ งห์ชัย เกิดอยู่ในซอยหลังวัดดารงธรรมแถว
โรงแรมทิพ ย์ช้าง และสิ่งส าคั ญ มากไปกว่านั้นก็ คือ เรื่องของภูมิปัญ ญาด้านวรรณกรรม ค่าว จ้อย ซอ
และฮ่า คือนอกจากพิธีกรรมแล้ว ในการที่เราจะอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรมของวรรณกรรมท้องถิ่นที่ดี
ที่สุดและยั่งยืนที่สุดควรจะเป็นการฟื้นฟูองค์ความรู้ในด้านวรรณกรรมนี้ โดยให้บรรจุอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งใน
ระยะเริ่มต้นนีจ้ ะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเทศบาลของเราจะสารวจ หรือรวบรวมข้อมูลว่าในทุก ๆ โรงเรียน ทั้งใน
สังกัดเทศบาลก็ดี โรงเรียนรัฐและเอกชน มีโรงเรียนไหนบ้างที่มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องนี้อยู่ เรามี
คุณครูที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน ค่าว จ้อย ซอ หลงเหลืออยู่ในลาปางเราในเขตเทศบาลเราอยู่กี่ท่าน และ
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ในแต่ละชุมชนเราเหลือชาวบ้านที่มีความสามารถในด้านนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้เชิญบุคคล
เหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีการสาคัญนี้ ซึ่งอาจจะเป็นการต่อยอดกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นการบวงสรวงแล้ว
ก็ เ ป็นเวทีเ สวนาพู ด คุ ย แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ท างวิชาการ มีก ารจัดนิท รรศการให้ความรู้เ ชิญ คุณครูแต่ล ะ
โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เหมือนเป็นการเคาะระฆังว่าตอนนี้เทศบาลนคร
ลาปางของเราทุกคน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน เราจะมาร่วมกันฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านวรรณกรรม วัฒนธรรม
พื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไปนี้เด็กลาปางทุกคนก็จะรู้จักชื่อของพญาพรหมโวหาร เด็กลาปางหลาย ๆ
คนจะได้เรียนและฝึกแต่งค่าว และเด็กลาปางบางคนจะขับจ้ อยเป็น เกิดเป็นความสามารถพิเศษ เป็นการ
แสดง เป็นการแข่งขันทางทักษะวิชาการ ซึ่งหลังจากงานบวงสรวงนี้แล้วในส่วนของบอร์ดนิทรรศการเราก็
ยังสามารถเอาไปจัดวาง เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่วัดสิงห์ชัยได้ น่าจะเป็นการสืบทอดทางมรดกวัฒนธรรมของ
คนลาปางในฐานะของความเป็นลูกหลานพญาพรหมโวหารที่ยั่งยืนที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐ กิต ติ์ บรรจงจิต ต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผม นายณัฐ กิ ตติ์ บรรจงจิต ต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง เกี่ย วกั บ ร่างเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ที่ฝ่ายบริหารเสนอเข้ามาให้สมาชิก สภาได้พิจารณากัน ผมก็ มีไม่กี่
ประเด็ นที่อยากจะอภิป ราย หน้า 2-1 ที่ฝ่ายบริหารเสนอมาในหน้าหลัก การไม่มีรายละเอีย ดประกอบ
อาจจะเร่งรีบไปหรือเปล่า แต่ไม่เป็นไรผ่านไปแล้ว ผมมาดูแผนงานการศึกษาท่านตั้งไว้ประมาณสองร้อยสิบ
หกล้านบาท แต่ว่าแผนงานสาธารณสุขท่านตั้งไว้ยี่สิบกว่าล้านบาท ในช่วงโควิด-19 โรคระบาดตอนนี้ถ้า
เป็นไปได้ผมอยากให้ท่านฝ่ายบริหาร ท่านนายกฯ ช่วยลงมาดูนิดหนึ่งว่าเราจะเพิ่มงบประมาณแผนงาน
สาธารณสุขตรงนี้ได้หรือไม่ และมาแผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 43 ชุมชนท่านตั้งไว้หกล้านกว่า
บาท เศรษฐกิจแบบนี้ ประชาชนชาวบ้านไม่มีรายได้ เราควรจะหาโครงการทาให้มีอาชีพให้ เขาหารายได้ให้
ตัวเอง ให้มาช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนของเขา และหน้า 2-325 โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย
งบประมาณปี 2564 ถ้ าผมจาไม่ผิด เพิ่งก่อสร้างไปเสร็จเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ เ อง งบประมาณตัวนี้
3,500,000 บาท เหมือนกัน ตอนนี้มาขออีกบ่อ ผมไม่ทราบว่าปริมาณของขยะแต่ละวัน แต่ละเดือนแต่ละปี
4 – 5 เดือนที่ผ่านมาเต็มหรือเปล่าครับ มาขอทาใหม่อีกแล้ว โครงการหน้า 2-373 โครงการปรับปรุงระบบ
น้าพุลานรักบี้ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ผมไม่ได้ขัดข้องอะไร
ครับ แต่อยากจะถามหรือให้ฝา่ ยบริหารถามบุคลากรของเรา เพราะเราต้องยอมรับว่าบุคลากรช่างเกี่ยวกับ
งานน้าพุผมว่าเราไม่มี การบารุงรักษาก็ต้องซ่อมแซม ก็อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูแลการซ่อมแซม การดูแล
รักษา ผมฝากไว้เท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่
