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

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

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายนิมิตร
2. นายกิตติ
3. นายสุรพล
4. นางสาวดวงเดือน
5. นายอนุสรณ์
6. นายนนทวัชร์
7. นายเศรษฐวุฒิ

จิวะสันติการ
จิวะสันติการ
ตันสุวรรณ
ไชยชนะ
สินธุเขียว
แสงเจริญ
จิวะสันติการ

นายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง

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

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

ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการกองคลัง

13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
14. นางชัญญานุช
15. นางสาววิไล
16. นางวิลาวัณย์
17. นางรุง่ ทิพย์
18. นางสาวนริศรา
19. นายศุภชัย
20. นางสาวจารุวรรณ
21. นางอัปสร

คุณชมภู
ทองคา
วงศ์พรม
บุษราคัม
กุลโมรานนท์
หงสกุล
วงค์บรรใจ
ปัญญาเป็ง
หมอมูล

ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผูจ้ ัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา
ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา
ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
นายช่างเขียนแบบอาวุโส
รก.ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิ าการ
หัวหน้าฝ่ายประสานงาน อปท.
หัวหน้าฝ่ายนิตกิ าร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
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22. นางสาวสกาวรัตน์
23. นางเลิศลักษณ์
24. นายสมหมาย
25. นายศิริมงคล
26. นายอานาจ
27. นายชัยชนะ
28. นายไพทัน
29. นายวรพงษ์
30. นายมนัส
31. นางสาวพิมพ์ณารา
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายสาตรา
2. นายบริบูรณ์

จันทร์มาทอง
ทรัพย์รุ่งทวีผล
ปกติ
พรหมมูล
ดวงใย
สุระแสง
ใจแก้วแดง
มาลัย
ตาวิกา
ทองคา

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เทศกิจ
เทศกิจ
เทศกิจ
เทศกิจ
เทศกิจ
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานประชาสัมพันธ์
คนงานสารบรรณ

โสภณรัตนากร
บุญยู่ฮง

ประธานชุมชนกาดกองต้าเหนือ
ประชาชน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายยุทธนา ศรีส มบู รณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านผู้บริหาร ท่านข้าราชการ พนักงานเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุก ท่านครับ การประชุมวันนี้เป็น
การประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมแล้ว
ครบทั้ง 24 ท่าน ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม การประชุม ขอกราบเรียนเชิญ ท่ า นประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคล และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชิญท่านประธานครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลาปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 ในนามสภาเทศบาลนครลาปาง ขอต้อนรับทุกท่าน
ที่มาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมฯ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งประกาศจังหวัดและหนังสือจากเทศบาลนครลาปาง
กรณี น ายกเทศมนตรีนครลาปาง มอบหมายผู้ แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตติ
ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
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นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการ
สภาเทศบาลนครลาปาง กระผมขอกราบเรียนถึงประกาศจังหวัดลาปาง และหนังสือจากเทศบาลนคร
ลาปาง กรณีนายกเทศมนตรีนครลาปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชี้แจง หรือแถลง
ญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง ดังนี้
ประกาศจังหวัดลาปาง
เรื่อง เปิดประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564
-------------------------โดยที่นายกเทศมนตรีนครลาปางรายงานว่า มีญัตติที่จะเสนอขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อชาระ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
สังกัดเทศบาลนครลาปาง งวดที่ 6 จานวน 1,716,369.62 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อย
หกสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) และมีข้อราชการอื่นในภารกิจของเทศบาลนครลาปาง เพื่อขอรับ
ความเห็ น ชอบต่อ สภาเทศบาลนครล าปาง และเพื่ อ ถือ ปฏิ บั ติต ามมาตรา 26 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางพิจารณาเปิดประชุมและ
เรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจ าปี 2564 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 5 – 16
พฤศจิกายน 2564
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่ม เติม ผู้ว่าราชการจังหวัด ลาปางจึงประกาศเปิดประชุมและเรีย กประชุม สภาเทศบาลนคร
ลาปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 พฤศจิกายน 2564 มีกาหนด 12 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
สิธิชัย จินดาหลวง
(นายสิธิชัย จินดาหลวง)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดลาปาง
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/5323
สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลาปาง 52100
12 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/110 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

5
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลาปางกาหนดประชุม สมัยวิ ส ามั ญ สมัยที่ 1 ประจาปี
2564 ในวั น จั น ทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่ อให้ก ารประชุมดั งกล่าวเป็นไปด้วยความเรีย บร้อย อาศัย อานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีส ติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึ ง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ
นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อานวยการสานัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลง
ข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสานัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลง
ญัตติ และตอบกระทู้ตอ่ สภาเทศบาลนครลาปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายกิตติ
จิวะสันติการ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึ ง เรี ย นแจ้งให้ที่ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบ จากนี้ไปผมขอนาเรียนต่อท่านประธานฯ ได้ดาเนินการประชุม
ในครั้งนีต้ ามระเบียบวาระเป็นลาดับต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ครั้งที่ 6/2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่ อที่ ป ระชุม ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อ ง การแก้ ไขแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่ 6/2564 ตามเอกสารที่ส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
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1.2 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ครั้งที่ 7/2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อ ที่ป ระชุม ข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่ 7/2564 ตามเอกสารที่ส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
1.3 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) ครั้งที่ 8/2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ป ระชุม ข้อ 1.3 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเปลี่ย นแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 8/2564 ตามเอกสารที่ส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน
การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมั ยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 กั น ยายน 2564 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ ไ ขหรือไม่ครับ ไม่มีท่าน
ใดแก้ไขนะครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมฯ ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุ ม
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง รับรองรายงานการประชุม
23 เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
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ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม

3.1 เรื่อ ง การที่เ ทศบาลนครลาปางให้บุคคลจานวนหนึ่ง ใช้ป ระโยชน์ห รือ ได้รับ สิท ธิ
เข้าไปค้าขายในอาคารตลาดเทศบาล 1 (หลัก เมือง) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุล าคม 2564 เป็นต้น มา
(โดย นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง)
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถ าม
ข้อ 3.1 เรื่อง การที่เทศบาลนครลาปางให้บุคคลจานวนหนึ่งใช้ป ระโยชน์หรือได้รับสิทธิ เข้าไปค้าขาย
ในอาคารตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้น มา (โดย นายณัฐ กิต ติ์
บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง) ขอเชิญครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม/กระทู้ถามด่วน
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอตั้งกระทู้ถามด่วนต่อ
นายกเทศมนตรีนครลาปาง “เรื่อง การที่เทศบาลนครลาปางให้บุคคลจานวนหนึ่งใช้ประโยชน์หรือได้รับ
สิทธิเข้าไปค้าขายในอาคารตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) ตัง้ แต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา” นั้น
ทั้งนี้ ปรากฏข้อ เท็จ จริงว่า ตลาดเทศบาล 1 (หลัก เมือ ง) ทางเทศบาลนครลาปาง ได้ มีก าร
ดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ และ/หรือประโยชน์ตอบแทนการใช้สอยประโยชน์ในอาคารตลาดแห่งนี้
มาตั้ งแต่เริ่มเปิ ด ใช้อ าคารตลาดแห่ งนี้ ติ ดต่ อ กั น เรื่อ ยมาจนถึ งปั จ จุบั น ประกอบกั บ มี ข้อ ก าหน ดหา
ประโยชน์ตอบแทน หลักเกณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลแห่งนี้ได้
กาหนดไว้อีกส่วนหนึ่งด้วย นอกจากนี้ในอาคารตลาดดังกล่าวยังมีบุคคลผู้ค้าขายในตลาดแห่งนี้ที่ได้
จ่ายเงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าและค่าประโยชน์ตอบแทนฯ ให้กับทางเทศบาลนี้ตามระเบียบ กฎหมาย
ถูกต้องเป็นไปตามข้อกาหนดหาประโยชน์ตอบแทน หลักเกณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพ ย์สินของเทศบาลแห่งนี้กาหนดไว้อย่างถูก ต้องเป็นบรรทัดฐานอยู่ก่อนแล้วด้วย ดังรายละเอีย ด
ความแจ้งอยู่แล้วนั้น
เกี่ ย วกั บ กระทู้ ถ ามเรื่ อ งดั ง กล่ า วนี้ ปรากฏว่ า ท่ านในฐานะนายกเทศมนตรีน ครล าปาง ได้
ดาเนินการหรือปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องกระทู้ถามข้างต้นแบบรวบรัด ใช้อานาจตามอาเภอใจ
สั่ง อนุญ าต ยินยอมให้บุคคลจานวนหนึ่งเข้าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิเข้าไปค้าขายภายในอาคาร
ตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) โดยวิธีการจับฉลาก มิได้ดาเนิน การให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ อันเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกาหนดไว้ ข้าพเจ้าจึงตั้งกระทู้ถาม
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ด่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เรื่องดังกล่าว และเพื่อให้ท่านตอบกระทู้ถามนี้ อันเป็นเรื่องงานในหน้าที่
ของท่านและเป็นประเด็นสาคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ ดังนี้ ความว่า
(1) เหตุใดท่านจึงดาเนินการเรื่องดังกล่าวโดยไม่ใช้วิธีการประมูล แต่กลับดาเนินการโดยวิธีจับ
ฉลาก
(2) ในเมื่อท่านไม่ใช้วิธีก ารประมูล เหตุใดก่อนดาเนินการโดยวิธีจับ ฉลาก ท่านไม่เสนอสภา
เทศบาลนครลาปางพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ ระเบียบ กฎหมาย กาหนดไว้
(3) เรื่องดังกล่าวบุคคลเหล่านั้นมีการทาสัญ ญาเช่ากับเทศบาลนี้หรือไม่ อย่างไร และบุคคล
เหล่านั้นมีการชาระค่าประโยชน์ ตอบแทนเป็นไปตามข้อกาหนดหาประโยชน์ตอบแทน หลักเกณฑ์ ซึ่ง
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลแห่งนีก้ าหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร เพียงใด
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ ผูต้ ั้งกระทู้ถาม
(นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ผมขอตอบกระทู้ถามนี้ เมื่อได้อ่านและได้ฟัง พิจารณาแล้ว ผมรู้สึกว่ากระทู้ถามนี้คงจะเป็นกระทู้ถาม
เฉพาะตัว ในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีผู้กาหนดนโยบายเอง และเป็นผู้ตัดสินใจและสั่งการทุกเรื่อง
ทุกอย่าง เพราะว่าถ้อยคาและข้อความในกระทู้นี้ได้กล่าวถึงว่าได้ใช้อานาจตามอาเภอใจ ซึ่งถ้าพูดถึง
เรื่องการใช้อานาจ ก็คงจะเป็นอานาจของผมในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรี การใช้อานาจโดยอาเภอใจ
ก็ ท าให้ ผ มคิ ด ว่า ผมจะต้ อ งตอบเอง จริงอยู่ ผมเป็ น ผู้ ใช้อ านาจ ผมเป็ นนายกเทศมนตรี ได้ รับ การ
เลือกตั้งมาจากประชาชน มีความชอบธรรมในการที่จะสั่งการ ในการที่จะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องใด ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ถ้าใครเคยผ่านชีวิตกับผมมา ถ้าใครเคยได้
รู้จักความเป็นตัวตนของผมในฐานะที่เป็น นายนิมิตร จิวะสันติการ ผมคิดว่าไม่มีใครที่จะมีประสบการณ์
เท่าผม ผมใช้อานาจหรือใช้ความคิดเห็นของตัวผมเองอย่างรวบรัด เด็ดขาด เผด็จการหรือตามอาเภอใจ
แม้กระทั่งการเลี้ยงลูก ลูกผมก็เป็นเพื่อนผม ผมไม่เคยสั่งลูกผมให้ทานู่นทานี่ ผมดูแลลูกผมเป็นเพื่อน
ผมปฏิบัติต่อชาวบ้านทุก ๆ คนด้วยความเป็นกันเอง เป็นมิตร ผมอยู่กับสมาชิกของกลุ่มก็ดี ตลอดเวลา
ผมอยู่กับสมาชิ ก กลุ่มของผม ผมจะนั่งเงียบแล้วก็จะฟังเพื่อนสมาชิกสม่าเสมอว่า เพื่อนสมาชิกมีความ
คิดเห็นยังไง ไม่ว่าจะคนแก่หัวหงอก ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาว ไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ ผมจะฟังความคิดเห็น
ของเขาด้วยความชื่นชมและใช้วิจารณญาณ แล้วจะเห็นว่าความคิดเห็นดีมาก ผมทางานการเมืองรับใช้
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บ้านเมืองในฐานะที่ผมเป็นเทศมนตรีก็ดี เป็นนายกเทศมนตรีก็ ดี ผมอยู่กับเทศบาลตั้งแต่ปี 2514 จนถึง
ปัจจุบันนี้ ชีวิตของผมกับเทศบาลผูกพันกันมาเยอะ ผมจาได้ว่าผมไม่เคยใช้อานาจตามอาเภอใจ ไม่ว่าจะ
เรื่องอะไรผมจะเชิญข้าราชการพนักงานเทศบาลมาคุยกันว่า เรื่องนีม้ ีความเห็นยังไง และรับฟัง ผมสุภาพ
ผมนอบน้ อ มตลอดเวลา จึงคิดว่ากระทู้นี้คงจะเป็นกระทู้ ส่ ว นตั ว จะต้ อ งตอบว่ า คนชื่อ นายนิมิตร
จิวะสันติการ ไม่เคยใช้อานาจใดใด โดยอาเภอใจ และไม่เคยกระทาใดใดที่จะอนุญาต อนุมัติโดยไม่ชอบ
ด้ว ยกฎหมาย ไม่ชอบด้ ว ยระเบี ย บ ทุ ก สิ่ งทุ ก อย่างได้ พิ จารณาอย่างรอบคอบ ทุก สิ่ง ทุ ก อย่ างผ่าน
ประสบการณ์ในชีวิตมายาวนานมาก เรารู้ว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด เรารู้ว่าอะไร
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากที่สุดในแนวนโยบายของผมในฐานะที่ผมเป็นผู้นาของบ้านเมืองนี้
ผมมุ่งเน้นไปอยู่ 3 เรื่องที่เคยกราบเรียนต่อท่านประธานสภาฯ เรื่องที่ 1 ผมจะต้องทาเมืองให้เป็นเมือง
ที่ดี ที่ สุ ด ให้ ป ระชาชนอยู่แล้ วมี ค วามสุข ผมต้อ งท าเมือ งให้ เป็ นเมื อ งตัวอย่างที่ ใครไปใครมาก็ ชื่น ชม
ผมจะต้องทาเมืองให้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา มีความคึกคัก มีความสว่างไสว คนไปใครมาค้าขายตลอดปี
มาจัดกิจกรรม จัดเทศกาล จัดความรื่นเริงเศรษฐกิจคึกคัก ผมมองไปอีกเรื่องก็คือเรื่องคน ผมจะปลด
ทุก ข์ของประชาชนได้อ ย่างไร คนยากจนมี เยอะมากมายในเทศบาลนครลาปาง เมื่ อเช้าก็ มี หนั งสื อ
ร้องเรียนมาอีกฉบับหนึ่งจากคนไร้บ้าน ไร้ที่อยู่อาศัย ถูกรังแก ผมเอาใจใส่ทันที เอาใจใส่ทุกเรื่อง เราจะ
ทายังไงที่จะให้คนเขาพ้นความทุกข์ อันนีผ้ มก็สนใจในเรื่องของคน จะทายังไงให้เด็กนักเรียน เด็กเยาวชน
เด็กด้อยโอกาส จะทายังไงกับคนทามาค้าขาย คนทามาหากิน ตั้งแต่คนมาปูเสื่อเอาของมาขายวันหนึ่ง
ได้ 20 บาท 30 บาทบางทีได้วันละ 100 บาท คนไม่มีเงิน คนขายลูกชิ้นปิ้งข้างถนน คนขายน้า คนเร่ขาย
ของ เราเฝ้ามองดูชีวิตคนเหล่านี้ เพราะเราคิดว่า เราจะทายังไงให้เขามีโอกาสได้ค้าขาย เรามองดูทุก
อย่ า ง เรื่ อ งที่ 3 เราจะท ายั ง ไงจึ ง จะท าให้ อ งค์ ก รเทศบาลของเราเป็ น องค์ ก รของประชาชน ดู แ ล
ประชาชน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 3 เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่กาลังทา ตอนนี้มาทางานได้ 5 เดือนแล้ว
อะไร ๆ ก็เร่งทา เราจะทาตั้งแต่งานที่ง่ายที่สุด เก็บกวาดปัดถูบ้าน เมืองสะอาดปราศจากขยะ ต้นหญ้า
ต้นไม้ แม่น้า ลงมือทางานกันทุกวันเพื่อบ้านเมือง เพื่อประชาชน จะเร่งที่เป็นงานประจา งานที่สามารถ
ท าได้ ทั น ที เราเร่ งวางโครงการที่ จ ะท าโครงการส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิต ของคน ไม่ ว่า เรื่ อ งชี วิ ต
สาธารณะ ไม่ว่าพื้นที่ ไม่ว่าโอกาส เราลงทุนค่อนข้างเยอะมาก เราแก้ไขปัญหาแม่น้าอย่างเร่งด่วนที่สุด
เรารู้ว่าแม่น้ามีปัญ หาใหญ่ ใคร ๆ ก็ พู ดถึงเรื่องแม่ น้า เราท าทุ ก อย่าง วางแผนใน 5 เดื อนที่ผ่ านมา
รวมถึงแผนในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงตลาด ก็อยู่ในระหว่างเขียนแบบ ออกแบบ ประเมินราคา
และในที่สุดก็จะมาสู่สภานี้เพื่อขอความเห็นชอบในการปรับปรุงตลาดของเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ในการนี้
จึงยืนยันว่าไม่ได้ใช้อานาจตามอาเภอใจ ในกระทู้นบี้ อกว่า เทศบาลได้มีการจัดหาผลประโยชน์ และหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในการใช้สอยของอาคารนี้ จริง ๆ แล้วเทศบาลเราตั้งตลาดขึ้นมา ไม่ได้มีเจตนา
เพื่อที่จะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ หรือไม่ได้มีเจตนาในการที่จะหาผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้
สอยประโยชน์ เพราะเราไม่ใช่เอกชน เราไม่ได้เป็นหน่วยงานหารายได้ แต่เราเป็นหน่วยงานบริก าร
ประชาชน ตาม พ.ร.บ. เทศบาลตั้งแต่ปี 2496 ปรั บ ปรุงเปลี่ ย นแปลงแก้ไขมาจนถึ ง ปัจจุบันนี้ ก็ ยั ง
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กาหนดหน้าที่ของเทศบาลว่า เทศบาลมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีตลาดเพื่อที่จะเป็นสถานที่สาหรับให้คนมา
ค้าขาย เพราะฉะนั้นการทาตลาดนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องจัดให้มี ไม่มีไม่ได้ เมื่อเราจัดให้มีแล้ว ตลาด
สร้างขึน้ มาเป็นตลาดของเทศบาล คนอื่นจะมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเทศบาลก็ไม่ได้ แล้วคนที่
ต้องการมาใช้ตลาดเทศบาลมีหลายประเภท คนที่มีฐานะ มีรายได้ คนที่เป็นนักธุรกิจ เขาก็อยากจะใช้
พื้นที่ของตลาดประกอบธุรกิจของเขา เขาจะมาท าเป็นห้องแถว เราก็ จัดห้องแถว เขาจะมาทาพื้นที่
สาหรับขายสินค้าที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นกอบเป็นกา เขาจะขายของที่ระลึก เขาจะขายของฝาก เขาจะทา
ร้านอาหารหรืออะไร ตลาดต้องมีความหลากหลาย จนกระทั่งถึงคนจนที่เอาเศษกระดาษมาปูแล้ว เอา
ผักมาขายวันหนึ่งไม่เท่าไหร่ ก็ต้องมีพื้นที่ให้เขา ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจัดตลาด แล้วทุกคนจะต้อง
มาจ่ายผลประโยชน์ให้เทศบาลทั้งหมดตามที่เทศบาลหรือคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ของเทศบาล
ได้กาหนดไว้ว่า ทุกคนที่จะมาใช้พื้นที่ของเทศบาลต้องตารางเมตรเท่านี้ ๆ ถ้าเราทาอย่างนั้นทั้งหมด
คนยากคนจนจะมีที่ยืนหรือไม่ คนยากคนจนจะไม่มีที่ทามาหากิน เพราะทุกคนจะต้องมาประมูลกั บ
เทศบาลหมด ล็อคนี้จะต้องมาประมูลจะต้องเสียค่าประมูลกี่ หมื่นบาทต่อปี ทาสัญ ญาหนึ่งปีเท่าไหร่
สามปีเท่าไหร่ และเขาก็มีสิทธิครอบครอง และทาธุรกิจทามาหากินของเขา แต่คนที่หากินไปวัน ๆ หนึ่ง
50 บาท ขายแค่วันละ 100 บาท เอาผักมาขายไปกี่กา ถ้าเราจะให้ทุกเจ้าประมูลหมดจะเป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือไม่ เป็นการกีดกันคนจนไม่ให้เข้าไปขายในตลาดหรือไม่ เราเลือกปฏิบัติกับประชาชนไม่ได้
ประชาชนทุกคนเป็นคนของเทศบาล แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดสรรในสิ่งที่เขามีโอกาสได้ เพราะฉะนั้น
ตลาดจึงมีพื้นที่ที่หลากหลาย พื้นที่ส่วนหนึ่งเราได้นาเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ เพราะ
เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าทาเลทองหรือพื้นที่ที่มีค่า หรือมีความมั่นคง เช่นเป็นล็อค เป็นห้อง เป็นสิทธิส่วนตัว
ของเขาที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ ต ามสั ญ ญาที่ เ ราก าหนดไว้ เราก็ จั ด ให้ มี ก ารน าพื้ น ที่ เ หล่ า นี้ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ของเทศบาลพิจารณาว่า ที่ตรงนี้ ควรจะเช่าห้องละเท่าไหร่ ตาราง
เมตรเท่าไหร่ คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ก็พิจารณา ในการพิจารณาผมนั่งเป็นประธาน ผมก็
ไม่เคยโต้แย้ง คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์เขาก็พิจารณาของเขาเองว่าตรงนีเ้ หมาะสม ไม่เหมาะสม
ผมก็ให้เกียรติเขา แต่เทศบาลก็มีสิทธิ ที่จะจัดอีกพื้นที่หนึ่งที่ไม่จาเป็นจะต้องไปประมูล ไม่ต้องไปจัดหา
ผลประโยชน์ เพราะเป็นพืน้ ที่สาหรับใครก็ได้ที่เขาอยากจะมาขาย พอมาถึงตรงนีก้ ็บอกว่า ทาไมจึงใช้วิธี
จับฉลาก ถ้าไม่ใช้วิธีจับฉลากจะใช้วิธีอะไร ผมก็คิดว่าจะมีวิธีอะไรที่จะให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด
ถ้าไม่ใช้จับฉลาก บอกว่าพรุ่งนี้เช้ามาจองล็อค ใครมาก่อนได้ก่อน ก็เหมือนคนไปจองสินค้า จองคิวไป
หาหมอโรงพยาบาล บอกว่าจะเปิดให้จอง 6 โมงเขาก็ มาตั้งแต่ 6 โมงเย็นวันนี้และมานอนรอจนถึงเช้า
6 โมงเพื่อจะได้คิวแรก และคนที่ไม่ได้คิวแรกก็ไม่ได้จับทาเลดี ในที่สุดเขาก็โวยวายว่า มีปัญหาเรื่องนี้ ๆ
ถ้ าเขาอยู่ต รงนี้ จ ะค้ าขายได้ เราก็ ต้ องใช้วิธีจั บ ฉลากซึ่ งก็ เป็ นวิธี ที่ คิด ว่าเป็ น ธรรมที่ สุด จริง ๆ แล้ ว
กระบวนการต่ าง ๆ ที่ จ ะท า เราไม่ เคยรวบรัด อะไรเลยทุ ก สิ่ งทุ ก อย่ างที่ เราพิ จ ารณา เราตั ด สิ น ใจ
เรานาเสนอต่อสภา เราพิจารณา เราไม่รวบรัด เราค่อย ๆ ถึงแม้ว่าเราจะใจร้อน เพราะเรามีเวลาอยู่ใน
สภานี้เพี ย ง 4 ปี ตอนนี้ก็ เกือบปี แล้ ว อีก 3 ปี จะได้ เลือกตั้ง รออีก นิดเดีย ว แต่ทุก อย่างเราก็ ใจร้อ น
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เพราะเวลาเหลือน้อย แต่ท่ามกลางความใจร้อนเราก็ ต้องใจเย็นต้องละเอียด ต้องรอบคอบ ต้องรัดกุม
อย่าเร่งรัด ทุกสิ่งทุกอย่างต้องดาเนินการไปตามกระบวนการขั้นตอน จึงเรียนว่าการดาเนินการทุกสิ่ง
ทุ ก อย่ างนี้ ชอบแล้ ว ชอบแล้ว ทั้ งข้ อเท็ จจริง ชอบแล้ ว ทั้ ง ความเป็ น ธรรมในสั งคม ชอบแล้ วทั้ งเรื่อ ง
ระเบียบและกฎหมาย ความเป็นธรรมก็ คืออีกมิติหนึ่งที่มีความสาคัญว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ลาปางมีคนเป็นแสน แล้วพื้นที่ที่จะใช้ร่วมกัน ไม่ใช่เพียงพื้นที่ตลาดอย่างเดียว พื้นที่ผิวจราจร ถนน คน
ไปใครมา มันเป็นพื้นที่และเป็นสิทธิของทุก ๆ คน การที่จะปล่อยปละละเลยไม่ดูแลบ้านเมือง และปล่อย
ให้การวางตั้งสิ่งของกี ด ขวางทางสัญ จรไปมา ถ้าจะพู ดถึงกฎหมายก็ตารวจเป็นฝ่ายรักษากฎหมาย
แต่คนอย่างผมก็ระมัดระวังต้องดูแลเรื่องกฎหมายและระเบียบ แต่ผมให้ความสนใจในเรื่องของปัญหา
สั งคมว่า บ้านเมืองเป็ นของทุก ๆ คน เราจะมากาง ตั้ง วาง จอดระเกะระกะเต็ม ไปหมด แล้วท าให้
ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ทาไม่ได้ เพราะบ้านเมืองเป็นของทุกคน ถ้าเราขับรถตอนกลางวัน เราจะมี
ประสบการณ์ว่ารถจะติดยาวมากบนถนนบุญวาทย์ บ่อยครั้งจะติดมาตั้งแต่แยกวัดสวนดอก ขยับไม่ได้
ติดอยู่ตรงแยกออมสิน คนวางตั้งขายของเต็มถนนไปหมด ไม่เพียงถนนบุญวาทย์ ถนนราชวงศ์ทั้งสาย
เป็นอัมพาตหมด ทุกคนวางขายของอย่างอิสรเสรี เรื่องนี้เป็นปัญหาซึ่งเราจะปล่อยให้เป็นปัญหาต่อไป
ก็ดูไม่ชอบ ในสมัยที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีเมื่อปี 2548 ถึงปี 2556 เราทาตลาดแล้ว เราเปิดโอกาสให้
ทุกคน แล้วผมไม่ยินยอมที่จะให้มีการตั้งวางของบนถนน และในช่วงเวลาที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีไม่มี
ใครที่ตั้งวางของขายบนถนนเลย จริง ๆ ผมก็ไม่ได้เร่งรัด ไม่ได้รวบรัด แต่บังเอิญตรวจพบโควิดที่คนมา
ค้าขายแถวบนพื้นถนน ก่อนที่จะตรวจพบโควิด ตรงนั้นมีการตรวจพบโควิดในพื้นที่อ่ืนบ้างแล้ว เราก็เร่ง
ฉีด วัค ซีนให้กั บ ผู้ค้าขายในตลาดทั้งหมด แต่เมื่อฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็ ป รากฏว่า มีก ารติดเชื้อโควิด ที่
ผูค้ ้าขายบนถนนที่เราเรียกว่าตลาดออมสิน ซึ่งไม่ได้เรียกว่าเป็นตลาด ตรงนัน้ เป็นกลางถนน พอมีคนติด
โควิดขึ้นมา แผนที่เราวางไว้ว่า จะกาหนดเวลาให้เท่านั้นเท่านี้ เราก็ต้องเร่งรัดให้แผนสั้นลง แล้วก็ตรวจ
โควิด ไปด้ว ยในเวลาเดีย วกั น และก็ แจ้งให้ คนค้ าขายทราบว่าตรงนี้ไม่ได้ แล้ ว ต้ องปิด ต้องท าความ
สะอาด เดี๋ยวเชื้อจะแพร่และลุกลามก็จะมีปัญหาก็เลยทาให้เร็วขึ้น แต่ไม่ได้รวบรัดนะครับ ก็กราบเรียน
ท่านประธานมาเพื่อทราบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นไปโดยชอบ
แล้วในทุก ๆ เรื่อง ขอบคุ ณ ท่านผู้ตั้งกระทู้ถามและผมได้ก ราบเรียนให้สมาชิก สภาเทศบาลได้เข้าใจ
ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมต้องขอขอบคุณท่าน
นายกฯ ที่ได้ตอบกระทู้ผม ถึงแม้นว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลผลประโยชน์ให้
ชาวบ้าน ที่ท่านพูดมาทั้งหมดผมก็เห็นด้วยนะครับ การจัดระเบียบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองผมก็เห็นด้วย แต่กระบวนการทางานของท่านไม่ถูกต้อง คือผมอยากจะเรียนถามว่าท่านใช้
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ระเบียบข้อบังคับเทศบัญญัติใดที่ตัดสินใจใช้วิธีการจับฉลาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดหาผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 บัญ ญั ติไว้ว่า “การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการโดยวิธีการประมูล ” ไม่ใช่ให้จับฉลากได้
เลยนะครับ “(1) มีกาหนดไม่เกินสามปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มอี านาจอนุมัตไิ ด้ (2) มีกาหนดเกินสามปี
ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ ” วรรคท้ายคือที่ผมอยากจะเรียนถามท่าน “การให้ เช่าตามวรรคหนึ่งถ้ามี
ความจาเป็นหรือผลประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
ด าเนิน การเป็นอย่างอื่น โดยไม่ ต้องดาเนินการประมู ลก็ ได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัด แย้งกั บ กฎหมาย” ท่าน
ประธานครับ ท่านมีอานาจทาทุกอย่าง ท่านสามารถที่จะยกเว้นหรือไม่ก็ได้ แต่ในกฎหมายนี่ บอกว่า
ต้องให้สภามาพิจารณาก่อน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 5
พ.ศ. 2543 ข้อ 155 บัญญัติและระบุไว้ว่า “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ์ใดใดอันเกี่ยวกับ
พัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาโดยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเสียก่อน” คือการทางาน นโยบายของท่านผมชื่นชมมาก
แต่ ก ระบวนการท างานไม่ ถู ก ต้อ งครับ อยากจะเรีย นถามท่ านว่า ท่านใช้อ านาจ ข้อ บังคับ กฎหมาย
เทศบัญญั ติใดที่ให้คนจับฉลากขึ้นไปขายของอยู่บนตลาดตรงหน้าเขียงหมู คือตลาดของเรามีการเก็บ
ผลประโยชน์ ผูเ้ ช่าบางส่วนก็จ่ายค่าเช่า ค่าแผง ค่าน้าประปา ค่าไฟ ค่าประกันภัยอยู่แล้ว และท่านเอาคน
ที่จับฉลากขึ้นไปค้าขายอยู่บนตลาด เป็นการปฏิบัติสองมาตรฐานไหมครับ จะก่อให้เกิดการขัดแย้งกัน
(ประธาน : ขอให้ เ ข้ า ประเด็ น เรื่ อ งกระทู้ น ะครั บ ) ผมอยากจะถามเท่ า นี้ ที ท่ า นนายกฯ อภิ ป ราย
อารัมภบทเยอะแยะท่านประธานก็ ไม่ ตัด พอผมพู ดถึงข้อ ระเบีย บกฎหมายท่านประธานให้ผ มหยุ ด
ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ข้อกฎหมายได้ถ ามไปแล้วเมื่ อ
สักครู่นะครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ก็คง
ไม่ขออนุญาตที่จะมาโต้แย้งกันในเรื่องของประเด็นกฎหมายนะครับท่านประธาน ผมจะกราบเรียนท่าน
ประธานว่า เราจะเน้นถึงในเรื่องของค่าเช่า การให้เช่า ถ้าเราจะดูความหมายของคาว่าเช่าหรือให้เช่า
ไม่ว่าจะจากพจนานุกรมหรือจะเป็นจากที่ไหนหรือข้อที่ปฏิบัติ ในการที่เราได้เช่าพื้นที่นี้ นั่นก็หมายความ
ว่า เราได้ครอบครองเรามีสิทธิในการใช้พื้นที่ที่เราเช่าไว้ ในกรณีที่เราจะไม่ใช้ในช่วงเวลาที่เราได้รับสิทธิ
ในการเช่า เราก็ไม่ใช้ แต่คนอื่นมาใช้ในพืน้ ที่ตรงนี้ของเราย่อมไม่ได้ครับ เพราะเรามีสิทธิในการเช่าและมี
สัญญาในการเช่า แต่ตามที่ผมกราบเรียนท่านประธานไปแล้วว่า คนตัวเล็กตัวน้อย คนยากจน เขาไม่มี
ความสามารถที่จะมาเช่าได้ เนื่องจากรายได้เขาไม่พอประการที่หนึ่ง ประการที่สองเขาเป็นคนค้าขาย
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ประเภทที่อาจจะเรียกว่า เร่ก็ได้ เช่น หาบเร่ แผงลอยก็ได้ วันนี้เขามาค้าขาย เขาก็จ่ายค่าธรรมเนียม
พรุ่งนี้เขาไม่มา คนอื่นก็มานั่งที่ของเขาก็ได้ เพราะเขาไม่มีสิทธิเหนือพื้นที่นี้ เพราะเขาไม่ได้เช่า และผมก็
กราบเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่า มีพื้นที่ที่เราจัดสรรไว้สาหรับหาผลประโยชน์ให้เช่าอีกพื้นที่หนึ่งเราจะจัดไว้
สาหรับใครก็ได้ที่จะมาค้ามาขาย และเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายวัน โดยที่เขาไม่ได้เช่า บางทีเขาอาจมา
แค่วันเดียว บอกว่าทาเลนี้ค้าขายไม่ดี พรุ่งนี้เขาก็ไม่มา ทั้งเดือนเขาก็ไม่มา ก็ทิ้งไว้คนอื่นก็เข้ามาขาย
แทนได้ แต่ถ้าเราใช้คาว่าเช่า เขาต้องจ่ายเป็นรายเดือน มีสัญญาและถ้าเขาไม่มาขาย คนอื่นก็ไม่มีสิทธิ
มาขาย ตอนที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีตลาดเราจัดให้ประมูล และทาสัญญาเช่าแล้ว จะมีพื้นที่จานวน
หนึ่งที่ไม่มีคนมาทาสัญญาเช่า พืน้ ที่ที่ไม่มีคนมาประมูล พืน้ ที่ว่างเยอะแยะมากมาย และเราก็มีปัญหาใน
เรื่องคนค้าขายตามถนน เราก็ตัดสินใจ และขออนุมัติสภานี้ในการที่จะปรับปรุงตลาด โดยการทุบห้อง
แถวต่าง ๆ ปรับปรุงทุบฝาผนังห้องแถวต่าง ๆ เพื่อที่จะให้โอกาสคนเหล่านี้ได้ ขึ้นไปใช้สถานที่นั้นเป็นที่
ค้าขาย เราได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เศษ ๆ ตั้งแต่ต้นมีการปรับปรุงตลาดใหม่ทุ บฝาที่เป็นห้อง ๆ
ออก เพราะไม่มีคนมาประมูล และจัดพืน้ ที่ตรงนีต้ ั้งแต่หน้าเขียงหมูเป็นต้นไป จนลึกเข้าไปข้างในไว้เป็นที่
สาหรับหาบเร่ แผงลอย คนที่อยากจะมาค้าขายเป็นรายวัน และตอนนี้เราก็ยังใช้พืน้ ที่นนั้ อยู่ นี่คอื ในเรื่อง
ของคาว่าเช่า แต่นี่ไม่ใช่การเช่าเป็นการจัดพืน้ ที่ให้ค้าขาย ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านนายกฯ ตอบไม่ตรง
คาถาม ไม่ตรงประเด็น ไม่เป็นไรครับท่ านประธานไว้ค่อยคุยกันทีหลัง ขอบคุณมากครับท่านประธาน
ขอบคุณมากครับท่านนายกฯ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุล าคม 2563 – กั นยายน 2564) และผลการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อ ความสอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาท้อ งถิ่นขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1
เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ
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พ.ศ. 2564 (ตุล าคม 2563 – กั นยายน 2564) และผลการติดตามและประเมินผลยุท ธศาสตร์ และ
โครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายสุ รพล ตั นสุ ว รรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้ เสนอ
หนังสือดังนี้
เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จานวน 1 ฉบับ
2. รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 1 เล่ม
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ได้ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่น เทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม
2563 - กันยายน 2564) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 30 (5) กาหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ดังนั้น จึงเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้สภาเทศบาลนครลาปางทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ
ไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียน
4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) สังกัดเทศบาล
นครลาปาง งวดที่ 6 จานวนเงิน 1,716,369.62 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อย
หกสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ตอกเสาเข็ม) สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) สังกัดเทศบาลนครลาปาง งวดที่ 6 จานวน
เงิน 1,716,369.62 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์)
เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายกิ ตติ จิวะสั นติ ก าร รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติ
ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอก
เสาเข็ ม) ส าหรับ โรงเรีย นเทศบาล 5 (บ้ านศรีบุ ญ เรือ ง) สั งกั ดเทศบาลนครลาปาง งวดที่ 6
จานวนเงิน 1,716,369.62 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบ เก้าบาท
หกสิบสองสตางค์)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้า พเจ้า นายนิมิต ร จิว ะสัน ติก าร นายกเทศมนตรีน ครลาปาง ขอเสนอญัต ติ ขออนุมัติ
ใช้ จ่ายเงินสะสมเพื่อชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) สังกัดเทศบาลนครลาปาง งวดที่ 6 จานวนเงิน 1,716,369.62 บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปางด้านการบริการชุมชนและสังคม สาหรับ
ชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
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สังกัดเทศบาลนครลาปาง งวดที่ 6 จานวนเงิน 1,716,369.62 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
สามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์)
เหตุผล
ตามที่ เทศบาลนครล าปางได้ รั บ อนุ มั ติ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2563
งบเงินอุ ดหนุ นเฉพาะกิ จ เงินอุ ดหนุ นส าหรับ สนั บสนุ นการก่ อสร้างอาคารเรีย นและอาคารประกอบ
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
สั งกั ด เทศบาลนครล าปาง เป็ น เงิ น งบประมาณจ านวน 9,156,700 บาท โดยให้ เทศบาลฯ สมทบ
งบประมาณ จานวน 1,017,400 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,174,100 บาท ซึ่งเทศบาลฯ ดาเนินการ
สรรหาผู้รับจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 โดยได้ทาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
12 ห้ อ งเรี ย น (ตอกเสาเข็ ม ) ส าหรั บ โรงเรี ย นเทศบาล 5 (บ้ านศรี บุ ญ เรื อ ง) ตามสั ญ ญาจ้ าง เลขที่
52/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กับห้างหุ้นส่วนจากัดชูเกียรติรวมช่ าง วงเงินงบประมาณตาม
สั ญ ญา 9,535,386.80 บาท ต่ อ มาได้ แก้ ไขสั ญ ญาจ้ างเมื่ อ วัน ที่ 23 กั น ยายน 2563 โดยขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างฐานรากอาคาร จากเดิมฐานรากแบบตอกเสาเข็ม เป็นฐานรากแบบ
ฐานแผ่ และแก้ไขรายละเอียดค่าจ้างและการจ่ายเงินในวงเงินงบประมาณตามสัญ ญา เป็นจานวนเงิน
9,503,716.13 บาท กาหนดชาระเงิน จานวน 6 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,398,637.35 บาท โดยแบ่งการเบิกจ่ายจาก
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 90
คิดเป็นเงิน 1,258,773.61 บาท
- เงินสมทบของเทศบาลนครลาปาง ร้อยละ 10
คิดเป็นเงิน 139,863.74 บาท
งวดที่ 2 เป็นเงิน 1,430,308.02 บาท โดยแบ่งการเบิกจ่ายจาก
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 90
คิดเป็นเงิน 1,287,277.22 บาท
- เงินสมทบของเทศบาลนครลาปาง ร้อยละ 10
คิดเป็นเงิน 143,030.80 บาท
งวดที่ 3 เป็นเงิน 1,907,077.36 บาท โดยแบ่งการเบิกจ่ายจาก
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 90
คิดเป็นเงิน 1,716,369.62 บาท
- เงินสมทบของเทศบาลนครลาปาง ร้อยละ 10
คิดเป็นเงิน 190,707.74 บาท
งวดที่ 4 เป็นเงิน 1,430,308.02 บาท โดยแบ่งการเบิกจ่ายจาก
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 90
คิดเป็นเงิน 1,287,277.22 บาท
- เงินสมทบของเทศบาลนครลาปาง ร้อยละ 10
คิดเป็นเงิน 143,030.80 บาท
งวดที่ 5 เป็นเงิน 1,430,308.02 บาท โดยแบ่งการเบิกจ่ายจาก
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทีไ่ ด้รับการจัดสรร ร้อยละ 90
คิดเป็นเงิน 1,287,277.22 บาท
- เงินสมทบของเทศบาลนครลาปาง ร้อยละ 10
คิดเป็นเงิน 143,030.80 บาท
งวดที่ 6 (สุดท้าย) เป็นเงิน 1,907,077.36 บาท โดยแบ่งการเบิกจ่ายจาก

