
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 17. นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายณัฐกิตติ ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 20. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  23. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด) 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายนิมิตร จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 5. นายจ าเนยีร  ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 6. นายชนวน จริจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 7. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 8. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 9. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายชาตร ี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาล 

 2. นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

 3. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 4. นางสาวจติลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 5. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 6. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 7. นายโสภณ จนิตาคม ผูจ้ัดการสถานธนานุบาล 

 8. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 9. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศกึษา 

 10. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศกึษาฯ 

 11. นายมนัสพี เดชะ นายช่างเขียนแบบอาวุโส 

   รก.ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 12. นายสุทัศน์ ก้องสุรกานต์ หัวหนา้ฝา่ยสาธารณูปโภค 

 13. นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝา่ยบริการและเผยแพร่วชิาการ 

 14. นางสาววิไล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

 15. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมกิจการขนส่ง 
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  16. นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหนา้ฝา่ยพัฒนารายได้  

 17. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยกิจการสภา 

 18. นายศุภชัย วงค์บรรใจ หัวหนา้ฝา่ยนิตกิาร 

 19. นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

  20. นางพัชนิดา สุวรรณจักร์ นักวิชาการคลังช านาญการ 

 21. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

 22. นางวิจติรา เตียวตระกูล นักวิชาการคลังช านาญการ 

 23. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 24. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 25. นายอ านาจ ดวงใย เทศกิจ 

 26. นายพิทักษ์ สิงหเ์พ็ง เทศกิจ 

 27. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

 28. นายสมหมาย ปกติ เทศกิจ 

 29. นางสาวจันจริา พิลึก คนงานสารบรรณ 

 30. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

 1. นายปรัว บุรีณ ์ สื่อมวลชน 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      

ท่านผู้บริหาร ท่านข้าราชการ พนักงานเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ การประชุมวันนี้เป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 กระผมนายยุทธนา  

ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้

แล้ว มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมจ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุม ก่อนที่จะได้เริ่มการประชุม เพื่อความ

เป็นสิรมิงคล ขอกราบเรียนเชญิท่านประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนพดล  ผดุงพงษ์ ได้เป็นประธาน

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (มีสมาชิกสภาฯ เข้ามาในที่

ประชุมเพิ่มเติมจ านวน 1 คน) กราบเรียนเชญิครับ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง           

ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ต่อไปขอ

เชญิเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจง เชญิครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาลนครล าปางและหนังสือจากนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 2  ประจ าปี 2564 

---------------------------- 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และ/หรือ

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก ประจ าปี 2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564  

มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 2 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังความแจ้งแล้วนัน้ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 ประธานสภาเทศบาลนครล าปางจึงเรียก

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่

วันที่ 2 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

นพดล  ผดุงพงษ์ 

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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หนังสือ 

ที่ ลป 52001/3669            ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

              ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

11  สิงหาคม  2564 

เรื่อง    มอบหมายผูแ้ถลงข้อเท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  หนังสอืสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/49 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2564 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 

ประจ าปี  2564 ในวันจันทร์ที่  16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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

ล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รอง

นายกเทศมนตรีฯ ที่รับผดิชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภา

เทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายกิตติ  จวิะสันตกิาร  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

2. นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ   รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

          นิมิตร  จวิะสันตกิาร    

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง     

ก็ได้อ่านประกาศเรียกประชุมและหนังสือกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง 

และอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปางแล้วนะครับ กระผมนายนพดล  ผดุงพงษ์ 

ประธานเทศบาลนครล าปาง ได้นับองค์ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว บัดนี้ถึงเวลาแล้ว ผมขอเปิดการประชุม
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สภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2564 ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

คร้ังท่ี 6/2564  

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ขอ้ 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ครัง้ที่ 6/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหม

ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือวา่ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

1.2 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ครั้งที่ 6/2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ    

ทุกท่านได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีถือว่าที่

ประชุมรับทราบนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

1.3 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

คร้ังท่ี 3/2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 1.3 ประกาศเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุม

รับทราบนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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1.4 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

คร้ังท่ี 4/2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 1.4 ประกาศเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน    

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุม

รับทราบนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2564 วันจันทร์ท่ี 28 มิถุนายน 2564  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ นาย

ภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ผมอยากจะขอหารือเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ     

สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 28 มถิุนายน 2564 พอดีต้องยอมรับว่าผมก็ยังใหม่อยู่กับการ

ด าเนนิการในสภา แต่ผมเห็นระเบียบประชุมครับท่านประธาน ในข้อ 107 ในการเลือกคณะกรรมการ วรรค

สอง ที่บัญญัติว่า “การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้น า

วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ผมคิดว่าทุกท่านคงจะมีระเบียบอยู่ในมือ ในข้อ 12 บัญญัติ

ว่า “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  ซึ่งในข้อ 107 การเลือก

คณะกรรมการ เขาให้ใช้ข้อ 12 ซึ่งข้อ 12 ก็ให้น าความข้อ 8 มาใช้บังคับ ซึ่งความในข้อ 8 ก็บัญญัติว่า “วิธี

เลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตน

เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง      

ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว” ผมเกิดข้อสงสัยซึ่ง   

ที่หารอืผมก็ไม่อยากใหค้ิดว่าผมมาตีรวนหรอืมาประวิงเวลาอะไร แต่ผมมีข้อสงสัยซึ่งเป็นระเบียบที่กล่าวมา 

โดยในรายงานการประชุม ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 มีท่านสมาชิกในหน้า 9 ผมยกตัวอย่าง ผมจะ
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ขออนุญาตนะครับ ของท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาฯ ที่เสนอสามคนรวดเดียวแบบนี้ และมีผู้

รับรองสองท่านครับท่านประธาน ผมอยากจะสอบถามเพี่อให้ประเด็นนี้คลายความสงสัย ผมอยากจะ

สอบถามว่ามีระเบียบหรือหนังสือสั่งการพิเศษนอกเหนือจากระเบียบประชุมสภาตาม ข้อ 107, ข้อ 12 และ

ข้อ 8 หรอืไม่ ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขออนุญาตช้ีแจงในระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภาที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เรียนสอบถาม ส าหรับข้อ 

107 ได้ก าหนดวิธีการเลือกคณะกรรมการสภา ซึ่งคณะกรรมการสภานี้ บทบัญญัติก าหนดไว้มีสองกรณี    

ก็คือ คณะกรรมการสามัญกับคณะกรรมการวิสามัญ ส่วนในรายงานการประชุม หน้าที่ 9 เป็นการเลือก

ตัวแทนเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการตามที่เทศบาลร้องขอ  เพราะฉะนั้นกรณีเช่นนี้ ไม่ถือว่าเป็น

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ไม่ได้เป็นคณะกรรมการที่ท างานในนามที่สภาท้องถิ่นได้มอบหมาย เป็นบุคคลที่

สภาท้องถิ่นเลือกเป็นตัวแทน จงึไม่เข้าข้อบังคับตามข้อ 107 ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหม

ครับ ไม่มนีะครับ สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่ม ีผมจะขอมตริับรองรายงานการ

ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก   

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 28 มถิุนายน 2564 โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 20 

เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 28 มถิุนายน 2564 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3

ประจ าปี 2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.2 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564          

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 มสีมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรอืไม่ครับ เชญิครับ เชญิ นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ  

กระผม นายสุคนธ์  อนิเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
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- หน้าที่ 76 นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 3 ข้อความ “การวางท่อไม่เกิน 3 – 4 เมตร” ขอแก้ไข

เป็น “การวางท่อไม่เกิน 30 – 40 เมตร” ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไหม

ครับ ไม่มีนะครับ ตามที่นายสุคนธ์  อินเตชะ ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 76 นับจากข้างบนลงมา 

บรรทัดที่ 3 ข้อความ “การวางท่อไม่เกิน 3 – 4 เมตร” ขอแก้ไขเป็น “การวางท่อไม่เกิน 30 – 40 เมตร” 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมโปรดยกมอืครับ  

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 19 เสียงครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง       

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564  

- หน้าที่ 76 นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 3 ข้อความ “การวางท่อไม่เกิน 3 – 4 เมตร” แก้ไขเป็น 

“การวางท่อไม่เกิน 30 – 40 เมตร”  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการ

ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 21 

เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

 3.1 เรื่อง เกี่ยวกับแผนการด าเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (โดย นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ข้อ 3.1 

เรื่อง เกี่ยวกับแผนการด าเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (โดย นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง) 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 



10 

 

เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับแผนการด าเนินการป้องกันและระงับโรคติดตอ่ ดังนี้ 

 ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ก าลังระบาดอยู่ภายในประเทศ และที่ส าคัญภายใน

เขตเทศบาลนครล าปางขณะนี้ก็มีผู้ติดเชื้อใหม่ทุกวัน และมีแนวโน้มที่จะมีจ านวนเพิ่มขึ้น แม้จะมีผู้ที่รักษา

หายขาดแลว้กลับบ้านได้เป็นจ านวนมากเช่นกัน แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ และ

เนื่องจากขณะนี้มีประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันทั่วไปอย่างแพร่หลายในเรื่องของวัคซีนที่จะน ามาใช้ฉีดให้กับ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องท างานอยู่ด่านหน้าที่ต้องพบปะผู้คนเป็น

จ านวนมากในทุกๆวัน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข ประธานชุมชน และคณะท างานภายในชุมชนต่างๆรวม

ไปถึงประชาชนอีกหลากหลายคนในเขตเทศบาลนครล าปางนี้ ก็ยังมีบุคคลที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอยู่อีกเป็น

จ านวนมาก ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอเสนอกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีว่า นอกจากแผนการด าเนินการเยียวยา

ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ที่องคก์รภาคเอกชนต่างๆ นั้นสามารถที่จะร่วมมือกัน

ด าเนินการควบคู่ไปกับทางภาครัฐได้ด้วยแล้ว ในฐานะที่เทศบาลนครล าปางซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ             

มีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 ที่ให้เทศบาลนครสามารถท ากิจการ

ที่เป็นการป้องกันและระงับโรคติดตอ่ ตามมาตรา 50 (4) ภายใต้บังคับของมาตรา 56 (1) และมาตรา 53 (1) 

ที่ได้บัญญัติให้อ านาจไว้ ทางผู้บริหารได้มีการตระเตรียมแผนที่จะด าเนินการเพื่อป้องกันและระงับ  

โรคติดตอ่โควิด 19 ให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครล าปางนี้อย่างไรบ้าง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุกระทู้ถามนี้เข้าสู่วาระการประชุมที่จะมาถึงนี้ด้วย เพื่อ

นายกเทศมนตรี จะได้ตอบกระทู้ถาม เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้แจ้ง และเสริมสร้างความเข้าใจให้กับภาค

ประชาชนได้ทราบต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 

ภัทร  โลหติกาญจน์ 

(นายภัทร  โลหิตกาญจน์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่ผู้บริหารจะได้ตอบกระทู้ถาม   

ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชญิครับ 
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นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง เพื่อเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติเรื่องระเบียบเกี่ยวกับกระทู้ถาม ขออนุญาตชี้แจงให้

สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารับทราบร่วมกัน ในการตั้งกระทู้ถามตามระเบียบวาระนี้ เป็นไปตามระ เบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 87 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “กระทู้ถาม 

คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอัน

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผูบ้ริหารท้องถิ่น” และข้อ 92 “การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ

ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง แม้ไม่ได้

ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่ง

ต่างหาก ค าถาม ข้อเท็จจริง ตลอดจนค าชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ าซาก หรือมีลักษณะเป็น

การอภิปราย” และข้อ 98 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก

สามครั้งเว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่น

อนุญาต การซักถามนัน้ ผูต้ั้งกระทู้ถามมสีิทธิที่จะชีแ้จงขอ้เท็จจริงประกอบได้เท่าที่จ าเป็นแต่ต้องไม่เป็นการ

อภปิราย ผูบ้ริหารท้องถิ่นมสีิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นวา่เรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับ

ประโยชน์ส าคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ

ภายในก าหนดเวลาตามข้อ 95” และข้อ 100 “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นคน

หนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต” นี่ก็เป็นระเบียบกฎหมาย

เกี่ยวกับการตัง้กระทู้ถามผูบ้ริหารไว้เป็นแนวทางปฏิบัติตอ่ไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิผูบ้ริหารครับ 

นายนิมิตร  จวิะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร

ล าปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี

นครล าปาง ผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้กรุณาตั้งกระทู้ถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความ

เป็นอยู่ ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง ซึ่งเป็นความปรารถนาที่ดีที่เราจะ

ร่วมกันในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ซึ่งก าลังเป็นกระแสใหญ่ทั่วโลกใน

ปัจจุบันนี้ ส าหรับเทศบาลนครล าปาง ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ     

ผูท้รงเกียรติได้ทราบ และพอเข้าใจโดยสังเขปว่า การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 นี้ มีโครงสร้างใน

การบริหารจัดการทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ในระดับประเทศมีการจัดตั้งศูนย์

บริหารสถานการณ์โควิด ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก็ได้ก าหนดนโยบายและมาตรการส าคัญใหญ่ ๆ 

ส าหรับประเทศทั้งประเทศ ไม่ว่าเรื่องการป้องกัน การควบคุม และมาตรการการปฏิบัติต่าง ๆ ของ
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ประชาชนในประเทศ เพื่อที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ จากศูนย์บริหาร

สถานการณ์โควิดในระดับชาติโดยนายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายและสั่งการไปยังภูมิภาค 

ก็คือ จังหวัดต่าง ๆ ทุก ๆ จังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า ทุก ๆ จังหวัดจะมีการตั้งศูนย์

ปฏิบัติการที่เรียกว่า ศปก. จังหวัด ก็จะท างานอยู่สองสาย สายหนึ่งก็คือ ผ่านสายการบริหารงานของผู้ว่า

ราชการจังหวัดเอง ซึ่งเป็นการบริหารงานสายภูมิภาค ผ่านไปยังนายอ าเภอทุก ๆ อ าเภอ แล้วก็ลงไปถึง

ต าบลและหมู่บ้าน ส าหรับสายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้อยู่ในสายบังคับบัญชาของทางจังหวัด

โดยตรง แต่ก็อยู่ในสังกัดของจังหวัด ผูว้่าราชการจังหวัดก็มอบหมายและขอความร่วมมือไปยังท้องถิ่นทุก ๆ 

ท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ ศปก. จังหวัดได้ก าหนดไว้ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสาร และให้

ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายทุก ๆ อย่าง ใน ศปก. จังหวัดก็จะมีคณะกรรมการ ศปก. ซึ่งประกอบด้วย

บุคลากรหน่วยงานในระดับจังหวัด ในระดับอ าเภอทุก ๆ อ าเภอ แล้วก็หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุก ๆ ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ว่าเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ

เทศบาลต าบล เป็นองค์ประชุมที่เป็นคณะใหญ่มาก เราประชุมกันทุก ๆ สัปดาห์ บางสัปดาห์เราประชุมกัน

สองครั้ง เมื่อโครงสร้างเป็นอย่างนี้เราเทศบาลนครล าปางถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้าง เพราะฉะนั้นเวลา

เราจะปฏิบัติการอะไร เราจะก าหนดมาตรการอะไร เราจึงจ าเป็นที่จะปฏิบัติการและก าหนดมาตรการต่าง ๆ 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนี้เป็นผู้บริหารโดยรวม ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น

เป็นรายวันก็จะเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจาก ศปก. จังหวัดล าปาง แล้วทุก ๆ วันถ้ามีข้อมูลที่เป็นสิ่งที่น่าสังเกต

หรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า มีตัวชี้วัดที่จะไปทางใดทางหนึ่ง ศปก. ก็จะมีมาตรการและนโยบายเฉพาะเรื่อง

เป็นครั้ง ๆ ไป เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของ ศปก. จังหวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ศบค. ของประเทศ เราจึงจ าเป็น

ที่จะต้องก าหนดแนวทางบริหารจัดการมาตรการและวธิีการให้สอดคล้องกันกับแนวทางของจังหวัดและของ

ประเทศ ในสถานการณป์ัจจุบันนี้ในข้อเท็จจริง ตัวเลขการตดิเชื้อในจังหวัดล าปางของเรามีไม่มาก มีจ านวน

น้อย มีอยู่บ้างในบางอ าเภอ อ าเภอละ 2 ราย 5 ราย หรือ 10 รายก็แล้วแต่ แต่ละอ าเภอจะถูกควบคุมดูแล

อย่างใกล้ชิด และก็ติดตามไม่ให้มีการแพร่ขยายออกไป แล้วก็มีการสุ่มตรวจกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงใน

กรณีที่มกีารตดิเชื้อในจังหวัดล าปาง เพราะฉะนั้นสถานการณใ์นการติดเชือ้ภายในจังหวัดของเราก็ไม่รุนแรง

และมีจ านวนไม่มาก จนกระทั่งมีนโยบายจาก ศบค. ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาสถานการณ์

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเรื่องของการรักษาพยาบาล ในเรื่องของจ านวนเตียง ในโรงพยาบาล

และเตียงในโรงพยาบาลสนามไม่เพียงพอ ล้นจ านวนมากมาย จึงมีนโยบายให้คนต่างจังหวัดที่ติดเชื้อและ   

ไม่ติดเชือ้ประสงค์จะกลับบ้าน ก็ให้กลับบ้านกลับภูมลิ าเนา เพื่อที่จะเข้าไปตรวจแล้วก็รักษาในภูมิล าเนาของ

ตัวเองที่อยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ตรงนี้เองจึงท าให้มีตัวเลขของผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งเป็นเขตสีแดงเข้มจ านวนมากมาย ในระยะต้นตั้งแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเรามีคนกลับบ้าน

มากมายท าให้มีภาระหนักมากในการที่จะให้รายงานตัว เอามาพักรอเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อ ถ้าตรวจพบเชื้อ
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เสร็จก็จะน าส่งต่อให้โรงพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วย ส่วนกรณีที่ไม่เจ็บป่วยก็จะให้กลับมาพักในสถานที่     

พักคอย ที่เขาเรียกว่า Local Quarantine เป็นจ านวน 14 วัน แล้วก็มีการตรวจเชื้อซ้ า เมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่พบ

เชื้อก็จะอนุญาตให้กลับบ้าน ในกรณีที่อยู่โรงพยาบาลเมื่อรักษาเสร็จแล้วอาการดีขึ้นจนเกือบหาย ก็จะ 

discharge ออกมาเพื่อที่จะให้ไปอยู่ในสถานที่พักคอยกลับบ้าน อีกที่หนึ่งที่เราเรียกว่า  Community Isolation 

เป็น CI แล้วเมื่อไปอยู่ Community Isolation (ศูนย์พักคอยก่อนกลับบ้าน) ก็จะอยู่ประมาณ 14 วัน ในระหว่าง

นีก้็จะมกีารตรวจเชื้อซ้ าอีก จนกระทั่งแน่ใจแล้วว่าไม่มีเชื้อและไม่มีอาการก็กลับบ้าน เพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่

สามจังหวะ คือคนกลับบ้านเข้ามาก็จะเข้ามาอยู่ใน Local Quarantine ก็จะตรวจเชื้อ ตรวจเชื้อเสร็จถ้ามีเชื้อ

ก็จะส่ง เข้า โรงพยาบาล  ถ้าไม่มีเชื้อก็จะอยู่พักที่ Local Quarantine นั้นอีก 14 วัน เพื่อรอตรวจซ้ าอีก         

ถ้าแน่ใจแล้วก็ให้กลับบ้าน จากโรงพยาบาลถ้าหายป่วยก็จะไปอยู่ที่ Community Isolation เพื่อรอกลับบ้าน 

ในขณะเดียวกันในระยะแรกที่มีคนกลับบ้านกันเยอะ ผู้ป่วยก็มีจ านวนเยอะขึ้นตาม จากการคาดการณ์ของ 

ศปก. จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเมื่อคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า อาจจะมีสถานการณ์ที่

รุนแรงก็ได้ไม่มีใครรู้ เพราะฉะนั้นเราได้ anticipate คือการมองล่วงหน้าถึงสถานการณ์ข้างหน้า เพราะถ้า

เป็นกรณีนี้เราจะท าอย่างไร ทาง ศปก. จังหวัดจึงพยายามหาโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสนามคือ

สถานที่ในกรณีที่เตียงในโรงพยาบาลเต็มหรือล้นไม่พอ จึงจ าเป็นที่จะต้องส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม      

ทาง ศปก. จังหวัดก็จัดพื้นที่ส าหรับเป็นโรงพยาบาลสนามไว้สามแห่ง คือที่ศาลากลางจังหวัด ห้องประชุม

ศาลากลางจังหวัด ที่มหาวิทยาลัยพลศึกษาที่เราเรียกว่าวิทยาลัยพลศึกษาเดิม แล้วก็ที่องค์การบริหาร   

ส่วนจังหวัด แต่ละที่ก็เตรียมความพร้อมไว้ร้อยกว่าเตียง ที่ อบจ. ก็เตรียมไว้เจ็ดสิบเตียง ก็ปรากฏว่า

สถานการณ์ไม่รุนแรงตามคาด เตียงในโรงพยาบาลไม่เต็ม เตียงในโรงพยาบาลยังว่างอยู่เป็นจ านวนมาก 

โรงพยาบาลสนามก็มีผู้ป่วยแต่ละแหง่ไม่กี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางเคยประกาศว่า มีแนวโน้มว่าเรา

จะยุบโรงพยาบาลสนาม เพราะฉะนั้นสถานการณป์ัจจุบันนีก้็ยังไม่ถึงสถานการณ์ที่รุนแรง แล้วมีแนวโน้มว่า

จะลดลงเรื่อย ๆ ขณะเดียวกันวัคซีนที่ส่งมาจากรัฐบาล การจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลก็มีมากขึ้นทุก ๆ เดือน 

แต่ละเดือนจะมีรายงานเข้ามาว่า สิบล้านยี่สิบล้าน ตามที่รัฐบาลมี Projection ว่าภายในปีนี้ เดือนธันวาคม

จะมีวัคซีนรวมเข้ามาทั้งหมดถึงร้อยล้านโดส ซึ่งจะประกอบด้วย AstraZeneca เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก 

Sinovac เป็นการผลิตจากการวิจัย เบื้องต้นที่สุดที่เชื้อยังไม่กลายพันธุ์ เพราะฉะนั้น Sinovac ก็จะมีความ

เหมาะสมในสถานการณเ์ริ่มแรกตอนนั้น จนปัจจุบันนีม้ีเชือ้ที่กลายพันธุ์ไปมากมายหลายสายพันธุ์จนกระทั่ง

เป็น Delta ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนขา้งรุนแรง ก็ท าให้มขี่าวสารตา่ง ๆ เกิดขึ้น ประชาชนก็เริ่มไม่แน่ใจในวัคซีน 

Sinovac เลยปฏิเสธที่จะฉีดวัคซีนนี้ แต่ผลจากการวิจัยสถาบันวัคซีนแห่งชาติแล้วก็ผลการศึกษาของกรม

ควบคุมโรคและโรงพยาบาลต่าง ๆ ก็ค้นพบว่าถึงแม้ว่า Sinovac อาจจะได้ผลน้อยในการสร้างภูมิ ในการ

ต่อต้าน Delta แต่ว่าเมื่อเราท าวิธี mixmatch โดยการสลับผสมระหว่าง Sinovac กับวัคซีนอื่น เมื่อท าการ

ค้นพบแล้วท าการทดลอง ปรากฏว่า mixmatch ระหว่าง Sinovac กับ AstraZeneca ก็จะท าให้ภูมิต้านทาน
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เพิ่มขึ้นมากกว่า 90 % ตรงนี้เองท าให้ปัจจุบันเราเร่งฉีด Sinovac แล้วก็ได้รับการจัดสรร AstraZeneca มา

จ านวนมากพอกับจ านวนประชาชนที่เข้าไปขอรับบริการ อย่างหลายวันมานี้จะมีคนที่ ไปขอรับบริการ        

ที่วิทยาลัยพยาบาลเยอะแยะมากมาย แล้วก็ยังสามารถที่จะรับคนที่ต้องการรับวัคซีน โดยไม่ต้องจอง

ล่วงหน้า walk in เข้าไปก็สามารถฉีดวัคซีนได้ ตรงนีเ้ราตอ้งท าความเข้าใจกับประชาชนว่า ถึงแม้ว่าโดสแรก

เข็มแรกจะเป็น Sinovac แต่ว่าโดสที่สองการันตีว่าจะได้ AstraZeneca จ านวนที่พอเพียงกับทุก ๆ คน 

เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการให้วัคซีนที่เป็น mixmatch แบบนี ้ก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ คนก็เข้าไปฉีด Sinovac 

มากขึ้นในทุกวันนี ้แล้วในเรื่องของวัคซีนนี้ เราได้มกีารประสานงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดทุกสัปดาห์ บางที

สัปดาห์ละสองครั้ง แล้วทุก ๆ ครั้งที่เราคุยกับจังหวัด เราก็ย้ าแล้วย้ าอีกว่าจะให้เทศบาลนครเราช่วยไหม 

เรื่องเงินเรื่องอะไรเราไม่ขัดข้อง เราพอที่จะช่วยสนับสนุนที่จะซือ้ ก็ได้รับค าตอบว่าสถานการณ์อย่างนี้ ยังไม่

จ าเป็นยังไม่รุนแรง เรายังพอมีวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากรัฐบาลพอเพียง แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีโรคประจ าตัว 7 ชนิด ได้รับการฉีดวัคซีน

ไปเกือบหมดแล้ว เหลือไม่มากแล้ว ตอนนี้ก็ให้วัคซีนส าหรับกลุ่มอื่น ๆ มากขึ้น ก็สองสามครั้งที่ได้หารือกัน 

ทางจังหวัดก็บอกว่ายังไม่จ าเป็น แต่ถ้าเมื่อไหรท่ี่จ าเป็นจะบอก แล้วอีกประการหนึ่งขณะนี้วัคซีน supply มา

จากรัฐบาลก็มากขึ้นทุกเดือน การจัดสรรก็ทั่วถึงมากขึ้น ในขณะที่เราถ้าจะซือ้วัคซีนทางเลือก วัคซีน mRNA 

เราก็สามารถที่จะไปจองซือ้ได้ แตก่ารจองนั้นไม่งา่ยเลย เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ได้ไม่ว่าสภากาชาดก็ดี สถาบัน

จุฬาภรณ์ก็ดี ก็จะจัดสรรให้เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรเอกชนที่มีพนักงาน มีลูกจ้างอยู่

จ านวนเยอะ บริษัทใหญ่ ๆ ที่เขาไม่ต้องการปิดกิจการ ถ้าเขาปิดกิจการแล้วจะมีปัญหากระทบด้าน

เศรษฐกิจเรื่องการส่งออก ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภค ถ้าปิดกิจการแล้ว ก็จะท าให้สินค้าอุปโภคบริโภค

ขาดแคลน แล้วจะส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น ก็ท าให้มีผลกระทบต่อประชาชนอีก 

เพราะฉะนั้นองค์กรธุรกิจใหญ่ ๆ อย่างนั้น เขาก็มีโควตาในการจอง รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน แต่จนป่านนี้

แล้วผ่านไปหลายเดือน ก็ยังไม่มวีัคซีนทางเลือกมาให้กับโรงพยาบาลเอกชนและองค์กรเอกชนใหญ่ ๆ แม้แต่

แห่งเดียว นอกจากจัดสรรได้ในโควตาที่จ ากัด เพราะฉะนั้นจากการหารือที่จังหวัด ท่านก็เรียกผมว่า

อาจารย์ ถึงแม้ว่าอาจารย์จะตัดสินใจจัดสรรเงินเทศบาลมาซื้อจะได้เมื่อไหร่ ลอตแรกที่สุด ที่สมาคม

โรงพยาบาลเอกชนจะได้ อย่างเร็วก็ไตรมาสที่หนึ่งคือปีหน้า มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ถึงตอนนั้น 

รัฐบาลยืนยันแล้วว่าหนึง่รอ้ยล้านโดสจะเข้ามาภายในเดือนธันวาคม บางทีก็อาจจะสายเกินไปหรืออาจจะได้

ช้ากว่านั้นอกี ก็จะไม่เป็นประโยชน์ ก็เลยไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจัดสรรเงินเพื่อที่จะซื้อวัคซีน นี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้

ประสานงานกับทางจังหวัด ในฐานะที่เราเป็น ศปก. เทศบาลนคร มาตรการอื่น ๆ เราก็ให้ความร่วมมือกับ

จังหวัดทุก ๆ มาตรการ มาตรการในเรื่องของการติดตาม เฝ้าระวังคนจากพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้มเข้ามาใน

เขตเทศบาลนครล าปางของเรา เรามีพื้นที่หนึ่งที่สามารถจะเฝ้าระวังและเห็นค่อนข้างชัดคือ พื้นที่ที่มี อสม. 