ทางฝ่ายบริหารได้เสนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณปี 2565 ผมก็ดูแล้วก็ปกติเพราะว่าส่วนมากจะเน้นใน
ด้า นการบริ หารจั ด การมากกว่า แต่ ผมก็ ภู มิใ จเกี่ย วกั บ งบประมาณที่ไ ปเน้น ในด้า นการศึก ษาของเด็ ก
งบประมาณสองร้ อ ยกว่ า ล้ า นบาท ผมคิ ด ว่ า บุ ค ลากร นั ก เรี ย นในเขตเทศบาลของเราจะมี คุ ณ ภาพ
แต่เสียดายอย่างหนึ่งก็คือ ระยะนี้เราไม่สามารถให้ความรูก้ ับเด็กได้ จะไปสอนทางออนไลน์ก็ไม่ได้ เพราะว่า
เด็ ก บางคนผู้ปกครองไม่มีแม้แต่มือถือ Wi-Fi ในบ้านก็ไม่มี เพราะฉะนั้น การจัดระบบแบบนี้ก็เสียดาย
เพราะว่าเราให้งบประมาณเยอะ ก็ดีใจกับทางฝ่ายบริหารที่ท่านเห็นความสาคัญในด้านนี้ และมีอีกเรื่องหนึ่ง
ที่นา่ กังวลก็คือ ในด้านงบประมาณปี 2564 ที่ผ่านไป มีงบประมาณโดยเฉพาะเงินสะสมหลายร้อยล้านบาท
ท่านนายกฯ ก็ไปใช้เกิดประโยชน์มากมายในสวนสาธารณะต่าง ๆ ไปซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะ
การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ตามที่ท่านได้ทาไป แต่ผมมีความกังวลก็คือ หลังจากที่เราปรับปรุงไปเรียบร้อย
แล้ว สวยงามอย่างดีแม้แต่ดอกไม้อะไรที่ท่านตกแต่งที่สวนเขลางค์ งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้าน
บาทถ้วน) ท่านทาไปแล้วการดูแลรักษานี่สาคัญที่ สุด จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีหรือไม่ ทาไปแล้ว
ถ้าไม่มีคนดูแล ก็เสียงบประมาณด้านนี้ ผมเป็นห่วงตัวนี้ แม้แต่อุปกรณ์ในสวนต่าง ๆ ก็เช่นกัน ผู้บริหารทุก
ท่านตั้งใจดีที่จะจัดการด้านบริการให้แก่ประชาชน แต่การดูแลรักษาไม่ค่อยมีหรือมีก็น้อยเกินไปเป็นต้น
ผมมาดูในเทศบัญญัตินี้ ดูในหนังสือซักซ้อมของทางกระทรวงมหาดไทย ผมดูว่างบประมาณเกี่ยวกับการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นายกฯ ไม่จัด โดยเฉพาะการป้องกันและระงับโรคติดต่อยังไม่ มี แต่ก็ภูมิใจที่
นายกฯ พูดเมื่อเช้าว่าเราจะใช้งบประมาณทันที ถ้าหากทางจังหวัดต้องการ แต่ไม่มีในแผนนี้ โรคโควิดนี้ ผม
คิดว่าไม่หมดจากประเทศไทยเป็น แน่ จะต้องมีทุกปี เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ผมว่าจะต้องมี
ทุกปี ขาดไม่ได้ เพราะสถานการณ์เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไร เราก็นึกไม่ถึงเหมือนกัน ผมอายุปูนนี้นึกว่าจะพ้นโรค
พวกนี้ไป ที่ไหนได้เจออีก เป็นต้น เราควรจะทาแผน ทางบประมาณ โดยเฉพาะบุคลากรของเรามีหน้าที่
ติดต่อประสานงานกับชาวบ้าน เราควรจะได้รับวัคซีนอันดับแรกเลย เพราะฉะนั้นเราจะหางบประมาณ
อย่างไรที่จะเอามาตั้งเพื่อที่จะให้บริการแก่คนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พนักงานของเรา และกลุ่ม
ชุมชนที่มีจิตอาสา กลุ่ม อสม. คณะกรรมการชุมชน ผูส้ ูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี เป็นจิตอาสาทั้งนั้นที่เป็นด่าน
หน้าที่เขาจะต้องคลุกคลีกับคนจานวนมาก เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาของพวกนี้ก่อนแต่เราจะไปพึ่งพา
อาศัยรัฐบาล ผมว่าเดี๋ยวนี้ครึ่งประเทศ 50% ยังไม่ถึงอาจจะประมาณ 20% ที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว ที่ เ หลื อ
ประมาณ 70 - 80% ยังไม่ได้ฉีด ท่านได้ไปสารวจหรือไม่ว่าในเขตเทศบาลของเรามีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มา
ช่วยเหลือ โดยเฉพาะองค์กรต่าง ๆ การไฟฟ้าแม่เมาะก็ซื้อของเขาเอง อบจ. ก็ฉีดวันนี้นะครับ เขาก็ทาของ
เขาเอง แต่ของเรายังไม่ได้ตั้งงบประมาณในด้านนี้เลย ไม่มาบริการให้เจ้าหน้าที่ของเราเลย ท่านผู้บริหาร
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ควรจะเห็นความสาคัญ ตรงนี้บ้างนะครับ อีกอย่างหนึ่ง ผมขออนุญาตเรียนถามท่านนายกฯ ว่าสถานที่ที่
ท่านพูดตอนเช้าว่า เรามีสถานที่พักสาหรับคนที่ไปรักษาเกี่ยวกับโรคโควิดมาแล้ว ท่านจะเอาไว้ที่ไหน ทราบ
ข่าวทางสื่อต่าง ๆ เขาบอกว่าจะเอาไว้ตรงข้า มกับบิ๊กซี จะเอาไว้จริงหรือเปล่าครับ เพราะตรงนั้นไม่ค่อย
เหมาะสม ก็ คือมีสถานศึก ษาอยู่ ก็ คือโรงเรียนพินิจวิทยา ผู้ปกครองเขาก็เป็นห่วงถึงแม้นว่าจะไม่มีโรค
ประเภทนี้อยู่ในบริเวณนั้น ที่กาลังรอผล แต่เขาก็มีความกังวล คนไทยเรานะครับเจอโรคตรงไหนก็อยากจะ
หนี เช่น โรงเรียนจิตอารีย์ เป็นต้น แม้แต่ถ นนยังเงียบ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม รถแถวบ้านผมแทบจะไม่มี
เพราะว่าเขาจะเว้นโรงเรียนจิตอารีย์ไป อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันสมมุติท่านจะไปทาตรงนั้น
ความรูส้ ึกของคนเรา ทั้ง ๆ ที่ไม่น่าจะกลัวเลยนะครับ เขาไปรักษามาแล้วเพียงแต่มาพักและรอส่งกลับบ้าน