17
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 90
- เงินสมทบของเทศบาลนครลาปาง ร้อยละ 10

คิดเป็นเงิน 1,716,369.62 บาท
คิดเป็นเงิน 190,707.74 บาท

ตามพระราชบัญ ญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 บัญ ญัติว่า “การขอเบิกเงิน
จากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณใด ให้กระทาได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณ
นั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้
เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้
ตามระเบีย บเกี่ย วกับ การเบิก จ่ายเงินจากคลังแล้ว...” และต่อมา เทศบาลนครลาปางได้รับ แจ้งว่า
กระทรวงการคลัง ได้อ นุมัติใ ห้ข ยายเวลาเบิก จ่า ยงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 งบเงิน อุด หนุน เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีมีหนี้ผูกพันออกไปจนถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2564 ผ่านทาง
ระบบ GFMIS และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ และเพื่อมิ
ให้ง บประมาณดัง กล่า วต้อ งถูก พับ ไปโดยผลของกฎหมาย จึง เร่ง รัด การเบิก จ่า ยเงิน ให้แ ล้ว เสร็จ
ภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2564 และเทศบาลฯ ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย
แล้ว จานวน 5 งวด คงค้า งงวดที ่ 6 (งวดสุด ท้า ย) เป็น เงิ น จานวน 1,907,077.36 บาท ซึ่ง ต้อ ง
เบิก จ่ายจากเงินอุด หนุนเฉพาะกิจที่ได้รับ การจัดสรรร้อยละ 90 เป็นเงิน 1,716,369.62 บาท และ
เบิกจ่ายจากเงินสมทบของเทศบาลนครลาปาง เป็นเงิน 190,707.74 บาท แต่เทศบาลฯ ไม่สามารถ
ส่งหลักฐานขอเบิกเงินงบลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายในวันทาการ
สุด ท้า ยของเดือ นกัน ยายน 2564 เนื ่อ งจากผู้รับ จ้า งส่ง มอบงานจ้า งล่า ช้า ท าให้ง บประมาณเงิน
อุด หนุนเฉพาะกิจต้องถูก พับ ไปโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
เทศบาลนครลาปางจึงมีความจาเป็นต้องขออนุมั ติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียน
4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) สังกัดเทศบาลนคร
ลาปาง งวดที่ 6 จานวนเงิน 1,716,369.62 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อชาระ
หนี้ที่ได้ก่อหนี้ผูก พันตามสัญ ญาจ้างก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อสภาเทศบาลนคร
ลาปางได้อนุมัติให้ใ ช้จ่ายเงินสะสมแล้ว เทศบาลนครลาปางจะได้ขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการ
จังหวัด ลาปางเพื่อขอยกเว้น การปฏิบัติต ามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (4) ต่อไป
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รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลนครลาปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง
หนีส้ ิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564*
หัก
เงินทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
บวก
เงินกู้ระยะยาว
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หัก
รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนีผ้ ูกพัน
และก่อหนีผ้ ูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี*้ *
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทัง้ ที่ไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันและที่ก่อหนีผ้ ูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซือ้ จะขายที่ดิน
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ :

1,120,281,855.76
37,707,415.25
337,573,508.90

375,280,924.15
7,867,404.07
752,868,335.68

125,635,709.52
85,799,269.34
-

211,434,978.86
541,433,356.82

(1)

1. *บัญชีหนีส้ ินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยงั ไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลนครลาปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สารองตามระเบียบฯ (สารองบุคลากร 3 เดือน และสารองกรณีสาธารณภัย 10%)
หัก
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้หลังหักสารองตามระเบียบ
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จา่ ย
หัก
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)
ถอนคืนเงินรายรับในปี
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนีผ้ ูกพันแล้ว
บวก
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้
หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงินฝากสมทบทุน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
เป็นการเรียบร้อย ฎีกาเลขที่ 936 จานวน 1,041,379.12 บาท
เช็ค กรุงไทย เลขที่ 10479041 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