แต่มีอีกพื้นที่หนึ่งที่ค่อนข้างจะใหญ่ที่ไม่มี อสม. ก็ได้แก่บริเวณร้านค้า อาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เขตพื้นที่อยู่
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อาศัยของคนทั่วไป เราไม่สามารถที่จะเข้าไปเดินส ารวจแต่ละบ้านได้ เนื่องจากไม่มี อสม. เราจึงแจก

กระจาย QR Code ล าปางชนะ ก็เป็น QR Code เพื่อที่จะให้ทราบว่าเราเป็นใคร วันนี้อยู่ที่ไหน เมื่อวานนี้อยู่ที่

ไหน เมื่อวันก่อนอยู่ที่ไหน ความเคลื่อนไหวของเราในทุกวันอยู่ที่ไหน เพื่อในกรณีที่เราค้นพบว่าเราไปใกล้ชิด

กับผูต้ิดเชือ้ หรอืผูท้ี่มคีวามเสี่ยงสูงก็สามารถที่จะสอบสวนโรคได้อย่างใกล้ชิด เราก็ไปแจก QR Code ทุก ๆ 

ที่ทุก ๆ แห่งรวมทั้งพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งสนามบิน สถานีรถไฟ ตลอดจนสถานีขนส่ง ซึ่งปรากฏว่า

ประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่มีเครื่องบินบินเข้ามาในจังหวัดล าปางเลย ไม่มีผู้โดยสารเดินทางกลับบ้าน

โดยเครื่องบินเลย รถไฟในระยะแรกก็มีคนลงที่สถานีรถไฟอยู่จ านวนหนึ่ง  แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มี

ผู้โดยสารลงที่สถานีรถไฟล าปางเลย สถานีขนส่งก็ไม่มีรถบัสจากต่างจังหวัดเข้ามา เพราะฉะนั้น

สถานการณ์ภายในอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ทั่วไปที่จะกราบเรียนให้ทราบ

ครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ  ศูนย์พักคอยก่อนกลับบ้านที่เรียกว่า Community Isolation เทศบาลนครล าปาง     

ไม่สามารถที่จะจัดศูนย์ที่เราเรียกว่า LQ หรือ Local Quarantine ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัย

หนาแนน่ทั้งชุมชน ร้านค้า ถ้าเราจะจัดตั้ง LQ ที่ไหน ก็หมายความวา่ ผูท้ี่กลับเข้ามาใหม่นั้นติดโรคหรือไม่ติด

โรคก็ไม่ทราบได้ เพราะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบ ๆ เขาก็ไม่ยินยอมที่จะให้เราท าตรงนี ้ทางจังหวัดก็ไม่

ขัดข้องในเมื่อจัดตั้งไม่ได้ก็จะไม่จัด แต่ว่าในสิ่งที่เราจัดตั้งได้ก็คือ Community Isolation เราก็ไปเลือกศูนย์

ของเราใกล้ ๆ โรงยิม เพื่อที่จะท าเป็นศูนย์ Community Isolation เป็นศูนย์พักคอยก่อนกลับบ้าน หมายความ

ว่า รักษาจากโรงพยาบาลหายแล้วก็ใหม้าพักคอยที่นี่ซึ่งเราก็จัดเตรียมไว้ แตก่็ไม่แน่ใจว่าจะมีจ านวนเท่าไหร่

หรอือาจจะไม่มเีลยก็ได้ หลังจากที่เราได้ตดิตามสถานการณร์ายวันมานี ้เรื่องอื่น ๆ เราก็เฝ้าระวัง เช่น เรามี

ที่กั้นส าหรับที่ประชุมก็ดี หรือว่าจากการรวมกลุ่มกันไม่เกิน 20 คน หรือถ้าเกิน 20 คน เราก็จะท าตาม

มาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ตามมาตรการสากล รวมถึงตลาดเราก็ได้ไปตรวจ

เยี่ยมตลาดบ่อย ๆ แล้วจะเห็นว่าเราลา้งตลาดบ่อยมาก รวมทั้งเอาน้ ายาไปฆ่าเชื้อที่ตลาดทุก ๆ ตลาดอย่าง

สม่ าเสมอ เป็นที่ข้อสังเกตว่าแม้แต่ตลาดสด ศปก. ระดับจังหวัดก็ไม่มีมาตรการปิดหรือตลาดคนเดินเช่น 

กาดกองต้าหรือกาดคนเดินที่ถนนวัฒนธรรมทาง ศปก. จังหวัดก็ไม่ประกาศให้ปิดแสดงว่ามาตรการต่าง ๆ 

นานาที่ประกาศไว้พอเพียงแล้ว และภาวการณ์ติดเชื้อในล าปางก็อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ แล้วที่ไม่ปิดตลาด

สดและไม่ปิดกาดกองต้าหรือถนนวัฒนธรรมก็เพราะว่า ถ้าปิดไปแล้วจะมีผลกระทบต่อการท ามาค้าขาย

ของประชาชนในวงกว้าง สถานการณ์โดยรวมจึงประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้

กรุณาตั้งกระทู้ถามด้วยความเป็นห่วงประชาชน เราทุกคนก็เป็นห่วงประชาชนเพราะว่า เราเป็นผู้แทนของ

ประชาชนได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชน สมาชิกสภาฯ ของเราจ านวนมากก็ออกไปเยี่ยมเยียนช่วยเหลือ

บรรเทาความเดือดรอ้นให้แก่ประชาชนเป็นประจ าและสม่ าเสมอ ทางเทศบาลเองก็ได้พยายามหามาตรการ

ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพ ขณะนี้เราก าลังพยายามหางาน หาเรื่องก าหนดงาน

เพื่อที่จะให้เกิดการจ้างงานช่ัวคราวประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนที่จะถึงนี้  เช่น จ้างไปเก็บข้อมูลจ้างไป
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ส ารวจเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งตามนโยบายในการบริหารและการพัฒนาบ้านเมือง เรามีนโยบายที่แถลงต่อสภา

นี้ว่า นโยบายในการบริหารบ้านเมืองของเรานี้ จะเป็นนโยบายก้าวกระโดด big leap กระโดดใหญ่เพื่อที่จะ

เร่งพัฒนาบ้านเมืองให้เร็วที่สุดให้เมืองล าปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุก  ๆ คน เพราะฉะนั้นเราจะมี

โครงการโดยการจัดสรรงบประมาณและเสนอต่อสภานี้เป็นระยะ ๆ ให้สภานี้ได้กรุณาผ่านญัตติในการ

พัฒนาพื้นที่สาธารณะพัฒนาบ้านเมืองไปพอสมควรในระดับหนึ่ง  แต่ยังมีโครงการอีกมากมายที่เป็น

โครงการขนาดใหญ่ที่จะพัฒนาเทศบาลนครล าปางในระยะปานกลาง ซึ่งจะใช้เงินค่อนข้างเยอะ แล้วจะมี

โครงการที่จะต้องก่อสร้างจ านวนมาก ตรงนี้เองเป็นนโยบายที่เราก าหนดไว้ว่า เมื่อมีงานก่อสร้างเกิดขึ้นมา

ในเขตเทศบาลนครล าปางโดยงบประมาณของเทศบาลนครล าปางเอง เราจะก าหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เรา

เรียกว่า TOR พอผู้รับเหมา ผู้รับจ้างแต่ละราย ๆ จะต้องให้ความร่วมมือซื้อของจากสถานประกอบการ    

ในเขตเทศบาลนครล าปางทั้งหมดหรือมากที่สุดเท่าที่เรามี supply ให้ในกรณีที่จะมีผู้รับจ้างรายย่อยให้ใช้

ผู้รับจ้างรายย่อยในเขตเทศบาลนครล าปางของเรา ในกรณีที่จะจ้างงานถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่งานฝีมืองาน 

technical งานทางด้านวิศวกร ถ้าเป็นงานกึ่งฝีมือแรงงานหรือไร้ฝีมือแรงงานก็ขอให้จ้างคนในเขตเทศบาล

นครล าปางของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ อันนี้ก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะท าให้คนในเขตเทศบาลนคร

ล าปางจะได้ขายของและได้มีงานท าจ านวนค่อนขา้งมากเป็นนัยส าคัญทีเดียว นี่ก็เป็นนโยบายของเราในการ

บริหารงานในระยะโควิดนี้ ก็ขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ด้วยความเคารพ 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณผู้บริหารครับ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ก็ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้กรุณาตอบกระทู้ถาม แต่ผมก็อยากจะอธิบายสั้น ๆ ให้

เข้าใจกันก่อนว่า กระทู้ถามที่ผมได้สอบถามที่เป็นการตระเตรียมการ ซึ่งผมเชื่อเลยว่า ณ ขณะนี้ไม่มีความ

ห่วงหาอาทรกับประชาชนใด ๆ ที่มากไปกว่าการเปิดทางเลือกให้กับประชาชน ในการจัดสรรวัคซีนในเขต    

ก็ตามหรอืที่ใดก็ตาม หรอืองค์กรอื่น ๆ อยากจะขออธิบายสั้น ๆ อย่างนีว้่า จะมีหนังสือด่วนที่สุดที่ผมอ้างอิง 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4578 ของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานี้ จะเป็น

เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด    

ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดปทุมธานแีละจังหวัดสงขลา) เนื้อความตามตัวเลขหนังสือ ผมคิดว่าถ้าท่านใดลอง 

search ก็น่าจะพบ ซึ่งย่อหน้าที่สองระบุว่า กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร

สถานการณโ์ควิด – 19 แจ้งว่าเพื่อให้การเร่งรัดการฉีดวัคซีนบรรลุเป้าหมายในการควบคุมและป้องกันโรค

ที่มุ่งเน้นการลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดตามแนวทางที่ศูนย์บริหาร
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สถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ก าหนด ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จึงไม่มี

ข้อขัดข้อง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 จากหน่วยงานที่มี

หนา้ที่และอ านาจ ตามข้อ 3 ของประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด - 19) ผมจะขอยกไปตรงขอ้ 3 ของประกาศ ศบค. ซึง่ขอ้ 3 ของประกาศ ศบค. นั้น ระบุให้กรม

ควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือ

หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจในการให้บริการทางการแพทย์ หมายความว่า องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สามารถปฏิบัติตามหนังสือลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ในการจองหรือคัดเลือกจัดสรรวัคซีนตาม

ประกาศ ศบค. ในข้อ 3 นีไ้ด้ ผมอยากจะฝากท่านนายกเทศมนตรี ผมเชื่อว่าท่านรักเทศบาลนครล าปางและ

ไม่เว้นแมแ้ตผู่ค้นในจังหวัดล าปาง ผมอยากจะให้ท่านพิจารณาอีกสักครั้ง ในการที่จะจัดสรรวัคซีนทางเลือก

นี ้ตามประกาศฉบับนี ้ที่เรียนไปทุกจังหวัด ผมเชื่อว่าไม่มเีหตุการณใ์ดที่แสดงถึงความหว่งใยต่อประชาชนได้

มากกว่านี ้ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิผูบ้ริหารครับ 

นายนิมิตร  จวิะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร

ล าปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี

นครล าปาง คือเราก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับ เราคิดว่าสถานการณ์ทางการคลังของเราก็ยังเพียงพอ ที่จะมีเงิน

ไปจัดสรรด้านนี้ได้ แต่ว่าในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ได้ประสานงานกับทางจังหวัดอย่างใกล้ชิด มีข้อเท็จจริง

อย่างหนึ่งก็คือวา่ นายกครับถ้านายกจะซื้อ นายกก็ไปจองซื้อ แต่ว่าถ้าซื้อมาได้เท่าไหร่ เขาก็ตัดโควตาที่จะ

จัดสรรให้จังหวัดไปนะครับ เช่น จังหวัดได้โควตามา 100 โดส แล้วทางเทศบาลก็ไปซื้อมา 10 โดส 

เพราะฉะนั้นโควตาที่ทางจังหวัดจะได้มา 100 โดส ก็จะถูกตัดไปเหลือ 90 โดส แล้วก็จะจัดสรรไปให้ที่อื่น    

ก็เท่าเดิม ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ อีกประการหนึ่งเมื่อจัดสรรได้มาแล้วเราก็ไม่รู้จะท าอะไร เพราะว่าเราไม่มี

แพทย์ ไม่มีพยาบาล ไม่มีโรงพยาบาล เราก็ต้องวิ่งไปหาจังหวัดอีกว่า เราได้มาแล้วครับ ซึ่งมันก็เป็นเรื่อง

เดียวกัน ผมไม่ขัดข้องเราอยากจะซื้อแต่ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นองค์กรทางการเมือง    

การที่มีกระแสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นท้องถิ่นนี้จะซื้อ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นองค์กรทางการเมือง ก็จะได้รับความนิยมเป็นกระแสว่า ชาวบ้านเขาชื่นชม เขาห่วงชาวบ้าน แต่เรา

จะต้องดูข้อเท็จจริงด้วยว่า ข้อเท็จจริงนั้นคอือะไร เรื่องใช้เงินนั้นไม่เป็นไร แต่ใช้แล้วต้องเกิดประโยชน์ ถ้าใช้

เงินแล้วเกิดประโยชน์เท่าไหร่ เราก็ต้องเสนอต่อสภาแหง่นี้วา่ขอใช ้ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณผู้บริหารครับ คุณภัทรฯ ยังมี

ข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 
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นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ผมก็ไม่มีขอ้สงสัยอะไรแล้วครับ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่ม ี– 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ให้สภาเทศบาลนครล าปางสรรหาและเลือกผู้แทนเทศบาลนคร

ล าปาง เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 

จ านวน 6 แห่ง ๆ ละ 1 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติ 

เรื่อง เสนอญัตติ ให้สภาเทศบาลนครล าปางสรรหาและเลือกผู้แทนเทศบาลนครล าปาง เพื่อเป็น

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง จ านวน 6 แห่ง ๆ ละ 1 คน 

เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง   เสนอญัตติ ให้สภาเทศบาลนครล าปางสรรหาและเลือกผู้แทนเทศบาลนครล าปาง เพื่อเป็น

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง จ านวน 6 แห่ง ๆ 

ละ 1 คน 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภา

เทศบาลนครล าปางสรรหาและเลือกผู้แทนเทศบาลนครล าปาง เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครล าปาง จ านวน 6 แห่ง ๆ ละ 1 คน ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

เพื่อให้มผีูแ้ทนเทศบาลนครล าปางรว่มเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และท าหน้าที่

ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปางให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีสรร

หา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ

กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 ข้อ 3 บัญญัติว่า “ให้มีคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย (5) กรรมการซึ่ง

เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน” และ  ข้อ 6 บัญญัติว่า “ให้ผู้อ านวยการด าเนินการ

สรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ (3) การสรรหาและ

เลือกกรรมการตามข้อ 3 (5) ให้ด าเนินการโดยสภาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้น” 

เหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปางที่สภา

เทศบาลนครล าปางได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 

3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2556 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้มีผู้แทน

เทศบาลนครล าปางเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ล าปาง จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชยีงราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรี-บุญเรือง) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรนิาวินวิทยา) เทศบาลนครล าปางจึงจ าเป็นต้องสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปางชุดใหม่ โดยให้สภาเทศบาลนครล าปางเป็นผู้สรรหาและ

เลือกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาสรรหาและเลือก

ผู้แทนเทศบาลนครล าปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครล าปาง จ านวน 6 แห่ง ๆ ละ 1 คน ตอ่ไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชญิครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครล าปางสรรหาและเลือกผู้แทนเทศบาลนคร

ล าปาง เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปางนั้น เป็นการ

ด าเนินงานตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบ

กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานนัน้ มีบทบาทมีหน้าที่ในการก ากับส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งจะขอน าเรียน

ให้สภาคร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวทาง ส าหรับบทบาทหน้าที่นั้นมีภาระงานด้วยกัน  4 ด้าน ก็คือ ด้านวิชาการ       

มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดระเบียบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ความ

เห็นชอบในเรื่องการวางแผนงานด้านวิชาการและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบกรณี

สถานศกึษาน าเอารายวิชาพิเศษมาเพิ่มหรือปรับในหลักสูตรสถานศึกษา และส่วนด้านงบประมาณเป็นด้าน

ที่สองกรรมการก็จะมีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ  

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินด้าน

บุคลากร ด้านบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ในการเสนอความต้องการและให้ความเห็นชอบการวางแผน

อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาในสถานศึกษา รวมถึงให้ข้อคิดเกี่ยวกับบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษา ในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหาร

ทั่วไปให้ความเห็นชอบการวางแผน การบริหารงานการศึกษา ให้ความเห็นชอบการรับนักเรียน ให้ความ

เห็นชอบเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือยุบ หรือรวม หรือเลิกสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา นี่ก็เป็นหน้าที่โดยคร่าว ๆ ของคณะกรรมการ น าเรียนเสนอสภาเพื่อเป็น

แนวทางในการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับคัดเลือก ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ไหมครับ เมื่อไม่ม ีผมจะขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครล าปาง จ านวน 6 แห่ง ๆ ละ 1 คน ตามล าดับเชญิครับ เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองด้วยครับ มีนายสุพจน์     

มูลบ้านดง และนายวันชนะ สุวรรณเนตร เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีก

ไหมครับ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เชิญ     

ผูเ้สนอครับ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 3    

(บุญทวงศอ์นุกูล) ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองด้วยครับ มีนายวิบูลย์      

ฐานิสรากูล และนายจรูญ  เติงจันต๊ะ เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกไหม

ครับ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เชิญผู้เสนอครับ เชิญ 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอเสนอ นางรัญจวน  ค าพิชัย เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4 

(บ้านเชยีงราย) ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองด้วยครับ มีนางสาวพัชรี  

ลออเลิศลักขณา และนายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใด

จะเสนอชื่ออื่นอีกไหมครับ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นางรัญจวน  ค าพิชัย เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เชิญ     

ผูเ้สนอครับ เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเสนอ นายบุญทรง  ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 5 

(บ้านศรบีุญเรอืง) ขอบคุณครับ  
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองด้วยครับ มีนายสุพจน์     

มูลบ้านดง และนายวันชนะ  สุวรรณเนตร เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีก

ไหมครับ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายบุญทรง  ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เชิญผู้เสนอครับ เชิญ 

นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา  

นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอเสนอ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เป็นคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนเทศบาล 6 

(วัดป่ารวก) ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองด้วยครับ มีนางรัญจวน    

ค าพิชัย และนายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกไหม

ครับ เมื่อไม่ม ีที่ประชุมมมีตใิห้ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ต่อไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรนิาวินวิทยา) เชิญผูเ้สนอครับ เชญิ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ             

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเสนอ นายสามารถ  พุทธา เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 7   

(ศริินาวินวิทยา) ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองด้วยครับ มีนายวิบูลย์      

ฐานิสรากูล และนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีก

ไหมครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์  

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

เป็นคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนเทศบาล 7 (ศริินาวินวิทยา) ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองด้วยครับ มีนายภัทร    

โลหติกาญจน ์และนายเกษม  ปัญญาทอง เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ เชญิ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ  

กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านณัฐกิตติ์  

บรรจงจิตต์ ที่ได้เสนอให้ผมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวิน
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วิทยา) เนื่องจากผมไม่สามารถที่จะรับต าแหน่งนี้ได้ เพราะว่าผมอยู่ในต าแหน่งเป็นรองประธานสถานศึกษา

อยู่แล้ว ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกไหม

ครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายสามารถ  พุทธา เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เพราะฉะนั้นผมจะขอสรุปมติว่า ที่ประชุมสภาฯ ได้สรรหาและเลือก

สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง จ านวน 6 

แห่ง ดังนี้  

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)  คือ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

2. โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) คือ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี    

3. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  คือ นางรัญจวน  ค าพิชัย  

4. โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรอืง)  คือ นายบุญทรง  ชุ่มแสง  

5. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) คือ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ   

6.  โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวทิยา)  คือ นายสามารถ  พุทธา    

มติท่ีประชุม ที่ป ระชุมมีมติ เห็นชอบเลือกสมาชิกสภาฯ จ านวน 6 ท่าน ท าหน้าที ่ เ ป็น

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง จ านวน 6 แห่ง  ได้แก่ 

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)  คือ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

2. โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) คือ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี    

3. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  คอื นางรัญจวน  ค าพิชัย  

4. โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรอืง)  คือ นายบุญทรง  ชุ่มแสง  

5. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) คือ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ   

6.  โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวทิยา)  คือ นายสามารถ  พุทธา    

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊ม

น้ าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 

วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 
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นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง    เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

  2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ (ถังกลม)  

 ขนาด 220 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง ตาม

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

การขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ

เครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,000 บาท 

(แปดพันบาทถ้วน) เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 

เหตุผล 

ส านักปลัดเทศบาลได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ (ถังกลม)    

ขนาด 220 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ส าหรับใช้ในงาน

ส านักงาน (ส านักปลัดเทศบาล) ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก   

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 แต่จากการตรวจสอบสถานที่ติดตั้งและลักษณะการ

ใช้งานแล้วพบว่า เครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ (ถังกลม) ไม่เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้งและลักษณะการใช้งาน 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าของส านักปลัดเทศบาลมีความเหมาะสมกับสถานที่ติดตั้ง สามารถใช้

งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอแก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
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ข้อความเดิม 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัต ิ(ถังกลม) 

ขนาด 220 วตัต์ พรอ้มตดิตั้ง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงนิ 

8,000 บาท (ตามราคาในทอ้งถิน่) 

- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น    

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเปน็ 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า (หอยโข่ง) ใช้

มอเตอร์ไฟฟา้ 220 โวลต ์ก าลังมอเตอร์ ไมน่้อยกว่า 

1 HP ขนาดท่อเข้า 2 นิ้ว ท่อออก 2 นิ้ว พรอ้ม

ติดตัง้ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงนิ 8,000 บาท  

(ตามราคาในทอ้งถิ่น) 

- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 

2558 

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

รายละเอียดตามบัญชแีก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบ

มาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2563 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้งให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป      

งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง ตามหลักการ

และเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชญิครับ  

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร
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ล าปาง ตามญัตติที่คณะผูบ้ริหารได้เสนอต่อสภานั้น เป็นกรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 

29 ซึ่งเป็นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ท าให้ลักษณะ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ในการก่อสร้าง    

ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพราะฉะนั้นในญัตตินี้ สภาท้องถิ่นพิจารณาได้ตามระเบียบกฎหมายที่

ก าหนด ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.2 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 วัตต์ 

จ านวน 1 เครื่อง สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 20 เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการเครื่องปั๊ม

น้ าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 วัตต ์จ านวน 1 เครื่อง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รายการเครื่องเป่า

ใบไม้ จ านวน 5 เคร่ือง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รายการเครื่องเป่าใบไม้ จ านวน 5 เครื่อง เชิญผู้เสนอ

ญัตติครับ 
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นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง    เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รายการเครื่องเป่าใบไม้ จ านวน 5 เครื่อง  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานสวนสาธารณะ รายการเครื่องเป่าใบไม้ จ านวน 5 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

การขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

รายการเครื่องเป่าใบไม้ จ านวน 5 เครื่อง งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 

เหตุผล 

ส านักการช่างได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า    

6 กิโลวัตต์ ก าลังขับไม่น้อยกว่า 0.80 แรงม้า จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30 ,000 บาท 

(สามหมื่นบาทถ้วน) ส าหรับใช้ในการดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และบริการประชาชนในเขต

เทศบาล ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 แต่จากการตรวจสอบพบว่า คุณลักษณะของเครื่องเป่าใบไม้ดังกล่าวมีขนาด

คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ของส านักการช่างมีความเหมาะสมกับ

การใช้งาน เกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอแก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
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ข้อความเดิม 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ขนาดไม่น้อย

กว่า 6 กิโลวัตต์ ก าลังขับไม่น้อยกว่า 0.80 แรงม้า 

จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30,000 

บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 

2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 5/2564 หน้าที่ 26 ล าดับที่ 5 

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักการช่าง) 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเปน็ 

   เพื่อจ่ายเป็นคา่จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 

0.6 กิโลวัตต์ ก าลังขับไม่น้อยกว่า 0.80 แรงม้า 

จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 6 ,000 บาท เป็นเงิน 

30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แกไ้ข คร้ังที่ 3/2564 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1 

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักการช่าง) 

รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2563 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานสวนสาธารณะ รายการเครื่องเป่าใบไม้ จ านวน 5 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ

เชญิครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
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นครล าปาง จากญัตตินี้ที่ทางฝ่ายบริหาร ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ผมอยากจะให้ฝ่ายบริหารอธิบาย  

ถึงคุณสมบัติของเครื่องเป่าใบไม้ ปกติสวนแต่ละสวนของเรานี ้เราจะจา้งเอกชนท าอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ ณ 

วันนี้เรามาซื้อเครื่องเป่าใบไม้ เราจะเป็นผู้ด าเนินการเองใช่ไหมครับ แล้วกรณีเครื่องเป่าใบไม้ตรงนี้ 

หมายความว่า มีใบไม้ตามสวนต่าง ๆ ถนนหนทางต่าง ๆ ตกกองไว้ ปกติเราจะมีพนักงานของเทศบาลของ

เราไปกวาดมารวมไว้ แต่คุณสมบัติของเครื่องตัวนี้คือ เป่ารวมกันแล้วเก็บใส่ถุงใช่ไหมครับ คือผมอยากจะ

ให้ข้อสังเกตว่า ถ้าจากเครือ่งเป่ามาเป็นเครื่องดูด ดูดทีเดียวรวมใส่ถุงเลย จะง่ายกว่ากันไหมหรือกรณีที่เรา

ไปเป่ากองรวมกันแล้ว เอาพนักงานมาเก็บใส่ถุงอีกทีหนึ่ง ผมกลัวจะเป็นงานสองขั้นตอน ถ้าเป็นไปได้หรือ

จะอธิบายให้ท่านสมาชิกสภาฯ ฟังอีกทีวา่ เป็นการเป่ามากองแล้วเก็บใส่ถุงหรือว่าจะเป็นการดูดเข้ามาใส่ถุง

เลยแบบนั้น ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยอธิบายสรรพคุณด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิผูบ้ริหารครับ 

 นายนิมิตร  จวิะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร

ล าปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี

นครล าปาง ในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้กรุณาสอบถาม ผมกราบเรียนว่าถ้าเป็นเรื่อง

ทางเทคนิคผมก็คงไม่ทราบว่าเขาจะท าอย่างไร แต่วา่ในเชิงนโยบายก่อนที่จะเข้ามาท างานก็ดี แล้วก็ต่อเนื่อง

จากการเข้ามาท างานแล้วก็ดี เราได้สังเกตเห็นว่า การที่เราจ้างเหมาให้เอกชน ผู้ประกอบการเอกชน บริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่ของเอกชน เข้ามารับจ้างดูแลสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนทั้งหมด     

ในพื้นที่ของเทศบาลทั้งหมด 9 แห่ง เมื่อไปดูแล้วงานไม่เรียบร้อย ฝีมือก็ไม่ได้ ดูสภาพสวนสาธารณะ         

ดูสภาพเกาะกลางถนนเป็นสภาพที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วก็ทรุดโทรมค่อนข้างมาก เมื่อไปดู

ข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ผู้รับจ้างก็มีบุคลากรที่จ ากัด ใช้บุคลากรชุดหนึ่งแล้วก็หมุนเวียนไปตามสวนและ

พื้นที่ต่าง ๆ ท าให้ประสิทธิภาพการท างานต่ า งานก็ไม่ได้มาตรฐานตามเงื่อนไขในสัญญา TOR ที่ก าหนดไว้ 

เราก็ได้เชิญมาและก าชับให้ท างานให้ดีกว่านี้ เพิ่มผลงานให้มากขึ้น ในทุก ๆ เรื่องและทุก ๆ ด้าน แล้ว

มาตรฐานในการตัดต้นไม้ ในการแต่งต้นไม้ ในการท าความสะอาดสวนต่าง ๆ ต้องให้เป็นไปตามเงื่อนไข

งบประมาณ ก็มีความพยายามแต่ก็ท าไม่ได้ ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราใน

ปัจจุบันนี้ เราก็อยากจะมีแนวทางในการเพิ่มการจ้างงานในเขตเทศบาลของเราให้มากขึ้น เราจึงมีแนวทาง

ว่าในปีงบประมาณต่อไปนี้ เราจะไม่ให้บริษัทเอกชนเขารับจ้าง แล้วเราก็จะจ้างงานของเราเอง จ านวน

ทั้งหมด ทั้งงานสวนสาธารณะทุกสวน ทั้งงานจ้างคนในการขุดลอกคลอง ขุดลอกพื้นที่ต่าง ๆ เราจะจ้างคน

ได้เป็นร้อย ท าให้คนมีงานท ามากขึ้น แต่ละสวนแต่ละแห่งเราก็จะมีช่างควบคุมงาน แล้วก็ตรวจตราให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อยได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราได้ท าการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะต่าง ๆ 

ทั้งพื้นที่เกาะกลางถนน ต้นไม้ต่าง ๆ นานาแล้ว การดูแลก็จะได้ใกล้ชิดมากกว่า ส าหรับรายละเอียดทาง

เทคนิคผมก็จะขออนุญาตให้ทางช่างได้อธิบาย หรอืท่านปลัดเทศบาล (ประธานอนุญาต) ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิปลัดเทศบาลนครล าปางครับ 

นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัด เทศบาลนครล าปาง กราบ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เ คารพ         

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผม       

นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณขออนุญาตชี้แจงในประเด็นที่

ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติได้กรุณาสอบถาม เรื่องเครื่องเป่าใบไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6 กิโลวัตต์ รูปแบบ

เป็นอย่างไร ผมขออนุญาตชี้แจง เนื่องจากสวนสาธารณะของเราจากที่ท่านนายกฯ ได้มีนโยบายจะพัฒนา

สวน ไม่ว่าเราจะตัดต้นไม้  กิ่งไม้ ก็มีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นใบไม้ เศษใบไม้  เครื่องตัวนี้ลักษณะการท างาน            

ก็เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่น มันจะดูด แต่จริง ๆ แล้วชื่อคือเครื่องเป่า แต่การท างานของเครื่องนี้ก็คือจะดูด     

ดูดเศษใบไม้ที่เป็นเศษย่อย ๆ เศษเล็ก ๆ ที่ตก ซึ่งลักษณะของใบไม้ที่อยู่ในพื้นสวน บางครั้งอยู่ใต้ต้นไม้        

ซึ่งเครื่องนี้จะดูดเข้าไปตามท่อแล้วเข้าไปในถุงเลย ก็ขอชี้แจงเบื้องต้น ในการท างานของเครื่องชนิดนี ้

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณสมหมายฯ มีอะไรจะอภิปราย

เพิ่มเติมไหมครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ที่ชี้แจงกรณีค าศัพท์ของเครื่อง ค าว่าดูดฝุ่นกับเป่านี้มันกลับ

ด้านกันเลยครับ ผมอยากท าความเข้าใจตรงนี้ เผื่อจะมีสมาชิกท่านใดที่สับสนเหมือนผมได้ เลยขอให้เข้าใจ

กันตามนี้ เครื่องเป่านี้ก็คือเครื่องดูด แล้วโครงการบริหารจัดการของท่านนายกฯ เรื่องสวนนี้ผมเห็นด้วย   

นะครับ เพราะว่าที่ผ่านมา 7 - 8 ปี สว่นมากใช้เอกชนด าเนินการ แตล่ะสวนอย่างที่ท่านนายกฯ ว่า คุณภาพ

ไม่ได้เต็มร้อย และโครงการที่เราจะมาบริหารจัดการเอง เกี่ยวกับการดูแลสวนตรงนี้ผมเห็นด้วย เพราะว่า

อย่างน้อยก็ช่วยให้ประชาชน ชาวบ้านได้มีงานท า 7 – 8 สวน กับถนนเกาะกลางแบบนี้ ก็ขอขอบคุณทาง

ฝา่ยบริหาร โดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีที่มวีิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ที่ช่วยชาวบ้านยิ่งประสบปัญหาโรคโควิด

แบบนี้ รายได้ก็น้อย แล้วยังได้มาท างานตรงนี้  อย่างน้อยก็ได้ค่าแรงงานขั้นต่ า 315 บาทต่อวัน เดือนละ    

เก้าพันกว่าบาท และผมก็จะขอช่วยประชาสัมพันธ์ว่าผู้ที่ตกงานหรือไม่มีงานท าก็อาจจะมาท างานให้กับ

เทศบาลของเราด้วยก็ได้ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม

หรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 



31 

 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.3 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รายการเครื่องเป่าใบไม้ จ านวน 5 เครื่อง  สมาชิกท่านใด

เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 20 เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รายการเครื่อง

เป่าใบไม้ จ านวน 5 เครื่อง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 2 คน 

5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ รายการรถม้าโบราณ จ านวน 3 รายการ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการรถม้าโบราณ 

จ านวน 3 รายการ เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายนิมิตร  จวิะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ กระผม 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ ในนามของนายกเทศมนตรีนครล าปาง หัวหน้าคณะผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตโิอนเงนิเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการรถม้าโบราณ 

จ านวน 3 รายการ 
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เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมติร  จวิะสันตกิาร  นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 

โอนเงนิเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการรถม้าโบราณ จ านวน 3 รายการ ตามหลักการ

และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

การขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการรถม้าโบราณ จ านวน 3 

รายการ เป็นเงนิ 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

เหตุผล 

จังหวัดล าปาง เป็นแหล่งอารยธรรมลา้นนา และเป็นเมอืงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง 

คนทั่วไปจะรู้จักกันดีว่าจังหวัดล าปางเป็นเมืองรถม้า ซึ่งนอกจากใช้เป็นพาหนะสัญจรแล้ว รถม้ายังเป็น

สัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดล าปางอีกด้วย แต่เนื่องด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี 

ความเจริญตามกาลเวลา ยวดยานพาหนะต่าง ๆ ก็เริ่มมีมากขึ้น ความจ าเป็นในการใช้รถม้าเป็นพาหนะจึง

ลดลง เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (8) แหง่พระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลนครล าปางมีนโยบายที่จะส่งเสริม 

สนับสนุนการอนุรักษ์รถม้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าของเมืองล าปางให้คงอยู่ และสืบทอดไปยังคนรุ่น

หลัง และเพื่อน ามาเป็นองค์ประกอบด้านอัตลักษณ์เมืองล าปางในการเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีต่าง ๆ ที่ส าคัญของท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ประกอบกับเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น

ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครล าปาง และเป็นองค์ความรู้ส าหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีความสนใจ 

โดยจะด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งท ารถม้าโบราณ จ านวน 3 รายการ 

แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนเงินเหลือ

จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนจากแผนงานการศึกษา งานศึกษา

ไม่ก าหนดระดับ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมือง

ล าปาง (มิวเซียมล าปาง) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการรถม้ าโบราณ จ านวน 3 

รายการ เป็นเงิน 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
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รายการค่าครุภัณฑ์ 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 รถม้าโบราณ 3 ที่นั่ง  จ านวน 1 คัน 

กว้างไม่นอ้ยกว่า 90 ซม. ยาว 3 เมตร สูง 2.30 เมตร 

ลักษณะตัวถังท าดว้ยไม้เนื้อแข็ง ที่นั่งหุม้เบาะหนัง 

หลังคามุงด้วยผ้าใบ ลอ้ท าด้วยเหล็ก 

ขนาดของลอ้หน้าเส้นผา่ศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 85 เซนติเมตร 