เขาก็เข้าใจแบบนั้น แต่ว่าความรู้สึกของคนมันกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นแถวนั้นอาจจะมีร้านค้าขายต้นไม้
อาจจะมีชุมชนอยู่ใกล้ เขาก็ไม่คอ่ ยสบายใจ ถ้าท่านนายกฯ จะตั้งตรงนั้นจริง ๆ ก็ขอได้โปรดพิจารณาสักนิด
หนึ่งเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในบริเวณนั้นผมไม่ได้รังเกียจนะครับ เราต้องหาให้เขา แต่ที่
ของเรามีเยอะแยะ เช่น สนามกีฬากลางนีถ้ ูกต้องที่ท่านผู้ว่าฯ ไปจัด เพราะเป็นที่กว้างใหญ่ พื้นที่เยอะ อย่าง
นี้เป็นต้น ไม่มีปัญหา แต่สถานที่ที่เราจะจัดตรงตลาดหน้ าบิ๊กซีมันแคบและเป็นเขตชุมชน ท่านจะเอาคนไป
พักตรงนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะมีวธิ ีการป้องกันอย่างดีที่สุด แต่ความรู้สึกของคน ผมขอฝากท่านนายกฯ ด้วยนะ
ครับ ท่านก็คงจะได้เห็นได้รู้จากหนังสือที่ยื่นต่อท่านไปแล้วแม้แต่สิ่งต่าง ๆ ก็ลงไปเรียบร้อยแล้ว ตามที่ท่าน
ไปส ารวจไปดู ส ถานที่ต รงนั้ นว่ าเหมาะสมขนาดไหน อี ก เรื่ องหนึ่ ง เกี่ ย วกั บ งบประมาณรายจ่ า ย มีบ าง
แผนงานก็อาจจะไม่สอดคล้องเท่ากับความจาเป็นของชุมชนเหมือนกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านพูดไป
เกี่ยวกับการบริการด้านเคหะสถาน ด้านชุมชน ด้านความเข้มแข็งของชุมชน นี่ก็เป็นจุดสาคัญ โดยเฉพาะ
ประชาชน เดี๋ยวนี้แม้แต่ท่านก็เอาของไปมอบให้แต่ละชุมชนต่าง ๆ นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ไข แต่ก็
ได้รับผลกระทบอีกอย่างก็คือบางท่านไม่ได้สิ่งของพวกนี้ เขาก็ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการทามาหากิน
เช่นกัน ถ้าท่านไม่ตั้งงบประมาณตัวนี้เยอะมาก ๆ ประชาชนก็เดือดร้อน ทุกวันนี้สวนสาธารณะมีประโยชน์
แต่ตรงข้ามกั บ ชีวิตคน อันไหนจะส าคัญ มากกว่ากั น ผมว่ าชีวิตคนสาคัญ มาก สวนสาธารณะจะให้ ห รู
อย่างไรก็แล้วแต่ แต่บังเอิญว่าลาปางของเราติดโรคมากเกินไปสวนต่าง ๆ ปิด ถามว่าเกิดประโยชน์หรือไม่
ก็ไม่เกิดประโยชน์ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นขอท่านช่วยพิจารณาเกี่ยวกับด้านความเข้มแข็งของชุมชน
ว่าเขาจะทาอย่างไร ท่านไปสอบถามดู ไปดูว่าวัคซีนเขาได้ครบหรือไม่ เข็มหนึ่งยังไม่ครบเลยครับ บางท่าน
ก็ เ ข็ ม ที่ ส องแล้ ว อั น นี้ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ก็ ข อฝากงบประมาณตั ว นี้ ส าหรั บ การป้ อ งกั น ด้ า นสาธารณภั ย
โดยเฉพาะวางแผนเกี่ยวกับการให้วัคซีนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลของเรา ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
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ลาปาง ผมจะตั้งข้อสังเกตในเล่มสีชมพู ประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการบ่อขยะ ในหน้าที่ 2 ผมดูในรายละเอียดโครงการข้อที่ 2 แผ่น HDPE โพลีเอลีนชนิดความหนาแน่น
สูงผิวเรียบ หนา 1.5 ม.ม. พอดีผม search ข้อมูลในเว็บไซต์ www.hdpethai.com เขาให้คาแนะนาว่าควรจะ
ใช้ 2 ม.ม. หรือไม่ในการใช้ทาบ่อขยะ เพราะ 1.5 ม.ม. อาจจะเหมาะแก่การใช้ปูรองไบโอแก๊ส ผมก็คานึงถึง
ความคุ้มค่าในการที่จะจัดสร้างหรือจัดทา ก็ขอตั้งข้อสั งเกตไว้ และเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้ผมก็ขอฝาก
พิจารณาผมทางานและผมได้ไปสัมผัสพื้นที่บ่อย เรื่องสาคัญก็น่าจะมีเรื่องถนนและเรื่องไฟ ผมเห็นบรรจุ
ถนนในแผนหลายเส้นทาง ผมอยากจะขอผู้บริหารพิจารณาในเส้นจามเทวีตั้งแต่แยกม้าขาวไปจนถึงสุดเขต
ของเทศบาลนคร และอีกเส้นทางหนึ่ง ถนนบุญวาทย์ค่ายทหารตั้งแต่บริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอเมืองไปจน
สุดเส้นหลังค่ายสะพานห้วยแม่กระติ๊บนะครับ ผมเชื่อว่าเส้นทางนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนสถานที่ราชการในตัวจังหวัด
อาเภอเมืองใช้สัญจรบ่อยมากซึ่งเป็นปัญหาที่สัมผัสได้เห็นได้ด้วยตาจริง ๆ ครับ ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารก็ได้รับฟังความ
คิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนข้อสังเกตและได้ให้ความสนใจในทุก ๆ เรื่อง ได้บันทึกไว้ทั้งหมดแล้วในสิ่งที่เราคิดว่า
เป็นประเด็นที่มีความสาคัญเราก็จะเอาไปพัฒนา ในสิ่งที่เราคิดว่าเรามีอยู่แล้วในแผน เราก็จะดาเนินการ
ตามแผน ในสิ่งใดที่เราจะสามารถปรับปรุงได้เราก็จะปรับปรุง ในสิ่งใดที่เราจะเร่งดาเนินการได้ในปี 2564
โดยใช้เงินเหลือจ่าย เราก็จะเร่งดาเนินการ ทั้งหมดนี้จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกเรื่อง ขอขอบพระคุณท่าน