541,433,356.82
129,619,644.25
411,813,712.57
-

411,813,712.57

(2)
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ระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 ประกอบมาตรา 53
และมาตรา 50
2. พระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
4. หนั ง สื อ จังหวัดลาปาง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ลป 0023.5/ว9563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563
ดังนั้น จึงขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครปาง เพื่อพิ จารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมเพื่อชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้าน
ศรีบุญเรือง) สังกัดเทศบาลนครลาปาง งวดที่ 6 จานวนเงิน 1,716,369.62 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
หกพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่ จ ะให้ส มาชิ ก สภาฯ ได้
อภิปรายในญั ตตินี้ กระผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ เชิญ
เลขานุการสภาฯ ครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่ านสมาชิก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ าน กระผม นายยุ ท ธนา ศรีสมบู รณ์ เลขานุ ก ารสภา
เทศบาลนครลาปาง เนื่องจากในญัตตินี้อาจมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาหลายฉบับ
ด้วยกัน กระผม จึงขออนุญ าตชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 19 (2) ในญัตตินี้งบประมาณของโครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนเทศบาล 5 งวดที่ 6 จะมีแหล่งที่มาของงบประมาณ 2 ประเภทด้วยกันก็คือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มาจากสานักงบประมาณ จานวนที่ได้รับการสนับสนุนมาก็คือ 9,156,700 บาท
กับงบประมาณอีกส่วนหนึ่งก็เป็นงบที่เทศบาลนครลาปางสมทบตามเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ซึ่งเทศบาลก็ได้รับอนุมัติจากสภาให้ใช้จ่ายเงินสะสมสมทบโครงการดังกล่าวเป็นเงิน 1,017,400 บาท
เพราะฉะนั้น ระเบียบวิธีในการใช้จ่ายงบประมาณจึงแบ่งเป็น 2 กรณีด้วยกัน โดยระเบียบวิธีที่ใช้จ่าย