ล้อหลังขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร 

(ตามราคาในท้องถิ่น) 

70,000 

2 รถม้าโบราณ 2 ที่นั่ง  จ านวน 1 คัน 

กว้างไม่นอ้ยกว่า 90 ซม. ยาว 2.20 เมตร สูง 2.30 เมตร 

ลักษณะตัวถังท าดว้ยไม้เนื้อแข็ง ที่นั่งหุม้เบาะหนัง 

หลังคามุงด้วยผ้าใบ ลอ้ท าด้วยเหล็ก 

ขนาดของลอ้หน้าเส้นผา่ศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 85 เซนติเมตร 

ล้อหลังขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร 

(ตามราคาในท้องถิ่น) 

46,000 

3 รถม้าโบราณทรงฟักทอง  จ านวน 1 คัน 

กว้างไม่นอ้ยกว่า 1.30 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.50 เมตร 

ลักษณะตัวถังท าดว้ยเหล็กดัดลวดลายเป็นรูปฟักทอง 

ที่นั่งหุม้ด้วยเบาะหนัง ลอ้ท าด้วยเหล็กประดับด้วยลวดลาย 

ขนาดของลอ้หน้า เส้นผา่ศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 85 เซนติเมตร 

ล้อหลังขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร 

(ตามราคาในท้องถิ่น) 

87,000 

รวม 3 รายการ    จ านวนทั้งสิ้น (สองแสนสามพันบาทถ้วน) 203,000  

ทั้งนี้  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 6/2564 หน้า 64 - 65 

รายละเอียดตามบัญชโีอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต

เทศบาล ดังตอ่ไปนี ้(8) บ ารุงศลิปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงิน

เหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการรถม้าโบราณ จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน  

203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชญิครับ  

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง กรณีญัตติตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลนั้น เป็นกรณีการขอโอนลด

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในแผนงานการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และจัดกิจกรรม 

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เมืองล าปาง (มิวเซียมล าปาง) ขอโอนลดไป 203,000 บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ รายการรถม้า

โบราณ กรณีการโอนงบประมาณนี ้เป็นการโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ที่บัญญัติไว้ในข้อ 27 จึงเป็นอ านาจ

อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น จงึขอน าเรียนต่อสภาเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ 

เชญิครับ เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ในเรื่องของรถม้า ดิฉันขอดูตามเหตุผลในหลักการที่ต้องการใช้คือ เพื่อน ามาเป็นองค์ประกอบตาม 

อัตลักษณ์เมืองล าปางในการเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่ส าคัญของท้องถิ่น

จังหวัดล าปาง และเพื่อใช้ในสื่อการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครล าปาง

และเป็นองค์ความรู้ส าหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีความสนใจ จากเหตุผลสามข้อนี้ซึ่งจ าเป็นต้องลดเงินของ

ทางดา้นแผนงานการศึกษาในงานศึกษาที่ไม่ก าหนดระดับ งบด าเนินงานในหมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ซึ่งเป็น

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง (มิวเซียม)         

ซึ่งงบประมาณก่อนโอนอยู่ที่ 526,778.60 บาท ตรงนี้ดิฉันเห็นว่า การลดค่าใช้จ่ายของงานศึกษาตัวนี ้      

ยังไม่เหมาะสม เพราะว่าปัจจุบันนีเ้รายังไม่มีงานเทศกาล แล้วก็งานประเพณีต่าง ๆ นี้ส่วนใหญ่ก็จะถูกระงับ

จากเหตุการณ์ของโรคระบาด และเหตุการณ์โรคระบาดเราก็ยังไม่ทราบว่าจะหายไปเมื่อใด ประการต่อมา 

ก็คือ ความจ าเป็นในการซื้อรถม้า 3 คันในเวลานี้ ยังไม่มีความจ าเป็นจริง ๆ ค่ะ เพราะดิฉันมองว่าเงินตรง

ส่วนนี้เราสามารถน ามาพัฒนาด้านอื่น ๆ ทางการศึกษาได้อีก อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ในรูปแบบ 

นิทรรศการสามมิติเสมือนจริง พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงหรือว่า Virtual Museum ซึ่งเราสามารถน ามาพัฒนา

ต่อจากมิวเซียมและจะครอบคลุมมิวเซียมได้อย่างแท้จริง แล้วก็ท าให้ทันต่อเหตุการณ์ในการเรียนการสอน

ในระบบปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ท าให้เห็นว่าการเรียนรู้นอกจากจะไม่ใช่เฉพาะแค่  

รถม้าเท่านั้นนะคะ แตจ่ะเกิดการเรยีนรู้เมอืงล าปางได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอย่างแท้จริง ขอบพระคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิครับ เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภา     

ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปางใน ญัตตินี้ดฉิันเห็นดว้ยนะคะ ที่จะจัดซื้อรถมา้ เหตุผลเพราะว่างานทุกอย่างเราสามารถเตรียมความ

พร้อมเตรียมตัวที่จะท าโครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน ตามนโยบายของผู้บริหารได้ โดยที่ไม่ต้องหยุดการ

บริหารการท างานอย่างอื่น เพื่อรอจัดการเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดอย่างเดียวนะคะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง    

ในโลกนีเ้กิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโรคระบาดก็เช่นกัน ในอดีตก็เคยมีโรคระบาดแบบนี้มาเป็นร้อย ๆ ปีแล้ว ระบาด

จนถึงจุด ๆ หนึ่งโรคระบาดก็จะหายไป แล้วโรคระบาดนี้ก็จะมียามีวัคซีนมารักษา ในส่วนของประเทศไทย  

ก็มีการคาดการณ์ว่าในปีหน้าเศรษฐกิจก็อาจจะกลับมาฟื้น แล้วก็สูงสุดอาจจะอยู่ภายในเดือนนี้นะคะ
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กิจการงานต่าง ๆ ที่เทศบาลวางไว้ก็สามารถด าเนินการไปได้ตามปกติ เมื่อโรคระบาดหายไปเรามีความ

พร้อมในการพัฒนาคน พัฒนาเมอืง รองรับเศรษฐกิจที่ก าลังจะโต รองรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามาเที่ยว

ที่จังหวัดล าปาง รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครล าปาง เพราะฉะนั้นดิฉัน   

เห็นด้วยนะคะ ที่เราจะต้องท างานวางแผนงานไปข้างหน้า ไม่จ าเป็นจะต้องหยุดเพื่อรออะไรใด ๆ ทุกสิ่ง   

ทุกอย่างตอ้งพัฒนา ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิครับ ไม่มนีะครับ ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายนิมิตร  จวิะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร

ล าปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่กรุณาให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องของรถม้าก็เป็นส่วนหนึ่ง

ของมิวเซียม ในระหว่างที่รถม้าไม่ได้ใช้เราก็จะเอาไปจอดไว้ที่มิวเซียม เพื่อที่จะให้คนที่เข้าไปในมิวเซียม     

จะได้ไปนั่งไปดูไปถ่ายรูป แล้วก็จะมีเรื่องราวของรถม้าล าปางอธิบายอยู่ตรงนั้น  แต่ในขณะเดียวกันก็คือ  

การเรียนรู้ แต่ว่าเงินงบประมาณที่คงเหลืออยู่ก่อนห้าแสนกว่าบาทนั้น จนถึงตอนนี้ซึ่งจะถึงเดือนกันยายน

แล้วจะสิน้ปีงบประมาณเราได้ใชจ้า่ยเงนิจ านวนที่เราตั้งไว้หนึ่งล้านบาทนี้ ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่อง

ของมิวเซียม ในเรื่องการประกวดอะไรต่าง ๆ นานาให้กับเด็กให้กับผู้คนทั่ว ๆ ไปค่อนข้างที่จะครบถ้วน

หลากหลายแล้วก็ยังมีเงินเหลืออยู่อีกประมาณ 526,000 บาท ถ้าเราไม่ใช้หรือเราจะเริ่มใช้อะไรในเวลานี้   

ก็จะใช้ไม่ทัน เมื่อใช้ไม่ทันเงินก้อนนี้ก็จะตกไปอย่างน่าเสียดาย ไหน ๆ มีเงินจ านวนมากมายในงบประมาณ  

ปี 2564 ที่ยังท าไม่เสร็จหรือไม่ได้ท า ตั้งโครงการไว้แล้วยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทางพัสดุ  ซึ่งถ้าเราจะ

เริ่มท าตอนนี้เราก็จะไม่ทัน พอไม่ทันเราก็จะมีเงินตกไปจ านวนมากมาย ปัจจุบันนี้ยังมีเงินเหลือจ่ายในปี 

2564 อีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งเราก าลังจะเอาโครงการต่าง ๆ ในแผนงานที่เรามีอยู่แล้ว บรรจุเข้าไปเพื่อที่จะใช้

เงินได้ทันในปี 2564 ภายในเดือนกันยายนนี้ โครงการนี้ก็เหมือนกันเป็นโครงการที่เราคิดว่าเหลือเงินอยู่     

ห้าแสนกว่าบาท คงใช้โครงการต่าง ๆ ไม่ทันภายในเดือนกันยายน เพราะว่าเราคงจะต้องปิดบัญชีให้เสร็จ

ภายในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายนก็จะรวบรวมตัวเลขรายได้และรายจ่ายทั้งหมด แล้วการลดลงมา 

203,000 บาท ก็ไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นนอกจากมิวเซียม ก็เป็นงานของมิวเซียมอยู่ดี ขณะเดียวกันเวลาเรา

จะท าอะไรเราไม่ได้ท าในภาวะปัจจุบัน แต่เราจะ anticipate คือเราจะมองการณ์ไปข้างหน้า ถ้ากรณีนี้

ข้างหน้าเป็นแบบนี้เราจะท าอย่างไร เราจะท าแผนงานไว้โดยที่เรามีความฝันและความหวัง จากการที่

ประสานงานกับทางจังหวัดอย่างใกล้ชิด ก็มีความหวังว่า เดือนธันวาคมนี้สถานการณ์โควิดในเมืองล าปาง 

น่าจะอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้และคลี่คลายลงไปเยอะ และเราน่าจะเปิดเมืองให้ประชาชนได้ออกมาผ่อน

คลายสักทีหนึ่ง เราหวังไว้ว่าอย่างนั้น เราจึงเร่งในการเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพื้นที่รอบ ๆ หอนาฬิกา 
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ทั้งพื้นที่อื่น ๆ ที่สามารถให้ประชาชนเข้าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง เราจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จหมด

ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ท าให้บ้านเมืองสว่างไสวมีสีสันมีชีวิตชีวา แล้วก็มีพื้นที่สาธารณะที่พร้อมจะให้

ประชาชนได้ออกมาเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรามีความหวังว่าอย่างนั้น  เราจึงเตรียมทุกสิ่ง    

ทุกอย่างให้พรอ้มเมื่อถึงเวลานั้นถ้าเราเปิดเมืองได้จริง ๆ เราก็จะมีความสุขและก็สนุกสนาน แล้วประชาชน

ก็จะออกมาผ่อนคลาย จับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียน คนขายของ ขายลูกชิ้น ขายหมูปิ้ง ขายหมู

ทอด ขายไก่ทอด ขายเสือ้ผา้ ขายอะไรก็สามารถที่จะออกมาประกอบธุรกิจของตัวเองได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา

ท า เราท าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเตรียมไว้ในวันข้างหน้า ในกรณีเช่นนี้เรามีความพร้อมถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้

เลย แล้วพอถึงเวลาอะไรมันดีขึ้นเราพร้อมที่จะจัดอะไร แต่นั่นก็ขาดนี่ก็ขาดนั่นก็ไม่มี อันนี้เป็นการเตรียม

ความพรอ้มของเรา ก็ขอขอบคุณในความคดิเห็นของสมาชิกสภาฯ ขอบคุณท่านประธานสภาฯขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม

หรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 21 

ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.4 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการรถม้าโบราณ 

จ านวน 3 รายการ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่เห็นชอบ 1 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง อนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ รายการรถม้าโบราณ จ านวน 3 รายการ, ไม่เห็นชอบ 1 คน, งดออกเสียง 5 คน 
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5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง จัดซื้อรถยนต์

ดูดสิ่งโสโครก และฉีดล้างท่อระบายน้ า เป็นจ านวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) 

เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.5 ผมจะขอ

เรียนเชญิใหร้องประธานสภาฯ ขึน้มาท าหนา้ที่แทนผมสักครู่ครับ เชญิครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 

5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครก 

และฉีดล้างท่อระบายน้ า เป็นจ านวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อการบริการชุมชน

และสังคม และบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใชจ้า่ยเงนิสะสมของเทศบาลนครล าปาง จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีด 

ล้างท่อระบายน้ า เป็นจ านวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อการบริการชุมชน 

และสังคม และบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้

จา่ยเงนิสะสมของเทศบาลนครล าปาง จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ า เป็นจ านวนเงิน  

18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เทศบาลนครล าปางมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อจัดซื้อ

รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ า เป็นจ านวนเงิน 18 ,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 
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เหตุผล 

เทศบาลนครล าปางมภีารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้

มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า และจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ าในเขตพื้นที่เทศบาลนครล าปาง ตาม

มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 แต่จากการ

ตรวจสอบพบว่า ในเขตเทศบาลนครล าปางมีระบบระบายน้ า เพื่อรวมน้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน สถาน

ประกอบการ สถานที่ราชการ และอื่น ๆ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นจ านวนมาก ปัจจุ บันมีการ

ตกตะกอนในบ่อพักและท่อระบายน้ า ท าให้เกิดการเน่าเหม็นและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค สร้างความ

เดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน ในช่วงฤดูฝนท าให้เกิดน้ าท่วมขัง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน ปัจจุบันเทศบาลนครล าปางมรีถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ า จ านวน 1 คัน ซึ่ง

ไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีสภาพช ารุดบ่อยครั้ง ดว้ยสภาพการใช้งานมาเป็นเวลานาน ท าให้

การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และไม่ทันต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความ

จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน 

 เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อการดังกล่าวไว้ จงึมคีวามจ าเป็นต้องขออนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครล าปาง จัดซื้อรถยนต์ดูด

สิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ า ตัวรถยนต์ ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตร

กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7,000 ซีซี มีก าลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์

เมตร เป็นถังบรรจุโคลนเลนปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร และถังบรรจุน้ าส าหรับฉีดล้างท า

ความสะอาดท่อระบายน้ าปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร ฝาปิดเปิดท้ายควบคุมด้วยระบบ  

ไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือประจ ารถ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 18,000 ,000 บาท (สิบแปดล้าน

บาทถ้วน) ตามราคาในท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 

หนา้ที่ 75 ล าดับที่ 4 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56  

“ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้    

ในมาตรา 53” และมาตรา 53 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 

ดังตอ่ไปนี ้(5) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า” 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร

ส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ของตนเอง ดังนี้ (2) การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า” 
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3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ

ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน ทั้งนี ้ตอ้งเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรอืตามที่กฎหมายก าหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า

สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใชจ้า่ยเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครล าปาง จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ าเป็นจ านวนเงิน 

18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน รายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

                                      นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้

อภปิราย ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชญิครับ  

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ตามญัตติที่ทางคณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภานั้น เป็นกรณีการขอใช้เงินสะสมตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ซึ่งตามญัตติที่

น าเสนอก็ได้แจง้ว่า เป็นกรณีขอใช้งบประมาณในกิจการด้านการบริการชุมชนและสังคม และเป็นการบ าบัด
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ความเดือดร้อนของประชาชนตามเงื่อนไขข้อ 89 อนุหนึ่ง และเทศบาลได้ส่งเงินสมทบกองทุนตามอนุสอง

แล้ว รวมถึงได้ส ารองกันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและได้กันเงิน

ร้อยละสิบไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามข้อ 89 อนุสามครบถ้วนตามที่

ระเบียบก าหนด เพราะฉะนั้นจึงเป็นอ านาจพิจารณาของสภาเทศบาลตามความในข้อ 89 จึงน าเรียนสภา

เพื่อพิจารณาตามญัตติตอ่ไป ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ไหมครับ เชญิครับ เชญิ นางรัญจวน ค าพิชัย 

นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน

เห็นด้วยกับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้าง

ท่อระบายน้ า เพราะรถดูดของเทศบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้  1 คัน มีอายุการใช้งานมาร่วม 20 ปีแล้ว        

ซ่อมแล้วซ่อมอีก ขณะนี้ก็จอดทิ้งไว้ซ่อมไม่ไหวแล้ว ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะได้รถคันใหม่สักที 

ประสิทธิภาพการท างานก็จะได้เต็มร้อย และประสิทธิผลของงานก็จะออกมาดี แต่ก็อยากจะฝากท่าน

ประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยว่า อย่าลืมคิดถึงซอยเล็กซอยน้อยที่รถดูดคันใหญ่เข้าไม่ได้ เราจะ

ท าอย่างไร ซึ่งประสบการณน์ีด้ิฉันเจอมาแล้ว พอบอกรถเข้าไม่ได้ก็จบอยู่ตรงนั้น บางครั้งก็ได้ค าตอบว่ารถ

เข้าไม่ได้ต้องใช้แรงคน แล้วแรงคนจะเอามาจากที่ไหน การแก้ปัญหาขั้นตอนต่อไปต้องท าอย่างไร ไม่มีการ

ด าเนินการใดใดต่อ ไม่มีวิธีไม่มีแนวทางการแก้ปัญหาให้ ถ้าท ากันเองได้เขาก็คงไม่แจ้งเข้ามายังเทศบาล

หรอก อันนี้น่าจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานส่งตรงเข้าเทศบาล ว่าปฏิบัติงานไม่ส าเร็จปฏิบัติงานไม่ได้

ด้วยสาเหตุอะไร และทางเทศบาลจะแก้ปัญหาให้อย่างไรแล้วแจ้งให้ผู้ร้องขอได้ทราบด้วย ปัญหาแบบนี้   

ขอฝากท่านประธานไปยังฝา่ยบริหารนะคะ อันนีเ้ป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้ บางครั้งเราอาจจะมองแต่ภาพใหญ่ 

มองเห็นแต่ถนนหนทางสายหลักสายรอง แต่ตามตรอกซอกซอยก็ยังมีอีกมาก ซึ่งเราควรจะใส่ใจเขาด้วย 

ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกไหมครับ เชญิครับ เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภา     

ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ในญัตตินี้ขอสนับสนุนการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครก เพราะว่าที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่หลาย ๆ ครั้ง   

ก็เจออุปสรรคปัญหาในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะรถของเราที่มีอยู่ 1 คัน เป็นรถ
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ขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าบ้านประชาชนที่อยู่ในซอยแคบ ๆ รถก็ไม่สามารถเข้าได้หรือบางครั้งเข้าได้ก็จะติด

สายไฟฟ้า สายสัญญาณโทรศัพท์ สายเคเบิลพวกนี้นะคะ ท าให้เข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนไม่ได้       

อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า ตัวสายที่ดูด ท่อที่ดูดจะเป็นท่อตรงที่ไม่สามารถโค้งงอได้ เวลาดูดก็จะดูดได้เฉพาะ

ตรงบริเวณช่องที่ เป็นบ่อพัก ก็เห็นเจ้าหน้าที่ก็จะไล่ดูดตามบ่อพักเป็นจุดเป็นจุดไป ทีนี้ปัญหาก็คือว่า           

ในระหว่างบ่อพักทั้งสายนี้ ระหว่างบ่อพักก็จะมีโคลนมีเลนมีอะไรที่ติดค้างอยู่ แล้วท่อตัวนี้ไม่สามารถดูด

ออกมาได้ ก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เขาจะใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการฉีดน้ าล้างแล้วก็ไปดูดออก อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะ

สามารถท าความสะอาดท่อระบายน้ าบ่อพักให้น้ าไหลได้สะดวกดีขึ้นหรือไม่นะคะ เพราะว่าเคยไปเห็นที่หนึ่ง

ตรงบริเวณตลาดออมสิน ไปดูเจ้าหนา้ที่ดูดโคลนเลน หนา ลึกประมาณ 1 เมตร ที่ดูดขึ้นมาได้นี่นะคะ แล้วก็

เข้าใจว่าช่วงข้างในนี้ก็ตันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นรถคันที่มีอยู่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

ถ้ารถคันใหม่สามารถแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้จะดีมาก ๆ เลยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ า เป็นจ านวนเงิน 

18,000,000 บาท เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ตามเหตุผลที่ผู้ เสนอญัตติได้เสนอเข้ามาในญัตตินี้ว่า 

ในช่วงฤดูฝนท าให้เกิดน้ าท่วมขัง สรา้งความเสียหายต่อชีวติและทรัพย์สินของประชาชน ผมถามว่าในช่วงฤดู

ฝนน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลนคร จะไปสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตรงไหน

ครับท่านประธาน ผมถามว่าน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลนครแทบจะไม่มีเลย จะมีก็ตอนช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา 

ตรงห้าแยกประตูชัยและที่โรงเรียนอาชีวศึกษาล าปาง จะมีน้ าท่วมขังเป็นจ านวนมาก แต่ตอนนี้ก็ได้รับการ

แก้ไขไปแล้ว การซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ า มีบริษัทไม่กี่บริษัทในประเทศไทยตอนนี ้

ที่ผลิตรถจ าพวกนี้อยู่ บริษัทเหล่านี้จะเสนอมาที่เทศบาลและ อปท. ต่าง ๆ เสนอสรรพคุณต่าง ๆ สามารถ

ดูดโคลน ดูดเลนได้ดี รถจ าพวกนี้ไม่มีขายในท้องตลาด ไม่ใช่วา่เราจะต้องการซื้อแล้วเราก็เดินไปซื้อ เขาไปที่

โชว์รูมแล้วสั่งซื้อได้เลย ไม่ใช่ครับท่านประธาน มันเป็นรถประกอบขึ้นเองตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง     

ที่จะก าหนด TOR หรอืว่าใส่อะไรเข้าไป ความสะดวกสบายของรถ บริษัทที่ผลิตอยู่นี้บางราย มี 4 – 5 ราย   

ก็ไม่ได้มาตรฐานของ มอก. ตรงตามที่ราชการก าหนดไว้ บริษัทจ าพวกนี้ก็จะเสนอขายรถ และในเมื่อไม่มี

ราคากลางจากกรมศุลกากรที่ก าหนดไว้ บริษัทพวกนี้ก็จะรวมหัวกันก าหนดราคาขึ้นมาเอง ผมก็อยากจะ

ฝากถามฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาฯ ว่า ท่านได้มีความคิดเห็นหรือว่าท่านทราบเรื่องพวกนี้บ้างหรือ

เปล่า ตามสื่อ social หรือตามข่าวต่าง ๆ ผมคิดว่าการก าหนดราคาของบริษัทผู้ผลิต เป็นการก าหนดราคา  
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ที่สูงเกินความจ าเป็น 18,000,000 บาท ของรถ 10 ล้อ สุ่มเสี่ยงตอ่การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ผมขอตั้ง

ข้อสังเกต แต่ผมเป็นคนท างาน ผมไม่เคยที่จะไม่ให้การสนับสนุนหรอืไม่ยกมอืให้เลยเกี่ยวกับญัตติของกองช่าง 

แตญ่ัตตินี้ผมคิดว่ามันฟุ่มเฟือย ของเราก็มีอยู่แลว้ 1 คัน ถ้ามันเสียเราก็ซ่อมอยู่เป็นประจ า คือปัญหาในการ

ดูดท่อไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนหรืออะไรที่ว่าจะต้องท าเลย หรือไม่ท าแล้วคนจะเป็นจะตายอะไรนี่ครับท่าน

ประธาน คือก็มีการแก้ไขอยู่แล้ว พื้นที่ที่เราจะไปดูดหรือล้างท่อตามท่อระบายน้ า รถ 1 คัน ผมว่าเพียง

พอที่จะแก้ไขปัญหานะครับ ผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่า มันแพงไป และในญัตตินี้ผมก็ไม่เห็นด้วย และขอให้บันทึก

ในการประชุมไว้เลยว่า นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ ไม่เห็นชอบเกี่ยวกับญัตตินี้ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกไหมครับ เชญิครับ เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ดิฉันเห็นด้วยกับการซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ า ที่จะมาใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ 

แตว่่าดิฉันขอตั้งข้อสังเกตไว้สองประการ ก็คืออย่างที่ท่านสมาชิกพูดว่า รถคันใหญ่จะเข้าซอยเล็ก ๆ ได้ไหม 

ซึ่งการได้รถคันนีม้าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ าท่วมขังได้อย่างแท้จริงไหม ประการที่สองการที่เราขอใช้เงิน

สะสมของเทศบาล ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าการใช้เงินสะสมของเทศบาล มีเกณฑ์ว่าจ าเป็นและเร่งด่วนไหม ถ้าเรา

จะสามารถบรรจุตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายในแผนปัจจุบันอย่างนี้ แทนที่จะใช้เงินสะสมของเทศบาลตรงนี้จะได้ไหม 

เพราะเราก็มีกันอยู่ 24 คนนะคะท่านประธาน ถ้าเกิดเป็นการใช้เงินแบบผิดระเบียบขึ้นมาเราอาจจะโดน

ตรวจสอบได้ดิฉันแคก่ังวลในสองประการนี ้ขอบพระคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ตามที่ท่านสมาชิกทั้ง 4 ท่านได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ก็มีเหตุผลที่ผมเห็นด้วยกับทุก ๆ ท่านเลยนะครับ 

ว่าการจัดซือ้รถยนต์ดูดสิ่งโสโครก ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา ซึ่งปัญหาก็คือว่า รถ 10 ล้อนี้สัญจรได้เฉพาะ

ถนนเส้นหลักใหญ่ ๆ เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถเข้าพื้นที่ในตรอกซอกซอยเล็ก ๆ หรือแม้กระทั่งบริเวณรอบ

ตลาดในเขตเทศบาลเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนเส้นเล็ก ๆ มอเตอร์ไซค์เข้าได้ ซึ่งผมได้เคยสอบถามไปยัง 

ช่างว่า จะสามารถจอดรถคันใหญ่ได้ที่ถนนใหญ่เท่านั้นและจะฉีดน้ าล้างมาตามท่อ เพื่อมาลงดูดอีกทีหนึ่ง  

ซึ่งถ้าไม่มีปริมาณน้ าอยู่เยอะมีแต่โคลนเลน การดูดก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ ซึ่งส่วนตัวผมเองและ
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จากประชาชนที่ได้แจ้งมา ผมก็เป็นคนยื่นค าร้องไปบ่อยมากครับ ในการขอดูดโคลนหรือว่าดูดสิ่งโสโครก  

ซึ่งในการใช้ชีวิตประจ าวันก็ได้ไปเดินตามตลาด ไปซื้อของจับจ่ายอยู่แล้ว มีแต่ปัญหาที่แจ้งเข้ามา           

แต่อยากจะตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับว่า จ านวนเงินที่ตั้งไว้จากเงินสะสม 18,000,000 บาท พอดีผม 

search ข้อมูล คือเรา search Google ก็เจอ ป.ป.ป. รถดูดโคลน มี case ในต้นปีที่ผ่านมาครับท่านประธาน

ในการฮั้วรถดูดโคลน มีเรื่องร้องเรียนไปยังส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลายเรื่อง

มากครับ หลาย case หลาย อปท. ด้วย คือในการท างานผมชอบและผมเห็นด้วยเลยว่าเป็นสิ่งที่ ดีครับ      

แต่ข้อสังเกตที่ผมตั้งไว้ เป็นเรื่องของทางเทคนิค ทางคดีที่เราจะสุ่มเสี่ยงไหมหรือว่าเราจะพิจารณาอีกที     

ดีไหม ผมอยากจะฝากและอยากจะติงเรื่องนี้ไว้ว่า มี case จริง ๆ ที่ ป.ป.ป. ส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติหรอื ป.ป.ช. ด าเนนิคดีมาแล้วครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกไหมครับ ไม่มนีะครับ ขอเชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้อภิปรายและได้ตั้งข้อสังเกต เรื่องแรกนะครับความจ าเป็นที่ต้องมี

รถยนต์ดูดสิ่งโสโครก คือสภาพของรถคันปัจจุบันอย่างที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปท่านหนึ่ง รถคันนี้ข้อมูล

คือได้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ผ่านมา 20 ปีแล้ว ซ่อมไปเมื่อครั้งล่าสุดน่าจะสองปีก่อน ใช้เงินซ่อมไป

ประมาณสองล้านกว่าบาท เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ function แล้วคือ การท างานมันดูดก็ดูดไม่ได้แล้วได้แต่ฉีดน้ า

อย่างเดียวครับ ที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายว่า ถ้าท่านเดินตามท้องถนน เมื่อสักครู่ที่ท่านภัทรฯ ได้กล่าวถึงว่า 

ได้ไปเดินแล้วพบเห็นปัญหาก็เขียนค าร้องมาเยอะมาก นีค่ือความจ าเป็นที่เราจะต้องมีรถ เพราะว่ารถที่เรามี

ปัจจุบันมันใช้ไม่ได้ กรณีเรื่องน้ าท่วมขังที่บอกว่า ไม่มีน้ าท่วมขังในปัจจุบันแล้ว ที่ว่าตั้งแต่ท าที่ประตูชัยคือ

ข้อมูลจริง ๆ ก็คือ เมือ่อาทิตย์ที่แลว้ผมไปเปิดตั้งแต่ตรงจุดข้างวิทยาลัยพยาบาล แล้วก็อีกซอยหนึ่งที่ติดกัน

มีการปิดทางระบายน้ าปกติที่เคยเป็น เบี่ยงทางน้ าไม่ให้ไหลไปทางประตูชัย แล้วให้ไหลไปทางสุขสวัสดิ์กับ

เซ็นทรัลเป็นเหตุท าให้ไม่มีน้ าท่วมขังที่ประตูชัย ผมเพิ่งไปเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ขอชี้แจงให้ทราบ ส าหรับ

เรื่องรถ ขนาดรถที่จะเข้าในซอยเล็กไม่ได้ ข้อมูลที่ได้รับคือ ราคารถของคันใหญ่กับคันเล็กราคาต่างกันอยู่

ประมาณสองล้านบาท เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการท างานความแรงของมอเตอร์ในการดูดหรือการใช้งาน

ซือ้รถคันใหญ่ก็คุ้มกว่า เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราใชใ้นปัจจุบันก็คือตามตลาดหรือตามถนนเส้นใหญ่ ๆ ส่วนใน

ซอยในถนนเส้นเล็ก ๆ จริง ๆ แล้วถ้าจะต้องใช้ถ้าไม่ใช้แรงคนก็ต้องใช้รถดับเพลิง รถกระบะที่มีขนาดเล็ก   

ซึ่งได้คุยกับรองสุรพลฯ ว่าทางดับเพลิงก็ยังขาดรถคันนี้อยู่ ซึ่งถ้าได้รถคันนี้มาใช้อีกหนึ่งคัน เราจะสามารถ

ใช้ในถนน ตรอก ซอยแคบ ๆ ที่เล็กให้สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จครับ ส่วนเรื่อง spec หรือราคากลาง  
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ผมไม่ทราบ ผมก็ขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ ชี้แจงข้อมูลหรือว่ารายละเอียดราคาที่ก าหนดมาครับ      

ขออนุญาตท่านประธาน ให้ท่านปลัดชีแ้จงครับ (ประธานอนุญาต) ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญปลัดเทศบาลนคร

ล าปางครับ 

นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ        

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผม       

นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง

การที่เทศบาลเสนอญัตติเพื่อจัดซือ้รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกในครั้งนี้ ผมขออนุญาตชี้แจงแบบนี้ว่า ผมมาอยู่ที่นี่

สองปีเข้าปีที่สาม ข้อมูลในเรื่องรถดูดโคลนที่เราท างานกันมาในระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมด ารงต าแหน่งนี้    

เรามีรถหนึ่งคัน ซึ่งเราซื้อมาเมื่อวันที่  9 เมษายน 2544 ราคาตอนนั้นประมาณ 12 ล้าน วันนี้ 20 ปีผ่าน

มาแล้ว ประเด็นในเรื่องการจัดซื้อครั้งนี้ผมขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน ในการที่

สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติได้ติงเรื่องราคา ผมขออนุญาตช้ีแจงแบบนีว้่า ในการจัดซื้อรถเราก็ไม่ได้ว่าอยู่ ๆ เรา

จะซื้อโดยเราตั้งสมมติฐานเป็นราคาของเราโดยความพึงพอใจของเราก็มีที่มาที่ไป ผมขออนุญาตชี้แจงใน

เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐปี พ.ศ. 2560 ระเบียบนี้ได้บอกว่า ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด

และลักษณะของพัสดุที่เราจะซื้อ ในส่วนที่ 2 ข้อ 21 เขาก าหนดไว้เลยนะครับว่า จะต้องให้มีคณะกรรมการ

จัดท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบในการก่อสร้างและซื้อพัสดุ 

จริง ๆ ระเบียบนี้ในการพัสดุ จะแยกออกประมาณห้าประเภทคือ 1. เป็นงานประเภทงานก่อสร้าง 2. งาน

ประเภทที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ก็คือพวกพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมกระทั่งการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ  

การควบคุมงาน อันนี้ก็อยู่ในระเบียบของพัสดุที่เราจะจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นของเรานะครับในระเบียบนี้เขา  

ก็บอกว่า กรณีที่จะซื้อก็ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   

ที่จะซื้อหรือจะจัดจ้าง ในกรณีที่เป็นงานที่ไม่ใช่งานก่อสร้างคือ กรณีที่เราซื้อเป็นครุภัณฑ์พัสดุ ในการ

ก าหนดราคาพัสดุตามมาตรา 4 ใน พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้บอก

ว่า “ราคากลางหมายถึงราคาเพื่อจะใช้เป็นฐาน ส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่ง

สามารถจัดท าจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับดังต่อไปนี้ (1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการราคากลางก าหนด (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลาง

จัดท า (3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด (4) ราคาที่ได้จากการสืบ

ราคาจากท้องตลาด (5) ราคาที่เคยซือ้หรอืจา้งครัง้หลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ (6) ราคาอื่น
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ใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ” ระเบียบบอกว่า “ในกรณีที่ราคา

ตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน” ซึ่งได้มาจากการค านวณ อันนี้หมายความว่า งานก่อสร้างเราต้องมี

คณะกรรมการก าหนดราคากลางเพื่อก าหนดรูปแบบรายการในการจัดท างบประมาณ หมายความว่า ให้ใช้ 

(1) ก่อน ใน (2) “ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน

โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรอื (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ” หมายความว่า (2) 

คือราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางได้จัดท าไว้ ตามมาตรา 47 บอกว่า “ให้

กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชกีลาง การก าหนดราคาอา้งองิของพัสดุต้องค านึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และการก าหนดราคา

อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกัน จะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้ กรมบัญชีกลางต้องปรับฐานข้อมูล   

ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละสองครั้ง” (2) (3) บอกว่าถ้าไม่มี (1) ให้ใช้ (2) หรือ (3) ก่อนนั่นหมายความว่า 

ปกติกรมบัญชีกลางจะมีมาตรฐานครุภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมา แต่มาตรฐานครุภัณฑ์ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง 

ไม่ได้ครอบคลุมหมดทุกครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมด อาจจะมีหรือไม่มี ยกตัวอย่างเช่น แอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ก็จะมี

บอกว่าโต๊ะประเภทนั้นราคาเท่านี้ อันนี้อยู่ในกรมบัญชีกลางซึ่งต้องจัดท ารายการบัญชีไว้ เพราะฉะนั้นใน

กรณีที่เราใช้ (1) ไม่ได้ ก็ต้องใช้ (2) (3) กรณีถ้า (1) (2) (3) ไม่มี ให้ใชร้าคาตาม (4) (5) (6) แล้ว (4) ก็บอกว่า 

“ราคาที่ได้จากการสืบราคาตามท้องตลาด” ปกติถ้าเราท าก าหนดราคากลางในการก าหนดค่าก่อสร้าง 

บางอย่างที่ไม่มีในมาตรฐานของกรมบัญชีกลางเราก็ไปสืบตามท้องตลาด จาก Internet ว่าพัสดุชิ้นนี้ไม่มีใน

มาตรฐาน ราคาขายเท่าไหร่ก็โดยเอา 3 ร้าน มาเป็นตัวก าหนดโดยเฉลี่ย ในกรณีที่ไม่มีราคาตามพัสดุ (5) 

“ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะสองปีงบประมาณ” หมายความว่า (1) (2) (3) ไม่มีก็ต้องใช้ 

(4) (5) (6) ผมเองในปี 2556 ผมเป็นปลัดเทศบาลนครแม่สอด ผมก็จัดซื้อในราคา 18,000,000 บาท เมื่อปี 

2556 ผมได้น าหลักฐานข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2554 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางปลา ซื้อเมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2553 วงเงิน 16,500,000 บาท เป็นรถ 10 ล้อชนิดไม่มีเครน 

เทศบาลต าบลสตึก ซือ้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ในวงเงิน 15,478,000 บาท เป็นรถสิบล้อ  บรรจุไม่น้อย

กว่า 25,000 กิโลกรัม มีเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า เป็นชนิดที่ไม่มีเครน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

ซื้อเมื่อวันที่  24 มกราคม 2554 ในราคา 17,000,000 บาท เป็นรถ 10 ล้อ ความจุถังดูดไม่น้อยกว่า 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 อันนีอ้ยู่ในกรมบัญชีกลางนะครับ ปี 2554 ต่อมาปี 2555 เทศบาลต าบลราไวย์ ซื้อเมื่อ

วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ในราคา 17,380,000 บาท เป็นรถ  10 ล้อชนิดไม่มีเครน เทศบาลต าบลหัวทะเล    
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ซื้อเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 เป็นเงิน 11,990,000 บาท ลักษณะทั่วไป อันนี้เป็นรถหกล้อชนิดไม่มีเครน

เหมือนกัน รถดูดโคลนจะมี 6 ล้อและ 10 ล้อ จะมีด้วยกัน  2 ขนาด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีซื้อ 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ในราคา 17,000,000 บาท เป็นรถ 10 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร 

ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คืออยากจะให้ท่านปลัด

ยกตัวอย่างมาพอสมควรนะครับ 

นายชาตร ี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านประธาน สรุปเลยนะครับ เอาปี

ที่เพิ่งผ่านมา ปี 2564, 2565 เทศบาลนครภูเก็ต ซื้อเมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2563 ในราคา 18,000,000 

บาท ก็ยังมีอีกหลายเทศบาลผมขออนุญาตชี้แจงว่า ในการก าหนดราคากลางต่าง ๆ ก็เข้าไปตามราคาที่ได้

จากการสืบท้องตลาด ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดหรือราคาที่ได้จากกรมบัญชีกลางจัดท า ผมขออนุญาต

ชี้แจงว่าแหล่งที่มาที่ไปในการจัดตั้งราคาครั้งนี้ ก็ไม่ได้จินตนาการอะไรมา มีข้อมูลอ้างอิงตลอดและผมขอ

ยืนยันว่าในปี 2556 ผมเป็นปลัดเทศบาลนครแม่สอด ผมก็จัดซือ้ในราคา 18,000,000 บาท ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภา เทศบาลนครล าปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์        

บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกฯ 

ที่ได้ชี้แจงเหตุผลต่าง ๆ และท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงเรื่องราคา นี่แหละครับที่จัดซื้อรถกันไป 18,000,000 บาท 

ป.ป.ป. เขาก าลังสอบสวนแล้วส่งเรื่องให้ สตง. คืนหมดเลยครับ 18,000,000 บาท เท่าที่ทราบมาและได้

ติดตามข่าว มีการทุจริตอยู่ ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารท่านทราบไหม เรื่องทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง     

ผมไม่ได้ว่าเทศบาลเรานะครับ พูดถึงทั่ว ๆ ไป ในการจัดซื้อจัดจ้าง มันจะโดนเรียกคืน และผมในนามของ

สมาชิกสภาฯ อยากจะฝากเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมดที่นั่งอยู่ในสภาแหง่นี้ พิจารณาให้ดี ถ้า สตง. เขาเรียก

คืนเงินท่านต้องร่วมรับผิดชอบด้วยครับ ขอให้ท่านพิจารณาดูให้ดี ผมขอฝากตรงนี้ด้วย และในกรณีที่ท่าน

ประธานจะขอลงมติผมขอเสนอให้ลงมติแบบขานรายชื่อ ขอความกรุณาให้ท่านประธานหารือในที่ประชุม

ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

เพิ่มเติมอีกไหมครับ ไม่มนีะครับ ฝา่ยบริหารมอีะไรจะช้ีแจงเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ขอเชิญเลขานุการ

สภาฯ นับองค์ประชุมครับ 
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 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสักครู่มีสมาชิกได้เสนอ 

ให้ลงมติดว้ยการขานชื่อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกับการลงมติแบบขานชื่อโปรดยกมือครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 6 เสียง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภา เทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใด

เห็นชอบกับการลงมติแบบยกมอื โปรดยกมอืครับ  

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ 15 เสียง ให้มีการลงมติแบบยกมือ และ

เห็นชอบ 6 เสียง ให้มกีารลงมติแบบขานชื่อ, งดออกเสียง 2 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภา เทศบาลนครล าปาง สรุปว่าเสียงข้างมาก

เห็นชอบให้มีการลงมตแิบบยกมอืนะครับ ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุมในญัตติข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครล าปาง จัดซือ้รถยนต์ดูดสิ่งโสโครก และฉีดล้างท่อระบายน้ า เป็น

จ านวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ

โปรดยกมอืครับ ไม่เห็นชอบ 5 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 

จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครก และฉีดล้างท่อระบายน้ า เป็นจ านวนเงิน 18 ,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท

ถ้วน) เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน , ไม่เห็นชอบ 5 คน, งดออก

เสียง 3 คน 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านสมาชิกครับ ขณะนี ้

เลยเวลาเที่ยงมาพอสมควรแล้ว ผมก็จะขอพักรับประทานอาหารกลางวันและจะกลับเข้ามาประชุมต่อใน

เวลา 13:40 น. เชิญครับ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น. 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการ

บริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ

ปรับปรุงฝายแม่น้ าวัง เป็นจ านวนเงนิ 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.6 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม 

และบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ าวัง เป็นจ านวน

เงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) เชญิ ผูเ้สนอญัตติ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม 

และบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ าวัง 

เป็นจ านวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ าวัง เป็นจ านวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบ

สี่ล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

เทศบาลนครล าปางมคีวามจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อด าเนินโครงการ

ปรับปรุงฝายแม่น้ าวัง เป็นจ านวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

 

เหตุผล 

เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้มี

และบ ารุงทางบกและทางน้ า และจัดใหม้ีและบ ารุงทางระบายน้ าในเขตพืน้ที่เทศบาลนครล าปาง ตามมาตรา 

56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

14) พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 แต่จากการ

ตรวจสอบพบว่า ฝายแม่น้ าวังเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) ซึ่งได้ด าเนินการสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533    

ตัวฝายมีสภาพช ารุดเสียหายมีรอยรั่ว แตก บริเวณแผ่นยางหลายจุด โครงสร้างฝายแตกร่อนเป็นจ านวน

มาก ตัวควบคุมช ารุดท าให้ไม่สามารถยกระดับน้ าได้และตัวฝายเดิมไม่มีประตูระบายตะกอนน้ า ท าให้เกิด

แบคทีเรยีอันเป็นสาเหตุให้แม่น้ าวังเน่าเสียและสง่กลิ่นเหม็น จงึมคีวามจ าเป็นต้องท าการปรับปรุงฝายแม่น้ า

วัง เพื่อท าให้ฝายกลับมาใช้งานได้ดี สามารถระบายน้ า ตะกอน แบคทีเรียบริเวณหน้าฝายได้ดี และควบคุม

ระดับน้ าได้รวดเร็ว อันเป็นกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับด้านการบริการ

ชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ

การดังกล่าวไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ส าหรับด าเนิน

โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ าวัง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝายแม่น้ าวังเดิม โดยท าการติดตั้งบานฝายพับได้ 

ยกน้ าสูงประมาณ 2 เมตร ชนิดใชร้ะบบไฮดรอลิค ยาวประมาณ 9.28 เมตร แบบ 1 ช้ัน จ านวน 2 บาน และ

บานฝายพับได้ ยกน้ าสูงประมาณ 3.50 เมตร ชนิดใช้ระบบไฮดรอลิค ยาวประมาณ 9.29 เมตร แบบ 1 ช้ัน 

จ านวน 1 บาน พร้อมห้องควบคุม และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง งบประมาณ 

54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 

4/2564 หนา้ที่ 1 ล าดับที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56  

“ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้

ในมาตรา 53” และมาตรา 53 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 

ดังตอ่ไปนี ้(5) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า” 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร

ส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ของตนเอง ดังนี้ (2) การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า” 
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3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้ เงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ

ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน ทั้งนี ้ตอ้งเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรอืตามที่กฎหมายก าหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า

สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใชจ้า่ยเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป” 

ดังนัน้ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ด้าน

โครงสรา้งพื้นฐาน โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ าวัง เป็นจ านวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                     ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

                                      นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกอภิปราย เนื่องจาก

เป็นการใชจ้า่ยเงนิสะสมของเทศบาลนครล าปาง จะขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบก่อนครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ส าหรับญัตตินีก้็จะมลีักษณะเชน่เดียวกันกับญัตติที่ผ่านมาที่ใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อรถดูด

โคลน ส าหรับระเบียบที่ใช้กับญัตตินี้ก็จะเป็นการเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ซึ่งรายละเอียดก็ตามที่ทางท่าน

ผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาแล้ว กระผมในฐานะเลขานุการสภาฯ จะขออนุญาตน าเรียนชี้แจงหลักเกณฑ์
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เพิ่มเติม ในช่วงเชา้ท่านสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านมทีรา ได้สอบถามว่าการใช้จ่ายเงินสะสมต้อง

มีเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ขอน าเรียนเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่า เดิมหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน

สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงินฯ ในข้อ 89 โดยประกอบกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่วางหลักเกณฑ์ 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 หนังสอืทั้ง 3 ฉบับนีเ้ป็นหนงัสอืของกระทรวงมหาดไทยที่

วางแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณไว้ นอกจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 3 เงื่อนไขก็คือ เป็น

กิจการด้านการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือด้านบริการชุมชนและสังคม หรือเป็นการเพิ่มพูน

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจาก 3 ด้านนี้แล้วก็ยังจะให้มีความจ าเป็นเร่งด่วนในโครงการที่

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 ครับขอน าเรียนที่ประชุมเป็นแนวทางในการพิจารณาครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง จะขออภิปรายญัตติเกี่ยวกับการปรับปรุงฝายแม่น้ าวังงบประมาณห้าสิบสี่ล้านบาท ตรงนี้จะเป็น

ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาแม่น้ าวังเน่าเสีย เพราะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม่น้ าวังเน่าเสียเข้าขั้นวิกฤต        

ซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกแปลกใจว่า เราอยู่ล าปางมาตั้งนานแล้ว แต่แม่น้ าวังไม่เคยเน่าเสียถึงขั้นวิกฤตขนาดนี้        

ก็เป็นค าถามและสงสัยมาตลอดตั้งแต่เห็นสภาพแม่น้ าวังหลายปีที่ผ่านมา จนเริ่มมาต่อจิ๊กซอหลายตัวก็เริ่ม

เข้าใจปัญหาว่า อยู่ดี ๆ ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ท าไมแม่น้ าวังจึงเน่าเสียมาก ประการหนึ่งที่เพิ่งได้รับข้อมูลมาว่า 

เมื่อสักครู่ท่านรองนายกฯ ก็ได้ชี้แจงว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางน้ าในท่อระบายน้ าที่ไหลมาจากทางดอย    

พระบาทห้วยแม่กระติ๊บ ที่ข้ามซุปเปอร์ไฮเวย์และไหลมาทางประตูชัย ไหลผ่านตัวเมืองเพื่อจะลงสู่แม่น้ าวัง  

ทราบมาว่ามีการเอาถุงใส่ดินและปูนไปอุดท่อระบายน้ าหลาย ๆ จุด เพื่อไม่ให้น้ าไหลมาทางท่อระบาย      

น้ าตรงประตูชัยและน้ าก็จะไหลไปตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าเข้ามาในเมือง ตรงนี้ก็เป็นส่วน

หนึ่งที่ท าให้แม่น้ าวังเน่าเสีย เพราะว่าเราไม่มีน้ าดีมาไล่น้ าเสีย มีแต่น้ าเสียในเมืองไหลลงไปสู่แม่น้ าวัง       

เราไม่มีน้ าจากธรรมชาติ น้ าฝนที่มาจากดอยพระบาท จากห้วยแม่กระติ๊บไหลชะล้างของเสียลงสู่แม่น้ าวัง 



55 

 

ท าให้น้ าเสียเจือจาง น้ าแม่น้ าวังคงจะไม่เน่าเสียถึงขั้นวิกฤตขนาดนี้ นี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตนะคะ  

ประเด็นที่สอง ได้มีโอกาสไปพัฒนาห้วยแม่กระติ๊บ ได้รับฟังข้อมูลความรู้จากทางช่างเทศบาลว่า เรื่อง

ระบายน้ าเสียเราจะต้องมีน้ าดีเพื่อมาไล่น้ าเสีย การที่ท่อระบายน้ าอุดตันและต้นน้ าไม่ได้รับการพัฒนาตรง

ห้วยแม่กระติ๊บ น้ าจากดอยพระบาทไม่สามารถไหลลงมาได้ เพราะว่าก่อนที่จะได้เข้าไปพัฒนาก็จะเป็นดิน

โคลน โดนรุกล้ าและมีเศษกิ่งไม้ตน้ไม้ขวางล าน้ าอยู่ ท าให้น้ าไหลไม่สะดวก น้ าก็ไม่ได้มีการชะล้างสิ่งสกปรก

หรือไหลไปตามธรรมชาติ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตว่า อยู่ดี ๆ ท าไมแม่น้ าวังจึงเน่าเสียถึงขั้น

วิกฤตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การที่ทางผู้บริหารมีนโยบายในการเปลี่ยนจากเขื่อนยางเป็นฝายพับได้ โดย

ส่วนตัวแล้วเห็นด้วยนะคะ จากการได้ฟังค าอธิบายจากท่านรองนายกฯ ในคลิปวิดีโอของเทศบาล ก็จะมี

การบูรณาการหลาย ๆ ส่วนในการแก้ปัญหาแมน่้ าวังให้กลับมาสะอาด สวย และพัฒนาริมแม่น้ าให้สวยงาม

ต่อไป ในญัตตินีก้็เห็นดว้ย ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ

เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับญัตตินี้ กับการใช้งบประมาณ 54,000,000 บาท ก่อนที่สมาชิกทุก

ท่านจะเข้ามาในสภาแห่งนี้ ท่านผ่านการเลือกตั้งมา แต่ละกลุ่มก็ใช้นโยบายการพัฒนาแม่น้ าวังเพื่อจะให้

กลับมาใสสะอาดเหมือนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ในเมื่อฝ่ายบริหารเสนอตรงนี้มาจะไม่พูดอะไรเลยก็เป็นไปไม่ได้     

ก็ต้องขอพูดว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ แต่ว่าท าไมจึงใช้งบประมาณถึง 54,000,000 บาท ตอนแรกผม

ก็คิดง่าย ๆ ครับ คิดว่ากรมชลประทานปล่อยน้ าดีมาไล่น้ าเสีย นึกว่าแค่นั้นก็จบ แต่พอดูรายละเอียดของ

ญัตตินี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงเขื่อนยาง เพราะสร้างมาเกือบ 30 ปีแล้ว และระบบของอันเก่าไม่มีการระเบิด

ทรายช้ันล่าง เพราะว่าทรายช้ันล่างเป็นสิ่งที่กักตุนแบคทีเรียท าให้น้ าดีผสมกับน้ าเสียท าให้น้ าเสียเร็ว

มากกว่า จึงเห็นด้วยกับการใช้งบประมาณ 54,000,000 มีบางสื่อ ผมว่าทางเทศบาลของเราต้องไป

ปรับปรุงบริหารการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเรา เพราะสื่อแต่ละสื่อของเขาเร็วและเอาไปลง บางครั้ง

ข้อมูลก็ผิด เชน่ เราใชง้บประมาณ 54,000,000 บาท ท าไมจะต้องท าเขื่อนใหม่ เปลี่ยนแปลงใหม่ ท าไมไม่ใช้

ของเก่า พูดถึงในสื่อนะครับ เขื่อนยางเราก็มีอยู่แล้ว แต่สื่อของเราไม่ได้ไปชี้แจงตรงนั้น บางคนทราบข่าว

จากสื่อก็ไม่รูค้วามจริงว่าเป็นอย่างไร เขาก็ต่อยอดไป ฝา่ยบริหารเทศบาลชุดนี้ท าไมใช้งบประมาณสูง ท าไม

ไม่ประหยัดถ้าเรามีสื่อไปอธิบายความเป็นไปได้ผมว่าน่าจะลดกระแสความเข้าใจผิดต่อเทศบาลก็ได้       

หันกลับมาเรื่องเขื่อนยางผมเองก็อยู่ใต้เขื่อนยาง ก็ยังขาดการดูแลเรื่องวัชพืชด้านหลังเขื่อนยาง ถ้าเรา

ปรับปรุงตรงนี้ดี มีการบริหารจัดการน้ าที่ดี และได้ข่าวมาว่าทางฝ่ายบริหารเทศบาลจะมาขยายชุมชน

เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับ 
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เพราะว่าสถานที่แต่ละที่ ถ้าทางเทศบาลไปท าเองคงไม่ได้ 100% คงต้องมีเครือข่าย มีผู้ช่วยและในเขต

เทศบาลของเราและแม่น้ าวังผ่านกลางเมือง ผมมาดูแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ าวังโดยเฉพาะ

บ้านดงไชย บ้านดงม่อนกระทิง จามเทวี สิงห์ชัย ถ้าเรามีกิจกรรมที่ดี เอาชุมชนมามีส่วนร่วมด้วยก็น่าจะ

สวยงามนะครับ เรื่องแม่น้ าวังเป็นไฮไลท์ของแต่ละกลุ่มที่อยากจะเข้ามาพัฒนา กลุ่มนครล าปางก็มีโอกาส

ที่มาพัฒนาตรงนี้ จากการดูวีดิทัศน์จากฝ่ายบริหารที่เอาไปลงในสื่อ ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า

อุปกรณ์แตล่ะช้ินแตล่ะอย่างใช้เทคโนโลยี เป็นความพร้อมของการบริหารจัดการเรื่องน้ า อีกเรื่องหนึ่งที่เรา

มองขา้มมาตลอด คือเราจะท าอย่างไร น้ าจากชุมชนจากตลาดเข้ามาในเขื่อนยาง แต่จากการที่ผมดูเอกสาร 

ทางฝ่ายบริหารก็จะมีโครงการบริหารจัดการน้ าก่อนที่จะลงสู่แม่น้ าวัง ผมว่าถูกจุด ถูกเป้าหมายมาก ๆ เลย

ครับเพราะว่าก่อนที่น้ าจะลงแม่น้ าวัง ก็ต้องผ่านการบ าบัดกลั่นกรองเพราะแต่ละร้านก็มีเศษอาหาร มีไขมัน

และโดยเฉพาะบ้านเก่า ๆ ทีป่ลูกสร้างมากว่า 10 ปี 20 ปีไม่มีระบบตรงนี้ แต่ ณ วันนี้มีกฎหมายใหม่ออกมา 

บ้านที่สร้างใหมจ่ะต้องมีเครื่องดักกรอง ที่ผ่านมาไม่ม ีก็ยังมนี้ าทีเ่สียและมสีิ่งปฏิกูลผสมออกมา ทางบริหาร

ก็จะมาท าเรื่องดักกรองก่อนลงแม่น้ าวัง ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วย

ประชาสัมพันธ์ให้มาก ๆ ให้ชาวบ้านได้รู้ว่างบประมาณที่เราเอาไปใช้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

ชาวบ้านจรงิ ๆ นะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ 

เชญิ นายสามารถ พุทธา 

นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ในญัตติที่เสนอขออนุมัตใิช้งบประมาณ จ านวน 54,000,000 บาท เพื่อที่จะไปปรับปรุงฝายแม่น้ าวัง ญัตตินี้

ผมเห็นด้วยที่จะใช้เม็ดเงิน 54,000,000 บาท ในการที่จะมาดูแลแม่น้ าวัง ถ้าแม่น้ าวังพูดได้ เขาก็จะชื่นชม

ครับว่า ถึงเวลาแลว้ทีแ่มน่้ าวังน่าจะเกิดใหมไ่ด้แล้ว เพราะอะไร เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 7 – 8 ปีเรา

ก็จะเห็นสภาพของแม่น้ าวังเน่าเสีย ถึงฤดูแล้งลงไปในน้ าไม่ได้เลยนะครับ ขึ้นมามีตุ่มเต็มตัว มีแต่ผื่นคัน 

แมน่้ าวังเป็นต้นทุนอันมหาศาลที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ในการที่จะสร้างใหม่ แม่น้ าวังเป็นต้นทุนทางด้าน

เศรษฐกิจที่หลายจังหวัดไม่มี แตจ่ังหวัดล าปางเราโชคดีที่มีแม่น้ าไหลผ่าน ที่ผ่านมาผมท างานภาคประชาชน

มีเพื่อนแทบทุกจังหวัดที่มาเที่ยวจังหวัดล าปาง เขาบอกว่ามาเที่ยวแม่น้ าวัง ดูน่าอเนจอนาถใจเหลือเกิน    

ถ้าไปบริเวณเลยเขื่อนยางไป พอถึงฤดูแล้งน้ าไหลรินใจจะขาด เหม็นเน่า ด า เลยเขื่อนยางขึ้นมาไม่น่าเชื่อว่า

หลังจวนผูว้่าฯ ท่านลองไปนั่ง ท่านจะทนกลิน่สาป กลิ่นเหม็นได้หรือ คนต่างจังหวัดมาแทนที่จะชื่นชมแม่น้ าวัง

เหมือนกับที่เราไปนครสวรรค์ เราไปชื่นชมแม่น้ าปิงเราไปชื่นชมคลองของจังหวัดนครสวรรค์สวยงามมาก 

แต่พอมาจังหวัดล าปางเป็นอะไร ปีที่ผ่านมาแม่น้ าวังไหลผ่านป้ายเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน แต่ด้านล่างมีแต่

ผักตบชวา มีแต่จอก มีแต่แหน น้ าเน่าเหม็น เพราะฉะนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญของคนจังหวัดล าปางที่
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เรียกร้อง และอยากจะได้ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง

ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ ไม่ต้องใช้เงินถึงสองร้อยสามร้อยล้านมาสร้างเขื่อนใหม่ เปลี่ยนจากยางที่ไม่ดีมาเป็น

ฝายพับได้ ที่ไหนเขาก็ท า แล้วเราสามารถเปลี่ยนได้ มีอะไหล่ เราสามารถบ ารุงรักษาได้ ถ้าเรามีฝายพับได้

ในอนาคตเราสามารถจัดการกับระดับน้ าได้โดยที่ไม่ต้องไปสูบลมเหมือนเก่า  สูบไปก็รั่ว แต่ถ้าเราใช้

เทคโนโลยีใช้ไฮดรอลิคยกก็ง่ายในการระบายทราย ง่ายในการจัดการทรายหน้าฝายก็จะท าให้แม่น้ าวัง

สะอาดสามารถจัดการได้ ในส่วนของงบประมาณ 54,000,000 บาท ถือว่ายังน้อย ผมฝากไปถึงท่าน

ผู้บริหารว่า ตั้งแต่หลังจวนผู้ว่าฯ ถึงศรีปงชัย ระยะทางของแม่น้ าวังเกือบ 10 กิโลเมตร เหมือนที่กระผมได้

อภปิรายไปเมื่อสักครู่ ว่ามีจอก มีแหน หลังเขื่อนยางมีผักตบชวา ในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าเรามีฝายแก้มลิง

ที่จะหนุนแม่น้ าขึน้มาเป็นระยะ ๆ ท าให้แม่น้ าวังมีระดับสูงขึ้น แล้วเราสามารถจัดการกับผักตบชวาได้ในช่วง

ฤดูแล้ง ผมเชื่อว่าแม่น้ าวังจะสวย ใสและจะเป็นชีวิตชีวาของคนล าปางครับ ขอฝากท่านประธานไปถึง

ผูบ้ริหารว่า คิดโครงการนีต้่อให้ไปถึงบ้านศรปีงชัยใหไ้ด้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ ์

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับเรื่องแม่น้ าวังเราก็ได้รับ

ความเดือดร้อนและอับอายมานานร่วม 10 ปีแล้ว เนื่องจากว่าแม่น้ าวังตื้นเขิน มีวัชพืชและมีกลิ่นเหม็น

เนื่องจากการเน่าเสียของแมน่้ าวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน แม่น้ าวังแห้งและร้อนด้วย และมีน้ าเสียจาก

บ้านเรือนบางส่วนเข้ามาเจือปนก็ท าให้เกิดการเน่า เกิดกลิ่นเหม็น เพราะฉะนั้นโครงการนี้ผมเห็นด้วยที่

จะต้องเร่งรีบให้มีการอนุมัติงบประมาณและน าไปสู่การก่อสร้าง ในส่วนของราคา 54,000,000 บาท ผมดู

ประมาณการที่คิดราคามา ดูแล้วก็น่าเชื่อถือ เพราะว่าคิดมาอย่างละเอียดไม่ได้เป็นราคาแบบก้อนเดียว  

เพราะฉะนั้นก็เชื่อวา่เป็นราคาที่เหมาะสม ทีนีร้าคาห้าสิบกว่าล้านบาท ผมก็คิดว่าชาวบ้านพี่น้องประชาชนก็

คงคิดว่าจะคุ้มค่าหรอืไม่ ผมเชื่อว่าเมื่อติดตั้งฝายตัวนี้แล้วก็จะได้สภาพแม่น้ าเสมือนหนึ่งเป็นแม่น้ าในอดีตที่

มีน้ าเยอะ มีน้ าใสและน้ าก็ต้องไหล ผมคิดว่าคงไม่ใช่น้ านิ่งนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าสามารถท าได้ขนาดนี้ก็คิด

ว่าพี่น้องประชาชนในล าปางคงจะพึงพอใจและมีความสุข ซึ่งทางเทศบาลเราก็มีโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ริม

แมน่้ าที่จะท าให้มกีารเสริมซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดชีวิตชีวา เกิดความสวยงามของริมฝั่งแม่น้ าทั้งสองฝั่ง ผม

มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิคเปิด - ปิดฝายที่คงจะไม่คงทนถาวรเสมอไปนะครับ แม้กระทั่งเมื่อก่อน

เรามีเขื่อนยาง เราก็คิดว่าดี แต่ถึงวันหนึ่งก็ช ารุดเสียหายกลับมาเป็นแม่น้ าที่ตื้นเขินเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น

ผมอยากจะขอฝากไว้ว่า การดูแลบ ารุงรักษาระบบกลไกต่าง ๆ ควรจะมีแผนการบ ารุงไว้อย่างดี เพื่อมีความ

มั่นใจว่าสามารถใช้ได้ยาวนานและรักษาความสวยงามของแม่น้ าไว้ได้ตลอด ผมดูแบบแล้ว จุดที่น่าเป็นห่วง

ก็คือบานกลางบานใหญ่หากตัวนี้ช ารุด เสีย หรือกักเก็บน้ าไม่ได้มันก็จะกลับไปสู่ที่เดิมคือน้ าตื้นเหมือนเดิม 
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พอน้ ามีน้อยโอกาสที่จะเน่าเสียก็มี เพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากข้อห่วงใยที่รายงานไปแล้วว่า มีโอกาสเกิดขึ้น    

ก็ขอฝากฝ่ายบริหารแลว้ครับว่าเมื่อก่อสรา้งแล้วเสร็จก็จะได้มกีารดูแลบ ารุงรักษาที่ดี ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตอนที่

ฝ่ายบริหารได้เสนอของบประมาณเพื่อที่จะไปสร้างฝาย จ านวนเงิน 54,000,000 บาท แน่นอนที่สุด