ประธานที่ให้โอกาส ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความสนใจ และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้ง
ข้อสังเกตทุก ๆ เรื่อง ขอบพระคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมที ร า สั ท ธาธิ ก สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ดิฉันไม่มีอะไรสาคัญเพียงแต่ว่าขอ
ช่วยดูหน้า 2-89 ว่าลงผิดช่องหรือเปล่าเท่านั้นค่ะ ในส่วนวัสดุงานบ้านงานครัวปีนี้สูงถึง สิบห้าล้านบาทและ
ค่าอาหารเสริมเป็นศูนย์ แต่ดูในรายละเอียดหน้า 2-258 ระบุไว้ว่ารายการอาหารเสริม (ค่านม) ไปอยู่ใน
วัสดุงานบ้านงานครัว ก็เลยไม่แน่ใจว่ามีการบันทึกผิดพลาดหรือเปล่าค่ะ เผื่อประชาชนมาอ่านแล้วตกใจ
เรื่องที่ 2 ถ้ าเกิ ด เราไม่เ ข้าไปอ่านหรือว่ามีคนตั้งข้อสังเกตจริงๆเราก็ จะอธิบ ายเขาไม่ไ ด้ อย่างเช่น เงิน
อุดหนุนของชุมชนย้ายจากงานของโรงพยาบาลไปอยู่งานสาธารณสุข ก็คือย้ายจากหน้า 2-212 ไปอยู่ที่หน้า
2-131 อย่างนี้เป็นต้น ดิฉันมาดูว่าเงินอุดหนุนของ อสม. ที่อยู่หน้า 2-120 รายละเอียดตรงนี้ดิฉันหาไม่เจอ
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ว่าย้ายไปอยู่ที่หน้าไหน เรื่องที่ 3 เรื่องงานนาฏศิลป์ งานกีฬา งานลอยกระทง สงกรานต์ งานสาคัญ ๆ
มีการตัง้ งบไว้ที่เหมาะสมหรือยังกับสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดเช่นนี้คะ ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา
นางสาวอุษา สมคิด ผู้อานวยการสานักการศึกษา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพดิฉัน
นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของอาหาร
เสริมนม ตามหน้า 2-89 ที่เป็นศูนย์ เนื่องจากการจัดทางบประมาณในปี 2565 ทางกรมได้แยกประเภทของ
ค่าใช้จ่ายที่ให้เราตั้งงบประมาณ นาอาหารเสริมนมไปไว้ในค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เราจาเป็นที่จะต้องลดใน
ค่าอาหารเสริมนมออกและไปรวมอยู่ในวัสดุงานบ้านงานครัวตามที่กรมให้เราตั้งงบประมาณค่ะ ส่วนยอด
งบประมาณก็คงเดิมคงจัดสรรตามรายหัวของนักเรียน ขออนุญาตชีแ้ จงเท่านี้ค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครั บ ไม่มีนะครับ เมื่อ ไม่มีท่านใดจะอภิป รายแล้ว ผมขอปิดอภิปรายนะครับ ก่อนที่จะขอมติใ นวาระรับ
หลักการขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนครับ
นายยุทธนา ศรีสมบู รณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่
ประชุมทั้งหมด 23 คนครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไป
ผมจะขอมติ ที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 สมาชิกท่านใดรับหลักการ โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ รับหลักการ 22 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการ โปรดยก
มือครับ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ หลั ก การของร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 22 เสียง, ไม่รับหลักการ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปผมจะนาปรึกษาในเรื่องการตั้ง
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ระยะเวลาการนาเสนอค าแปร และระยะเวลาการพิจ ารณาคาแปร ขอเชิ ญ
เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงระเบียบก่อนครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล
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นครล าปาง เกี่ ย วกั บ ญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะมา ณรา ยจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
หลั งจากที่ส ภาเทศบาลมีมติรับ หลั กการในวาระที่ 1 เรีย บร้อยแล้ว ผมขออนุญ าตเรีย นชี้แจงระเบีย บที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมี ม ติ รั บ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ” ข้อ 49 “ญัตติร่างข้อบั ญ ญั ติ ที่ส ภาท้ อ งถิ่ น
ลงมติ รั บ หลั ก การแล้ว ถ้ า จะต้ อ งส่ ง ให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” และวรรคสอง “ภายในระยะเวลา
เสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควร
จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดี ยวกับการเสนอญัตติ การเสนอคาแปรญัตติให้อนุโ ลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ”
ข้อ 59 “การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลด
จานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และ
วรรคสอง “คาแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่