20
งบประมาณของเทศบาลสมทบ ที่จ่ายจากเงินสะสมนั้นก็จะบังคับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมต่าง ๆ ส่วนงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เทศบาล
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนั้นก็จะบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็น
กฎหมายคนละฉบับกัน ซึ่งในมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณนั้นได้บัญญัติว่า “การขอเบิก
เงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณใด ให้กระทาได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณ
นั้น ในกรณี ที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้
เฉพาะในกรณีทีห่ น่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิน้ ปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยาย
ออกไปได้ อีก ไม่ เกิ น หกเดื อนของปีงบประมาณถั ดไป เว้น แต่มี ความจ าเป็ น ต้อ งขอเบิก เงินจากคลั ง
ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน
หกเดือน” สาหรับระเบียบวิธีการใช้งบประมาณทั้งสองนี้มีข้อแตกต่างกันก็คือ ระเบียบวิธีงบประมาณ
ของกระทรวงมหาดไทยที่บังคับกับงบของเทศบาลนั้น เมื่อได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้ใช้งบประมาณได้ตาม
ข้อผูกพันในสัญญาไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด แม้ข้ามปีงบประมาณไปก็สามารถใช้ได้ ส่วนระเบียบวิธี
งบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้บังคับกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้น
กาหนดไว้ว่า ให้ใช้ในปีงบประมาณใดงบประมาณนั้น หากไม่แล้วเสร็จก็ให้กันเงินไปได้อีกหกเดือน หรือ
เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จก็ให้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังไว้อีกหกเดือน โดยต้องเบิกจ่ายภายในเวลา
ที่กาหนด ส่วนงบของท้องถิ่นถือเอาตามการทาสัญญาผูกพัน จะคนละแบบกัน เพราะฉะนั้นตามญัตติ
ที่ทางผู้บริหารได้เสนอต่อสภานั้น ก็จะมีขอ้ เท็จจริงว่า งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นงบประมาณ
ปี 2563 ซึ่ งเทศบาลได้ ท าสั ญ ญาจ้ างเหมาผู้ รับ จ้ างเมื่ อ วัน ที่ 29 พฤษภาคม 2563 แล้ วในปี 2563
ดาเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ เทศบาลได้ขอกันเงินอีกหกเดือนถึงเดือนมีนาคมก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอ
ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังออกไปอีกหกเดือน ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้อนุมัติให้เทศบาลใช้จ่าย
งบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าวได้ถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2564 ในสัญญาผู้รับจ้างต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากสัญ ญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
เรียนระหว่างเทศบาลกับผู้รับจ้างได้ดาเนินการไปและผู้ รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันภายในวัน
สุ ด ท้ ายของเดื อ นกั น ยายน งบประมาณดังกล่าวที่ ไม่ได้ เบิ ก จ่ายภายในวันท าการสุ ด ท้ ายของเดื อ น
กันยายน จึงพับไปก็คืองบตกไปโดยผลของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ เฉพาะเงิน
อุดหนุนตกไปโดยผลของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ แต่เนื่องจากสัญญาที่เป็นข้อผูกพันระหว่าง
เทศบาลกับผู้รับจ้างสัญญานั้นยังมีนิติสัมพันธ์ก็คือ ยังบังคับตามสัญญาอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่
ของเทศบาลที่จะต้องชาระหนี้ผู้รับจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามที่กาหนดไว้
ในสั ญ ญา ส าหรับ กรณี ที่ ท างผู้บ ริหารเสนอญั ตติขอใช้จ่ายเงินสะสมนั้น เนื่องจากงบประมาณตาม
สัญ ญานี้คืองบประมาณปี 2563 ซึ่งตามระเบียบวิธีการงบประมาณ กาหนดให้งบประมาณปีใดให้ใช้
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จ่ายในปีนั้น เพราะฉะนั้น จึงไม่สามารถที่จะโอนงบส่วนอื่นมาชาระหนี้หรือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพื่ อเป็นค่าก่ อสร้างตามสั ญ ญานี้ได้ จึงมี ท างเดีย วที่จะใช้จ่ายก็ คือจ่ายจากเงินสะสม ซึ่งในระเบี ย บ
กฎหมายนี้ผมได้นาปรึกษาหารือกับทางจังหวัดว่า แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเช่นไร เพราะคิดว่า
ทางสมาชิกสภาหลาย ๆ ท่านก็อาจจะสงสัย ซึ่งทางกลุ่มกฎหมายของจังหวัด ก็ได้แจ้งว่าในการใช้จา่ ยเงิน
สะสมตามข้อ 89 ถือเป็นอานาจโดยตรงของสภาท้องถิ่น กรณีที่มีสภาท้องถิ่นอยู่จะต้องให้สภาท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ตามข้อ 89 วรรคแรก ซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมนั้นก็มีเงื่อนไข
ตามมา 4 ข้อตามระเบียบที่แนบไปนะครับ ในเงื่อนไข 4 ข้อนี้ หลังจากที่สภาได้ให้ความเห็นชอบการ
ใช้จา่ ยเงินสะสมแล้วหากเงื่อนไขข้อใดไม่สามารถดาเนินการตามระเบียบได้ ให้ท้องถิ่นขอยกเว้นระเบียบ
เฉพาะข้อ ที่ ไม่ ส ามารถด าเนิ นการได้ต่ อ ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยข้อ 4
เพราะฉะนั้นกรณี พิจารณาตามญั ตตินี้ ในข้อ 89 (1) (2) (3) ไม่มีปัญ หาในการพิจารณา ส่วน (4) ซึ่ง
กาหนดว่าหลั งจากที่ส ภา ได้ให้ค วามเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วให้องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีถัดไป กรณีตามญัตตินี้เป็นการใช้เงินสะสมเพื่อ
จ่ายค่าก่อสร้าง ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องตาม (4) กรณีเช่นนี้ทางจังหวัดให้เทศบาล
ด าเนิ น การขอยกเว้ น ระเบี ย บ ซึ่ งกระทรวงมหาดไทยได้ วางแนวทางปฏิ บั ติ ไว้แ ล้ วตามหนั งสื อ มท
0808.2 /ว 0495 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 ข้อ 4 ซึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณายกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบได้เฉพาะกรณี เป็นการดาเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบแล้ว แต่มีข้อจากั ด
จนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บได้ เพราะฉะนั้ น กรณี นี้ ส ภาจึ งสามารถพิ จ ารณาตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ในข้อ 89 ได้ จึงนาเรียนที่ประชุมสภาเป็นแนวทางในการ
พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เดี๋ยวเพื่อน ๆ จะหลงประเด็น
นะครับ ท่านเลขานุการก็อธิบายมาเยอะจนผมมึนไปหมดแล้ว ผมอยากจะเรียนบอกว่าการเสนอญัตติ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน
เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) งวดที่ 6 เป็นเงิน 1,716,369.62 บาท คือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งวดที่ 6
นั้นตกไป แต่เงินสมทบยังอยู่ ฝ่ายบริหารก็เสนอญัตติน้เี ข้ามาเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ให้กับห้างหุ้นส่วนจากัด
ชูเกียรติรวมช่างจานวนเงินตามที่ได้บ อกไปเมื่อสัก ครู่นี้นะครับ การใช้จ่ายเงินสะสมข้อ 89 “องค์ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่ นอาจใช้ จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ อนุมัติ จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (1) ให้
กระท าได้เฉพาะกิ จ การ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ย วกั บ ด้านการ
บริก ารชุม ชนและสั งคม หรือกิ จการที่ เป็น การเพิ่ ม พู นรายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น หรือ
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กิจการที่จัดท าเพื่อบาบัด ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด” ผมถามว่าการเอาเงินไปใช้หนี้บริษัทเดียวเป็นการ
บริการชุมชนและสังคมตรงไหน คือเราไม่มีอานาจ กฎหมายการใช้จ่ายเงินสะสมเขาระบุชัด เอาเงินไปใช้
หนี้ไม่ถูกครับ มีขั้นตอนที่ทาดีกว่านี้อีก ท้ายญัตติบอกว่า เมื่อสภาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจานวนนี้แล้ ว
เทศบาลนครจะได้ทาความตกลงกับผูว้ ่าราชการจังหวัด เมื่อสภาไม่มีอานาจอนุมัติเอาเงินสะสมไปใช้หนี้
สภาไม่มีอานาจนะครับ แล้วจะไปขอยกเว้นได้ยังไง ไม่ต้องโยนมาที่สภานะครับ ผมอยากจะเรียนบอก
เพื่อนสมาชิกทุกท่านคือ การใช้จ่ายเงินสะสมก็มีบอกอยู่แล้ว ไม่ถูกเงื่อนไขข้อ 89 (1) หากดาเนินการ
ยกเว้นข้อระเบียบข้อ 89 นีท้ ่านจะต้องดาเนินการขอยกเว้นกับผูว้ ่าเองและเอามาเสนอสภาเพื่อพิจารณา
ต่อไป ไม่ ใ ช่ ใ ห้ ส ภาอนุมัติก่อน เราไม่มี อานาจอนุมัตินะครับ เพื่อนสมาชิก ทั้งหลายโปรดฟังนะครับ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 29 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือ
ในเรื่องนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ” เราไม่มีอานาจ
อนุมัติตามข้อ 89 (1) เราจะเอาเรื่องนี้มาปรึกษาหารือได้อย่างไรครับท่านประธาน ขอพูดเท่านี้ก่อนครับ
ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่
ฝ่ายบริหารได้ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติการจ่ายเงินสะสมเพื่อชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียน ของโรงเรียน
เทศบาล 5 (บ้ า นศรีบุ ญ เรื อ ง) ผมก็ เห็ น ความส าคั ญ ของการให้ บ ริก ารของเทศบาล เพราะว่ าเป็ น
ประโยชน์สาหรับนักเรียน แต่ครั้งนีแ้ ปลกตรงที่ว่าทาไมผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทางเทศบาลของ
เราทากับผู้รับเหมา ท าไมไม่ดาเนินการให้ถูกตามขั้นตอน ทีนี้เลยมาถึงขนาดนี้จะให้เราเห็นชอบที่จะ
อนุมัติ ผมว่าเป็นไปไม่ได้ มันผิดกฎหมาย และอีกอย่างหนึ่ง เงินสะสมของเรามีความจาเป็นที่จะต้องใช้
อย่างอื่นอีกมากมาย ตรงนี้เราไปใช้หนี้ไปให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ ทั้งที่ทางเทศบาลไม่ได้ผิดอะไรใช่
หรื อ ไม่ ค รั บ ผู้ รั บ เหมาต่ า งหากที่ ท าไม่ ถู ก ต้ อ งและจะมาโยนขอให้ ท างสภาพิ จ ารณา ผมว่ า ไม่ ใ ช่
เพราะฉะนั้นญัตติน้ีผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก็ขอเรียนให้ท่ านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เราก็ชว่ ยกันพิจารณาดี ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง
นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิ ก ผู้ท รงเกี ยรติทุก ท่าน กระผม นายเกษม ปัญ ญาทอง สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง
ตามที่ ฝ่ ายบริหารเสนอญั ต ติ ขออนุมั ติ ใช้เงิน สะสมเพื่ อชาระค่ าก่อ สร้างอาคารเรีย น (ตอกเสาเข็ม )
โรงเรียนเทศบาล 5 ผมได้อ่านญัตตินี้แล้ว อาคารแห่งนี้ได้รับเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจจากรัฐบาลเป็นเงิน
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จานวนเก้าล้านกว่าบาทและสมทบจากเทศบาลอีกหนึ่งล้านกว่าบาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 10,174,100 บาท
เป็นเงินที่สามารถก่อสร้างอาคารแห่งนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมาตั้งญัตติเพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสมใหม่อีก ที่เป็น
เช่ น นี้ เกิ ด ความผิ ด พลาดจากตรงไหนครั บ ถ้ า ผู้ รับ เหมาท างานเสร็ จ ตามก าหนดเวลาก็ ค งไม่ เกิ ด
เหตุการณ์เช่นนี้ ทั้ง ๆ ที่ครั้งแรกขยายเวลาให้อีกจากหกเดือนอีกหกเดือนรวมเป็นหนึ่งปี ผมว่าถ้าฝ่าย
บริหารติดตามดูแลควบคุมการก่อสร้างแบบใส่ใจคงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ แล้วแบบนี้เป็นความผิดของ
ใครครับ อยู่ ๆ ก็มาขอใช้เงินสะสมจากสภาแห่งนี้ เงินดังกล่าวเป็นเงินภาษีของประชาชนต้องมาจ่ายอีก
1,716,369.62 บาท เป็นจานวนเงินไม่น้อยนะครับท่านประธาน ถ้าเราเอาเงินจานวนนี้ไปทาอย่างอื่น
ผมว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่านี้ ฉะนั้น ผมนายเกษม ปัญญาทอง ไม่สามารถจะเห็นชอบกับ
ญัตติน้ไี ด้ครับ ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในญั ตตินี้ผมก็เข้าใจทั้ง
เลขานุการสภาฯ และเพื่อนผู้อภิปรายที่ ได้อภิปรายไป ผมก็อยากจะให้ข้อคิดเห็นเพิ่ มเติมในเรื่องของ
ผูป้ ระกอบการหรือเรียกว่าผู้รับเหมาที่ทางานล่าช้า โดยปกติแล้วไม่มีใครที่อยากจะทางานล่าช้า เพราะ
การทางานล่าช้ามีแต่ความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ที่ผ่านมาเรา ๆ ท่าน ๆ ก็ทราบดีอยู่ว่าทั่วทั้งโลก
รวมถึงประเทศไทยเรามีภาวะของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคความล่าช้าต่อการทางาน
ทั้งการขนส่งวัสดุ ทั้งการผลิต ทั้งแรงงาน ทั้งการเคลื่อนย้ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยากลาบาก นี่คือ
สาเหตุรวม ๆ แต่ในเรื่องของผู้รับจ้างรายนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าปัญ หาอุปสรรคนี้จะก่อให้เกิดการล่าช้ากับ
โครงการนี้หรือไม่ เพราะฉะนั้นความเป็นธรรมต่าง ๆ เราก็ต้องมีให้กันนะครับ ผมก็อยากจะเสนอต่อที่
ประชุมนะครับว่า บางครั้งเหตุผลความล่าช้าในเมื่อทางรัฐบาลสามารถขยายเวลาให้และผู้ประกอบการ
ได้รับผลกระทบจริง ก็ใช้สทิ ธิ์ ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมอยู่แล้ว ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ตามที่ได้ฟังความเห็นจากท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายที่ผ่านมา ท่านก็มีเหตุผลของท่าน ผมก็
ขออธิ บ ายเหตุผ ลของผมบ้ างนะครับ ตามหลัก เกณฑ์ ญั ต ติ นี้ที่ ได้ เสนอเข้าสภามา เพื่ อ ขออนุ มั ติ ใช้
จ่ายเงินสะสมเพื่อชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียน ผมอ่านดูตามเหตุผลที่ให้มาในหน้าที่ 2 ได้อธิบายตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ มาจนถึงเหตุผลที่วา่ ทาไมไม่สามารถขอเบิกเงินอุดหนุนได้ เรามาดูที่
หัวใจการใช้เงินสะสม เรามาพูดกันที่ประเด็นในหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 6 จากข้างท้ายให้เหตุผลว่า “ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นการขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อชาระหนี้ที่ได้ก่ อหนี้ผูกพันตามสัญญาจ้างก่อนที่จะได้รับอนุมัติ
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ให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อสภาเทศบาลนครลาปางได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว เทศบาลนครลาปางจะ
ได้ขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางเพื่อขอยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบฯ ต่อไป ตามข้อ
89 (4)” และในข้อ 89 (4) บอกว่า “เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป” มาดูคาว่า “ดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น” นะครับ แต่กรณีที่ขอเสนอเข้ามานี้ เป็นการก่อหนีม้ าก่อนแล้ว และท่านเลขาฯ
ได้ชแี้ จงถึงหนังสือสั่งการพิเศษจากกระทรวงที่ท่านได้กล่าวมาว่ามีข้อยกเว้น อะไรก็แล้วแต่ แต่ในญัตตินี้
ไม่มีแนบมาให้เราดู พิจารณาเพื่อการตัดสินใจ อีกทั้งยังให้เหตุผลว่า เทศบาลจะได้ขอทาความตกลงกับ
ท่านผู้ว่าฯ ต่ อไป ประตูท างเข้ามี แต่ท่ านไปเข้าที่ ป ระตู ท างออกก่อ น เหตุ ผลแค่ นี้ก็ ผิด กฎแล้ วครับ
อย่าพูดโยงต่อไปถึงมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล จากที่ท่านสมาชิกอภิปรายไป ห้ามมิให้สมาชิกสภา
เทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องที่นอกเหนือหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ผลจะเป็นอย่างไรครับท่านประธาน
เรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็ตกเป็นโมฆะอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่คนทั่วไปเข้าใจได้ เราในฐานะสมาชิกสภาฯ ผมจะ
ขออภิปรายต่อสักครู่นะครับ เราไม่รู้ว่าการทางานภายนอกหรือภายในสังคมเราจะลงเรือลาเดียวกัน
หรือใดใดก็แล้วแต่ แต่เมื่อเรามาอยู่ในนี้ เราทั้ง 24 คนนี้ มีหน้าที่ และขับรถกันคนละคันนะครับ เมื่อเพื่อน
จะไปในทางตัน เราจะขับตามหรือจะเบรคครับ หรือเราจะถอยดี เพราะเราต่างต้องผูกพันและรับผิดเป็น
การเฉพาะตัวอยู่แล้ว ตามหน้าที่ที่เรามี ผมไม่สามารถที่จะเห็นด้วยตามหลักเกณฑ์และกฎหมายตรงนี้
ได้ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอเพิ่มเติมอีกนิด หนึ่ง
ครับ ข้อ 89 การใช้จ่ายเงินสะสมต้องอยู่ในแผนพัฒนาด้วยครับ เราเอาเงินไปใช้หนี้เขา มันไม่อยู่ในแผน
นะครับ ขอเพื่อนสมาชิกช่วยพิจารณา สภาเราไม่มีอานาจอนุมัตินะครับท่านประธาน และการที่จะไปขอ
ยกเว้นกับผูว้ ่าฯ เราไม่มีอานาจอนุมัติก่อน เราจะไปขอยกเว้นกับผูว้ ่าฯ ได้ยังไง ผมนายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาฯ ไม่ขอเห็นชอบกับญัตติน้ี และไม่อนุมัตโิ ครงการนี้ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ก็ได้ฟังเพื่อนสมาชิกได้อภิปราย ในญั ตติขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อชาระค่าก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดศรีบุญเรือง) ผมก็ขอแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเรื่องนี้นะครับ มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 89/1 “ในกรณีที่มี
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ภารกิ จตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ บาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจาเป็น ต้องให้องค์ก รปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่ น เป็ นผู้ ด าเนิน การ โดยมี ความจาเป็ น ที่ต้ อ งใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จา่ ยเงินสะสม หรือเงินทุน
สารองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสารองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย” เดี๋ยวนี้เขาเปิดช่องให้ ซึ่งผู้กากับดูแลเทศบาลก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งก็
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ญัตตินี้ผมเห็นด้วยครับ เพราะดูแล้วก็มีข้อกาหนด
ให้ตรงนี้ว่ามีอานาจ ขอยกเว้นได้ ทีน้ีมาดูในญัตติน้ีว่าทาไมต้องให้สภาอนุมัติก่อน ท่านประธานครับเหตุ
ยังไม่เกิดจะมีผลหรือครับ อยู่เฉย ๆ สภายังไม่อนุมัติแล้วก็ขอให้ผู้ว่าฯ ลงนามให้ความเห็นชอบ ท่านผู้วา่ ฯ
ก็จะตอบว่าเห็นชอบเรื่องอะไร ก็ต้องให้สภาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วไปขออานาจผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอยกเว้นระเบียบแค่น้ีครับ ก็ไม่มอี ะไรมาก ผมก็เห็นชอบกับญัตติน้คี รับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิก ผู้ท รงเกี ยรติทุก ท่ าน ดิฉั น นางสาวมทีรา สัท ธาธิก สมาชิก สภาเทศบาลนคร
ลาปาง มี คาถามที่ อ ยากจะถามดังนี้นะคะ ในงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 5 นีไ้ ด้มีการเบิกจ่ายเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เบิกจ่ายเมื่อไหร่ ทางสภาไม่เคยทราบ ไม่มีรายละเอียดในส่วนนี้ เงินเคยอยู่ในแผนพัฒนาแล้ว ซึ่งอยู่ใน
แผนพัฒนาก็หมายความว่าต้องมีการตั้งหนี้และก่อหนี้ผูกพันไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว เทศบาลก็ต้องทราบ
ตามสัญญาอยู่แล้วว่าจะครบกาหนดตั้งแต่ 7 กรกฎาคม 2564 แต่ทาไมไม่มีการตรวจงาน ไม่มกี ารติดตาม
งานของผู้รับจ้างและส่งผลกระทบให้มีการมาขอเบิกใช้เงินสะสมในครั้งนี้ ซึ่งเห็นว่าไม่เข้าข่ายการใช้เงิน
สะสมของระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อ 89 (4) ดังนั้น จึงเห็นว่าการขอใช้เงินสะสมซึ่งเป็นเงินที่มาจาก
ภาษีประชาชนเพื่อนามาใช้ชาระหนี้ที่เกิดจากความผิดพลาดของการส่งมอบงานล่าช้า จึงไม่เห็นด้วยกับ
การใช้เงินสะสมในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์
นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง สืบเนื่องจากที่คุณมทีราฯ
สมาชิก สภาฯ ได้อภิป รายไปแล้ว ดิฉั นเห็นด้วยไปในทิศทางเดียวกั น อยากจะขอแนะนาว่าในญั ตตินี้
ในเอกสารแนบท้ายจะพูดถึงกันแค่ระเบียบ กฎหมายที่จะนาเงินสะสมมาชาระหนีใ้ ห้แก่ผู้รับจ้าง แต่ที่ยัง
ขาดไป ดิฉันแนะนาว่าควรจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการที่
จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในญัตติน้ีด้วยค่ะ และที่เป็นคาถาม ดิฉันอยากจะขอฝากท่านประธานผ่านไป
ถึงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการนี้ก็คื อว่า ผู้รับจ้างมีการส่งมอบงานจ้าง
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งวดสุดท้ายที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ส่งมอบเมื่อไหร่ คือสิ้นสุดสัญญา 7 กรกฎาคม 2564 ตามที่ท่าน
เลขานุการฯ ได้ชี้แจงไว้ แล้วได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อไหร่ จริง ๆ ช่างที่ควบคุมงานและฝ่าย
บริหารต้องเล็งเห็นอยู่แล้วว่า งานงวดสุดท้ายจะส่งทันหรือไม่ทัน ท่านได้มีการดาเนินการมีการเร่งรัด
ผูร้ ับจ้างยังไงบ้าง มีการทาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ตรงนี้ก็อยากจะให้ชี้แจงอธิบายสักนิดหนึง่ นะคะ
ประการสุดท้ายการส่งมอบงานจ้างล่าช้า แน่นอนว่าผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับ เสียค่าปรับแน่นอน แต่อยากจะ
ชี้แจงให้เห็นว่า ค่าปรับ ที่ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับ เมื่อเทียบกั บมูลค่าเงินสะสมที่เราจะต้องดึงมาใช้ถึง
หนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาท ดิฉันว่า มันเทียบไม่ได้ มูลค่ามันต่างกันมากกับเงินสะสมที่เราจะต้องเสียไป
เพราะฉะนั้นใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก ท่ านใดจะอภิ ป ราย
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงตอบอภิปรายก่อนครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ในญัตตินี้จะแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เรื่องของกฎหมาย เมื่อสักครู่นั้นท่านเลขานุการสภาฯ ได้เกริ่นให้
ทราบแล้วนะครับ ถ้ามีอะไรไม่ชัดเจนในเรื่องของระเบียบกฎหมายก็จะขอให้อธิบ ายเพิ่มเติมนะครับ
ในส่ ว นที่ ส อง เรื่องของสัญญา สัญญานี้ได้ล งนามกั น ตั้งแต่ปี 2563 ก่อนที่พวกผมจะเข้ามาทางาน
อย่างที่ทราบว่าเราเข้ามาทางานได้ 5 เดือน สัญญานีก้ าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
และผูว้ ่าจ้างก็ไม่ได้บอกเลิกสัญญานะครับ จริง ๆ แล้วค่าปรับวันละ 9,536 บาท นับตั้งแต่หลังจากวันที่
7 กรกฎาคม จนถึงวันที่ส่งงาน ในเรื่ อ งของ Timeline กระบวนการงวดแรกถึงงวดสุดท้าย งวดที่ 1 ถึง
งวดที่ 6 ผมจะขออนุญ าตให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจง เพราะว่าข้อมูลนี้ท่านปลัดคงมีอยู่นะครับ เพราะว่า
เป็นช่วงก่อนที่ผมจะเข้ามา ในเรื่องค่าปรับ มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญ หาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ ห ารพั ส ดุ ภาครัฐ หนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง
มาตรการให้ความช่ว ยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งได้แจ้งแนวทางการปฏิ บั ติ ตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม 2564 กาหนดมาตรการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีสัญญาได้
ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือมีการ
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ยังไม่ได้มีก ารตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เพราะฉะนั้น
แทนที่ค่าปรับเราจะได้ ก็นับวันไปนะครับ ผมก็ไม่ทราบจานวนเท่าไหร่ในวันที่ส่งงานงวดสุดท้าย เป็นมติ
ของ ครม. ในการช่ ว ยเหลือผู้ประกอบการ เพราะฉะนั้นค่าปรับตรงนี้เราก็คิดไม่ได้ ในส่วนที่ผมเรียนเมื่อ
สักครู่ งวดงานตั้งแต่งวดแรกถึงวันสุดท้ายจะขออนุญาตให้ท่านปลัดชี้แจงครับท่านประธาน ขออนุญาตครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญปลัดเทศบาลครับ
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นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เ คารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง ผมขอ
อนุ ญ าตชี้แ จงอย่ างนี้ น ะครับ ง่าย ๆ สั้ น ๆ เป็ น ภาษาชาวบ้ านก่ อ นแล้ ว กั น เทศบาลเป็ น นิ ติ บุ ค คล
นอกจากบริหารกิจการของเราเองโดยงบประมาณของเรา และส่วนหนึ่งจากภาครัฐที่ส่งมอบให้เรา
การดูแลเรื่องการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่เทศบาลจะต้องทาตาม พ.ร.บ. จัดตั้ง ประเด็นปัญหาเรื่องอาคาร
นี้ที่เราเรียกว่า 4/12 หมายความว่า มี 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ข้างล่างใต้ถุนโล่ง ในอดีตเรียกเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินอุดหนุนปกติก็จะมีรายหัว คาว่าอุดหนุนเฉพาะกิจหมายความว่า กิจการเทศบาลของเรา
เรามีโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ดังนั้น ที่เราบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาล หน่วยงานมหาดไทยส่วน
หนึ่งเขาก็ดูแลพวกเราอยู่ เมื่อก่อนมีกองการศึกษาที่อยู่ในกรม ถ้าสมมุติว่าเราต้องการอาคารเรียนสัก
หลังหนึ่งเราต้องขอโดยผ่านจังหวัดไปขอจากส่วนกลางมา ซึ่งเราเรียกว่า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดั้งเดิม
เมื่อก่อนเวลาของบประมาณเขาให้เพียว ๆ 100% แต่ระยะ 10 ปีหลังที่ผ่านมานี้ทางส่วนกลางเขาบอกว่า
เทศบาลเป็นนิติบุคคลต้องมีส่วนร่วมในกิจการนี้ด้วย ดังนั้น เราจะเห็นว่าเราต้องสมทบ 10% เดี๋ ยวนี้
โครงการอะไรก็แล้วแต่ของรัฐที่เราไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวของเรา ขออนุญ าตง่าย ๆ ว่า เงินกระเป๋าของ
เทศบาลเราไม่ได้ใช้ แล้วเราไปเอาเงินที่อื่นมา วันนี้ถ้าจะไปเอาส่วนกลางไม่ว่ากระทรวงมหาดไทย ไม่ว่า
กระทรวงทุกกระทรวงซึ่งเราสามารถดาเนินการของบประมาณตรงนั้นได้ วันนี้มีความจาเป็นต้องสมทบ
10% เช่นเดียวกันโรงเรียนเทศบาลทุกสังกัดในเทศบาลเรา ทุกจังหวัดที่มีในสังกัด ส่วนมากอาคารเรียน
ก็จะมี 2 ทาง ทางที่หนึ่ง ไม่ใช้เงินเราเองโดยไปขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมา ทางที่สอง ใช้เงินของเราโดย
ตั้งในเทศบัญญัติของเรา ทีนี้อาคารของเรา 4/12 นี้ก็มีมานาน แล้วเราเองก็ไม่อยากใช้เงินของเราหรอก
เราก็จะทาเรื่องไปขอส่วนกลางโดยมีระเบียบอย่างที่รองปลัดยุทธนาฯ ได้อธิบายไป มีระเบียบปี 2561
งบประมาณที่เขาจัดสรรมานี้ส่วนมากหนึ่งปีงบประมาณแล้ว เขาจะให้เพิ่มอีกปีงบประมาณหนึ่ง ทีนี้มา
เรื่องโรงเรียนเราซึ่งได้งบประมาณมาเมื่อปี 2563 ระเบียบงบประมาณก็เหมือนกัน พอสิน้ ปีงบประมาณ
ปี 2563 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 แต่เราสังเกตได้ว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่
เราไปขอเขามา พอสิน้ ปีเรื่องที่เราขอตั้งแต่ปีที่แล้ว กว่าจะได้เงินมา กว่าใบจัดสรรจะผ่านจังหวัดแล้วมา
ให้เรา บางครั้งในปีนั้นหายไปครึ่ง ปี เช่นเดียวกันถ้าเรามาดูงบประมาณอันนี้ ทาไมเราท าสัญ ญา 29
พฤษภาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม กว่าใบ
จัด สรรจะมา กว่าจะจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง กว่า จะลงนามในสั ญ ญาวั น ที่ 29 พฤษภาคม สั งเกตดู แล้ วค่ า
ก่อสร้างซึ่งเราแบ่งงวดอาคาร 4/12 นี้ส่วนมากจะ 365 วันก็หนึ่งปี ถ้าเรานับดู 29 พฤษภาคม 2563
มาถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ก็ 365 วัน แต่ปรากฏว่าขณะนั้น ถ้าผมจาไม่ผิดจะมีปัญหาเรื่องแบบ
ซึ่งเป็นฐานแผ่กั บ ตอกเสาเข็ม ปรากฏว่าในแบบนี้ครั้งแรกเป็น ตอกเสาเข็ม แต่ลองไปตอกดูแล้วมัน
กระเทื อ นเลยท าให้ ต้ อ งแก้ ไ ขแบบ แก้ ไขฐานรากจากตอกเสาเข็ ม มาเป็ น ฐานแผ่ ดั ง นั้ น จะเห็ น ว่ า
เราขยายหลังจากแก้แล้ว สัญญาจะหมดวันที่ 7 กรกฎาคม สัญ ญาเดิมเดือนพฤษภาคม เมื่อลงไปทา
ตรงนั้นแล้ว เราขยายเวลามาก็สรุปว่า กรกฎาคม ทีนี้ในแบบเราแบ่งเป็นทั้งหมด 6 งวด พอหลังจาก
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เริ่มทาสัญญาผูร้ ับจ้างเขาก็ทาของเขาไป ผมเองในฐานะที่ผมเป็นปลัดเทศบาลวันนีโ้ ดยเฉพาะโครงการนี้
ผมมีบทเรียนโครงการเดิมในอดีต ถ้าสมาชิกสภาท่านที่เคยเป็นสมาชิกสภาอยู่ท่านก็จะรู้ว่าโครงการเดิม
ก็จะต้องใช้เงินอุดหนุนอีก อันนี้ก็เหมือนกัน ถามว่าเงินนี้ไม่ใช่เงินของเรา แต่เป็นเงินอุดหนุนส่วนกลาง
ที่เข้ามา เมื่อตามระเบียบของเขาสองปีไม่เสร็จเขาก็ดึงเงินกลับ ซึ่งขณะนั้นหลังจากนั้นประมาณก่อนจะ
สิน้ ปีงบประมาณอีก 4 – 5 เดือน จังหวัดก็ทาหนังสือมาเร่งรัดให้เราดาเนินการ ถามว่าสัญญาหมดวันที่
7 กรกฎาคม ผมเองผมได้ทาหนังสือเวียนเมื่อก่อนผมลงไปเองเลย ผมลงไปเล่นเรื่องนี้เองเพราะผมกลัว
จะเหมือนในอดีต ผมเชิญทั้งผูร้ ับจ้าง ทั้งคณะกรรมการตรวจรับมาแก้ไขงาน ตามทุกอาทิตย์ ทุกวันศุกร์
ผมจะไปประชุมที่โรงเรียนเทศบาล 5 และตามงานตลอด ถามว่า ณ ขณะนี้ปรากฏว่าสัญญาถึงจะหมด
ก็จริงอยู่ ถามว่าใครรับผิดชอบ งวดที่ 1 – 5 เมื่อผู้รับจ้างทางานเสร็จ คณะทางานตรวจการจ้างตรวจ
เสร็จก็จะทาเรื่องไปจังหวัด จังหวัดก็รอกรมโอนมา แล้วโอนมาให้เทศบาล เทศบาลจึงตั้งฎีกาเบิกจ่าย
ให้เขา อันนี้เป็นเงินอุดหนุนที่เข้ามา เมื่อสัญ ญาหมดวันที่ 7 ถามว่าทายังไงต่อ สัญ ญาก็เขียนไว้อีกว่า
มีค่าปรับอยู่ เราเองคณะกรรมการและช่างคุมงานใช้ดุลยพินิจดูแล้วก็ ให้เขาท าต่อ ท าต่อไปเรื่อย ๆ
ค่าปรับวันละเก้าพันกว่าบาทก็จะเหมือนอาคารฝั่งตรงข้าม ถ้าเห็นนะครับ 5,500,000 บาท ท่านรู้ไหม
ครับ ค่าปรับ 5,000,000 บาท งวดสุดท้าย 500,000 บาท นั่นเรื่องในอดีต วันนีเ้ ขาก็ทาของเขาไปเรื่อย ๆ
แล้วเราก็เร่งรัด บริษัทนี้โชคดีมากตรงที่เผอิญ โควิดยกเว้นค่าปรับให้อีกตั้งแต่ เดือนมีนาคม ทาให้เขา
โชคดีไป ถามว่าสัญญาก็เดินไป เขาก็ดาเนินการไปเรื่อย ๆ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเขาก็ดาเนินการไปเรื่อย ๆ
เผอิญ มาคาบเกี่ ย วกั บ สิ้นปี งบประมาณงวดสุดท้าย หนึ่งล้านเก้าแสนกว่าบาทนี้เป็นเงินที่เราสมทบ
ซึ่งเราขอสภาไปเมื่อคราวก่อน ประมาณ 1,700,000 บาท เมื่อสิ้นเดือนกันยายนแล้ว เทศบาลเองซึ่งเป็น
นิติบุคคลทาสัญญากับผู้รับจ้าง อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรับผิดชอบไปโดยปริยาย ในสัญญาตรงนี้ก็เหมือน
ฝั่งโน้นที่เขาถามมา แต่ว่าอันโน้นเขายกเลิกสัญญาไป แต่อันนี้สัญญาไม่ได้ยกเลิก เนื่องจากบริษัทจะมี
เจตจานงที่จะทาต่อ ส่วนประเด็นปัญหาว่าขาดสภาพคล่องหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่เขาทางานทุกวันแล้วก็
พร้อมที่จะเสียค่าปรับ ก็มาถึงกันยายนงวดสุดท้ายไม่ได้ส่ง อันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของเราที่เราจาเป็น
จะต้องหาเงินของเราใช้จ่ายตรงนัน้ ไป ถ้าเราไม่จ่ายเขาแน่นอนเขาก็ต้องฟ้องเรา ประเด็นสั้น ๆ แค่น้ีก่อน
ครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ทีเ่ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง อันนั้นเป็นกระบวนการขั้นตอนการทางาน เป็นขั้นตอนของการดูแลผู้รับเหมาให้ประสบ
ความสาเร็ จ ทางานให้ถูกต้องตามเป้าหมาย แต่ ผ มถามว่ า การที่เอาเงิ น สะสมไปใช้ตามข้อ 89 (1)
ที่บอกว่าต้องอยู่ในแผนพัฒนา ช่วยตอบผมหน่อยว่า ท่านเอาเข้าแผนพัฒนาหรือยัง และถ้าเกิดมีการ
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ลงมติ ผมขอหารือท่านประธานว่า จะลงมติโดยขอขานชื่อ ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับท่านประธาน
ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิ ก สภา
เทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมกันอภิปรายเพราะแต่ละคนความคิด
ความอ่านหรือการรักษาผลประโยชน์ของภาษีประชาชนอาจจะไม่เหมือนกัน ตอนแรกที่ทางฝ่ายบริหาร
เสนอมาเมื่ออ่านเสร็จแล้วผมก็อยากจะอภิปรายเหมือนกัน แต่จากประสบการณ์ที่เป็นสมาชิกสภาฯ 3
สมัย เราต้องฟังเหตุและผลก่อนถูกต้องไหมครับท่านประธาน ก่อนที่จะพูดจะคุยอะไรต้องฟังเหตุและ
ผลก่อน ดังนั้นจากที่ผ่านมา ทั้งปลัดฯ รองปลัดฯ ฝ่ายบริหารอธิบายมาแล้วก็มีเหตุและผล อย่างที่ท่าน
ปลัดฯ อธิบายมาสักครู่ มีบทเรียนมาแล้วนะครับ โรงเรียนเทศบาล 1 ณ วันนี้ยังไม่เสร็จเลยครับ เพราะ
เรายึดติดกับเรื่องตรงนี้เกินไป ทางฝ่ายบริหารก็ไม่คิดจะแก้ไข จะทาอย่างเดียวก็คือ ตั้งกรรมการสอบ
อย่างเดียว ณ วันนี้งานยังไม่ เ สร็ จ เลยครับ โครงการนี้เป็นโครงการโรงเรียนเทศบาล 5 ซึ่งเป็นความ
โชคดีของโรงเรียนเทศบาล 5 กับประชาชนชาวจังหวัดลาปางที่ได้ผู้บริหารกับสมาชิกสภาฯ ชุดนี้เข้ามา
เห็นความสาคั ญ และเห็นช่องทางที่เราจะสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ ถ้าเราไม่ท าการอย่างนี้
เดี๋ยวก็จะเหมือนกับโรงเรียนเทศบาล 1 นะครับ ณ วันนี้ยังใช้การอะไรไม่ได้เลย ผลสุดท้ายแล้วเราก็
จะต้องเอาเงินตรงนี้มาทาให้เสร็จ เช่นเดียวกันครับท่านประธาน ถ้าเราปล่อยปละละเลยโดยที่ไม่ต้อง
สนใจอะไรเลย ปล่ อ ยไปตามกระบวนการตรงนี้ ไ ป อาคารโรงเรี ย นเทศบาล 5 ก็ อ าจจะไม่ เ สร็ จ
เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ในเมื่อระเบียบกฎหมายมีช่องทางที่เราจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้ถูกต้องตามช่องทางนี้นะครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีน ครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ขอเพิ่มเติมนะครับ เมื่อสักครู่ท่านปลัดฯ ก็ได้อธิบายให้ฟังบางส่วนแล้วว่า ส่วนนีใ้ นเมื่อไม่ได้
มีก ารยกเลิก สั ญ ญา เขาทางานเสร็จแล้วเขาก็ ขอเบิก เงินงวดสุดท้าย สัญ ญาก็ ยังเดินอยู่เราก็ ต้องมี
หน้าที่จ่าย ถ้าเราไม่จ่าย เขาก็ฟ้องว่าเทศบาลไม่ชาระหนี้ ส่วนที่ เมื่อสักครูท่านสมาชิก สภาฯ บอกว่า
ประตูเข้าประตูออก คือประตูเข้าประตู อ อกมั น ไม่ใช่น ะครั บ เราไม่ได้ว่าทาอะไรสุ่ มเสี่ยงโดยพลการ
เรื่องนี้รองปลัดฯ ยุทธนาได้ไปหารือกับทางจังหวัดมา 3 – 4 ครั้งแล้วถ้าจาไม่ผิด ทางจังหวัดก็บอกว่าให้
เรานาเข้าสภาก่อน ถ้าสภาผ่านแล้วก็ส่งเรื่องไปที่จังหวัด ในญั ตตินี้ก็มีระบุไว้ชัดเจนนะครับ ในหน้า 2
ที่ บ อกว่ า เมื่อสภาอนุมัติแล้วจะได้ขอทาความตกลงกับผู้ว่า ฯ เพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย หมายถึงว่า ถึงวันนี้สภาจะอนุมัติให้ญัตติน้ีผ่านไป ถ้าผู้ว่าฯ ไม่เห็นด้วย เงินตรงนี้เรา
ก็จะใช้ไม่ได้ แต่อยู่ ๆ จะส่งเรื่องนี้ไปให้ผู้ว่าฯ ลงนามหนังสือมาเลยโดยที่ไม่มีหัวไม่ มีท้ายก็เป็นไปไม่ได้
ใช่ไหมครับ อันนีก้ ็ขออนุญาตชีแ้ จงเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ทีเ่ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ญัตตินี้ค่อนข้างกากวมนะครับท่านประธาน ขออนุญาตปรึกษาหารือกันเยอะหน่อยนะครับ
คือแบบนี้ครับ ประเด็นอื่นผมไม่ได้ติดใจอะไรเลยซึ่งก็ต้องจ่ายให้เขาตามปกติ แต่ว่าจะมีช่องทางอื่นอีก
ไหมครับที่ว่า เราจะเอาเงินเหลือจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ไหม อันนี้เป็นวิธีการหนึ่งไหม หรือว่าทา
ได้ไหม แต่ว่าที่เราจะมาจ่ายใช้หนี้นี้มันไม่เข้าเงื่อนไขตามข้ อ 89 (1) ต้องอยู่ในแผนพั ฒ นา ต้องเป็นการ
บริการชุมชนและสังคม ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาให้ดีนะครับ เป็นคนละประเด็นกันนะครับ ท่านจะ
ให้ทางจังหวัดเขายกเว้นให้ ก็ในเมื่อเราไม่ มี อานาจ สภาไม่มีอานาจอนุมัติตามข้อ 89 (1) แล้วเราจะให้
จังหวัด เขายกเว้นได้ยังไง เอาไปให้จังหวัดเขายกเว้นก่อนเลยครับ ท่านจาได้ไ หมครับ ท่านประธาน
ท่านเคยเป็นสมาชิกสภามาก่อน ตอนเรื่องขยะการขออนุมัติขยายระยะเวลาขยะ เรายังให้ทางจังหวัด
อนุมัตมิ าก่อนเลย แล้วถึงจะมาผ่านสภาครับท่านประธาน ท่านจาได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง เท่าที่ได้ฟังท่านผู้บริหารได้กล่าวสักครู่และท่านสมาชิกและท่านปลั ดด้วยนะครับ ขออ้างอิง
จากที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วกลัวที่จะซ้ารอย ผมก็อยากจะปรึกษาหารือและให้ความเห็นนะครับว่า
ในเมื่อเรามีประสบการณ์มาแล้วผมคิดว่า ณ วันนี้ที่เรามาคุยกัน ก็ควรจะต้องมีหนังสือจากทางจังหวัด
จากท่านผู้ว่าฯ ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้มาให้เราชั้นหนึ่งก่อนที่จะให้เราได้พิจารณากัน ก่อนที่จะ
มาลงมติกันในญัตตินี้ ถ้าเกิดว่าเราอนุมัติไป แล้วหนังสือไปถึงผู้ว่าฯ อนุมัติอีกที แล้วท่านผู้ว่าฯ ไม่เห็น
ด้วย การกระทาที่ผ่านมาจะเป็นผลยังไงครับ จะเกิ ด การรับผิดชอบใด ๆ ขึน้ ครับท่านประธาน ฝากไว้
นะครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญปลัดเทศบาลครับ
นายชาตรี สุ ขารมย์ ปลัด เทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาต
ตอบท่ านณั ฐ กิ ต ติ์ ฯ นะครับ ประเด็ น ที่บ อกว่า ตามระเบี ย บข้อ 89 ที่ว่าต้องเป็นไปตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นเรื่องการบริการชุมชน ประโยคนี้หมายความว่า โรงเรียนเทศบาลเป็นบริการสาธารณะสาหรับ