ผูบ้ริหารแตล่ะยุคก็จะมียุทธศาสตร์ มีแนวคิดแตกต่างกันไป ผมไม่คิดว่าผูบ้ริหารท่านใดท่านหนึ่งที่ผ่าน หรือ

อนาคตก็แล้วแต่ ถ้ามาบริหารงานในเขตเทศบาลแล้ว ต่างก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อบ้านเมือง ต่อเทศบาลเรา 

แนวคิดแตล่ะท่านแตล่ะคนในฝา่ยบริหารนัน้ แน่นอนที่สุดคือต้องแตกต่างกันไป ผู้บริหารของเราก็มีนโยบาย

ที่จะบริหารแม่น้ าวัง แต่ไม่ทราบเหมือนกันว่า อนาคตข้างหน้าจะแก้ปัญหาได้ 100% หรือไม่ หรือ 50% 

เพราะว่าในสถานที่ต่าง ๆ นั้น ตามร้าน ตามส่วนราชการก็มีการทิ้งน้ าเสีย มูลต่าง ๆ ลงแม่น้ าวัง จะเห็น

ตลอดแนวตั้งแต่เขื่อนยางไป นี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ต้องแก้ไข ท่านจะแก้ไขที่ปลายเหตุตอนนี้ แต่ต้นเหตุ

เป็นอย่างนี้ เราจะท าอย่างไร ถ้าหากยังมสีิ่งโสโครกทั้งหลายมาอกี ผมก็ขอฝากว่า การที่ท่านบอกว่าอาจจะ

แก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ดี ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะดีไปหมด ก็ต้องมีอุปสรรคบ้าง ตามที่ผมได้พูดไป 

เพราะฉะนั้น ก็แล้วแตท่ี่สภาจะเห็นชอบหรอืไม่ ผมก็ขอฝากแนวคิดเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ  นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง จากหลักการและเหตุผลที่ท่านเสนอมาคราวนี้ ขอพูดถึงเหตุผลที่ว่า “จากการตรวจสอบฝายแม่น้ า

วังเฉลิมพระเกียรติ หรือเขื่อนยาง พบว่า มีสภาพช ารุด เสียหาย มีรอยรั่ว แตก บริเวณแผ่นยางหลายจุด 

โครงสร้างฝายแตกร่อน ตัวควบคุมช ารุด ไม่สามารถยกระดับน้ าได้ ฝายเดิมไม่มีประตูระบายตะกอนน้ า 

หรอืตะกอนทราย ท าให้เกิดแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุที่ท าให้แม่น้ าวังเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น จึงจ าเป็นต้อง

ปรับปรุงฝายแม่น้ าวัง เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ดี และสามารถระบายน้ า ตะกอน แบคทีเรียบริเวณหน้าฝาย

ได้อย่างด ีและควบคุมระดับน้ าได้รวดเร็ว” ดิฉันเห็นด้วยกับการปรับปรุงฝายแม่น้ าวังเดิมนะคะ แต่ว่าระบบ

การตดิตั้งฝายแบบบานพับได้ ยกระดับน้ าขึ้นสูง 2 เมตร 2 บาน และ 3.5 เมตร 1 บาน ดิฉันเกิดข้อสงสัย 3 

– 5 ประเด็น ประเด็นแรก ดิฉันอยากจะทราบว่า ถ้าระดับน้ าที่ยกสูงขึ้นถึง 2 เมตร จะมีผลกระทบต่อ

ประชาชนสองฝั่งแม่น้ าอย่างไรบ้าง ประเด็นที่สอง ปัจจุบันเป็นฤดูฝน มีน้ าไหลตลอดเวลา ตรงนี้จะเห็นว่า

ปัญหาน้ าเน่าเสียหรือส่งกลิ่นเหม็นไม่มีเลย เพราะน้ าไหลตลอดเวลาอยู่แล้ว ผลกระทบที่เป็นน้ าเน่าเสีย     

ส่งกลิ่นเหม็นก็จะเกิดเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง หน้าร้อน ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เราไม่มีน้ าที่แม่น้ าวัง
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เพราะเขื่อนกิ่วลมก็มีการกักเก็บน้ าช่วงหน้าแล้งไว้ส าหรับการเกษตร บางส่วนก็ผันไปผลิตกระแสไฟฟ้ากับ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งการขออนุมัติใช้เงินสะสม อยากจะถามว่า อยู่ในความเหมาะสม อยู่บนพื้นฐานของ

ความถูกต้อง ของกฎระเบียบหรอืไม่ ไม่ใชไ่ม่เห็นด้วยในการปรับปรุงแม่น้ าวังนะคะ แต่อยากจะทราบว่า ถ้า

โครงการปรับปรุงฝายไม่เร่งด่วนและจ าเป็น เอาไปไว้ในแผนงบประมาณได้หรือไม่คะ เพื่อที่จะให้ประชาชน

ได้ทราบด้วยว่า เราตัง้ใจแก้ไขปัญหาแม่น้ าวังอย่างจริงจัง และเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ และติดตามผลงาน

ได้อย่างแท้จริงในระยะยาว ซึ่งก็เป็นห่วงเป็นกังวลว่า การใช้งบประมาณที่ผิดประเภท และการใช้

งบประมาณที่เราไม่รู้เลยว่า จะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง จริงหรือไม่ ซึ่งก็เกรงว่าจะ

ก่อใหเ้กิดการตรวจสอบย้อนหลัง ประเด็นที่สาม ฝายแบบพับได้ จะการันตีได้หรือไม่ว่าจะระบายตะกอนน้ า 

ตะกอนทรายที่เป็นต้นเหตุของน้ าเน่าเสียได้จริง จะถูกแก้ไขได้อย่างแท้จริงหรือไม่คะ ถ้าเราสร้างมาแล้วใช้

งบถึง 54,000,000 บาท แบบเร่ง ๆ แบบนี้ด้วย ท าให้ประชาชนก็จะไม่มีโอกาสศึกษารายละเอียดของฝาย

อื่น ๆ อีกเลย ว่าฝายอื่น ๆ ใช้ได้หรือมีประโยชนม์ากน้อยต่างกันขนาดไหนประเด็นที่สี่ ฝายนี้เป็นแบบพับได้  

ดฉิันขออนุญาตแสดงภาพค่ะ เป็นภาพของฝายที่ทางกลุ่มนครล าปางเผยแพร่หน้า Facebook ว่าเป็นฝายที่มี

ลักษณะอย่างไร จ านวน 2 ภาพ ได้รับการเปิดเผยทางสื่อแล้ว ดิฉันเพียงสงสัยแบบ ก็เลยอยากจะแสดง

ภาพ (ประธานอนุญาต) เพื่อให้เห็นภาพนะคะ ดิฉันรู้เจตนาของท่านว่าสร้างออกมาเพื่อให้เห็นภาพ แต่ดิฉัน

ก็เกิดความสงสัยว่าฝายพับได้หมายความว่า ถ้าน้ ามาก็จะล้นฝายก็จะพับแบบนี้ใช่หรือไม่คะ หรือว่าเราจะ

เปิดน้ าโดยการพับแบบนี้ หรือน้ าล้นเราก็ปล่อยให้ล้นแล้วตั้งไว้อยู่แบบนี้ ดิฉันก็เป็นบุคคลธรรมดาไม่มี

ความรูเ้ฉพาะด้านก็ต้องถามแบบนีค้่ะ ก็เลยอยากจะทราบว่าฝายลักษณะนี้ถ้าเราต้องการระบายตะกอนน้ า

หรอืตะกอนทรายท าอย่างไรคะ ต้องเอนใหท้รายพัดไปกับน้ า ถ้าเป็นอย่างนั้นในความคิดของดิฉันจริง ๆ น้ า

ก็หมดสิคะ ไม่ได้ระบายตะกอนทรายจริง ๆ ตะกอนทรายหนักและฝังอยู่ข้างล่าง ถ้าเราพับมาแบบนี้เท่ากับ

น้ าไปหมดและทรายก็ไม่ได้ถูกระบายอย่างแท้จรงิ ก็เหมอืนกับการที่เราตัง้ใจแก้ปัญหาตรงนี้ แต่ไม่ได้รับการ

แก้ปัญหาจริง ๆ เจตนาท่านดี เราทราบค่ะ แต่แค่สงสัยว่าจะต้องระบายตะกอนได้จริงหรือไม่ ประเด็น

สุดท้าย คือดิฉันเห็นด้วยกับการแก้ปัญหาแม่น้ าวังว่าเราก็เจตนาดีกันทุกคนอยู่แล้ว เพราะเป็นลูกหลานคน

ล าปาง แต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าจะไม่เห็นด้วยกับแบบฝายพับได้  เพราะดิฉันอยากจะเห็นข้อดีข้อเสียของ

ฝายแบบอื่น ๆ บ้างเหมอืนกัน ในลักษณะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะศึกษาแบบต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ รวมถึงมีการ

ลงประชามติจากประชาชนว่า ฝายแบบไหนที่ทุกคนเห็นว่าเป็นฝายที่ใช่ส าหรับแม่น้ าวังจริง ๆ กับ

งบประมาณที่เราได้ใช้ไป ท่านประธานคะดิฉันก็ได้มีโอกาสมาอยู่ในสภาอันทรงเกียรตินี้  ดิฉันก็ฝาก

ความหวัง เป็นลูกหลานคนล าปาง ดิฉันเชื่อว่าหลักการและเหตุผลที่ดีจะน ามาสู่การใช้แผนงบประมาณที่ดี  

แผนงบประมาณที่ดีก็จะเกิดการก่อสร้างที่เหมาะสม เกิดการควบคุมการก่อสร้างที่ดีด้วยค่ะ คุ้มค่าต่อการ

ลงทุนและประเมินคุณภาพได้ ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อคนล าปางอย่างแท้จริงค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

ครับ เชญิ นายภัทร โลหติกาญจน ์

นายภัทร โลหิตกาญจน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมก็ได้ฟังท่านสมาชิกหลาย ๆ 

ท่านอภปิรายก็เคารพในความคิดเห็นของแต่ละท่าน ผมขอย้อนอดีตไปประมาณ 30 กว่าปี นับตั้งแต่ผมเกิด

มาในเมอืงล าปางก็เห็นแล้วว่ามีเขื่อนยางเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเวลา 30 กว่าปีแต่ผมไม่รู้ว่าสร้างในปีไหน  

อาจจะก่อนผมเกิด เพราะเกิดมาก็เจอแล้ว โตมา 30 กว่าปีจะมีการปรับเปลี่ยนทีหนึ่ง ผมถือว่าเป็นการ

เปลี่ยนโครงสรา้งใหญ่ของแมน่้ าวัง ซึ่งสมาชิกก็ได้กล่าวกันไปแต่ละปัญหา ข้อดีข้อเสีย ผมก็ได้รับฟังของแต่

ละท่านว่าปัญหาที่แท้จริงคือจุด main point ก็คือน้ าเน่าเสีย นิ่ง ระบายตะกอนทรายไม่ได้ซึ่งปัญหาน้ าเน่า

เสียผมคิดว่า ณ ขณะนี้ก็เป็นหน้าน้ าหลาก เป็นหน้าฝน น้ าต่าง ๆ จากคลองสาขา เช่น ห้วยแม่กระติ๊บต้อง

ไหลลงสู่แม่น้ าวังอยู่แล้ว แต่ส าหรับความคิดเห็นผม ผมเห็นว่าที่แท้จริงต้องดูในหน้าแล้งครับว่ามีน้ ามาเติม

หรือไม่ ระบายตะกอนผมเชื่อว่าอาจจะได้ประสิทธิภาพบ้างไม่มากก็น้อย ก็คงท าได้ แต่ปัญหาที่แท้จริงถ้า

อยากใหส้วยงามจะต้องมีน้ ามาเติมเต็มดว้ย ผมเชื่อว่าในห้องสภานี ้หลาย ๆ ท่านคงได้เห็นข่าวเมื่อประมาณ

วันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ที่ชาวบ้านจังหวัดตาก ลุ่มแม่น้ าวัง อ าเภอสามเงา ประสบภัยแล้ง แล้วได้มีการ

ร้องขอให้ปล่อยน้ าจากเขื่อนกิ่วลมและกิ่วคอหมา จ านวน 15,000,000 ลูกบาศก์เมตรไปเพียงไม่กี่เดือน    

นะครับ ก่อนหน้าฝนด้วย ผมเชื่อว่าตะกอนน้ าเหล่านั้นอาจถูกพัดพาไปด้วยแล้วบางส่วนที่หมักหมมมานาน 

10 ปีกว่าปี แล้วปัญหาก็คือ ถ้าเราไปยืนยันในการก่อสร้างฝาย ผมจะขออ้างอิง จะมีแบบแปลนแนบท้าย

ประกอบแผ่นที่ 2 ที่มีประตูระบายน้ า 3 บาน ซึ่งบานกลางก็เข้าใจว่าเป็นบานที่สูงที่สุดซึ่งต้องอยู่ในร่องน้ า 

ถัดไปแผ่นที่ 3 จะเห็นแบบแปลนที่มีการรับรองผ่านกันมาแล้ว จะเป็นแบบพับเปิด – ปิด ซึ่งปัญหาหลัก ๆ 

อย่างที่ท่านผูอ้ภปิรายเมื่อสักครู่อภิปรายไปก็คือ เข้าใจไปเองว่าถ้ามีการเปิด - ปิดขึ้นและลง เหตุผลในการ

ระบายตะกอนน้ าที่ฝังหมักหมมอยู่ด้านล่าง แดดส่องจนกลายเป็นวัชพืชเติบโตได้ เวลาฝายพับลงตะกอนจะ

ขึ้นมาตามน้ าและไปก่อนหรือเปล่าครับ น้ าอาจจะหมดฝายไปก่อนก็ได้ และยิ่งหน าซ้ าไม่มีน้ ามาเติม ผมคิด

ว่าเป็นปัญหา ผมเรียกว่าเป็นเคราะห์ซ้ ากรรมซัดเลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุและผลที่ผมกล่าวไปผมเชื่อว่ามี 3 

อย่างในการแก้ปัญหา 1. แก้ปัญหาถูกจุด ปัญหาถูกแก้ 2. คุ้มค่า 3. ยั่งยืนในระยะยาว เมื่อผมมาดูแล้วเรา

แก้ถูกจุดหรอืไม่ ผมไม่เห็นภาพเลยว่า ถ้าการก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ผมเชื่อว่าไม่สามารถแก้ปัญหา

ได้อย่างถูกจุด คุ้มค่าและยั่งยืนแนน่อน ผมยังเกรงวา่จะกลายเป็นประตมิากรรมร้างกลางน้ าต่อไปอีกจน 30 

ปี จนลูกหลานโต ยุคใหม่ค่อยมาประชุมกันอย่างนี้อีกที ด้วยเหตุและผลดังกล่าวผมเชื่อเหลือเกินว่า ทุกท่าน 

ลูกหลานคนล าปางก็อยากจะแก้ปัญหาแม่น้ าวังอย่างยั่งยืนจริง ๆ แต่ในการก่อสร้าง ผมต้องขออนุญาต   

ไม่เหน็ด้วย ด้วยเหตุและผลที่กล่าวมาแนน่อน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต ์
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นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพกระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต ์สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมมีอยู่ 3 – 4 ประเด็นอยากจะ

ซักถาม ประเด็นที่หนึ่ง การสรา้งฝายพับได้ของฝ่ายบริหารที่เสนอญัตติมา แก้ตรงจุดหรือไม่คือหมายความ

ว่าก่อนที่จะไปถึงฝายพับได้ของท่าน น้ าแตล่ะที่ในตัวเมือง มาจากครัวเรือน จากหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ไหล

ออกมาก็ต้องหมักหมมอยู่ตรงนั้น และลงไปที่ฝายพับได้ของท่าน ถ้าเกิดว่าเราเปิดฝาย น้ าพวกนี้ก็จะท า

ความเดือดร้อนให้คนที่อยู่ลุ่มฝายใช่หรือไม่ครับ ทางที่ดีความคิดเห็นของผม ท่านท ามาเลย เอาเข้าแผน   

ท าท่อบ าบัดเลย เอาน้ าเสียจากครัวเรือนทั้งหมดลงมาบ าบัดน้ าเสียที่ศรปีงชัย เพื่อจะได้ผ่านตรงนี้ไป ไม่มีน้ า

มาเติมอยู่แล้ว คือน้ าจากเขื่อนกิ่วลมมาจะออกไปภาคเกษตร และเขาท า MOU กับการไฟฟ้าแม่เมาะน้ าต้อง

ส่งไปผลติกระแสไฟฟ้า ประเด็นที่สอง ผมอยากจะเรียนถามว่า ท่านท าญัตตินี้ขึ้นมา ท่านท าประชาพิจารณ์

กับประชาชนหรือยัง ที่อยู่รอบข้าง ประชาพิจารณ์ของคนล าปางเป็นเรื่องใหญ่นะครับ หมายถึงว่าท าให้

ระบบนิเวศเสีย ท าให้ชาวบ้านแถวนั้นได้รับความเดือดร้อน เราท าประชาพิจารณ์และถามความเห็นเขา  

หรือยัง ท่านท าเรื่องส่งกรรมการจังหวัดหรือยัง เขาอนุญาตหรือยัง เรื่องนี้เป็นเรื่องของทางจังหวัดนะครับ 

และแบบที่ท่านส่งมาให้พิจารณา ท่านบอกว่าเป็นของชลประทาน ผมถามว่าประเมินราคาจริงหรือไม่ที่

ชลประทานเขียนแบบมา ผมไม่เห็นมีการเซ็นชื่อรับรองอะไรเลย เป็นของชลประทานจริงหรือไม่ คือการท า

ฝายของท่านไม่ตรงจุด น้ าด้านบนของฝายมันสกปรกหรอืเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเสียอยู่ เราไม่สามารถที่จะเอาน้ า

ตรงไหนมาไล่ตรงนี้ออก เพราะน้ าจากเขื่อนกิ่วลมไม่มา ผมอยากถาม 3-4 ประเด็นนี้ แต่เมื่อสักครู่เห็นท่าน 

สท.น้ าดีของท่านอวยกันเหลอืเกิน ลองไม่อวยสิ สท.น้ าดีสมัยก่อน ท่านด่าท่านว่าฝ่ายบริหารชุดก่อนก็ไม่ได้

ต่างอะไรจากผมเลย ผมก็ประสบปัญหานี้มา แต่ท่านท าไมไม่ออกมาปกป้องภาษีของประชาชน ท่านท า

อย่างนี้ท าไมไม่ไปท าเกี่ยวกับงบชอ่งทางปกติ มาท างบประมาณตรงนี ้  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอให้พูดในประเด็นนะครับพูดถึงเรื่อง

ฝายแมน่้ าวัง 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง แค่นี้ครับท่านประธานอยากพูดให้

ฟังครับ ท้าวความหลังนิดหน่อย ถ้ากระทบใครผมขอโทษด้วย เพราะไม่ต่างกันครับ สมัยก่อนกับสมัยนี้

ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ผมขอเชิญฝ่ายบริหารตอบค าอภิปรายที่สมาชิกหลายท่านได้ถามมา เชิญ

ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
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ล าปาง ขอบคุณที่กรุณาให้ความสนใจ ก่อนอื่นล าปางเรามีทรัพยากรในตัวที่ดีมากคือแม่น้ าวังที่ไหลผ่าน 

ลักษณะความมีเสน่ห์ของแม่น้ าวัง ก็คือมีรูปทรงหรือ shape form ที่คดเคี้ยวสวยงาม มีความงดงามทาง

สถาปัตยกรรม ตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์ก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ า เวลาคนมาตั้งรกรากบ้านเรือนก็อาศัยอยู่ริมสอง

ฝัง่ของแมน่้ าเป็นอย่างนั้นเรื่อยมา พอประชากรเยอะขึ้นก็ขยับขยายกันขึ้นมา ในมิติของเรื่องน้ าวัง ผมจะขอ

อนุญาตฉายซ้ า บางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมได้พูดถึง ก็คือในมิติของการท าให้แม่น้ าวังดี เรื่องแรกคือ

ระดับน้ า วัตถุประสงค์หลักของฝายพับได้คือการรักษาระดับน้ า ผมหมายถึงว่า ต่อให้ชลประทานปล่อยน้ า

มาระดับเท่า เดิม  เราก็สามารถ maintain หรือรักษาระดับน้ าได้ดีกว่านี้  การออกแบบ ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ          

ก็ออกแบบขึ้นมา ต้องใช้ข้อมูลจากทางกรมชลประทาน จะมี cross section แต่ละสถานีแต่ละจุด ว่าระดับ

ตลิ่งฝั่งซ้าย ระดับท้องน้ า ระดับตลิ่งฝั่งขวา ระดับสันฝาย ระดับระบายทราย ข้อมูลของกรมชลประทานที่

ส ารวจออกแบบไว้ให้จะทราบเลยว่า slope ของท้องน้ าอยู่จุดไหน เป็นอย่างไร เพราะฉะนั้น แบบที่ออกมาก็

ได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน อันดับแรก วัตถุประสงค์หลักของฝายก็คือการรักษาระดับน้ า อันดับที่สอง

เรื่องน้ าเสีย  คือการที่มีน้ าเยอะขึ้น ระบายได้ดีขึ้น ถ้าบางท่านเคยดูคลิปที่ผม zoom กับกลุ่มรักษ์เมืองเก่า 

เรื่องนีผ้มเคยประชุมกับทางกรมชลประทาน 7 – 8 ครั้งแล้ว ทั้งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่า การเอาน้ าดีไปไล่น้ าเสียได้ผลแค่ 20% ถ้าเราบ าบัดน้ าเสีย

โดยการลดภาระของน้ าเสียที่ลงแม่น้ าวังได้ประสิทธิภาพสูงถึง 200% เพราะฉะนั้นต้องแยกกันให้ออก ฝาย

คือการรักษาระดับน้ า การเก็บกักน้ า ถ้ามีฝายตัวนี้ท าขึ้นมาแล้ว ต่อให้กรมชลประทานปล่อยน้ ามาเท่าเดิม 

ระดับน้ าเรามี back border curve ที่สูงขึ้น เรือลงไปแล่นได้ การันตีนะครับ เรื่องที่สาม เรื่องน้ าเสียก็เป็นมิติ

ที่ต้องท าไปพร้อม ๆ กันแต่ว่าทาง consultant เนื่องจากตอนนี้อยู่ในภาวะที่เดินทางล าบาก เขาก็ต้องหยุด

ช่ัวคราว แต่ผมก็ประชุม zoom กับเขาหลายครั้ง ผมถือโอกาสตอบค าถามที่คุณณัฐกิตติ์ฯ ได้พูดกับผม   

เมื่อสักครู่ว่า ท าไมไม่ท าระบบรวบรวมท่อน้ าเสีย ระบบรวบรวมท่อน้ าเสียใช้เงินไม่ต่ ากว่าสามร้อยล้านบาท     

1. เราไม่มีงบประมาณสูงถึงขนาดนั้น 2. จะไปของบจาก อจน. หรือส่วนอื่น จาก สผ. ผมก็ไม่แน่ใจว่าอีกกี่ปี

เราจะได้งบตัวนี้ ในขณะที่เราไม่ตอ้งงอมอืงอเท้าอยู่ในกรอบงบประมาณที่เราจัดการตัวเองได้ ผมมีข้อมูลว่า

จุดไหนที่ค่าน้ าเสียวิกฤต ผมยกตัวอย่าง เรือนจ าจังหวัดล าปางมีนักโทษอยู่สองพันกว่าคน เขาไม่มีถังบ าบัด

นะครับ หมายความว่าน้ าจากการถ่ายหนักถ่ายเบาลงสู่แม่น้ า ตรงปลายท่อจุดนี้ก็จะมี Coliform e.coli ซึ่งผม

ว่า ยิ่งในภาวะโควิดนีอ้ันตรายมาก ตรงนีก้็ต้องบ าบัดแบบหนึ่ง จุดอื่นที่ค่า BOD COD ที่มากไปตามแต่ละจุด 

ก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจึงต้องการใช้ on site ก็คือการบ าบัดที่ปลายท่อแต่ละจุดที่วิกฤตหนัก ๆ ไม่เท่ากัน 

บวกกับการไปท าที่ตลาด 2 - 3 แห่งของเรา ซึ่งท าให้คุณภาพน้ าดีขึ้นก่อนปล่อยลงแม่น้ าวัง น้ าเสียน้อย 

อาหารวัชพชืก็น้อยนี่คือส่วนที่สอง ส่วนที่สาม วัชพชืที่มเีดิม ทีร่ะเกะระกะขวางหูขวางตาในปัจจุบัน เราก็ท า

อยู่เป็นประจ าคือเราประสานงานกับกรมเจ้าท่า สลับกันท างาน ใช้เครื่องจักรหนักลงไปสลับกันท างาน     

ในที่สุดก็จะกวาดพวกนีอ้อกไป เพราะฉะนั้นในส่วนของแม่น้ าเอง เราจะได้ 1. ระดับน้ าสูงที่สูง ต่อให้ฤดูแล้ง 



63 

 

ก็ไม่แห้งขอดระดับน้ าดีกว่าปัจจุบันแน่นอน 2. น้ าที่ลงแม่น้ าวังจะถูกบ าบัดแล้วจากปลายท่อ ซึ่งท าให้

คุณภาพน้ าดี 3. วัชพชืก็หมดไป 4. ในมิตขิองความสวยงามของเมือง เรามองถึงอนาคตว่าหลังจากภาวะโควิด

หายไป ตรงนี้เราตอบไม่ได้ว่าจะหมดเมื่อไหร่ แต่ถ้าเราย้อนไปดู ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าอดีตจะซ้ ารอยตัวเอง

แล้วจะท าให้เราได้บทเรียน ได้ศึกษามาตลอด ในปี 2262 เรามีกาฬโรคเป็นโรคระบาดรุนแรง อีก 100 ปี       

ปี 2362 เรามีอหิวาตกโรคใช่หรือไม่ครับ หลังจากนั้นก็เป็น 2461 ถัดมาอีก 98 ปีเรามี H1N1 และจากนั้นปี 

2563 เราก็มีโควิด จะเห็นว่าในรอบประมาณ 100 ปี ก็จะมีโรคระบาดครั้งหนึ่งมีมาแล้วก็จะหายไป ในที่สุด

ววิัฒนาการของมนุษย์จะต้องต่อสูก้ับเชื้อโรคนีไ้ด้ ซึ่งก็เป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี ้แตข่ณะที่เราเตรียมความพร้อม

ของเราไม่ใช่ว่าเราเป็นนักกีฬา ตอนนี้มีโควิดเราไม่ซ้อม พอเปิดฤดูแข่งขันคนอื่นเขาพร้อมลงเล่น แต่เรายัง  

ไม่ท าอะไรเลย ในขณะนี้ภาวะโควิด ถ้าไปดูจังหวัดรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแพร่ น่าน พะเยา เขามีแผนพัฒนา 

เขาท าอะไรไปเยอะมาก ในมิติของแม่น้ าวัง ผมก็เล่าให้ฟังคร่าว ๆ นะครับ ต่อมาในส่วนที่ผมจดไว้ ถามว่า

ผลกระทบของประชาชนริมฝั่ง ฝายพับได้ตัวนี้ หลังจากสร้างเสร็จแล้ว จะมีระบบมอนิเตอร์แจ้งเตือน ฝาย

ตัวนีไ้ม่ได้เปิดแลว้ก็พับลงไป สามารถเปิดสร้างตั้งและก็พับเป็นระยะ ๆ จุดที่พับลงไปเป็นระยะ วัดจากความ

ต่างของพลังงานน้ าหน้าเขื่อนกับหลังเขื่อน มีความแม่นย าสูงถึงทศนิยมสามต าแหน่ง ผ่านห้องควบคุม      

ซึ่งมอนิเตอร์ระดับน้ าจะบอกว่า ระดับน้ าตอนนี้อยู่ในภาวะสีเขียว ปกติ สีเหลืองเริ่มอันตราย ถ้าสีแดง

จะต้องระวัง ต้องเตรียมพร้อม เพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะครับว่าฝายเอาไว้รักษาระดับน้ า ถามว่าจะ

ระบายตะกอนทรายโคลนเลนได้ไหม คือระดับพื้นเดิมหน้าเขื่อนปกติสูงถึงสันเขื่อนก่อนเป็นเขื่อนยาง ความ

สูงเดิม 2 เมตร 50 เซนติเมตร แต่ถ้าวัดปัจจุบันเหลืออยู่เมตรเศษ ๆ แสดงว่า 30 กว่าปีนี้ เวลาน้ าพัดทราย

มา ตะกอนโคลนเลนก็เข้ามาขังอยู่ตรงนี้เต็มไปหมด เพราะฉะนั้นน้ าก็เหลือเท่านี้ นึกออกนะครับ แต่ถ้าเรา

ท าเป็นฝายพับได้ ตัวบานกลางจะพับลงไปได้ลึกกว่าอีกสองบานข้าง ตัวนี้ก็จะไล่ตะกอนทราย เลน ออกไป

ถามว่าไล่ได้หรือไม่ ไล่ได้ครับ พลังงานมวลน้ ามหาศาล ท่านเห็นเวลาน้ าท่วมหรือไม่ครับ พอไล่เสร็จแล้ว   

ก็ยกขึ้น ผมขออนุญาตเมื่อสักครู่คุณมทีราฯ ถามข้อดีข้อเสียของฝายต่าง ๆ การออกแบบฝาย เริ่มตั้งแต่

ฝายยาง ผู้เช่ียวชาญทางน้ า คนที่ดูแลเรื่องน้ าในประเทศไทยคือกรมชลประทาน สมัยนั้นท าฝายยางก็เป็น

กรมชลประทานเป็นผูใ้ห้ค าแนะน า ปัจจุบันไม่ใช้ฝายยาง มาใช้ฝายพับได้ ใช้กันมา 10 กว่าปีแล้ว ขณะนี้ที่ท า

อยู่เพิ่งเสร็จไป คือ ที่ประแส จังหวัดระยอง สามง่าม ที่จังหวัดพิจิตร พะเยาน่าจะก าลังท า กรมชลประทาน

ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญทางน้ าแนะน าแบบนี้ กรมชลประทานไม่ได้ออกแบบ กรมชลประทานไม่ได้คิดราคา

เพียงแต่เป็นที่ปรึกษาให้เราว่าจะออกมาแบบนี้ ควรจะเป็นแบบนี้ ไม่ใช่กรมชลประทานมาท าแบบให้เรา      

ก็ขอท าความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับ ผมขออนุญาตเอาภาพสามมิติแสดงขึ้นจอ (ประธานอนุญาต) ด้านท้าย

คือ ทางขวามือที่เราเห็นเป็นท้ายเขื่อนลึกกว่าหน้าเขื่อน เวลาท างานด้านท้ายเขื่อนจะต้องมีตัวสมอยึด เป็น

หลักการเดียวกันกับท าสระว่ายน้ า ต้องตีเสาเข็มลงไปและมีตัวสมอรั้ง ไม่อย่างนั้นเวลาล้างสระ ถ้าปั๊มน้ า

ออกหมด ตัวสระจะลอยขึ้นมา ตรงนี้ตัวท้ายเขื่อนต้องท างานคอนกรีตงานเหล็กเสริมเพิ่ม เพื่อเป็นตัวเพิ่ม
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น้ าหนัก เพื่อให้เวลาระดับน้ าเปลี่ยนจะไม่ลอยขึ้นมา จะเสริมฐานเป็นงาน serial ด้านเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนนะ

ครับ และประตูระบายน้ า 3 บาน บานซ้ายสุด บานกลาง และบานขวาสุด บานกลางจะลึกกว่าบานสองข้าง

นั้น 1.20 เมตร ถ้าผมจ าไม่ผิด ตรงนี้เป็นหลักของฟิสิกซ์ คือเวลาบานกลางพับลงได้มากกว่า เวลาน้ าวิ่ง

มาแล้วรบีความเร็วตรงนีจ้ัดสูงมาก เพราะฉะนั้นตอนที่ท าเสร็จ มวลน้ าเราขอให้ปล่อยแรง ๆ ครั้งหนึ่งตรงนี้

จะผลักทรายกับตะกอนโคลนเลนไหลออกไปได้ทันทีแน่นอนครับ ตัวฝายที่คุณมทีราถามเมื่อสักครู่ คือไม่ได้