สภากาหนดตามข้อ 45 วรรคสามและข้อ 49 วรรคหนึ่ง ” ข้อ 60 “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือ
เพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคาแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ แ ปรญั ต ติ ” ข้อ 61 “ห้ามไม่ให้แ ปรญั ต ติ
ในรายการและจานวนเงินซึ่งมีขอ้ ผูกพันอย่างใดอย่ า งหนึ่ ง ดังต่อไปนี้ (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (2)
รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ง
หรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด” นี่คือหลักการที่จะต้องใช้ประกอบการพิจารณาของที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นลาดับต่อไป เพราะฉะนั้นผมจะสรุปว่า ที่ประชุมแห่งนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ไม่เกิน 7 คน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาฯ ข้อ 103 (1) ประกอบด้วยข้อ 105 (3) ส่วน
วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นกาหนดจานวนแล้ว ให้ เลือกทีละคน เป็นไปตาม
ระเบียบข้อ 107 อีกประเด็นหนึ่ง เมื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ ที่ประชุมแห่ง
นี้ก็จะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่ายี่สบิ สี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นรับหลักการ ตามระเบียบข้อ 45 วรรคสาม สรุปว่าสิ่ง
ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาในล าดั บ ต่ อ ไปก็ คื อ 1. เสนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ 3-7 คน 2. เลื อ ก
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คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทีละคน 3. สภาต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นรับหลักการ ผมนาเรียนต่อท่านประธานฯ เพื่อนาปรึกษาหารือที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ
ในเรื่องเหล่านีเ้ ป็นลาดับต่อไป ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ข้อระเบียบเมื่อสักครู่ ผมจะนาปรึกษาท่านสมาชิกสภาฯ ตามลาดับนะครับ ลาดับแรก จานวนคณะกรรมการ
แปรญัตติ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครล าปาง ผมขอเสนอให้ มี ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 7 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
คณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ จานวน 7 คน ขอผู้รับ รองครับ มีนายวันชนะ สุวรรณเนตร และนายสุพจน์
มูลบ้านดง เป็นผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครลาปาง จานวน 7 คน
นายนพดล ผดุง พงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ที่จะท าหน้าที่เ ป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 1 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไ พบู ล ย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ยนท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ขอเสนอ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 1
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย พงษ์ไ พบูลย์ เสนอ
นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ มีนายวันชนะ
สุวรรณเนตร และนายสุพจน์ มูลบ้านดง เป็น ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่น
หรือไม่ ไม่มนี ะครับ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ทาหน้าที่เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 1
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 คนที่ 2 เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ์ ใ จสี สมาชิ กสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ยนท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นางรัญจวน คาพิชัย
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 2
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เสนอ
นางรัญจวน คาพิชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ มีนายวันชนะ สุวรรณเนตร
และนายสามารถ พุทธา เป็นผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางรัญจวน คาพิชัย ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 2
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 คนที่ 3 เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายบุญทรง ชุ่มแสง ทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 3