31
ประชาชนชุมชนและเป็น พ.ร.บ. จัดตั้งที่เรามีหน้าที่ต้องทา คาว่าบริการสาธารณะก็ คือลูกหลานเรา
ส่งไปเรีย น ส่ ว นแผนพั ฒ นามั น ไม่ ใช่ม าตัด ตอนว่าตอนจ่ายเงิน แผนพั ฒ นาก็ คื อ โรงเรีย นนี้ ณ วัน นี้
งบประมาณต่ า ง ๆ ที่ เราตราเทศบั ญ ญั ติ หรื อ อะไรก็ แ ล้ ว แต่ ต้ อ งอยู่ ใ นแผนพั ฒ นา ถ้ า ไม่ อ ยู่ ใ น
แผนพัฒนาสรุปง่าย ๆ ก็คือ คุกนะครับ ของเราโรงเรียนนี้อยู่ในแผนพัฒนา ไม่ใช่ที่ปลายเหตุ ต้นเหตุอยู่
ในแผนมาก่อนแล้ว เพียงแต่วันนี้เป็นประเด็นที่ว่าเรื่องการจ่ายเงินที่เรามีภาระผูกพันกับผู้รับจ้างที่เรา
เป็นนิติบุคคล และอย่างที่บอก สุดท้ายก็ต้องขอสภาก่อน เพราะว่าถ้าไปหาผูว้ ่าฯ ผู้ว่าฯ เขาบอกว่าเรื่อง
อะไรเขาก็ไม่รู้อย่างที่รองปลัดฯ ยุทธนาได้อธิบายไปแล้วเบือ้ งต้น ผมขออนุญาตชี้แจงว่า ต้องเป็นไปตาม
แผนพั ฒนาและการบริก ารชุมชนและสังคม โรงเรียนเป็นโรงเรียนสาธารณะซึ่งบริการชุมชน พ.ร.บ.
จัดตั้งบอกแล้วว่า เทศบาลมีหน้าที่ต้องทา ส่วนแผนไม่ใช่แผนเพื่อมาจ่ายเงิน แผนพัฒนาก็คือโรงเรียนได้
อยู่ในแผนพัฒนาตอนที่เราขออนุมัติ ที่เงินมาแล้วเราก็ต้องตั้งอยู่ในแผนรองรับเงินจัดสรรมาจากกรม
เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยู่ในแผนไม่ได้หรอกครับ ผิดนะครับ ขออนุญาตเบื้องต้นแค่น้ี ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ทีเ่ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอบคุณท่านปลัดฯ นะครับในเรื่องแผน คือ ในข้อ 89 นีเ้ ขารวมหมายถึงว่า การใช้เงินสะสม
การใช้เงินสะสมเป็นคนละด้านกั น เขาให้บ ริก ารด้านชุมชนและสังคมหรือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องอยู่ในแผนพัฒนา คือท่านจะจ่ายเงินหรืออะไรแบบนี้ ท่านได้นาเข้ามาในแผนพัฒนา
หรือเปล่า ผมให้ค วามเห็นนะครับ แต่ในกรณี อย่างนี้เอาเงินไปใช้หนี้เขา จะผิดวัตถุป ระสงค์ของการ
จ่ายเงินสะสมนะครับท่านประธาน ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้ก็มีการอภิ ป รายกัน
พอสมควรแล้ว หลากหลายความคิด แต่ละท่านก็ได้ตัดสินพิจารณาด้วยตัวของท่านเองนะครับ ก่อนที่
จะลงมตินีผ้ มก็อยากจะขอท่านเลขานุการฯ ได้ชแี้ จงในข้อ 89 อีกสักครั้ง เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุก ท่ าน กระผม นายยุ ท ธนา ศรีสมบู รณ์ เลขานุก ารสภา
เทศบาลนครลาปาง ท่านสมาชิกสภาฯ หลาย ๆ ท่านก็อาจจะกังวลในส่วนนี้นะครับ อย่างที่ผมได้นาเรียน
ในเบื้องต้นว่า ส่วนหนึ่งก็คือทางเทศบาลได้ประสานกับทางจังหวัดในการปฏิบัติในเรื่องนี้หลาย ๆ ครั้ง
เนื่ อ งจากเป็ น ความรับ ผิ ด ชอบที่ มี ข้ อ ผู ก พั น กั น ในสั ญ ญาแล้ ว ซึ่ งเราหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ ที่ จ ะต้ อ งใช้ จ่า ย
งบประมาณนั้ น กระผมในนามของเลขานุ ก ารสภาก็ มีส่ วนที่ จะต้ องช่วยท่ านประธานสภาฯ ในการ
กลั่นกรองญัตติที่จะเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณา เพราะฉะนั้นในส่วนของความรับผิดชอบของผม ผมก็ได้
ไปร่วมหารือกับทางผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายของจังหวัดเพื่อพิจารณาในส่วนนี้ ทางจังหวัดเขาก็บอกว่า
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ในเรื่องแบบนี้งบประมาณหลังจากที่มีพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ปี 2561 แล้วซึ่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวกาหนดไว้ชัดแจ้งว่า การทาความตกลงกับกระทรวงการคลังนั้น สามารถทาได้เพียง 6 เดือน
เพราะฉะนั้นถ้า 6 เดือนไม่แล้วเสร็จก็จะต้องถูกระงับไป ส่วนผลของการระงับนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น ทั่ ว ประเทศเป็ นเหมื อ นกั น มี ทุ ก จั งหวัด ทุ ก พื้ น ที่ ที่ ได้ รับ ผลแบบนี้ เพราะฉะนั้ น จึงเป็ นความ
รับ ผิด ชอบขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ที่จะต้องดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณในส่ วนที่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นดู แ ลอยู่ ในการใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบข้อ 89 นี้ เป็นการใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อชาระค่าก่อสร้างที่ได้ผูกพันสัญ ญาไว้แล้ว เป็นภารกิจหรือไม่ เป็นภารกิจของเทศบาลตั้งแต่ตอน
ผูกพันสัญญาแล้ว เพราะว่าถ้าไม่ใช่ภารกิจเราคงไม่สามารถที่จะผูกพันสัญญาได้ เป็นการบริการชุมชน
และสังคมหรือไม่ อย่างที่นาเรียนนะครับว่า โครงการนี้มีงบประมาณ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นงบเงินอุดหนุน
และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินที่เทศบาลสมทบ ซึ่งในส่วนที่เทศบาลสมทบนั้นได้จา่ ยจากเงินสะสมซึ่งสภาอนุมัติ
ให้ใช้จ่ า ยตั้ ง แต่ ปี 2563 เพราะฉะนั้นสภาอนุ มั ติ ปี 2563 ได้ นั่นแสดงว่าก็ต้องอยู่ในอานาจของสภา
ซึ่งโครงการอาคารเรียนนี้จะเป็นด้านบริการชุมชนและสังคม ก็คือเราสร้างอาคารให้เด็กได้เรียนส่วนที่
ท่านสมาชิกสภาได้นาเรียนว่า อยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่ แผนพัฒนาจะระบุโครงการที่จะดาเนินการไว้
ซึ่งต้องมีมาก่อนที่จะดาเนินโครงการ เพราะฉะนั้นโครงการนีอ้ ยู่ในแผนพัฒนาตั้งแต่ปี 2563 แล้วนะครับ
การใช้จ่ ายงบประมาณของเราผ่ านไป 5 งวด จึงเป็ น การใช้จ่ ายงบประมาณที่ เป็ นไปตามแผนแล้ ว
เพียงแต่ว่าสุดท้ายนี้งบในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจถูกพับไปโดยผลของกฎหมายนะครับ ทีนี้ถ้าเรา
มาดูที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ 89 ในวรรคแรกกาหนดไว้ชัดเจนว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ วรรคแรก จะกาหนดว่า
เป็นอานาจของสภาที่จะอนุมัติเพียงแต่วา่ มีเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอีก 4 อนุ ซึ่งใน (1) “ให้กระทา
ได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและ
สั งคมหรือกิ จการที่ เป็นการเพิ่ มพู นรายได้ ” ซึ่งในส่วนนี้ก็ ได้ นาเรีย นแล้ วว่า เป็ นกิจการที่อยู่ในด้าน
บริการชุมชนและสังคม “ทั้งนีต้ ้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งโครงการ
นี้ เ ป็ น ไปตามแผนตั้งแต่ต้นนะครั บ (2) “ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิ จ การขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว” ซึ่งในส่วนนี้เทศบาลได้ส่งเงินสมทบแล้ว ส่วน (3) “ให้กันเงิน
สะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึน้ ” ส่วนนีเ้ ทศบาล
ได้ดาเนินการครบถ้วนแล้ว ส่วน (4) “เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป” กรณีนีเ้ ป็นกรณีการดาเนินการ
หลั งจากได้รับ อนุ มัติจากสภาซึ่ งกรณี นี้ท างจังหวัดก็ ก าหนดว่า เป็นกรณี ที่ เทศบาลต้ องปฏิบัติ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยกรณี ที่ มีข้อจากั ดจนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ซึ่งตรงนี้กระทรวง
มหาดไทยได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อยกเว้นตามระเบียบ (4) เพราะฉะนั้นในส่วนของการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือไม่เป็นไปตาม
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เจตจานงใน (4) ข้อนีไ้ ม่เป็นไปตามแน่นอน จังหวัดรับทราบแล้วและอยู่ในเงื่อนไขหรือระเบียบที่สามารถ
ทาความตกลงกับผู้ว่าได้ และอย่างที่เรียนก็คือ ทั่วประเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่งบประมาณ
ถูกพับไปมีกันทุกจังหวัด ขอเพิ่มอีกนิด บางท่านสงสัยว่า ในเมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของโครงการแล้ว
ทาไมจึงไม่ยกเลิกสัญญา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม เรายังไม่ได้เบิกงวดที่ 4 งวดที่ 5 งวดที่ 6 ถ้าเรายกเลิก
สัญญา ณ เวลานั้นก็คือหลังจาก 7 กรกฎาคม โครงการที่ยกเลิกสัญญาแล้วถ้าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ต้องมาประมาณการใหม่ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ใช้งบประมาณใหม่ เพราะฉะนั้นอาคารนี้ถ้ายกเลิก
สัญญา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม เหลืออยู่ 3 งวดเป็นเงินที่จะต้องจ่ายอยู่สี่ล้านเจ็ดแสนกว่าบาท แน่ น อนว่ า
เราจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน และจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันวันทาการ
สุดท้ายของเดือนกันยายนแน่น อน เพราะฉะนั้นถ้ายกเลิก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม เทศบาลจะต้อ งใช้
งบประมาณของเทศบาล ซึ่ง ต้อ งจ่ายเงิน อยู่สี่ล้า นเจ็ด แสนกว่าบาท แต่เมื่อไม่ได้ยกเลิก ณ วันที่ 7
กรกฎาคม งวดที่ 4 งวดที่ 5 ดาเนินการแล้วเสร็จได้เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว จึงเหลืองวดที่ 6 เพียงงวด
เดียวที่เป็นภาระที่เทศบาลต้องใช้งบประมาณในส่วนที่เทศบาลดูแลอยู่ตามระเบียบที่ได้นาเรียนท่าน
สมาชิกสภาพิจารณานี้ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่มีท่านใดอภิปรายแล้วนะครับ
ต่ อ ไปผมจะขอมตินะครับ หลังจากได้รับฟั ง คาชี้ แ จงต่าง ๆ จากท่านเลขานุการฯ แล้ว คุณณัฐกิตติ์ฯ
ยังติดปัญหาอะไรครับ
นายณั ฐ กิ ต ติ์ บรรจงจิต ต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง ไม่มีครับ ผมขออนุ ญ าต
ปรึก ษาหารือ ที่ ได้ ก ล่ าวไปข้างต้ น การลงมติ ในญั ต ติ นี้ ผ มขอให้ ข านชื่อ ครับ ว่าใครเห็ น ชอบหรือ ไม่
เห็นชอบ ตามที่เคยปฏิบัติมาก่อนในสภาแห่งนี้ครับท่านประธาน ขออนุญาตครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอขอให้มีการขานชื่อนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 74 “การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ (1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ (2) ยืนขึ้น (3) เรียกชื่อสมาชิกตามลาดับอักษรให้ออกเสียงเป็นคะแนน
เป็นรายบุคคล การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นร้องขอ
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่ น ไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกั นเสนอญั ตติต่อ ที่ป ระชุมสภาท้องถิ่น ให้ออกเสีย ง
ลงคะแนนเปิด เผยตาม (2) และ (3) เมื่อ ที่ป ระชุมสภาท้องถิ่น มีมติเห็นชอบแล้ว ก็ ให้ใช้วิธีออกเสีย ง
ลงคะแนนตามนั้น” ฉะนั้น กรณีนี้ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ มีความประสงค์จะออกเสียงโดยวิธีอื่นนอกจาก
ยกมือ ก็ต้องมีสมาชิกสภาร่วมกันเสนอไม่น้อยกว่าสามท่าน เสร็จแล้วทางสมาชิกสภาต้องยกมือลงมติ
ว่ าจะให้ ใช้ วิ ธี เรี ย กชื่ อ หรื อ ไม่ ถ้ า สมาชิ ก สภาฯ มี ม ติ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ข านชื่ อ ท่ า นประธานสภาก็ จ ะได้
ดาเนินการตามนัน้
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง คุณณัฐกิตติ์ฯ เสนอให้มีการขานชื่อ
ในการลงมติ ขอผู้เสนอร่วมครับ มีผู้เสนอร่วมครบนะครับ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิก
สภาท่านใดเห็นด้วยให้มีการลงมติโดยการขานชื่อ โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นด้วยให้มีการลงมติโดย
การขานชื่อ 8 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยที่จะให้ลง
มติโดยการขานชื่อ โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นด้วย 14 เสียง
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ จ านวน 14 เสี ย ง ไม่ เห็ นด้ วย ให้ มี ก ารลงมติ โดยการขานชื่ อ ,
เห็นด้วย จานวน 8 เสียง, งดออกเสียง 2 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เราจะลงมติโดยการยกมือนะครับ
ผมจะขอมติในญัตติ ข้อ 5.2 ญั ตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใ ช้จ่ายเงิน สะสมเพื่อ ชาระค่าก่อสร้าง
อาคารเรีย น 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุ ญ เรือง) สังกัด
เทศบาลนครลาปาง งวดที่ 6 จานวนเงิน 1,716,369.62 บาท (หนึ่ง ล้านเจ็ด แสนหนึ่งหมื่น หกพัน
สามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก ท่านใดไม่ เ ห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 8 เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 15 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อชาระค่า
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
สังกัดเทศบาลนครลาปาง งวดที่ 6 จานวนเงิน 1,716,369.62 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
สามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์), ไม่เห็นชอบ 8 เสียง, งดออกเสียง 1 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้เวลาเที่ยงแล้ว ผมจะขอพัก
การประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ และจะมาประชุมกันอีกครั้งเวลา 13.00 น.
- พักการประชุม เวลา 12.00 น. –
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้ถึงเวลาตามที่นัดหมาย
แล้ว คือ เวลา 13.00 น. และมีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานได้ดาเนินการประชุมต่อครับ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.3 เรื่อ ง เสนอญัต ติ ขออนุม ัต ิใ ช้จ่า ยเงิน สะสมของเทศบาลนครล าป าง เพื ่อ การ
บริก ารชุม ชนและสัง คม ในการปรับ ปรุง และก่อ สร้า งภายในสวนสาธารณะเวีย งละกอน
จานวน 3 โครงการ เป็นจานวนเงิน 120,700,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์
ประชุมนะครับ ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จา่ ยเงินสะสมของ
เทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ในการปรับปรุงและก่อสร้างภายในสวนสาธารณะ
เวียงละกอน จานวน 3 โครงการ เป็นจานวนเงิน 120,700,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนบาท
ถ้วน) เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลง
ญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่ อ การบริ ก ารชุมชนและสังคม
ในการปรับปรุงและก่อสร้างภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน จานวน 3 โครงการ เป็น จานวน
เงิน 120,700,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริก ารชุมชนและสังคมในการปรับ ปรุงและ
ก่อสร้างภายในสวนสาธารณะเวีย งละกอน จานวน 3 โครงการ เป็นจานวนเงิน 120,700,000 บาท
(หนึ่งร้อยยี่สบิ ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการ
เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ในการบริการชุมชนและสังคม
จานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน และโครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า ปรับ ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณู ป การ
สานักการช่าง รวมเป็นจานวนเงิน 120,700,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
เหตุผล
เทศบาลนครลาปางมีภารกิจอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ เกี่ยวกับการ
ให้ มีและบ ารุงสถานที่ ส าหรับ การกี ฬ าและพลศึ ก ษา และให้ มีและบ ารุงสวนสาธารณะและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจตามมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จากการสารวจสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนคร
ลาปางพบว่า ปัจจุบันสวนสาธารณะเวีย งละกอนซึ่ง ตั้งอยู่ในชุมชนสุขสวัสดิ์มีสภาพชารุดทรุดโทรม
สนามฟุตบอลและลู่วิ่งมีสภาพเก่า ขาดการดูแลบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ระบบไฟฟ้าและน้าประปา
ภายในสวนไม่สามารถใช้งานอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผู้บริหารมีนโยบายที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้เทศบาลนครลาปางเป็น เมืองกีฬา โดยจัดพื้นที่สาหรับเด็ก เยาวชน คนรักสุขภาพและ
นักกีฬาเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ระดับจังหวัดและระดับชาติ จึงสมควรดาเนินการปรับปรุงและก่อสร้างสนามกีฬาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็น
สถานที่สาหรับให้ประชาชนได้ออกกาลังกายในสวนสาธารณะ และมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ระดับกลุ่มการศึกษา และระดับชาติ อันเป็นการบริการ
ชุมชนและสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครลาปางจึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลนครล าปาง ซึ่ ง เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ดังนี้