ยกตั้งและพับลงไป มันจะยกเป็นระดับ ๆ จะมีเซ็นเซอร์ 2 จุด เซ็นเซอร์หน้าเขื่อนกับเซ็นเซอร์ท้ายเขื่อน    

ตัวเซ็นเซอร์จะวัดจากระดับพลังงานของน้ าหน้าเขื่อนกับหลังเขื่อน เท่าที่ทราบเป็นเทคโนโลยีของ Siemens 

ประเทศเยอรมัน จะมีกล่องส่วนชิ้นที่เป็นส่วนที่อยู่ใต้น้ าเป็นสแตนเลส ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องสนิม การผุ

กร่อน รวมถึงจ านวนกล่องคานที่วิ่งยาวไปตลอด 28 ถึง 29 เมตรซึ่งเดินสายไว้ทั้งหมด ซึ่งขึ้นไปต่อกับ

ข้างบนที่เป็นหอควบคุมตรงนั้น ภาพต่อไป เป็นภาพที่ประแส จังหวัดระยองเสร็จแล้ว ภาพต่อไป ด้าน

ขวามือเป็นภาพหน้าเขื่อน ด้านซ้ายมือจะเป็นภาพหลังเขื่อน ภาพต่อไป ลักษณะการท างานของฝายพับได้จะ

เป็นแบบนีน้ะครับ ผมยืนยันว่าระบายทรายกับตะกอนโคลนเลนกับเศษขยะที่ตกค้างอยู่หน้าเขื่อนได้แน่นอน

หลังจากท าเสร็จ ต่อใหก้รมชลประทานปล่อยน้ ามาให้ เราก็มีระดับน้ าที่สวย สูงกว่าปัจจุบันแน่นอน อย่าไป

พูดว่าตอนนีห้นา้ฝน ไม่มปีัญหา ใช่ครับ หนา้ฝนไม่มปีัญหา ถ้าถามว่าหน้าแล้งเราไม่ต้องท าหรือครับ ปล่อย

ให้เน่าเสียไปอย่างนี้หรือครับ ผมว่าการแก้ปัญหาอันนี้ตรงจุดที่สุดแล้วครับ วัตถุประสงค์คือ ฝายท าให้

ระดับน้ าดี สูง เรือลงไปแล่นได้ หลังจากเรือแล่นได้แล้ว เราบ าบัดน้ าในมิติที่สอง ก าจัดวัชพืชในมิติที่สาม  

มิติที่สี่คือ การสร้างสวนสาธารณะต่าง ๆ สองฝั่งของฝายตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นสวนพญาพรหมโวหาร หรือเลย

ไปสวนริมชล นาก่วมเหนือ นาก่วมใต้ ก็จะได้ทัศนียภาพที่สวยงาม นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายภาพเช็คอิน และ

เศรษฐกิจสองฝั่งแม่น้ า การค้าขายก็จะดี เกิดการลงทุน สร้างการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ผมว่าเราใช้

เงินไม่มาก ห้าสิบกว่าล้านบาทได้น้ าแม่วังในเขตเทศบาล 12 กิโลเมตร และผลกระทบที่เกิดก็ไม่ได้กระทบ

กับใคร เพราะว่าเวลาการก่อสร้างเราก็ท า ณ จุดเดิม ไม่ได้ไป ขอโทษนะครับ ไม่เหมือนถนนบุญวาทย์ที่ไป

รบกวนวิถีชาวบ้านและทิง้รา้งเป็น 2 ปีแบบนี ้ใช้เงนิรวมถึงระบบทั้งหมดก็แปดสิบกว่าล้านบาท แต่เรื่องนี้ห้า

สิบกว่าล้านบาท ได้แม่น้ าทั้งเส้น ได้ความมีชีวิต ได้เสน่ห์ของแม่น้ าวัง และเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตเรามาตั้งแต่

โบราณ ผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่า ได้ประโยชน์การลงทุนและเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจได้อย่างดีผม

มั่นใจครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง  ขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะ ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้เกียรติ สท.กลุ่มนครล าปาง ว่าเป็น 

สท.น้ าดีนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาเราปกป้องผลประโยชน์ให้ประชาชน โครงการไหน นโยบายที่ว่าดี ที่เราคิด
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วิเคราะห์แล้วเป็นประโยชน์เราก็สนับสนุนค่ะ ถ้าท่านยังจ าได้ที่ผ่านมาเรายกมือสนับสนุนตลอดนะคะ     

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

ไปใช้เงินสองร้อยถึงสามร้อยล้านบาทในการท าท่อรวบรวมน้ าเสีย ซึ่งใช้เงินงบประมาณจ านวนมาก 

(ประธาน : ขอให้พูดในประเด็นนะครับ) ขอใช้สทิธิ์พาดพิงเท่านั้นคะ่ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณณัฐกิตติ์จะพูดเรื่องอะไรครับ ขอให้

พูดเรื่องฝายนะครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง แบบนี้จะไม่จบนะครับท่าน

ประธาน  ผมก็บอกว่าผมขอโทษไปแล้วและอีกอย่างหนึ่ง สท.น้ าดีของท่านสมัยก่อนท าไมท่านท าหน้าที่ที่ดี

วันนี้ท่านไม่ดี ยังมาอวยชัยกันอีก และผมก็ขอโทษไปแล้วว่ากระทบใคร ผมก็ขอโทษ  มันไม่ต่างอะไรกับผม

ในสมัยที่แล้วนะครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ทราบแล้วครับ ผมขอให้พอแค่นี้นะครับ 

เชญิ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตพูดในประเด็นเรื่องฝายนี้นะครับ จริง ๆ แล้ว ผมเชื่อว่าปัญหา

จริง ๆ เกิดจากการด้อยประสบการณ์ของทุกคน รวมถึงตัวผมที่ตอนแรกเราไม่เข้าใจในเรื่องฝาย ตรงนี้ขอ

อนุญาตเป็นการแชร์นะครับ เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นมาจริง ๆ ผมเองก็เกิดค าถามในใจว่าท าได้จริงหรือเปล่า 

เหมือนกับที่หลาย ๆ คนพยายามอธิบายว่าไม่น่าจะเป็นไปได้  ผมก็ไปหาข้อมูลปรากฏว่ามีเยอะมาก         

ในประเทศไทยที่ท าฝายชนิดนี้ ล่าสุดผมไปดูหน้างานด้วยตัวเองที่จังหวัดเชียงใหม่ ผมประทับใจครับ ไม่ได้

อวยนะครับ พูดตามความจริง ผมประทับใจว่ามีอะไรแบบนี้  เพราะที่ผ่านมาเราจมปลักอยู่กับล าปาง      

เราเกิดมา เราโต ก็เห็นแต่เขื่อนยาง ผมก็อยู่แถวนั้น จนเข้าใจไปว่าในโลกใบนี้คงมีแต่เขื่อนยางอย่างเดียว 

ผมก็ไปหาข้อมูล ปรากฏว่าเมื่อปี 2561 นายประพนธ์ เครือปาน ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

ชลประทานที่ 1 อธิบายถึงเรื่องระบบการท างานของฝายตัวนี้ อย่างที่ท่านรองนายกฯ พูด ใช่ครับ เขาใช้

หลักการคือประตูไม่ได้เปิดพร้อมกัน 3 บาน ใช ่ตอนที่ผมดูหน้างานเขาก็อธิบายมาแบบนี้เหมือนกัน คือเปิด

แค่บานกลางบานเดียวแล้วใช้หลักการของแรงโน้มถ่วงดันเข้าไป ตอนนี้ได้รับความนิยมมาก ล่าสุดจังหวัด
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พิจติรเมื่อปี 2563 ที่เพิ่งสรา้งไปกับแมน่้ ายม ก็ได้รับการตอบรับที่ดมีากและทุกวันนี้ก็สวยมาก และดูหลาย ๆ 

ฝาย ณ ตอนนี้ยังไม่เห็นฝายไหนที่มีปัญหาเลยในประเทศไทย 5 – 6 ปีมาแล้ว ดังนั้นผมรู้สึกว่าจริง ๆ แล้ว

เขื่อนไม่ได้มปีัญหา แตผ่มรู้สกึว่าทัศนคตมิากกว่าที่มปีัญหา ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว  

นะครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายอีก ผมจะขอมติในญัตตินี้นะครับ ในญัตติ ข้อ 5.6 เรื่อง เสนอญัตติ ขอ

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อน

ของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ าวัง เป็นจ านวนเงิน 54,000,000 บาท        

(หา้สิบสี่ล้านบาทถ้วน) เชิญ เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม

จ านวน 23 คนครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกทั้งหมด 23 คน ครบองค์

ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตตินี้  โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ  7  เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติเห็นชอบเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ

เทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ าวัง เป็นจ านวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน),          

ไม่เห็นชอบ 7 เสียง , งดออกเสียง 1 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่  5.7 

เรื่อง เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ผมขอพักการ

ประชุม 10 นาทีครับ 

พักการประชุม  10  นาที 
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เริ่มประชุมต่อ  เวลา  15.20  น. 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.7 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.7 

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เชิญ        

ผูเ้สนอญัตติ  

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ

สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ กระผม นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอร่าง เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้มาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา

เทศบาลนครล าปางในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ 

ดังกล่าวมาด้วยแล้ว  

                      ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จิวะสันตกิาร) 

                                      นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

               บัดนี ้ ถงึเวลาที่ผูบ้รหิารท้องถิ่นของเทศบาลนครล าปาง  จะได้เสนอรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาเทศบาลนครล าปางอีกครัง้หนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนีผู้้บรหิารท้องถิ่นเทศบาลนครล าปาง จึงขอชี้แจง 

ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถงึสถานะการคลงั  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอ่ไปนี ้
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 1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เทศบาลนครล าปาง 

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

    1.1.1 เงินฝากธนาคาร                      จ านวน 1,097,544,680.65 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม                                   จ านวน 828,754,387.47   บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 316,813,434.06 บาท 

   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอ่หนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  1  โครงการ  

       รวม    255,700.00  บาท 

    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน  จ านวน  5  โครงการ  

       รวม  3,855,000.00  บาท 

   1.2 เงินกูค้งคา้ง  จ านวน  23,525,720.09  บาท  

 
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

   2.1 รายรับจริง  จ านวน  645,109,327.55  บาท  ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร จ านวน 20,173,851.49 บาท 

   หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต จ านวน 22,864,206.01 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 17,009,613.85 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกจิการพาณิชย์ จ านวน 6,290,683.93 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 3,714,920.75 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 712,000.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 268,392,149.52 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 305,951,902.00 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  63,606,868.51  บาท           

  2.3 รายจ่ายจรงิ  จ านวน  534,069,848.67  บาท  ประกอบด้วย 

   งบกลาง จ านวน 123,583,830.86 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 227,277,265.43 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน 154,487,373.27 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 3,976,388.65 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 24,664,990.46 บาท 

   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 80,000.00 บาท 

  2.4 รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์ จ านวน  63,606,868.51  บาท 

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน  8,789,500.00  บาท 
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  2.6 รายจ่ายที่จา่ยจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน    0.00    บาท 

2.7 รายจ่ายที่จา่ยจากเงินกู้  จ านวน    0.00    บาท 

 3. งบเฉพาะการ 

   ประเภทกิจการสถานธนานุบาล 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

   รายรับจริง จ านวน 45,390,775.95 บาท 

   รายจ่ายจรงิ จ านวน 25,737,750.90 บาท 

   เงินกูจ้ากธนาคาร / อื่น ๆ จ านวน 0.00 บาท 

   ยืมเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

   ก าไรสะสม จ านวน 18,740,173.81 บาท 

   เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  จ านวน 36,025.016.41 บาท 

   ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 144,931,200.00 บาท 

  ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

   รายรับจริง จ านวน 2,427,330.00  บาท 

   รายจ่ายจรงิ จ านวน 2,393,387.01 บาท 

   เงินกูจ้ากธนาคาร / อื่น ๆ จ านวน 0.00 บาท 

   ยืมเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

   รายรับสูงกวา่รายจ่าย จ านวน 33,943.19 บาท 

   เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 7,804,322.16 บาท 

   เงินสะสม จ านวน 5,418,130.37 บาท 

   ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,125,310.37 บาท 

1. รายรับ    

        
รายรับ 

รายรับจริง 

ป ี 2563 

ประมาณการ 

ปี 2564 

ประมาณการ 

ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 20,173,851.49 51,301,800.00 62,152,000.00 

  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ  

และใบอนุญาต 

22,864,206.01 20,683,700.00 21,458,900.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 17,009,613.85 17,001,500.00 13,001,500.00 
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  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  

และกจิการพาณิชย ์

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 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 70,765,276.03 98,684,000.00 107,202,400.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 268,392,149.52 294,420,000.00 273,860,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
268,392,149.52 294,420,000.00 273,860,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป 305,951,902.00 314,896,000.00 321,937,600.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

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 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจรงิ 

ปี 2563 

ประมาณการ 

ปี 2564 

ประมาณการ 

ปี 2565 

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 

  งบด าเนนิงาน 164,508,038.32 187,119,500.00 238,253,580.00 

  งบลงทนุ 24,509,338.65 45,568,170.00 32,591,990.00 

  งบเงินอดุหนุน 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 

 

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง 

ประกอบงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายรับงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง 
 

รายรับ 
รายรับจริง รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมวดรายได้ 
 

      

 ดอกเบีย้รับจ าน า 22,970,283.75 21,057,815.75 23,000,000.00 23,000,000.00 

 ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพยห์ลุดจ าน า 3,502,900.00 3,353,870.00 2,708,000.00 2,700,000.00 

 ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 2,487.71 10,143.76 2,000.00 30,000.00 

 รายได้เบด็เตล็ด 1,935.00 - - - 

หมวดรายได้อื่น         

 เงินท านุบ ารุงท้องถิ่น รอ้ยละ 30 6,627,702.54 6,290,683.93 6,600,000.00 6,600,000.00 

 ทุนด าเนนิการของสถานธนานุบาล  

รอ้ยละ 50 
11,046,170.89 10,484,473.22 11,000,000.00 11,000,000.00 

 บ าเหน็จรางวลั รอ้ยละ 20 4,418,468.36 4,193,789.29 4,400,000.00 4,400,000.00 

รวมรายรับ 48,569,948.25 45,390,775.95 47,710,000.00 47,730,000.00 

รายจ่ายงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจรงิ รายจ่ายจรงิ ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบกลาง 1,091,959.34 672,649.50 5,521,000.00 4,471,000.00 

งบบุคลากร 2,483,697.45 2,651,280.00 2,869,000.00 2,719,000.00 

งบด าเนนิงาน  1,287,105.88 1,264,674.96 4,300,000.00 4,454,200.00 

งบลงทนุ 7,900.00 36,000.00 65,000.00 27,800.00 

งบรายจ่ายอืน่  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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ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร 

ประกอบงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายรับงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 
 

รายรับ 
รายรับจริง รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมวดรายได้ 
 

      

  คา่บรกิารสถานีขนสง่    1,548,732.00     1,084,934.00     1,400,000.00     1,080,000.00  

  คา่บรกิารห้องสุขา  -   -           5,000.00           5,000.00  

  
คา่บรกิารสถานที่จ าหน่าย

สินคา้ 
   1,026,000.00       859,500.00     1,026,000.00           5,000.00  

  คา่เช่าทรัพย์สินอืน่ ๆ       197,500.00       146,030.00       139,000.00       140,000.00  

  ดอกเบีย้        32,589.44         30,083.42         30,000.00         30,000.00  

  รายได้เบด็เตล็ด      554,493.00       306,782.78       360,000.00       270,000.00  

  
เงินสนับสนนุจากงบประมาณ

รายจ่ายทั่วไป 
     148,500.00   -       600,000.00     1,500,000.00  

รวมรายรับ 
   

3,507,814.44  

   

2,427,330.20  

   

3,560,000.00  

   

3,030,000.00  

      
รายจ่ายงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ สถานขีนส่งผูโ้ดยสารเทศบาลนครล าปาง 

 

รายจ่าย 
 รายจ่ายจรงิ   รายจ่ายจรงิ   ประมาณการ   ประมาณการ  

 ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

งบกลาง        95,196.00         90,500.00       101,200.00         90,000.00  

งบบุคลากร      714,930.00       600,000.00       736,800.00       762,000.00  

งบด าเนนิงาน  1,810,640.02  1,702,887.01  2,538,410.00  2,098,000.00  

งบลงทนุ      145,600.00   -       183,590.00   -  

งบรายจ่ายอืน่  -   -   -         80,000.00  

รวมรายจ่าย  2,766,366.02    2,393,387.01    3,560,000.00   3,030,000.00  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  739,830,000  บาท 
 

ประกอบด้วย 
 

 

งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป แยกเป็น 
 

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 92,598,760 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 19,146,600 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 216,036,400 

  แผนงานสาธารณสุข 20,512,390 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6,476,100 

  แผนงานเคหะและชุมชน 92,213,800 

  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 6,121,200 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 20,807,200 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 80,297,200 

  แผนงานการพาณิชย ์ 6,506,680 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 142,283,670 

งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปท้ังสิ้น 703,000,000 

      งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกเป็น 

    ยอดรวม 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 33,800,000 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 3,030,000 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการท้ังสิ้น 36,830,000 
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เหตุผล 

                        เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

 

โดยที่เปน็การสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความ 

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติม ถงึ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ส่วนที ่5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ 

ขึน้ไว้ โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาลนครล าปาง และโดยเหน็ชอบของผู้วา่ราชการจังหวัดล าปาง 

 

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรยีกวา่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ข้อ 2. เทศบัญญัตินีใ้ห้ใชบ้ังคบัตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 739,830,000 บาท 

 

ข้อ 4. งบประมาณรายจา่ยทั่วไป จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอดุหนนุทั่วไป  

  

        เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 703,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้ังนี้ 

 แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 92,598,760 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 19,146,600 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 216,036,400 

  แผนงานสาธารณสุข 20,512,390 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6,476,100 

  แผนงานเคหะและชุมชน 92,213,800 

  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 6,121,200 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 20,807,200 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 80,297,200 

  แผนงานการพาณิชย ์ 6,506,680 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 142,283,670 
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งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 703,000,000 

 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 36,830,000 บาท 

ดังนี ้ 

 
 

          ข้อ 5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานบุาล 

   งบ ยอดรวม 

งบกลาง 4,471,000 

งบบุคลากร 2,719,000 

งบด าเนนิงาน 4,454,200 

งบลงทนุ 27,800 

งบรายจ่ายอืน่ 22,128,000 

รวมรายจ่าย 33,800,000 

 
 

          ข้อ 5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

 งบ ยอดรวม 

งบกลาง 90,000 

งบบุคลากร 762,000 

งบด าเนนิงาน 2,098,000 

งบรายจ่ายอืน่ 80,000 

รวมรายจ่าย 3,030,000 

 

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรนีครล าปางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัตใิห้เป็นไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวธิีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรนีครล าปางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญตัินี ้

 
 

 
     

 
                               ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 

    
 

 
(ลงนาม) 

 
(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

 
   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

เห็นชอบ 
 

           (ลงนาม) 
 



76 

 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกสภาฯ 

อภปิราย ขอเชญิเลขาฯ ชีแ้จงระเบียบหรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ทีเ่คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  

ขออนุญาตชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 4 “งบประมาณรายจ่าย หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความ

เห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการ

โอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณด้วย” ข้อ 9 “เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีด้วย”  ข้อ 11 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้ ทั้งนี้ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอ าเภออนุมัติ แล้วแต่กรณีตามที่

ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ” ข้อ 25 “การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ร่างงบประมาณรายจา่ยของสภาท้องถิ่นและการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่าย

ของผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ”  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่

จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้”  เพราะฉะนั้น การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

นี ้จะพิจารณาเป็นสามวาระ ในวาระที่หนึ่ง เป็นช้ันรับหลักการ ในที่ประชุมต้องปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศ

บัญญัติ และลงมติวา่จะรับหลักการแหง่ร่างเทศบัญญัตินัน้หรอืไม่ ตามความในข้อ 47 วรรคแรก ประกอบด้วย

ข้อ 62 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ในวาระที่สอง ช้ันแปรญัตติ ก็จะเป็นขั้นตอนและกระบวนการแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล และ

นายกเทศมนตรีนครล าปางที่จะเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรอืข้อความในร่างกฎหมายที่รับหลักการแล้ว ส่วนวาระที่

สาม เป็นช้ันให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มติของสภา

ในส่วนของวาระที่สาม ต้องมีมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับ กรณีอย่างนี้จะเป็นการพิจารณาทั้งสาม

วาระ แต่จะพิจารณาทั้งสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น

หรอืไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน

เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” ข้อ 62 “เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
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อภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภา

ท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม” นี่คือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีตอ่ไป ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานฯ ได้ด าเนินการประชุม ต่อไปครับ    

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปเป็นการอภิปรายในวาระแรก    

ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ฝ่ายบริหารได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางแห่ง

นี้ มีการเสนอบันทึกทั้งหลักการและเหตุผล ซึ่งเป็นญัตติที่ส าคัญครั้งหนึ่งของเทศบาล ต้องใช้เงินของ

เทศบาลทั้งหมดเข้าไปบริหารจัดการในองค์กรของเทศบาลตลอดปี 2565 ซึ่งงบประมาณของทางราชการ

ก าหนดไว้ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผมได้ดูงบประมาณที่ฝ่ายบริหารได้

เสนอเข้ามาในระเบียบวาระที่หนึ่ง คือขั้นรับหลักการ เหมอืนที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อา่นระเบียบข้อบังคับ 

ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 47 ชัดเจนว่าในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ สภาแห่งนี้จะต้อง

ลงมติว่ารับหลักการหรือไม่รับหลักการก่อน งบประมาณที่ เสนอมาทั้งสิ้นของฝ่ายบริหารเป็นเงิน 

739,830,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แยกเป็นงบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป 703,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามล้านบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 36,830,000 

บาท (สามสิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แยกเป็นด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ

สังคม ด้านการเศรษฐกิจ ด้านการด าเนนิงานอื่น ในแผนงานงบกลางและงบรายจ่ายเฉพาะการ ซึ่งแยกเป็น 

สถานธนานุบาลและสถานีขนสง่ผู้โดยสาร ผมได้อา่นดูในร่างเทศบัญญัติงบประมาณทั้งหลักการและเหตุผล

ซึ่งฝ่ายบริหารก็ได้น าเอกสารมายังสภา ประธานสภาก็ส่งเอกสารให้สมาชิก ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับฯ เพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลที่ต้องช่วยกันกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ         

บางรายการก็มาอภิปรายกันในวันนี้ จากที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายในการบริหารจัดการเมื่อ

เข้าด ารงต าแหน่งวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ท่าน ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ ขึ้นเป็นนายกเทศมนตรีได้แถลง

นโยบายการบริหารจัดการเทศบาลนครล าปางอีก 4 ปีข้างหน้า ท่านได้วางแผนนโยบายไว้ 3 ยุทธศาสตร์  

ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 3 เสาหลักที่ท่านได้แถลงไว้ไปตามวิสัยทัศน์ เสาหลักที่ 1 แผนยุทธศาสตร์หลักมุ่งสู่การ

เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน A Happy Home for all เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์หรือ Vision ที่ต้องบรรลุ

เป็นรูปธรรมตามเวลาที่ก าหนด มีพันธกิจหรือ Mission มีแผนการด าเนินการชัดเจนว่าจะท าอะไร ที่ไหน 

เมื่อไหร่ และใช้งบประมาณเท่าไหร่ เสาหลักที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นองค์กร

ทันสมัย มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ ฉับไว ไม่ซับซ้อน เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างกระชับ ระบบการท างาน
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เชื่อมโยงทั้งสายการบังคับบัญชาสั่งการ รายงาน และประสานการท างานทั้งภายในหน่วยงานและระหว่าง

หนว่ยงาน จัดให้มเีครื่องมือและระบบเทคโนโลยีเครอืข่ายทันสมัย รวดเร็ว มีวัฒนธรรมองค์กรที่ท าให้ทุกคน

ในองค์กรท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีกลไกขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ วัดและประเมินผลในทุก

ขั้นตอนเป็นประจ าทุกปี เสาหลักที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักสู่ความส าเร็จ แผนนี้จะก าหนดต าแหน่ง อัตราก าลังคน สมรรถนะ ฝีมือ ทักษะ 

ความสามารถของบุคลากร พร้อมด้วยแผนการฝึกอบรม เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐานตามที่ก าหนด รวมถึง

แผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติต่อการท างาน ต่อเพื่อน

ร่วมงาน และการท างานเป็นทีม ซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามเสาหลักยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ

นายกฯ ก็ลงมาสู่ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ทั้งหมด เพื่อจะขับเคลื่อนองค์กรตาม

วิสัยทัศน์ที่ท่านได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไว้ และการท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  

ฝ่ายบริหารได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาก็เป็นไปตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 

2564 ซึ่งประธานสภาฯ ก็ได้ส่งหนังสือซักซ้อมดังกล่าวให้สมาชิกได้รับทราบว่า แนวทางในการท างานของ

เทศบาลในการจัดท างบประมาณก็ต้องมีหน่วยอ้างอิง แต่ผมจะขอชี้แจงว่า ถ้านายกเทศมนตรีได้ท าทุก

อย่างในหนังสอืซักซ้อมลงในร่างเทศบัญญัติตามวิสัยทัศน์ ตามนโยบายที่ท่านได้แถลงสู่สภา แต่มีอยู่ข้อหนึ่ง

ที่ท่านตกไป ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับ ขอ้ 3.19 (2) “เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานท้องถิ่น ให้ตัง้จา่ยไว้ในงบด าเนินงาน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ตั้งงบไว้ อาจจะมี

หนังสือสั่งการซักซ้อมแนวทางหรือผู้บริหารเพิ่งเข้ามา จึงยังไม่ได้คิดถึงตัวนี้ แต่ผมขอเป็นตัวแทนของ

พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้ง พนักงานจา้งในเทศบาลนครล าปางว่า ถ้าทุกท่านช่วยกันปฏิบัติงานตามแผนที่

ท่านนายกฯ ได้ให้นโยบายไว้ให้บรรลุวิสัยทัศนท์ี่วางไว้ ผา่นก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขคุณภาพ ปริมาณงาน

ประสิทธิภาพบรรลุผล ปฏบิัติงานราชการด้วยความสามารถ ด้วยความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความพึง

พอใจของประชาชนที่รับบริการ ซึ่งในเรื่องพวกนีก้็เป็นไปตามวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น

รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมเชื่อได้ว่าทั้งเทศบาลไม่ว่าพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง

พนักงานจ้าง ถ้าท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันกับฝ่ายบริหาร กับฝ่ายสภาฯ ให้งานออกมาดี มีตัวชี้วัดชัดเจน       

ในปีงบประมาณ 2566 เชื่อว่าผูบ้ริหารจะต้องตั้งงบประมาณรายจา่ยตัวนี้ไว้แนน่อนครับ ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผมนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับญัตติเทศบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี ้ผมได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าเป็นงบประมาณที่มีการ

จัดท าที่เหมาะสม เนื่องจากได้มกีารประมาณการรายรับ รายจ่ายที่เกิดขึน้ในสองปีที่ผ่านมา ดังนั้น เชื่อว่าใน

ปี 2565 จึงเป็นการพิจารณาด้วยความระมัดระวังและใกล้เคียงความจริงที่สุด เพียงแต่ว่าในปี 2565 นี้ใน

ส่วนของงบลงทุนก็อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งเพียงสามสิบสองล้านกว่าบาท ซึ่งไม่พอกับก าลังของสมาชิกสภาฯ 

ที่จะเข้าไปช่วยกันดูแล แตไ่ม่เป็นไรเนื่องจากว่าปี 2564 เรามีเงินเหลอืจา่ยที่โอนเข้ามาท างานคู่ขนานในปีนี้ก็

จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมากขึ้น ส าหรับงบประมาณที่จะผ่านไปในอีกไม่นานนี้ก็จะเข้าสู่การปฏิบัติ

ผมมีความเป็นห่วงอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของอัตราก าลังที่ผู้ปฏิบัติ จะต้องลงไปช่วยกันท างานให้ออกมาเป็น

รูปธรรม เนื่องจากว่าฝ่ายบริหารเคยแถลงในที่ประชุมสภาฯ ว่าบางส านักบางกองขาดแคลนบุคลากร        

ผูป้ฏิบัติ เพราะฉะนั้น ผมจงึมคีวามเป็นห่วงในเรื่องนี้ ผมอยากจะเสนอฝ่ายบริหารว่า ถ้าเราสามารถท างาน

เชิงรุก ซึ่งผมเชื่อว่าทางท่านนายกฯ มีความสามารถสูงอยู่แล้ว มีวิธีที่จะแก้ปัญหาตัวนี้นะครับ การท างาน

เชงิรุกที่ผมคิดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ถ้าเราลงไปคลุกคลี ไปดูแลใกล้ชิดด้วยตัวเอง

ปัญหาบางอย่างเราสามารถแก้ได้เลย เพราะว่ารายละเอียดวัสดุอะไรต่าง ๆ ของงานก่อสร้างมีหลาย

รายการ บางครั้งผู้รับจ้างติดปัญหาไม่สามารถแก้ได้หรือถ้าแก้ก็จะมีขั้นตอนเยอะแยะ ซึ่งถ้าผู้ว่าจ้างก็คือ

ท่านนายกฯ ได้ลงไปนั่งประชุมด้วย อาจจะเป็นการจัดประชุมประจ าเดือนเหมือนทางภาคเอกชนที่เรียกว่า 

Construction Management บางอย่างที่แก้ปัญหาได้โดยที่เทศบาลไม่สูญเสียผลประโยชน์ การใช้งานใช้ได้ดี

เหมอืนเดิม ผมขอยกตัวอย่าง เชน่ วัสดุบางอย่างที่ระบุไว้ในรายการไม่มีจ าหน่ายหรือรอผลิตใช้เวลานานท า

ให้งานหยุดชะงัก แต่ถ้าฝ่ายบริหารเข้าไปนั่งประชุมก็สามารถที่จะหาวัสดุที่ดีกว่ามาทดแทนเพื่อให้งาน

ด าเนินต่อไปได้ ที่ผ่านมาเราขายตัวนี้ไปแล้วจะเห็นว่าบางโครงการผู้รับจ้างทิ้งงานไปเลยเพราะไม่มีผู้ใหญ่  

ไปดู ทั้งที่ปัญหาบางอย่างแก้ได้ แต่ว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่อาจจะเคร่งครัด

ในการท างาน ผูร้ับจ้างอาจจะขาดก าลังใจที่จะด าเนนิงานต่อ ก็ทิง้งานไป หรอืถ้าไม่แก้ก็ด าเนินการต่อที่มีข้อ

โต้แย้งกันในทางกฎหมายมีเรื่องการขึ้นศาลปกครอง ตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่ โครงการที่ผ่านมา ที่แล้วเสร็จมี

เรื่องฟ้องร้อง ผมก็รับทราบ บางครั้งผมก็ไปรับฟังจากผู้รับจ้าง ที่จริงเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าคุยกันสรุป

จบได้ก็ง่ายนะครับ งานก็สามารถเดินได้ ผมก็อยากจะเสนอถึงท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งงานก่อสร้างถนนในซอยหรือตามหน้าบ้านตึกแถวต่าง ๆ ตอนที่ผมไปลงพื้นที่ก็เจอปัญหาร้องเรียน

มากมาย คือทางเทศบาลมีโครงการท าถนนวางท่อท าตามแบบ แต่พอสร้างออกมาแล้วชาวบ้านเดือดร้อน 

ที่เห็นหลัก ๆ เชน่ ทางเข้าบ้านไม่ได้ ที่สูงไปบ้าง ต่ าไปบ้างท าให้เจ้าของบ้านจะต้องเสียเงินมาแก้ปัญหาด้วย

ตัวเอง ซึ่งใช้เงนิเยอะพอสมควร หรอืแมก้ระทั่งเรื่องของท่อระบายน้ ากับจุดที่รอเชื่อมกับท่อของเทศบาลคือ

ไม่ตรงตามแบบของเทศบาล ท าให้มีความยุ่งยากล าบากในการเคลื่อนท่อ ผมอยากจะฝากประเด็นเล็ก ๆ