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ เสนอ
นายบุญทรง ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ คนที่ 3 ขอผู้ รั บ รองครับ มีนายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
และนายจรูญ เติงจันต๊ะ เป็นผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายบุญทรง ชุ่มแสง ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 3
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 คนที่ 4 เชิญ นายสามารถ พุทธา
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นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เ คารพ
กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล ทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 4
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ พุท ธา เสนอ นางสาว
สรัญญา เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 ขอผู้รับรองครับ มีนางรัญจวน คาพิชัย และ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็นผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติ ท่ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ นางสาวสรั ญ ญา เจนวานิ ช กุ ล ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 4
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 คนที่ 5 เชิญ นายวันชนะ สุวรรณเนตร
นายวั น ชนะ สุ ว รรณเนตร สมาชิ กสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ยนท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผมนายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 คนที่ 5
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ สุวรรณเนตร เสนอ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ มีนายจรูญ เติงจันต๊ ะ
และนางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็นผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่
ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 5
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 คนที่ 6 เชิญ นายสุพจน์ มูลบ้านดง
นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายวันชนะ สุวรรณเนตร ทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 6
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสุพจน์ มูลบ้านดง เสนอ นายวันชนะ
สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 ขอผู้รับรองครับ มีนางสาวอมลยา เจนตวนิ ชย์ และ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เป็นผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายวันชนะ สุวรรณเนตร ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 6
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 คนที่ 7 เชิญ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉันนางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 คนที่ 7
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัช รี ลออเลิ ศลัก ขณา
เสนอ นายวิบูล ย์ ฐานิส รากู ล เป็น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ คนที่ 7 ขอผู้ รับ รองครับ มีนายบุญ ทรง
ชุ่มแสง และนายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกุล เป็น ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่น
หรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล ทาหน้าที่เป็น คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 7
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้เลือกสมาชิก
สภาฯ ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จานวน 7 ท่าน คือ
1. นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
2. นางรัญจวน
คาพิชัย
3. นายบุญทรง
ชุ่มแสง
4. นางสาวสรัญญา
เจนวานิชกุล
5. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี
6. นายวันชนะ
สุวรรณเนตร
7. นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
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มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี มติ เห็ นชอบแต่ งตั้ งสมาชิ ก สภาฯ จ านวน 7 ท่ า น ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่
1. นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
2. นางรัญจวน
คาพิชัย
3. นายบุญทรง
ชุ่มแสง
4. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
5. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี
6. นายวันชนะ
สุวรรณเนตร
7. นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ลาดับต่อไป ผมขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ได้ ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เสนอค าแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอระยะเวลาในการ
เสนอคาแปรญั ต ติ ฯ จานวน 4 วัน คื อ วั น ที่ 18, 19, 20 และ 21 สิ ง หาคม 2564 ตั้ ง แต่ เ วลา 9.00 –
16.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไ พบูลย์ เสนอ
ระยะเวลาในการเสนอคาแปรญัตติฯ จานวน 4 วัน คือ วันที่ 18, 19, 20 และ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา
9.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ มีนางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา
และนายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ เป็นผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลา 4 วัน คือ วันที่ 18, 19, 20 และ 21
สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ลาดับต่อไป ขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ
ระยะเวลาในการพิจารณาคาแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณาคาแปรญั ต ติ ฯ ของคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ จานวน
2 วัน คือ วันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
ระยะเวลาในการพิจารณาคาแปรญัตติฯ จานวน 2 วัน คือ วันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา
9.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ มีนายกรณฐพรครองภพ สท้าน
ไตรภพ และนางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา เป็นผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ
มติ ท่ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ก าหนดให้ มี ร ะยะเวลาในการพิ จ ารณาค าแปรญั ต ติ ฯ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 2 วัน คือ วันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เป็นอันว่า ในข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครลาปาง วาระที่ 1
ขั้นรับหลักการ ก็ผ่านพ้นไปแล้ว ทั้งนี้ ก็ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทางานตามเวลาที่ สภาฯ กาหนดไว้
ข้างต้นนีค้ รับ หลังจากปิดประชุมเรียบร้อยแล้วขอให้คณะกรรมการแปรญัตติรอพบท่านเลขานุการสภาเพื่อ
ประชุมคณะกรรมการต่อนะครับ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ

ในระเบีย บวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมมีเรื่อง
ที่จะสอบถามท่านผู้บริหารที่ประชาชนในชุมชนศรีชุม -ป่าไผ่ ที่ได้ขอวางท่อระบายน้าระยะทาง ประมาณ
30 - 40 เมตร เพราะตอนนี้เ ป็น ฤดู ฝน เขากลั วนะครับ ก็ อ ยากจะให้ท างเทศบาลไปท าท่อ ให้ไ วหน่อ ย
ผมอยากได้รับคายืนยันจากท่านว่า ท่านได้ส่งหนังสือผ่านไปยังท่านผู้บริหารแล้ว อยากทราบว่าท่านจะ
ดาเนินการเมื่อไหร่ อยากจะทราบวันเดือนปีจะใช้เวลานานเท่าไหร่ เพราะชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อน
จริง ๆ นะครับ ผมจึงได้มาเรียนในห้องประชุมแห่งนี้ ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ายบริหารคงจะรับทราบเรื่องแล้ว
นะครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ความจริงโครงการทุกโครงการเราเร่งทุก โครงการ ให้ความสาคัญทั้งนั้นครับ แต่ว่าช่วงประชุมกัน
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ทุกครั้งก็มีปัญหาอยู่ที่คนของเราน้อย เครื่องมือเครื่องจักรของเราน้อย ถ้าท่านจะให้ผมตอบว่าชุมชนศรีชุมป่า ไผ่ ต้ อ งการท่ อ ระบายน้ า 30 - 40 เมตรจะได้ วั น ที่ เ ท่ า ไหร่ ผมขออภั ย จริ ง ๆ ผมยื น ยั น ไม่ ไ ด้ จ ริ ง ๆ
เพราะว่าตั้งแต่เราประชุมมาสองเดือนกว่า ๆ งบที่ผ่านสภาไปแล้ว งานง่าย ๆ ภายในเราเอง งานปรับปรุง
ห้องนายกเทศมนตรีป่านนี้ก็ยังไม่ได้ทาเลย จนบัดนี้ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างนะครับ เพราะฉะนั้นงานโครงการ
ต้องไปสารวจ ออกแบบแล้ว จึงเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กว่าจะประกาศ กว่าจะได้ผู้รับเหมาใช้เวลา
ประมาณสองถึงสามเดือนจึงจะเริ่มโครงการ ให้ผมยืนยันว่าวันที่เท่าไหร่ ผมตอบไม่ได้จริง ๆ ครับ ขออภัยด้วยครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ความจริงแล้วระยะการวางท่อไม่เยอะ
เท่าไหร่ เราสามารถที่จะเอาพนักงานเราไปทาได้เพื่อแก้ปัญหานีก้ ่อน ไปวางท่อ 40 ก็ได้ ไปวางให้เขา เขาจะ