น้อย ๆ ซึ่งจริง ๆ เป็นเรื่องทางเทคนิค แต่ว่าถ้าท่านนายกได้รับฟังและไปก าชับกับผู้ปฏิบัติว่าเมื่อมีสัญญา

จ้างแล้วอยากให้ไปส ารวจก่อนว่าของจริงเป็นอย่างไรและพูดคุยกับเจ้าของบ้านที่คาดว่าจะมีปัญหาแบบนี้    
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ก็แก้ปัญหาคุยกันให้จบก่อนแล้วค่อยด าเนินการ เพื่อว่างานแล้วเสร็จจะได้ใช้งานได้ เจ้าของบ้านที่ใช้ถนน   

ในซอยเกิดความพึงพอใจด้วย ไม่ใช่ถนนท าเสร็จแตเ่จ้าของบ้านเดือดร้อน นี่คงคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับ 

อีกเรื่องหนึ่งคอืเรื่องของงานปรับปรุงตลาด ผมเห็นในแบบโครงการมีอยู่สองสามแห่ง แต่ผมยกตัวอย่างงาน

ที่ตลาดอัศวิน โดยเฉพาะในส่วนของตลาดจะมีปัญหาหลัก ๆ ที่เจออันดับแรกก็คือ เรื่องท่อตัน กลิ่นเหม็น 

ในครั้งนี้โครงการของตลาดอัศวินก็จะมีรายการที่ส าคัญก็คือติดตั้งบ่อดักไขมันและถังบ าบัด ที่ออกแบบมา

ถูกต้องแล้วครับ แต่ผมอยากจะบอกว่าบ่อดักไขมันมีมาเพื่อที่จะให้รถเข้าไปดูดเอาไขมันในกรณีที่ตันสะสม

นานเริ่มจะท าให้ท่อที่จะส่งไปมันตัน เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีการดูดบ่อยอยากให้มีฝาเปิดปิดที่ง่าย เบา 

แข็งแรง เพราะผมเคยไปดูกับทีมผู้บริหารปรากฏว่า เวลาจะไปดูดท่อต่าง ๆ ใช้เวลาในการเปิดฝานานมาก

และฝาก็หนักกว่าจะได้ดูดรอเป็นช่ัวโมง จงึขอฝากว่ารายละเอียดแบบนี้ จริง ๆ แล้วเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

แต่ที่จริงมีความส าคัญนะครับ ขอฝากไว้ในส่วนของถังบ าบัดน้ าเสียภาษาอังกฤษเรียกว่า safety tank ผม

อยากจะให้ระมัดระวังในการติดตั้งในช่วงของการก่อสร้างถังบ าบัดพวกนี้ ไม่เต็มง่าย ๆ เพราะระบบบ าบัด

ของเราเป็นถังส าเร็จรูปและเป็นทางเปิดเมื่อเราบ าบัดแล้วแต่ต้องมีที่ไปอยู่แล้วชอบไปแต่มีปัญหาก็

เนื่องจากว่า การวางถังระดับความลาดของท่อออกจากถังไปสู่บ่อพักที่อยู่ใกล้เคียง ความลาดไม่ได้ บางทีก็

อาจเสมอกันหรือต่ าไป ท าให้ท่อตันและเต็มง่าย ระดับการไหลของน้ าไหลได้ช้า เพราะฉะนั้น ผมอยากจะ

เน้นถึงท่านคณะกรรมการตรวจรับงาน การลงถังบ าบัดการเดินท่อออกจากถังเข้าสู่บ่อพักผมอยากให้เป็น

กิจกรรมเฉพาะ ต้องไปดูก่อน ก่อนที่จะกลบดินเพราะถ้ากลบดินไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าท าถูกต้องหรือไม่      

เมื่อเรากลบดินแล้วเราใช้งานและมารู้ที่หลังว่าระดับผิด มันแก้ยาก เพราะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ลูกแค่ไหน 

เพราะฉะนั้นตอนที่ท างานก่อสร้างที่เห็นอยู่เราควรที่จะเอาใจใส่ตัวนี้เป็นการเฉพาะ เพราะถ้าเราท าตัวนี้ดีก็

ไม่มีทางตันอยู่แล้วนะครับ นี่คือเรื่องของถังบ าบัดกับบ่อดักไขมัน ต่อไปมีโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการที่ดี

มาก ๆ และชาวบ้านรอคอยมานานก็คือโครงการถนนเลียบริมน้ าตรงท่าคราวน้อยลอดสะพานไปยังบ้าน   

ดงไชย ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นการพลิกโฉมการเดินทางเลยนะครับ เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวก

เลยถ้าจากท่าคราวน้อยจะไปบ้านดงไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งที่อยู่ใกล้แค่นี้ แต่ถนนเส้นนี้สร้างคุณูปการและ

ชาวบ้านก็บอกผมให้มากล่าวขอบคุณท่านนายกฯ เพราะว่าอยากจะให้ท านานแล้ว แต่ก็ติดปัญหาในเรื่องใด

ไม่ทราบ คราวนี้ก็จะเกิดเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม แต่ที่นี้ผมเห็นในแบบผมแปลกใจมากว่าโครงการขนาด

นี้ท าไมใช้เงินเพียง 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) แต่พอมานั่งดูรายละเอียด โครงการนี้เป็น

เพียงผวิทางเป็นเพียงแค่บดอัดเท่านั้นเองไมไ่ด้เป็นแอสฟัลท์ตกิ เพราะฉะนั้นการที่ชาวบ้านดงไชยยิ้มผมก็คิด

ว่าคงจะยิ้มแบบแหง้ ๆ นะครับ เพราะที่อื่นเป็นแอสฟัลท์ติก แต่ถนนเส้นนี้เป็นหินคลุกหมด ซึ่งไม่นานผิวบด

ที่แข็งตอนแรกโดนล้อยางตะกุยไปเรื่อย ๆ ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อและจะเป็นถนนที่ใช้งานได้ไม่สะดวก         

ผมจึงอยากจะขอว่า หากวันนี้ได้ผ่านในช้ันรับหลักการไปแล้ว ในขั้นแปรญัตติ หากเป็นไปได้อยากจะขอ

ผู้บริหารมีใจที่จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีความสะดวกในการเดินทางก็ช่วยให้สมบูรณ์ perfect ไปเลยนะครับ



81 

 

ขอให้เพิ่มเติมเป็นผวิทางแอสฟัลท์ตกินะครับ วันนีเ้รานั่งอยู่ในที่ประชุมเรานึกไม่ออกว่าจะสะดวกแค่ไหน แต่

ผมบอกได้เลยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ๆ เพราะสามารถที่จะเชื่อมไปยังโครงการสวนที่

บ้านดงไม่ทราบว่าท่านนายกตั้งชื่อว่าอย่างไร คือถนนเส้นนี้จะไปเชื่อมต่อไปดูความสวยงามที่นั่น

เพราะฉะนั้นก็ขอฝากให้ท่านเติมเต็มในส่วนนี้ด้วย เงินก็ไม่มากเท่าไหร่ครับ ผมขออภิปรายเพียงเท่านี้ครับ 

หากมีอะไรอาจจะเพิ่มเติมอกีครั้ง ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ 

ขอให้ฝ่ายบริหารตอบก่อน เชญิฝา่ยบริหาร 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง  ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ   

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอบพระคุณในการ

แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการที่จะเอาไปบริหารราชการต่อไป ในหลาย ๆ กรณีก็อาจจะขาดตก

บกพร่องในการรวบยอดหรอืความคิดที่เป็นประเด็นที่อาจจะมองไม่ถึงเป็นประเด็นที่สมาชิกสภาเทศบาลได้

กรุณาให้ความคิดเห็นมานั้น ในเรื่องที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของเงินรางวัลของข้าราชการและพนักงานสิ้นปี ตรงนี้

เราก็ได้คุยกันพอสมควรและให้ความส าคัญในเรื่องนี้ เพราะเมื่อหลายปีก่อนเมื่อสมัยเป็นนายกเทศมนตรี

สมัยที่หนึ่งหรอืสมัยที่สองเราได้จัดสรรเงินรางวัลให้กับพนักงานที่เราเรียกว่าเงินโบนัส พอกลับมาครั้งนี้อีก

เราก็คิดถึงเรื่องนี้ เรื่องของขวัญและก าลังใจและก็เป็นแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการและพนักงาน

ประมาณแต่ว่าด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอื่นก็ดี ตลอดจนการจัดสรร

งบประมาณของรัฐบาลในรูปของภาษีจัดสรรและรูปของเงินอุดหนุนก็ดี  มีข้อจ ากัดมาก เพราะว่ารัฐบาล

พยายามหามาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนในเศรษฐกิจยุคโควิด-19 ตัวอย่างง่าย ๆ ก็คือ

นโยบายรัฐบาลก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดภาษีทรัพย์สิน ภาษีที่เราจัดเก็บเอง โดยปกติใน

ภาวะโควิดเราก็จัดเก็บได้ต่ ากว่าเป้าหมายอยู่แล้ว และรัฐบาลก็ให้ลดการจัดเก็บลงไป 90% เหลือให้จัดเก็บ

รายได้เพียง 10% ตรงนีเ้รามีเงนิน้อยลงเยอะมากและเงินที่หายไปจนป่านนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้จัดสรรมาให้กับ

เทศบาลนครและเทศบาลเมืองเป็นภาพรวมทั้งหมดก็หลายหมื่นล้านนะครับ  นี่ก็ เป็นภาวะที่จ ากัด           

แต่อย่างไรก็ดีถ้าเราใช้จ่ายเงินโดยมีประสิทธิภาพและมีเงินเหลือจ่ายเท่าที่พอจะมี  เราก็สามารถที่จะ

พิจารณาจัดสรรให้ได้ในโอกาสต่อไป ส าหรับความคิดเห็นในเรื่องงานก่อสร้างหรือการท างานที่มีอุปสรรค

มากมายอันเนื่องมาจากภาวะ understaff คือมีอัตราก าลังไม่พอเพียงต่อการท างานในโครงสร้างของ

เทศบาลก็มีหลาย ๆ ต าแหน่งที่มีช่องโหว่อยู่และยังไม่สามารถที่จะบรรจุแต่งตั้ง ไม่ว่าการโอนย้ายหรือการ

จัดสรรมาจากกรม เพราะเรามีการบริหารค่อนข้างที่จะล าบากมาก คนไม่พอ เหมือนที่ได้กราบเรียนท่าน

ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลว่า เราเร่งมากที่จะพัฒนาบุคลากร นโยบายในการสร้างสรรค์และ

พัฒนาบ้านเมืองของเราเป็นนโยบายก้าวกระโดด ระยะเวลาเร่งด่วน ระยะปานกลางและระยะสี่ปีแต่การ

ก้าวกระโดดนี้ เนื่องจากภาวะ understaff ท าให้เราไม่สามารถท างานได้ทันใจโดยเฉพาะงานก่อสร้าง ตั้งแต่
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กระบวนการในการออกแบบ การเขียนแบบ การพิจารณาราคากลาง ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ 

เป็นไปได้อย่างเชื่องช้า สิ่งหนึ่งที่เราแก้ไขได้ก็คืองานที่เป็นโครงการส าคัญ ๆ นอกจากงานถนน สะพาน และ

ท่อระบายน้ า เราใชเ้งินจ้างผู้เช่ียวชาญภาคเอกชนมาเป็นผู้ออกแบบ เขาออกแบบได้รวดเร็วและในรูปแบบที่

ทันสมัยจะเนรมิตเมืองที่เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเห็นแล้วมีความพึงพอใจครับ เพื่อประโยชน์การใช้

สอยมาก รวมถึงปัญหาในการก่อสร้างในการควบคุมงานการก่อสร้างเราเห็นปัญหาที่เยอะแยะที่เกิดขึ้น เรา

ไม่ได้ต าหนิคนของเราในการตรวจการจา้งซึ่งมขี้อบกพร่องมากมาย เราเข้าใจสถานการณ์ เราจึงจะแบ่งเบา

ภาระในการตรวจการจ้าง ในกรณีที่เป็นโครงการส าคัญ ๆ เราจะใช้การจ้างบริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชนมา

เป็นที่ปรึกษาและเป็นบริษัทในการตรวจการจา้งให้เป็นไปตามรูปแบบอย่างเคร่งครัด ส าหรับข้าราชการและ

พนักงานเจ้าหน้าที่ของเรา เราก็จะให้คุมงาน และตรวจงานในงานที่เกี่ยวข้องกับงานปกติ ก็คือถนน ท่อ

ระบายน้ า ทางเท้า และงานอื่น ๆ ตรงนี้ก็จะช่วยให้งานเร็วขึ้น ได้เนื้องานที่มีคุณภาพมากขึ้น ความคิดเห็นที่

จะให้ผู้บริหารเข้าไปร่วมฟังการประชุมหรือร่วมประชุมกับผู้รับจ้างที่เราเรียกว่า Construction Management 

ก็เป็นความคิดเห็นที่ดีที่จะเอาไปพิจารณาด าเนินการ ส าหรับรายละเอียดในเรื่องของการก่อสร้างการ

ท างานก็คงให้ช่างเทคนิควิศวกร คือท่านรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ที่จะอธิบายและให้ความคิดเห็น รวมถึง

ถนนท่าคราวน้อย บ้านดงไชย ปัจจุบันนี้เนื่องจากจะสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนกันยายนในฐานะที่เป็น

หัวหนา้คณะผู้บริหารได้ดูแลเรื่องเงินอย่างระมัดระวังมาก เราดูแลค่าใช้จ่ายตลอดเวลา เราดูกระแสรายได้

ที่จะเข้ามาอย่างใกล้ชิดสัปดาห์ต่อสัปดาห์ บางทีวันเว้นวัน เราคิดว่าเราจะปิดการใช้จ่ายที่คิดว่าไม่น่าจะท า

ทัน หรือคิดว่าไม่จ าเป็นต้องท าแล้ว และให้เหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายประจ า เช่น พวกเงินเดือนค่าตอบแทน     

ค่าสาธารณูปโภค เราก็จะปิดค่าใช้จ่ายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้และจะส ารวจดูว่าเราจะมีเงินเหลือจ่าย

เท่าไหร่ เมื่อเราประมาณการจากเวลาที่เหลือว่าจะมีรายได้เท่าไหร่ และจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าใช้จ่าย

ประจ าอีกเท่าไหร่ในครึ่งเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้เท่าไหร่ เราน่าจะมีเงินเหลือจ่ายอยู่พอสมควรที่

จะเอามาท าโครงการที่มีอยู่ในแผนงานอยู่แล้ว ที่สภานี้ได้ผ่านแผนพัฒนาเทศบาลไปแล้ว รวมถึงแผนที่

ปรับปรุงแล้วตามนโยบายใหม่ หรืออาจจะบางรายการที่บรรจุอยู่ในงบประมาณนี้ เช่น รายการถนน        

ท่าคราวนอ้ย ถนนบ้านดงไชย อาจจะถูกแย่งชิงมาใช้เงนิเหลือจ่ายท าก่อนและท าให้สมบูรณ์ก็ได้ ตรงนี้อยู่ใน

ขั้นตอนที่เราก าลังจะพิจารณาต่อไปในสัปดาห์นี้อย่างเร่งด่วนครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านรองนายกฯ จะชี้แจงเพิ่มเติม

หรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมได้อ่าน

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว เห็นว่าฝ่ายบริหารที่เสนอร่าง 

เทศบัญญัติในครั้งนี้เสนอได้ครอบคลุม แตใ่นส่วนที่ผมอยากจะอภปิรายเพิ่มเติม และอยากจะฝากไปยังฝ่าย
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บริหารในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการบริหารงานของเทศบาลจะต้อง

เกี่ยวข้องกับชุมชน เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุมชน เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ที่จะช่วย

เราท างาน ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม แต่ที่ผมเห็นแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่านตั้ง

งบประมาณไว้เพียงหกล้านกว่าบาท 6,476,100 บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง

ผมเกรงว่าในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนโยบายของทางเทศบาลเราจะมีการขยายพื้นที่ขยายชุมชน เราจะมี

การขยายเพิ่มจ านวนอาสาสมัครที่เป็นคณะกรรมการชุมชนให้มากขึ้น ให้ครอบคลุมดูแลผู้คนในการที่จะท า

ให้เทศบาลเรามีความสุข เพราะฉะนั้นแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ได้ตั้งงบประมาณไว้หกล้าน

กว่าบาท ผมเกรงว่าจะไม่ เพียงพอ ก็อยากจะฝากไปยังฝ่ายบริหารว่า  ในขั้นแปรญัตติ  ถ้าท่าน

นายกเทศมนตรีจะกรุณาที่จะเพิ่มงบประมาณในส่วนของแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ก็อยากจะ

ให้เพิ่มงบประมาณในส่วนนีค้รับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

ครับ เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ กระผมนายสมหมายพงษ์  ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านประธานที่ได้มี

โอกาสให้อภิปรายถึงงบประมาณของเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่านก็คือ

ตัวแทนประชาชน ประชาชนก็อยากจะรู้ข้อมูล อยากจะรู้สาเหตุ อยากจะรู้เงินประมาณ เงินภาษีของตัวเอง

ว่าท าอะไรบ้างแต่ละด้าน แต่จากการที่ทางเทศบาลร่างเทศบัญญัตินี้ให้กับสมาชิกได้ศึกษาและอ่านดู  ก็ดู

แล้วสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกอย่าง ทั้งสิ่งแวดล้อม ทั้งเงินลงทุน ทั้งค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และสมาชิกแต่ละ

ท่านได้อภิปรายไปเกือบทุกด้าน ก็ยังตกหล่นอยู่นิดหนึ่ง ก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหาร

เทศบาลจาก กรณีที่ฝ่ายบริหารชุดนีเ้ข้ามาประมาณไม่กี่เดือนนี้เอง กิจกรรมอะไรหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นผิดหู

ผิดตา แน่นอนการท างานมากขนาดนี้ เจ้าหน้าที่ก็ต้องท างานมากกว่าเดิม แปดปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีการ

ท างานตาม step ตามวันเวลาของทางราชการไป แต่ ณ วันนี้งานเยอะจริง ๆ แต่ละหน่วย แต่ละกอง

โดยเฉพาะกองชา่ง ท างานชนิดที่ว่า เมื่อก่อนนั่งรองาน แต ่ณ วันนีง้านรอเจ้าหน้าที่ เสนออะไรไปแต่ละเรื่อง

ก็ต้องรอคิว ที่จะบริหารจัดการให้กับชาวบ้าน  โดยเฉพาะโครงการของผมเองที่เป็นตัวแทนของชาวบ้าน

ชาวบ้านรอ้งขอมาประมาณ 3 – 4 เรื่องที่ยังไม่ได้ด าเนินการ แตก่็ไม่เป็นไรสามารถอธิบายได้เพราะมีเหตุผล

คือเจ้าหน้าที่มีก าลังน้อย เครื่องจักรเราก็ยังน้อยอยู่ ทางฝ่ายบริหารก าลังเสนอญัตติที่ขอซื้อเครื่องจักร

เพิ่มเติมนี้ก็เห็นด้วย และสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ ณ วันนี้เจ้าหน้าที่ของเราท างาน เช่น เทศบัญญัติชุดนี้ กว่าจะ

เกิดมาได้ เจ้าหน้าที่ของเราท างานหามรุ่งหามค่ ากว่าจะได้เล่มนี้ขึ้นมา  แต่ขาดไปอยู่อย่างหนึ่งครับ       

ขวัญก าลังใจของเทศบาลเราที่ท างาน ขอปรึกษาว่าเรามีขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้หรือไม่  

คือตั้งงบประมาณเพื่อเป็นโบนัสของเจ้าหน้าที่เทศบาลหลาย ๆ ที่ท าได้ แต่ของเราก็น่าจะท าได้ เพราะ
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เจ้าหน้าที่แต่ละท่านก็เห็น ๆ ท างานหามรุ่งหามค่ า โดยเฉพาะลูกจ้างหนึ่งคนหนึ่งสัญญา วันเสาร์-อาทิตย์    

ก็ไม่ได้หยุด ขวัญก าลังใจก็เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการท างาน ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วย

นะครับ เคยเห็นครั้งหนึ่งทางฝ่ายบริหารเคยเสนอที่จะท าเรื่องโบนัสให้กับเจ้าหน้าที่ของเรา แต่ก็ผ่านพ้นไป

ไม่เห็นมอีะไรเกิดขึ้น ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารชุดนีช่้วยพิจารณาตรงนีด้้วย อีกเรื่องหนึ่ง แผนงานรักษาความ

สงบภายใน ตั้งงบประมาณไว้ประมาณห้าล้านกว่าบาท จากการที่ประสานงาน แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน เราไม่พูดถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้นมากเท่าไหร่  อาจจะมีเหตุบางอย่าง

หรืออุปกรณ์หรือเทคนิคการสื่อสารอาจจะล่าช้า เมื่อ 10 ปีที่แล้วผมเป็นสมาชิกสภาสมัยแรก ผมเห็นการ

ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน อย่างเช่น อปพร. ดับเพลิง ก็ใช้วิทยุสื่อสารเป็นการสื่อสาร ณ วันนี้ผมไป

ถามเจา้หนา้ที่หลาย ๆ ท่านเขาต้องการอยู่นะครับ แต่ 6 – 7 ปีที่แล้วหายไปไหนไม่ทราบ การสื่อสารเป็นสิ่ง

ส าคัญเราจะหวังพึ่งโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์มากก็สื่อสารอะไรไม่ค่อยชัดเจนยกตัวอย่างเช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้

ที่ชุมชนประตูต้นผึ้งเมื่อสองปีที่แล้ว ก็คือการสื่อสารไม่ทันท่วงที จากเทศบาลเราไปถึงที่เกิดเหตุใช้เวลา

ประมาณ 20 นาที จากการสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วคือการสื่อสารชาวบ้านโทรมาที่หน่วย ถ้าที่หน่วยมีวิทยุ

สื่อสารก็สามารถสั่งการได้เลย แต่ครั้งนี้กว่าจะติดต่อกันได้เขาบอกว่าอยู่กันคนละที่ ผมอยากให้รื้อฟื้นการ

ใช้วิทยุสื่อสารเข้ามาใหม่ แล้วผมทราบข่าวมาว่าคลื่นที่เราเคยใช้เนื่องจากการไม่ได้ใช้งานนานอาจจะถูก

ยกเลิกไป ก็น่าไปติดตอ่เรื่องนีข้ึน้มา อีกประเด็นหนึ่ง อยากให้จัดระเบียบที่ดับเพลิงใหม่ ณ วันนี้ป้ายท าการ

เลือกตั้งก็ยังตั้งอยู่ที่นั่น บางสิ่งบางอย่าง เช่น ยานพาหนะที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ไปตั้งอยู่ที่นั่น อยากให้จัดระเบียบ

ให้ใหม่ เพราะกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอาจจะไม่สะดวก เพลิงเป็นสิ่งที่เร็วและร้ายแรง ถ้าเรา

บริหารจัดการไมท่ันท่วงทีอาจจะเสียหายมาก ก็ขอฝากบริหารจัดการเรื่องสถานที่ หรือเป็นไปได้อยากจะให้

จัดสถานที่ใหม่ให้เป็นเอกเทศจะได้สะดวกสบาย ทุกวันนี้ไปดูเถอะอะไรเต็มไปหมด ความจริงเจ้าหน้าที่ก็

อยากจะท างานให้สะดวก แต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะติดขัด และขอวกกลับมาถึงเรื่องงานของเทศกิจ  

สมัยก่อนจะมีรถน าขบวนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาเทศบาลเช่น มอเตอร์ไซค์ สมัยก่อนมี แต่ผมตามไปดู

เห็นจอดอยู่ข้างดับเพลิง 2 – 3 คันใช้การไม่ได้แล้ว อายุการใช้งานประมาณ 20 ปี ผมว่าน่าจะไม่ควร

มองข้าม ควรน ากลับมาใช้ใหม่ เพราะเป็นยานพาหนะที่รวดเร็ว ณ วันนี้ใช้อะไรไม่ได้เลย จะใช้ยานพาหนะ

เป็นรถยนต์ก็ค่อนข้างช้า มีเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน เพราะแต่ละหมวดก็สมบูรณ์แบบ และสมาชิกสภา

ของเราก็ได้อภปิรายไปน่าจะครบถ้วนแล้ว ก็ขออภิปรายเพียงเท่านีข้อบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่

ครับ เชญิ นางสาวพัชร ีลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ดิฉันจะขออนุญาตน าทุกท่านไปดูเล่มร่างโครงการเล่มสีฟ้าเกี่ยวกับโครงการประเภทรายจ่าย
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เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ ในส่วนของหน้า 8-21 ดิฉัน

มีความสนใจในเรื่องของโครงการบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ก่อนหน้านี้พอได้เห็นชื่อโครงการและ

รายละเอียดแล้ว ยอมรับว่าดิฉันรู้สกึตื่นเต้นและดใีจที่เห็นโครงการนี้ ด้วยความที่ดิฉันเข้าใจว่าเป็นโครงการ

ใหม่ที่ผู้บริหารน่าจะท าขึ้นมาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับโครงการที่เทศบาลจะมีการปรับปรุงพัฒนา

สวนสาธารณะเขื่อนยาง มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ มีการสร้างลานกวีพญาพรหมโวหาร แต่ระหว่างที่ดิฉัน

ศึกษาข้อมูลค้นคว้าในอินเตอร์เน็ต ดิฉันก็ไปเจอข่าวเก่าของเทศบาลในปี 2554 ว่ามีการจัดงานบวงสรวง

พญาพรหมโวหาร ดิฉันก็ตกใจและเข้าใจผิด คือจริง ๆ เป็นโครงการที่มีมาตั้งนานแล้ว คิดว่าน่าจะหายไป 

แต่พอเลื่อนการค้นหาอีกทีก็พบว่ามีข่าวของปี 2555 ปี 2556 ปี 2561 และล่าสุดก็คือเพิ่งจัดไปเมื่อวันที่ 2

เมษายน 2564 ขออนุญาตแจง้เพิ่มเติมคือในการค้นหาข้อมูล ดิฉันไม่ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือ

ทางสมาชิกสภาฯ คนเก่าเลย เพราะดิฉันอยากจะรับรู้ว่า ถ้าดิฉันเป็นประชาชนคนธรรมดาดิฉันเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลได้มากน้อยแค่ไหน ก็รับทราบว่าตัวเองตกข่าวมานานเป็น 10 ปีแล้ว ซึ่งการจัดงาน

บวงสรวงพญาพรหมโวหารรายละเอียดของข่าวก็คือ เทศบาลร่วมมือกับชุมชนบ้านดงไชย จริง ๆแล้วสิ่งที่

น่าสนใจก็คือจะสะท้อนว่าโครงการของเทศบาลที่ท ามาเกือบ 10 ปีกลับไม่ได้เข้าถึงการรับรู้ของประชาชน  

ทั้งที่เป็นงานที่จัดประจ าต่อเนื่องทุกปี ซึ่งดูจากงบประมาณรวมเป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

เมื่อเทียบกับโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันอยู่ที่หลักแสน ดิฉันก็มาดูว่าในงานท าอะไรบ้าง ดิฉันไม่

เคยไป ไม่เคยได้เข้าร่วมก็เลยจินตนาการจากการอ่านรายละเอียดงบประมาณก็คือน่าจะเป็นการบวงสรวง

เป็นเรื่องของพิธีกรรมอะไรต่าง ๆ ซึ่งจริง ๆ ที่เกี่ยวกับจ้อย ซอ ก็เป็นเฉพาะข้อ 9.5 ที่มีการว่าจ้างมีการ

แสดงคณะจ้อยและช่างฟ้อน 5,000 บาท (หา้พันบาทถ้วน) ในความรู้สึกของดิฉันก็คืองานที่จัดเป็นกิจกรรม

ต่อเนื่องเป็น 10 ปีแล้ว scale ของงานควรจะมีการพัฒนาที่ใหญ่ขึ้นมีรูปแบบที่พัฒนาขึ้นและเป็นที่รู้จักของ

คนทั้งล าปาง เกิดเป็นการท่องเที่ยวได้ หากทุกท่านพิจารณาในส่วนของหลักการและเหตุผลแล้ว จะพบว่า

จริง ๆ แล้วในแกนหลักหรือสาระส าคัญของโครงการนี้นอกจากจะเป็นการย้ าเตือนว่าให้คนล าปางได้รู้จัก

และไม่ลืมชื่อของพญาพรหมโวหาร ว่าท่านคือกวีเอกแห่งล้านนาไทย สิ่งส าคัญมากไปกว่านั้นที่เราควรจะ

ต่อยอดจากการจัดงานบวงสรวงนี้ก็คือว่า เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของท่าน มีใครทราบหรือไม่ว่า

ท่านเป็นคนบ้านสิงห์ชัยโดยก าเนิด ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดสิงห์ชัย เกิดอยู่ในซอยหลังวัดด ารงธรรมแถว

โรงแรมทิพย์ช้าง และสิ่งส าคัญมากไปกว่านั้นก็คือ เรื่องของภูมิปัญญาด้านวรรณกรรม ค่าว จ้อย ซอ

และฮ่ า คือนอกจากพิธีกรรมแล้ว ในการที่เราจะอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรมของวรรณกรรมท้องถิ่นที่ดี

ที่สุดและยั่งยืนที่สุดควรจะเป็นการฟื้นฟูองค์ความรู้ในด้านวรรณกรรมนี้  โดยให้บรรจุอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งใน

ระยะเริ่มต้นนีจ้ะเป็นไปได้หรอืไม่ว่าเทศบาลของเราจะส ารวจ หรือรวบรวมข้อมูลว่าในทุก ๆ โรงเรียน ทั้งใน

สังกัดเทศบาลก็ดี โรงเรียนรัฐและเอกชน มีโรงเรียนไหนบ้างที่มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องนี้อยู่  เรามี

คุณครูที่มีความเช่ียวชาญในด้าน ค่าว จ้อย ซอ หลงเหลืออยู่ในล าปางเราในเขตเทศบาลเราอยู่กี่ท่าน และ
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ในแต่ละชุมชนเราเหลือชาวบ้านที่มีความสามารถในด้านนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้เชิญบุคคล

เหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีการส าคัญนี้ ซึ่งอาจจะเป็นการต่อยอดกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นการบวงสรวงแล้ว    

ก็เป็นเวทีเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เชิญคุณครูแต่ละ

โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เหมือนเป็นการเคาะระฆังว่าตอนนี้เทศบาลนคร

ล าปางของเราทุกคน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน เราจะมาร่วมกันฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านวรรณกรรม วัฒนธรรม

พื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไปนี้เด็กล าปางทุกคนก็จะรู้จักชื่อของพญาพรหมโวหาร เด็กล าปางหลาย ๆ 

คนจะได้เรียนและฝึกแต่งค่าว และเด็กล าปางบางคนจะขับจ้อยเป็น เกิดเป็นความสามารถพิเศษ เป็นการ

แสดง เป็นการแข่งขันทางทักษะวิชาการ ซึ่งหลังจากงานบวงสรวงนี้แล้วในส่วนของบอร์ดนิทรรศการเราก็

ยังสามารถเอาไปจัดวาง เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่วัดสิงห์ชัยได้ น่าจะเป็นการสืบทอดทางมรดกวัฒนธรรมของ

คนล าปางในฐานะของความเป็นลูกหลานพญาพรหมโวหารที่ยั่งยืนที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่

ครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต ์

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ที่ฝ่ายบริหารเสนอเข้ามาให้สมาชิกสภาได้พิจารณากัน ผมก็มีไม่กี่

ประเด็นที่อยากจะอภิปราย หน้า 2-1 ที่ฝ่ายบริหารเสนอมาในหน้าหลักการไม่มีรายละเอียดประกอบ 

อาจจะเร่งรีบไปหรอืเปล่า แตไ่ม่เป็นไรผา่นไปแล้ว ผมมาดูแผนงานการศึกษาท่านตั้งไว้ประมาณสองร้อยสิบ

หกล้านบาท แต่ว่าแผนงานสาธารณสุขท่านตั้งไว้ยี่สิบกว่าล้านบาท ในช่วงโควิด-19 โรคระบาดตอนนี้ถ้า