ได้สบายใจ สาหรับการลาดยางยังไม่จาเป็นครับ แต่อยากขอให้วางท่อก่อน เขาจะได้มีที่ระบายน้านะครับ
เราสามารถที่จะขอเจ้าหน้าที่พนักงานของเราไปทาได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกฯเทศมนตรีนครลาปาง
ตามที่ท่านสมาชิกได้แสดงความห่วงใยกับประชาชนศรีชุม-ป่าไผ่ ตาบลพระบาท ขอเรียนว่าระยะเวลาที่
ผ่านมาก่อนที่ฝนจะตก เมื่อวานฝนก็ตกหนักมาก แต่ก่อนที่ฝนจะตก เราก็มีความห่วงใย และจากข้อมูลที่
ผ่านมา ระยะเวลาสี่ห้ าปี ที่ผ่ านมาจะมี ปัญ หาน้าท่วมบริ เ วณต าบลพระบาท ตั้ งแต่แยกป่ าขามบริ เ วณ
ปั๊มน้ามัน ป.ต.ท. บริเวณตลาดพระบาท บริเวณสนามบิน บริเวณศรีชุมป่าไผ่ ไปถึงหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ด้วย
ข้อมูลดังกล่าวที่เราได้รับทราบมาทางสานักการช่าง ทางสานักปลัดเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเองและ
สมาชิกสภาหลายท่านก็ได้ไปตรวจว่า เกิดปัญหาอะไรขึ้น ขอเรียนชี้แจงว่า จากสมัยที่ผ่านมามีการต่อท่อ
ระบายน้า เชื่อมต่อระหว่างถนนสนามบินบริเวณห้าแยกประตูชัย เชื่อมต่อไปที่ถนนไปรษณีย์ และลงแม่น้า
วังเป็นโครงการของเทศบาลต่อท่อพีอีขนาดใหญ่ จากการก่อสร้างดังกล่าวก็มีการไปอุดท่อระบายน้าไม่ให้
น้าจากบริเวณป่าขาม บริเวณฝั่งขวาของถนนไฮเวย์ขาขึ้น ถนนลาปางงาวไปอุ ดท่อระบายน้าไว้โดยไม่ให้น้า
ข้ามจากตาบลพระบาทเข้ามาสู่ตาบลสวนดอกหัวเวียง ด้วยวัตถุ ประสงค์ใด อาจจะเป็นการหลงลืมว่า
ระหว่างการก่อสร้างก็ไปกั้นท่อระบายน้าไว้ หลังจากนั้นก็ไม่มีการเปิดท่อระบายน้า ทาให้ 4 – 5 ปีที่ผ่านมา
เมื่อมีฝนตกบริเ วณดั งกล่าว ตลาดพระบาท สนามบิน ศรีชุม -ป่าไผ่ หมู่บ้านสุขสวัสดิ์เ กิดน้าท่วมอย่าง
ต่อเนื่องนะครับ จึงมีการออกไปตรวจสอบ อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ทาการลอกท่อระบายน้าบริเวณถนน
ไฮเวย์ลาปางงาวฝั่งซ้าย ก็คือบริเวณฝั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บริเวณหมู่บ้านป่าขาม ขณะนี้ลอก
เป็นที่เรียบร้อยและสองวันที่ผ่านมาที่ มีฝนตกหนัก ผมก็ได้ออกไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าพนักงานป้องกัน
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ทางดับเพลิง เทศกิจ ก็ปรากฏว่า น้าระบายได้คล่องตัวขึ้น ผมเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นศรีชุม ป่าไผ่ ตลาดพระบาท หมู่บ้านสุ ขสวั สดิ์ รวมไปถึงชุมชนป่าขามเอง ห้าแยกประตู ชัย รวมไปถึงบริเ วณ
เซ็นทรัลก็คือถนนสวนดอก ถนนทิพย์วรรณ น่าจะระบายน้าได้คล่องขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้ไว้วางใจ
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ก็ขอเรียนว่าหากท่านสมาชิกสภามีขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า ยังมีน้าท่วมขังบริเวณใด หรือ
อาจจะเกิดเหตุอะไรขึ้น ควรจะแก้ไขอย่างไร ทางผู้บริหารพร้อมที่จะรับฟัง พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ท่าน จึงกราบเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ปัญหาที่เขาเดือดร้อนทุกวันนี้ไม่ใ ช่ตามที่
ท่านพูดนะครับ คือเมื่อก่อนมีที่ระบายน้าอยู่ เป็นที่ชาวบ้านอยู่ และปรากฏว่าข้างบ้าน เจ้าของเขาถมที่ปรับ
พืน้ ที่ของเขา ในที่สุดเขาก็ไม่มีที่ระบายน้า เขาก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับ ไม่เกี่ยวกับทางป่าขาม เดี๋ยวนี้
แถวสุขสวัสดิ์ก็ไม่มีนาท่
้ วมมานานหลายปีแล้ว ไม่เคยท่วมเลย ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่องอื่น ๆ
อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ วันนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้การดาเนินการประชุมเป็นไปด้วย
ความราบรื่นและมีข้อซักถามที่เ ป็นประโยชน์มากมายสาหรับ ผู้บ ริหารที่จะนาไปปรับ ปรุงแก้ไ ขเพิ่มเติม
ในชั้นแปรญัตติ สมาชิกท่านใดที่จะแปรญัตติก็จาวันเวลา สถานที่ที่เราแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อสักครู่ และ
เราจะมาพบกันอีกครั้งในการประชุมในวาระที่สอง วาระที่สาม ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขณะนี้เราใช้
เวลาพอสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ
เลิกประชุม เวลา 18.05 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
(ลงชื่อ) ....................................................................
(นายนพดล ผดุงพงษ์)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
หมายเหตุ
ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
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