เป็นไปได้ผมอยากให้ท่านฝ่ายบริหาร ท่านนายกฯ ช่วยลงมาดูนิดหนึ่งว่าเราจะเพิ่มงบประมาณแผนงาน

สาธารณสุขตรงนี้ได้หรือไม่ และมาแผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 43 ชุมชนท่านตั้งไว้หกล้านกว่า

บาท เศรษฐกิจแบบนี้ ประชาชนชาวบ้านไม่มีรายได้ เราควรจะหาโครงการท าให้มีอาชีพให้เขาหารายได้ให้

ตัวเอง ให้มาช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนของเขา และหน้า 2-325 โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย 

งบประมาณปี 2564 ถ้าผมจ าไม่ผิด เพิ่งก่อสร้างไปเสร็จเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ เอง งบประมาณตัวนี้

3,500,000 บาท เหมอืนกัน ตอนนี้มาขออีกบ่อ ผมไม่ทราบว่าปริมาณของขยะแต่ละวัน แต่ละเดือนแต่ละปี  

4 – 5 เดือนที่ผ่านมาเต็มหรอืเปล่าครับ มาขอท าใหม่อีกแล้ว โครงการหน้า 2-373 โครงการปรับปรุงระบบ

น้ าพุลานรักบี้ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ผมไม่ได้ขัดข้องอะไร

ครับ แตอ่ยากจะถามหรือใหฝ้า่ยบริหารถามบุคลากรของเรา เพราะเราต้องยอมรับว่าบุคลากรช่างเกี่ยวกับ

งานน้ าพุผมวา่เราไม่ม ีการบ ารุงรักษาก็ต้องซ่อมแซม ก็อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูแลการซ่อมแซม การดูแล

รักษา ผมฝากไว้เท่านีค้รับ ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ  นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ตามที่

ทางฝ่ายบริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2565 ผมก็ดูแล้วก็ปกติเพราะว่าส่วนมากจะเน้นใน

ด้านการบริหารจัดการมากกว่า แต่ผมก็ภูมิใจเกี่ยวกับงบประมาณที่ไปเน้นในด้านการศึกษาของเด็ก

งบประมาณสองร้อยกว่าล้านบาท ผมคิดว่าบุคลากร นักเรียนในเขตเทศบาลของเราจะมีคุณภาพ          

แตเ่สียดายอย่างหนึ่งก็คือ ระยะนี้เราไม่สามารถใหค้วามรูก้ับเด็กได้ จะไปสอนทางออนไลน์ก็ไม่ได้ เพราะว่า

เด็กบางคนผู้ปกครองไม่มีแม้แต่มือถือ Wi-Fi ในบ้านก็ไม่มี เพราะฉะนั้น การจัดระบบแบบนี้ก็เสียดาย 

เพราะว่าเราใหง้บประมาณเยอะ ก็ดีใจกับทางฝ่ายบริหารที่ท่านเห็นความส าคัญในด้านนี้ และมีอีกเรื่องหนึ่ง

ที่นา่กังวลก็คือ ในด้านงบประมาณปี 2564 ที่ผ่านไป  มีงบประมาณโดยเฉพาะเงินสะสมหลายร้อยล้านบาท  

ท่านนายกฯ ก็ไปใช้เกิดประโยชน์มากมายในสวนสาธารณะต่าง ๆ ไปซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะ

การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ตามที่ท่านได้ท าไป แต่ผมมีความกังวลก็คือ หลังจากที่เราปรับปรุงไปเรียบร้อย

แล้ว สวยงามอย่างดีแม้แต่ดอกไม้อะไรที่ท่านตกแต่งที่สวนเขลางค์ งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้าน

บาทถ้วน) ท่านท าไปแล้วการดูแลรักษานี่ส าคัญที่สุด จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีหรือไม่ ท าไปแล้ว 

ถ้าไม่มีคนดูแล ก็เสียงบประมาณด้านนี้ ผมเป็นห่วงตัวนี้ แม้แต่อุปกรณ์ในสวนต่าง ๆ ก็เช่นกัน ผู้บริหารทุก

ท่านตั้งใจดีที่จะจัดการด้านบริการให้แก่ประชาชน แต่การดูแลรักษาไม่ค่อยมีหรือมีก็น้อยเกินไปเป็นต้น     

ผมมาดูในเทศบัญญัตินี้ ดูในหนังสือซักซ้อมของทางกระทรวงมหาดไทย ผมดูว่างบประมาณเกี่ยวกับการ

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นายกฯ ไม่จัด โดยเฉพาะการป้องกันและระงับโรคติดต่อยังไม่มี แต่ก็ภูมิใจที่

นายกฯ พูดเมื่อเชา้ว่าเราจะใช้งบประมาณทันที ถ้าหากทางจังหวัดต้องการ แตไ่ม่มีในแผนนี้  โรคโควิดนี้ ผม

คิดว่าไม่หมดจากประเทศไทยเป็นแน่ จะต้องมีทุกปี เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ผมว่าจะต้องมี

ทุกปี ขาดไม่ได้ เพราะสถานการณ์เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไร เราก็นึกไม่ถึงเหมือนกัน ผมอายุปูนนี้นึกว่าจะพ้นโรค

พวกนี้ไป ที่ไหนได้เจออีก เป็นต้น เราควรจะท าแผน ท างบประมาณ โดยเฉพาะบุคลากรของเรามีหน้าที่

ติดต่อประสานงานกับชาวบ้าน เราควรจะได้รับวัคซีนอันดับแรกเลย เพราะฉะนั้นเราจะหางบประมาณ

อย่างไรที่จะเอามาตั้งเพื่อที่จะใหบ้ริการแก่คนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะเจ้าหนา้ที่พนักงานของเรา และกลุ่ม

ชุมชนที่มีจิตอาสา กลุ่ม อสม. คณะกรรมการชุมชน ผูสู้งอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี เป็นจิตอาสาทั้งนั้นที่เป็นด่าน

หน้าที่เขาจะต้องคลุกคลีกับคนจ านวนมาก  เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาของพวกนี้ก่อนแต่เราจะไปพึ่งพา

อาศัยรัฐบาล ผมว่าเดี๋ยวนี้ครึ่งประเทศ 50% ยังไม่ถึงอาจจะประมาณ 20% ที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว ที่ เหลือ

ประมาณ 70 - 80% ยังไม่ได้ฉีด ท่านได้ไปส ารวจหรือไม่ว่าในเขตเทศบาลของเรามีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มา

ช่วยเหลือ โดยเฉพาะองค์กรต่าง ๆ การไฟฟ้าแม่เมาะก็ซื้อของเขาเอง อบจ. ก็ฉีดวันนี้นะครับ เขาก็ท าของ

เขาเอง แต่ของเรายังไม่ได้ตั้งงบประมาณในด้านนี้เลย ไม่มาบริการให้เจ้าหน้าที่ของเราเลย ท่านผู้บริหาร
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ควรจะเห็นความส าคัญตรงนี้บ้างนะครับ อีกอย่างหนึ่ง ผมขออนุญาตเรียนถามท่านนายกฯ ว่าสถานที่ที่

ท่านพูดตอนเช้าว่า เรามีสถานที่พักส าหรับคนที่ไปรักษาเกี่ยวกับโรคโควิดมาแล้ว ท่านจะเอาไว้ที่ไหน ทราบ

ข่าวทางสื่อต่าง ๆ เขาบอกว่าจะเอาไว้ตรงข้ามกับบิ๊กซี จะเอาไว้จริงหรือเปล่าครับ เพราะตรงนั้นไม่ค่อย

เหมาะสม ก็คือมีสถานศึกษาอยู่ ก็คือโรงเรียนพินิจวิทยา ผู้ปกครองเขาก็เป็นห่วงถึงแม้นว่าจะไม่มีโรค

ประเภทนี้อยู่ในบริเวณนั้น ที่ก าลังรอผล แต่เขาก็มีความกังวล คนไทยเรานะครับเจอโรคตรงไหนก็อยากจะ

หนี เช่น โรงเรียนจิตอารีย์ เป็นต้น แม้แต่ถนนยังเงียบ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม รถแถวบ้านผมแทบจะไม่มี 

เพราะว่าเขาจะเว้นโรงเรียนจิตอารีย์ไป อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันสมมุติท่านจะไปท าตรงนั้น  

ความรูส้ึกของคนเรา ทั้ง ๆ ที่ไม่น่าจะกลัวเลยนะครับ เขาไปรักษามาแล้วเพียงแต่มาพักและรอส่งกลับบ้าน 

เขาก็เข้าใจแบบนั้น แต่ว่าความรู้สึกของคนมันกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นแถวนั้นอาจจะมีร้านค้าขายต้นไม้  

อาจจะมีชุมชนอยู่ใกล้ เขาก็ไม่คอ่ยสบายใจ ถ้าท่านนายกฯ จะตั้งตรงนั้นจริง ๆ ก็ขอได้โปรดพิจารณาสักนิด

หนึ่งเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในบริเวณนั้นผมไม่ได้รังเกียจนะครับ เราต้องหาให้เขา แต่ที่

ของเรามีเยอะแยะ เชน่ สนามกีฬากลางนีถู้กต้องที่ท่านผู้ว่าฯ ไปจัด เพราะเป็นที่กว้างใหญ่ พื้นที่เยอะ อย่าง

นี้เป็นต้น ไม่มีปัญหา แต่สถานที่ที่เราจะจัดตรงตลาดหน้าบิ๊กซีมันแคบและเป็นเขตชุมชน ท่านจะเอาคนไป

พักตรงน้ัน ถึงแมว้่าท่านจะมีวธิีการป้องกันอย่างดทีี่สุด แต่ความรู้สึกของคน ผมขอฝากท่านนายกฯ ด้วยนะ

ครับ ท่านก็คงจะได้เห็นได้รู้จากหนังสือที่ยื่นต่อท่านไปแล้วแม้แต่สิ่งต่าง ๆ ก็ลงไปเรียบร้อยแล้ว ตามที่ท่าน

ไปส ารวจไปดูสถานที่ตรงนั้นว่าเหมาะสมขนาดไหน อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย มีบาง

แผนงานก็อาจจะไม่สอดคล้องเท่ากับความจ าเป็นของชุมชนเหมือนกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านพูดไป

เกี่ยวกับการบริการด้านเคหะสถาน ด้านชุมชน ด้านความเข้มแข็งของชุมชน นี่ก็เป็นจุดส าคัญ โดยเฉพาะ

ประชาชน เดี๋ยวนี้แม้แต่ท่านก็เอาของไปมอบให้แต่ละชุมชนต่าง ๆ นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ไข แต่ก็

ได้รับผลกระทบอีกอย่างก็คือบางท่านไม่ได้สิ่งของพวกนี้ เขาก็ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการท ามาหากิน

เช่นกัน ถ้าท่านไม่ตั้งงบประมาณตัวนี้เยอะมาก ๆ ประชาชนก็เดือดร้อน ทุกวันนี้สวนสาธารณะมีประโยชน์ 

แต่ตรงข้ามกับชีวิตคน อันไหนจะส าคัญมากกว่ากัน ผมว่าชีวิตคนส าคัญมาก สวนสาธารณะจะให้หรู

อย่างไรก็แล้วแต่ แต่บังเอิญว่าล าปางของเราติดโรคมากเกินไปสวนต่าง ๆ ปิด ถามว่าเกิดประโยชน์หรือไม่ 

ก็ไม่เกิดประโยชน์ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นขอท่านช่วยพิจารณาเกี่ยวกับด้านความเข้มแข็งของชุมชน   

ว่าเขาจะท าอย่างไร ท่านไปสอบถามดู ไปดูว่าวัคซีนเขาได้ครบหรือไม่ เข็มหนึ่งยังไม่ครบเลยครับ บางท่าน  

ก็เข็มที่สองแล้ว อันนี้ เป็นสิ่งส าคัญ ก็ขอฝากงบประมาณตัวนี้ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณภัย 

โดยเฉพาะวางแผนเกี่ยวกับการให้วัคซีนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลของเรา ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน ์

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
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ล าปาง ผมจะตั้งข้อสังเกตในเล่มสีชมพู ประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการบ่อขยะ ในหน้าที่ 2 ผมดูในรายละเอียดโครงการข้อที่ 2 แผ่น HDPE โพลีเอลีนชนิดความหนาแน่น

สูงผวิเรียบ หนา 1.5 ม.ม. พอดีผม search ข้อมูลในเว็บไซต์ www.hdpethai.com เขาให้ค าแนะน าว่าควรจะ

ใช้ 2 ม.ม. หรอืไม่ในการใช้ท าบ่อขยะ เพราะ 1.5 ม.ม. อาจจะเหมาะแก่การใช้ปูรองไบโอแก๊ส ผมก็ค านึงถึง

ความคุ้มค่าในการที่จะจัดสร้างหรือจัดท า ก็ขอตั้งข้อสังเกตไว้ และเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้ผมก็ขอฝาก

พิจารณาผมท างานและผมได้ไปสัมผัสพื้นที่บ่อย เรื่องส าคัญก็น่าจะมีเรื่องถนนและเรื่องไฟ ผมเห็นบรรจุ

ถนนในแผนหลายเส้นทาง ผมอยากจะขอผู้บริหารพิจารณาในเส้นจามเทวีตั้งแต่แยกม้าขาวไปจนถึงสุดเขต

ของเทศบาลนคร และอีกเส้นทางหนึ่ง ถนนบุญวาทย์ค่ายทหารตั้งแต่บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองไปจน

สุดเส้นหลังค่ายสะพานห้วยแมก่ระติ๊บนะครับ ผมเชื่อว่าเส้นทางนี้ผู้ใชร้ถใช้ถนนสถานที่ราชการในตัวจังหวัด

อ าเภอเมืองใช้สัญจรบ่อยมากซึ่งเป็นปัญหาที่สัมผัสได้เห็นได้ด้วยตาจริง ๆ ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายนิมิตร  จวิะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารก็ได้รับฟังความ

คิดเห็นตา่ง ๆ ตลอดจนขอ้สังเกตและได้ให้ความสนใจในทุก ๆ เรื่อง ได้บันทึกไว้ทั้งหมดแล้วในสิ่งที่เราคิดว่า

เป็นประเด็นที่มีความส าคัญเราก็จะเอาไปพัฒนา ในสิ่งที่เราคิดว่าเรามีอยู่แล้วในแผน เราก็จะด าเนินการ

ตามแผน ในสิ่งใดที่เราจะสามารถปรับปรุงได้เราก็จะปรับปรุง ในสิ่งใดที่เราจะเร่งด าเนินการได้ในปี 2564 

โดยใช้เงนิเหลือจ่าย เราก็จะเร่งด าเนินการ ทั้งหมดนี้จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกเรื่อง ขอขอบพระคุณท่าน

ประธานที่ใหโ้อกาส ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ใหค้วามสนใจ และให้ความคดิเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้ง

ข้อสังเกตทุก ๆ เรื่อง ขอบพระคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉันไม่มีอะไรส าคัญเพียงแต่ว่าขอ

ช่วยดูหน้า 2-89 ว่าลงผิดช่องหรอืเปล่าเท่านั้นค่ะ ในส่วนวัสดุงานบ้านงานครัวปีนี้สูงถึงสิบห้าล้านบาทและ

ค่าอาหารเสริมเป็นศูนย์ แต่ดูในรายละเอียดหน้า 2-258 ระบุไว้ว่ารายการอาหารเสริม (ค่านม) ไปอยู่ใน

วัสดุงานบ้านงานครัว ก็เลยไม่แน่ใจว่ามีการบันทึกผิดพลาดหรือเปล่าค่ะ เผื่อประชาชนมาอ่านแล้วตกใจ  

เรื่องที่ 2 ถ้าเกิดเราไม่เข้าไปอ่านหรือว่ามีคนตั้งข้อสังเกตจริงๆเราก็จะอธิบายเขาไม่ได้  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 งานส าคัญ ๆ      

มีการตัง้งบไว้ที่เหมาะสมหรอืยังกับสถานการณว์ิกฤติโรคระบาดเช่นนี้คะ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

นางสาวอุษา  สมคดิ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพดิฉัน 

นางสาวอุษา  สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา เทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของอาหาร

เสริมนม ตามหนา้ 2-89 ที่เป็นศูนย์ เนื่องจากการจัดท างบประมาณในปี 2565 ทางกรมได้แยกประเภทของ

ค่าใช้จ่ายที่ให้เราตั้งงบประมาณ น าอาหารเสริมนมไปไว้ในค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เราจ าเป็นที่จะต้องลดใน

ค่าอาหารเสริมนมออกและไปรวมอยู่ในวัสดุงานบ้านงานครัวตามที่กรมให้เราตั้งงบประมาณค่ะ  ส่วนยอด

งบประมาณก็คงเดิมคงจัดสรรตามรายหัวของนักเรียน ขออนุญาตช้ีแจงเท่านี้ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว ผมขอปิดอภิปรายนะครับ ก่อนที่จะขอมติในวาระรับ

หลักการขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่

ประชุมทั้งหมด 23 คนครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไป

ผมจะขอมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมาชิกท่านใดรับหลักการ โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ รับหลักการ 22 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการ โปรดยก

มอืครับ ไม่มนีะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 22 เสียง, ไม่รับหลักการ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะน าปรึกษาในเรื่องการตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ ระยะเวลาการน าเสนอค าแปร และระยะเวลาการพิจารณาค าแปร ขอเชิญ 

เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบก่อนครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์  เลขานุการสภาเทศบาล
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นครล าปาง เกี่ยวกับญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลังจากที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงระเบียบที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 45 วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ

ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภา

ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”  ข้อ 49 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น

ลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง

ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” และวรรคสอง “ภายในระยะเวลา

เสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควร

จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ

เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้”     

ข้อ 59 “การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลด

จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และ

วรรคสอง “ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหนา้เป็นหนังสือตอ่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่

สภาก าหนดตามข้อ 45 วรรคสามและข้อ 49 วรรคหนึ่ง ” ข้อ 60 “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือ

เพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรอง

จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ” ข้อ 61 “ห้ามไม่ให้แปรญัตติ

ในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีขอ้ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (2) 

รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ง

หรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด” นี่คือหลักการที่จะต้องใช้ประกอบการพิจารณาของที่

ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นล าดับต่อไป เพราะฉะนั้นผมจะสรุปว่า ที่ประชุมแห่งนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

ไม่เกิน 7 คน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาฯ ข้อ 103 (1) ประกอบด้วยข้อ 105 (3) ส่วน

วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นก าหนดจ านวนแล้ว ให้ เลือกทีละคน เป็นไปตาม

ระเบียบข้อ 107 อีกประเด็นหนึ่ง เมื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ ที่ประชุมแห่ง

นี้ก็จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่ายี่สบิสี่ช่ัวโมงนับแตส่ภาท้องถิ่นรับหลักการ ตามระเบียบข้อ 45 วรรคสาม สรุปว่าสิ่ง

ที่จะต้องพิจารณาในล าดับต่อไปก็คือ 1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ 3-7 คน 2. เลือก
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คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทีละคน 3. สภาต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง

นับแต่สภาท้องถิ่นรับหลักการ ผมน าเรียนต่อท่านประธานฯ เพื่อน าปรึกษาหารือที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ในเรื่องเหล่านีเ้ป็นล าดับต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง  

ข้อระเบียบเมื่อสักครู่ ผมจะน าปรึกษาท่านสมาชิกสภาฯ ตามล าดับนะครับ ล าดับแรก จ านวนคณะกรรมการ

แปรญัตติ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 7 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 7 คน ขอผู้รับรองครับ มีนายวันชนะ สุวรรณเนตร และนายสุพจน์       

มูลบ้านดง เป็นผูร้ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง  จ านวน 7 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อ

สมาชิกสภาฯ ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 1 เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเสนอ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที่ 1 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ    

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ มีนายวันชนะ 

สุวรรณเนตร และนายสุพจน์ มูลบ้านดง เป็นผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่น

หรอืไม่ ไม่มนีะครับ   
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ท าหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที่ 1 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก

สภาฯ ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 คนที่ 2 เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที่ 2 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เสนอ    

นางรัญจวน  ค าพิชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ มีนายวันชนะ สุวรรณเนตร 

และนายสามารถ พุทธา  เป็นผูร้ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางรัญจวน  ค าพิชัย ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตตริ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที ่2 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก

สภาฯ ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 คนที่ 3 เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายบุญทรง  ชุ่มแสง ท าหน้าที่

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที่ 3 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เสนอ    

นายบุญทรง  ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ มีนายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

และนายจรูญ  เติงจันต๊ะ  เป็นผูร้ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายบุญทรง  ชุ่มแสง ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตตริ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที ่3 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก

สภาฯ ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 คนที่ 4 เชญิ นายสามารถ  พุทธา  
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นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล ท าหน้าที่

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 4 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เสนอ นางสาว   

สรัญญา  เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 ขอผู้รับรองครับ มีนางรัญจวน  ค าพิชัย และ           

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เป็นผูร้ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล  ท าหน้าที่ เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที ่4 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก

สภาฯ ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 คนที่ 5 เชญิ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร  

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ  กระผมนายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  

หงษ์ใจสี  ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 คนที่ 5 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เสนอ   

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ มีนายจรูญ  เติงจันต๊ะ  

และนางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เป็นผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่     

ไม่มนีะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที ่5 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก

สภาฯ ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 คนที่ 6 เชญิ นายสุพจน ์ มูลบ้านดง  

นายสุพจน์  มูลบ้านดง  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร ท าหน้าที่

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 6 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง  เสนอ นายวันชนะ  

สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 ขอผู้รับรองครับ มีนางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ และ

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เป็นผูร้ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบให้ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที ่6 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิก

สภาฯ ที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 คนที่ 7 เชญิ นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา  

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ  ดิฉันนางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอเสนอ นายวิบูลย์    

ฐานิสรากูล ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 คนที่ 7 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

เสนอ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7 ขอผู้รับรองครับ มีนายบุญทรง      

ชุ่มแสง และนายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกุล เป็นผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่น

หรอืไม่ ไม่มนีะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที ่7 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้เลือกสมาชิก 

สภาฯ ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 จ านวน 7 ท่าน คือ 

1. นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

2. นางรัญจวน ค าพิชัย 

3. นายบุญทรง ชุ่มแสง 

4. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

5. รอ้ยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี 

6. นายวันชนะ สุวรรณเนตร 

7. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแต่งตั้ งสมาชิกสภาฯ จ านวน 7 ท่าน ท าหน้าที่ เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ 

1. นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  2. นางรัญจวน  ค าพิชัย  

3. นายบุญทรง ชุ่มแสง  4. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

5. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี  6. นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

7. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป ผมขอเชิญท่านสมาชิก

สภาฯ ได้ก า ห นด ร ะ ย ะ เ ว ล า เสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอระยะเวลาในการ

เสนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 4 วัน คือ วันที่  18, 19, 20 และ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 

16.00 น. ณ หอ้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ

ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 4 วัน คือ วันที่ 18, 19, 20 และ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 

9.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีนางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา

และนายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ เป็นผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง

อื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลา 4 วัน คือ วันที่ 18, 19, 20 และ 21 

สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ หอ้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป ขอท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ

ระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน 

2 วัน คือ วันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแตเ่วลา 9.00 – 16.00 น. ณ หอ้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ

ระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติฯ จ านวน 2 วัน คือ วันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 

9.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีนายกรณฐพรครองภพ สท้าน

ไตรภพ และนางสาวพัชร ีลออเลิศลักขณา เป็นผูร้ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง

อื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติก าหนดให้มีระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติฯ ของ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 2 วัน คือ วันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. 

ณ หอ้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เป็นอันว่า ในข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง วาระที่ 1 

ขั้นรับหลักการ ก็ผ่านพ้นไปแล้ว ทั้งนี้ ก็ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท างานตามเวลาที่สภาฯ ก าหนดไว้

ข้างต้นนีค้รับ หลังจากปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ขอใหค้ณะกรรมการแปรญัตติรอพบท่านเลขานุการสภาเพื่อ

ประชุมคณะกรรมการต่อนะครับ 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ         

มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือไม่ครับ เชญิ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมมีเรื่อง

ที่จะสอบถามท่านผู้บริหารที่ประชาชนในชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ ที่ได้ขอวางท่อระบายน้ าระยะทาง ประมาณ   

30 - 40 เมตร เพราะตอนนี้เป็นฤดูฝน เขากลัวนะครับ ก็อยากจะให้ทางเทศบาลไปท าท่อให้ไวหน่อย      

ผมอยากได้รับค ายืนยันจากท่านว่า ท่านได้ส่งหนังสือผ่านไปยังท่านผู้บริหารแล้ว อยากทราบว่าท่านจะ

ด าเนนิการเมื่อไหร่ อยากจะทราบวันเดือนปีจะใช้เวลานานเท่าไหร่ เพราะชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อน

จรงิ ๆ นะครับ ผมจงึได้มาเรียนในหอ้งประชุมแห่งนี้ ขอความอนุเคราะหด์้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายบริหารคงจะรับทราบเรื่องแล้ว  

นะครับ เชญิ ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง  ความจริงโครงการทุกโครงการเราเร่งทุกโครงการ ให้ความส าคัญทั้งนั้นครับ แต่ว่าช่วงประชุมกัน
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ทุกครั้งก็มีปัญหาอยู่ที่คนของเราน้อย เครื่องมือเครื่องจักรของเรานอ้ย ถ้าท่านจะให้ผมตอบว่าชุมชนศรีชุม-

ป่าไผ่ต้องการท่อระบายน้ า 30 - 40 เมตรจะได้วันที่เท่าไหร่ ผมขออภัยจริง ๆ ผมยืนยันไม่ได้จริง ๆ

เพราะว่าตั้งแต่เราประชุมมาสองเดือนกว่า ๆ งบที่ผ่านสภาไปแล้ว งานง่าย ๆ ภายในเราเอง งานปรับปรุง

ห้องนายกเทศมนตรีป่านนี้ก็ยังไม่ได้ท าเลย จนบัดนี้ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างนะครับ เพราะฉะนั้นงานโครงการ

ต้องไปส ารวจ ออกแบบแล้ว จึงเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กว่าจะประกาศ กว่าจะได้ผู้รับเหมาใช้เวลา

ประมาณสองถึงสามเดือนจงึจะเริ่มโครงการ ให้ผมยืนยันว่าวันที่เท่าไหร่ ผมตอบไม่ได้จรงิ ๆ ครับ ขออภัยด้วยครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ความจริงแล้วระยะการวางท่อไม่เยอะ

เท่าไหร่ เราสามารถที่จะเอาพนักงานเราไปท าได้เพื่อแก้ปัญหานีก้่อน ไปวางท่อ 40 ก็ได้ ไปวางให้เขา เขาจะ

ได้สบายใจ ส าหรับการลาดยางยังไม่จ าเป็นครับ แต่อยากขอให้วางท่อก่อน เขาจะได้มีที่ระบายน้ านะครับ 

เราสามารถที่จะขอเจ้าหนา้ที่พนักงานของเราไปท าได้หรอืไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกฯเทศมนตรีนครล าปาง  

ตามที่ท่านสมาชิกได้แสดงความห่วงใยกับประชาชนศรีชุม-ป่าไผ่ ต าบลพระบาท ขอเรียนว่าระยะเวลาที่

ผ่านมาก่อนที่ฝนจะตก เมื่อวานฝนก็ตกหนักมาก แต่ก่อนที่ฝนจะตก เราก็มีความห่วงใย และจากข้อมูลที่

ผ่านมา ระยะเวลาสี่ห้าปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาน้ าท่วมบริเวณต าบลพระบาท ตั้งแต่แยกป่าขามบริเวณ

ปั๊มน้ ามัน ป.ต.ท. บริเวณตลาดพระบาท บริเวณสนามบิน บริเวณศรีชุมป่าไผ่ ไปถึงหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ด้วย

ข้อมูลดังกล่าวที่เราได้รับทราบมาทางส านักการช่าง ทางส านักปลัดเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเองและ

สมาชิกสภาหลายท่านก็ได้ไปตรวจว่า เกิดปัญหาอะไรขึ้น ขอเรียนชี้แจงว่า จากสมัยที่ผ่านมามีการต่อท่อ

ระบายน้ า เชื่อมต่อระหว่างถนนสนามบินบริเวณห้าแยกประตูชัย เชื่อมต่อไปที่ถนนไปรษณีย์ และลงแม่น้ า

วังเป็นโครงการของเทศบาลต่อท่อพีอีขนาดใหญ่  จากการก่อสร้างดังกล่าวก็มีการไปอุดท่อระบายน้ าไม่ให้

น้ าจากบริเวณป่าขาม บริเวณฝั่งขวาของถนนไฮเวย์ขาขึ้น ถนนล าปางงาวไปอุดท่อระบายน้ าไว้โดยไม่ให้น้ า

ข้ามจากต าบลพระบาทเข้ามาสู่ต าบลสวนดอกหัวเวียง ด้วยวัตถุประสงค์ใด อาจจะเป็นการหลงลืมว่า

ระหว่างการก่อสรา้งก็ไปกั้นท่อระบายน้ าไว้  หลังจากนั้นก็ไม่มีการเปิดท่อระบายน้ า ท าให้ 4 – 5 ปีที่ผ่านมา 

เมื่อมีฝนตกบริเวณดังกล่าว ตลาดพระบาท สนามบิน ศรีชุม-ป่าไผ่ หมู่บ้านสุขสวัสดิ์เกิดน้ าท่วมอย่าง

ต่อเนื่องนะครับ จึงมีการออกไปตรวจสอบ อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ท าการลอกท่อระบายน้ าบริเวณถนน

ไฮเวย์ล าปางงาวฝั่งซ้าย ก็คือบริเวณฝั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บริเวณหมู่บ้านป่าขาม ขณะนี้ลอก

เป็นที่เรียบร้อยและสองวันที่ผ่านมาที่มีฝนตกหนัก ผมก็ได้ออกไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าพนักงานป้องกัน
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ทางดับเพลิง เทศกิจ ก็ปรากฏว่า น้ าระบายได้คล่องตัวขึ้น ผมเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นศรีชุม-    

ป่าไผ่ ตลาดพระบาท หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ รวมไปถึงชุมชนป่าขามเอง ห้าแยกประตูชัย รวมไปถึงบริเวณ

เซ็นทรัลก็คือถนนสวนดอก ถนนทิพย์วรรณ น่าจะระบายน้ าได้คล่องขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้ไว้วางใจ

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ก็ขอเรียนว่าหากท่านสมาชิกสภามีขอ้มูลเพิ่มเติมว่า ยังมีน้ าท่วมขังบริเวณใด หรือ

อาจจะเกิดเหตุอะไรขึ้น ควรจะแก้ไขอย่างไร ทางผู้บริหารพร้อมที่จะรับฟัง พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับ

ท่าน จงึกราบเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ปัญหาที่เขาเดือดร้อนทุกวันนี้ไม่ใช่ตามที่

ท่านพูดนะครับ คือเมื่อก่อนมีที่ระบายน้ าอยู่ เป็นที่ชาวบ้านอยู่ และปรากฏว่าข้างบ้าน เจ้าของเขาถมที่ปรับ

พืน้ที่ของเขา ในที่สุดเขาก็ไม่มีที่ระบายน้ า เขาก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับ ไม่เกี่ยวกับทางป่าขาม เดี๋ยวนี้

แถวสุขสวัสดิ์ก็ไม่มีน้ าท่วมมานานหลายปีแลว้ ไม่เคยท่วมเลย ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่องอื่น ๆ 

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ วันนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้การด าเนินการประชุมเป็นไปด้วย

ความราบรื่นและมีข้อซักถามที่เป็นประโยชน์มากมายส าหรับผู้บริหารที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม      

ในชั้นแปรญัตติ สมาชิกท่านใดที่จะแปรญัตติก็จ าวันเวลา สถานที่ที่เราแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อสักครู่ และ

เราจะมาพบกันอีกครั้งในการประชุมในวาระที่สอง วาระที่สาม ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขณะนี้เราใช้

เวลาพอสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา  18.05 น. 

(ลงช่ือ) ....................................................................... 

(นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

(ลงช่ือ) .................................................................... 

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลนคร

ล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 
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