37
ลาดับ
งบประมาณ(บาท)
รายการ
ที่
1
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน
50,700,000
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน
โดยทาการปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมติดตั้งสกอร์บอร์ด (LED) ปรับปรุงลู่วิ่ง
สนามกรีฑา ติดตั้งอัฒจันทร์โครงเหล็กแบบมีหลังคา ก่อสร้างห้องน้า ปรับปรุง
ลานอเนกประสงค์ ภ ายในสนามฟุ ต บอล ติ ด ตั้ งระบบไฟฟ้ าส่ อ งสว่าง ระบบ
ประปาโดยรอบ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 7/2564
หน้าที่ 1 ลาดับที่ 1
2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะ
30,000,000
เวียงละกอน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะ
เวียงละกอน โดยทาการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากาลัง ปรับปรุงระบบประปา และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลาปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
8/2564 หน้าที่ 1 ลาดับที่ 1
3 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน
40,000,000
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน โดยทา
การก่อสร้างสนามเด็กเล่น สนามเทนนิส สนามเซปักตะกร้อ สนามแบดมินตัน
สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง สนามสเกตบอร์ ด สนามฟุ ต ซอล ลาน
อเนกประสงค์ ลานสวนภายในสนามกีฬา รั้วโดยรอบ ทางเท้าโดยรอบ และงาน
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 7/2564
หน้าที่ 2 ลาดับที่ 2
120,700,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
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รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลนครลาปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง
หนีส้ ิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564*
หัก
เงินทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
บวก
เงินกู้ระยะยาว
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หัก
รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนีผ้ ูกพัน
และก่อหนีผ้ ูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี*้ *
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทัง้ ที่ไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันและที่ก่อหนีผ้ ูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซือ้ จะขายที่ดิน
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ
:

1,120,281,855.76
37,707,415.25
337,573,508.90

375,280,924.15
7,867,404.07
752,868,335.68

125,635,709.52
85,799,269.34
-

211,434,978.86
541,433,356.82

(1)

1. *บัญชีหนีส้ ินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยงั ไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลนครลาปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สารองตามระเบียบฯ (สารองบุคลากร 3 เดือน และสารองกรณีสาธารณภัย 10%)
หัก
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้หลังหักสารองตามระเบียบ
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จา่ ย
หัก
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)
ถอนคืนเงินรายรับในปี
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนีผ้ ูกพันแล้ว
บวก
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้
หัก

541,433,356.82
129,619,644.25
411,813,712.57
-

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบญ
ุ เรือง) งวดที่ 6
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้
หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงินฝากสมทบทุน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
เป็นการเรียบร้อย ฎีกาเลขที่ 936 จานวน 1,041,379.12 บาท
เช็ค กรุงไทย เลขที่ 10479041 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

411,813,712.57
1,716,369.62
410,097,342.95

(2)
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2562
มาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (9) และ (10)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 ข้อ 89
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ในการปรับปรุงและก่อสร้าง
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน จานวน 3 โครงการ เป็นจานวนเงิน 120,700,000 บาท (หนึ่งร้อย
ยี่สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณ ครับ ท่ านรองนายกฯ
ก่อนที่จะให้สมาชิกได้อภิปรายในญัตตินี้ ท่านเลขานุการฯ ก็ได้ชแี้ จงระเบียบในเบือ้ งต้นไปแล้ว มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิต กาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปางตามญั ตติที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมในญั ตตินี้ผมก็เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร ผมก็เห็น
ด้วยที่ว่าจะให้เป็นเมืองกีฬา เป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมครับท่านประธาน แต่ผมจะตั้งข้อสังเกตว่าเป็นจานวน
เงิน 120,700,000 บาท ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่มีวงเงินการใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูงและไม่จาเป็นเร่งด่วน
ถ้าพิจารณาตามหัวข้อญัตติที่ขอเสนอมาคือ ขออนุมัติใช้จ่าย การนาญัตติเข้ามาในสภา เพื่อขอมติจาก
สภาจะพิจารณาภายในครั้งเดียว ให้สภาอนุมัติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ผมยังไม่เห็นด้วยกับตรงนี้นะ
ครับข้อเสนอแนะของผมคือ ทาไมไม่เอาเข้าตามงบประมาณประจาปีปกติที่ให้มีการพิจารณาเป็นสาม
วาระมีการรับร่างรับหลักการแปรญั ตติกัน เราอาจจะมีเวลาพิ จารณาในหัวข้อนี้ได้ถี่ถ้วนกว่าเดิมเพื่อ
ปกป้องและรักษาผลประโยชน์และพัฒนาบ้านเมืองจริง ๆ ครับท่านประธานขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณภัทรฯ มีสมาชิก
ท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์

40
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เกี่ ย วกับ ญั ตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมปรับ ปรุงและก่อสร้างสวนสาธารณะเวีย งละกอน จานวน 3
โครงการ เป็นจานวนเงิน 120,700,000 บาท ในญัตตินี้ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอจ่ายเงินสะสม
เพื่อซ่อมแซมบารุงสวนสาธารณะนั้นเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขการจ่ายเงินสะสมในข้อ 89 ก็จริง
แต่ไม่ใช่เหตุจาเป็นเร่งด่วนที่เราจะรอไม่ได้ เป็นโครงการเพื่อการลงทุนที่ใช้วงเงินงบประมาณมีมูลค่าสูง
รายละเอียดเนื้อหาโครงการเยอะ ที่ถูกต้องแล้วผมว่าทางฝ่ายบริหารควรจะจัดทาเข้างบประมาณปกติ
คือ งบประมาณประจาปีแต่ละปีหรือไม่ถ้าเข้างบประมาณปกติไม่ทัน ก็เข้างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ขอเพิ่มเติมมาหรือถ้าโครงการนี้ยังใช้เงินไม่พอ เข้างบปกติแล้วเข้าเพิ่มเติมแล้วยังไม่พอ ก็ค่อยขอใช้
จ่ายเงินสะสมก็ได้แบบนี้ไม่ว่า แต่ว่ามาขอทีเดียวเลย 120,700,000 บาทนี้มันเป็นการไม่ประหยั ดตาม
นโยบายครับ กรณีอย่างนี้ควรจะพิจารณาในข้อ 89 มันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการ
บริการชุมชนที่ไม่อาจรอได้ที่เกิ ดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการนี่ไม่ใช่เลยนะครับ ถ้าเราไม่รีบทา
ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะยึดสวนเราไป ท่านประธานครับเราเข้างบประมาณปกติ มาก่อน อันนี้เป็นหน้าที่
ของเทศบาลผมก็เห็นชอบด้วย แต่เรามาใช้เงินสะสมจานวนเยอะ ๆ เรายังไม่รู้เลยว่าในอนาคตข้างหน้า
ของเราการเงิน การคลั งของเราจะดี ไปถึ งไหน ทุ ก วัน นี้ เก็ บ ภาษี จาก 100% เราเก็ บ แค่ 10% ถ้ าเกิ ด
สาธารณภัยโรคระบาดหรือว่าวาตภัยหรืออะไรต่าง ๆ นี่สมมตินะครับ เราจะเอาเงินส่วนไหนไปใช้ เราก็
ต้องคานึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับ อยากทราบเหตุผลนะครับท่านประธานว่าฝ่ายบริหารทาไมไม่เอาเข้า
งบประมาณประจาปีก่อน มันด่วนมันฉุกเฉินขนาดนั้นเลยเหรอครับท่านประธาน จะต้องรีบทาเลยเหรอ
โครงการนี้คุ้มค่ากับการลงทุนแค่ไหน ผมคิดว่าฝ่ายบริหารจะทาโครงการต่าง ๆ ต้องคานึงถึงเงินสะสม
ที่เรามีอยู่เพื่อที่จะใช้จา่ ยในอนาคตต่อไป อนาคตมันไม่แน่นอนต้องขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับท่านประธาน
เข้างบป ระมาณ ปกติมาก่ อนครับ ถ้าไม่พ อก็ ของบประมาณเพิ่มเติมมา ถ้ามันไม่พออีก ก็ ขออนุมัติ
ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมเข้ า มาผมยิ น ดี ค รั บ ผ ม พ ร้ อ ม ที ่ จ ะอนุ มั ติ แต่ โ ครงการนี้ ใ ช้ เงิ น เยอะมี มู ล ค่ า สู ง
ผมนายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ ไม่อนุมัตโิ ครงการนีค้ รับท่านประธานขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิก สภาฯ ผู ้ ท รงเกี ย รติ กระผม ร้อยเอกศัก ดิ์ ชัย หงษ์ใจสี สมาชิก สภาเทศบาลนคร
ลาปาง ในญั ตติที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม
ในการปรับปรุงและก่อสร้างภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน จานวน 3 โครงการ เป็นจานวนเงิน
120,700,000 บาท ซึ่งในโครงการนี้ทางฝ่ายบริหาร ท่านนายกเทศมนตรี ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ก็ได้
นาเสนอญัตติเพื่อให้สภาให้ความเห็นชอบ โครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารที่ได้แถลงต่อ
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สภานี้ เพื่อทาโครงการให้ลาปางเป็นเมืองกีฬา ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง ทาไมผมจึงพู ด
เช่นนี้ ท่านประธานครับตามหลักเศรษฐศาสตร์เงิน หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน ถ้าเอามาใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในการระบาดของโรคโควิด – 19 ขณะนี้ภาคเอกชนก็แทบจะไม่กล้าลงทุนอะไร ก็เป็นไปตามหลักของ
นโยบายการเงินว่า ในเมื่อภาคเอกชนไม่เอาเงินเอาทองออกมาใช้รัฐบาลก็จะต้องเอาเงินแบบนีอ้ อกมาใช้
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในการจ้างงานจ้างคน ในงานก่อสร้างซื้ออิฐซื้อหินซื้อดินซื้อทราย มันก็หมุนอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจ นี่แหละครับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เงินหนึ่งร้อยยี่สิบล้านผมว่าไม่มากเลย แต่มันจะไม่
เห็นผลในทันที มันจะค่อย ๆ กระตุ้นและส่งเสริมให้มีงานทาเพราะผมเชื่อว่าเมื่อมีการลงนามในสัญญา
ว่าจ้าง เขาก็จะเขียนว่าให้จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก นีแ่ หละครับคนในเทศบาลคนในจังหวัดลาปาง
จะได้มีงานท าก็ จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการนี้ผมเห็นด้วยเป็น อย่างยิ่งนะครับ ว่าเงินสะสม
สะสมเก็ บ ไว้ท าไม นาออกมาใช้ก ระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ ในเมื่อขอย้านะครับ ว่า ภาคเอกชนไม่ลงทุน
ภาครัฐมีเงินอยู่ก็นาออกมาใช้ เก็บไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
นางสาวสรั ญ ญา เจนวานิ ช กุ ล สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญ ญา เจนวานิชกุล
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในส่วนของญัตติโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอนนี้นะคะ
ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว มีค วามเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าถ้าทุกวันนี้ทุกท่านได้เคยไปใช้ที่สนามกีฬา
แห่งนี้จะเห็นว่ามันทรุด โทรมมานานมากแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนต่าง ๆ ที่เราเห็น เช่น สนาม ห้องน้า
แม้กระทั่งแสงไฟแสงสว่างอะไรต่าง ๆ ถ้าได้เข้าไปสัมผัสเราจะเห็นว่า ผู้คนที่พบเจอที่เข้าไปใช้สวนตรงนี้
จะมีคาร้องเรียนฝากมาถึงผู้บริหารตลอด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนน สนาม หรืออะไรต่าง ๆ ซึ่งตรงนี้
ถามว่ามันเร็วไปไหมที่จะทาหรือดันโครงการตัวนี้ออกมา ณ ตอนนี้ คือโดยส่วนตัวดิฉันคิดว่าอาจจะช้า
ไปด้วยซ้าค่ะ ถ้าเทียบกับระยะเวลาก่อสร้ างหรือระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงตรงนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่
ขึ้นมาอภิปรายตรงนี้ก็จะมีข้อเสนอแนะกับผู้บริหารนิดหน่อยว่า ไหน ๆ ถ้าเราจะทา ถ้าทุกคนได้อ่าน
โครงการตรงนี้อย่างละเอียดจะมองเห็นว่าทุกส่วนที่เราจะปรับปรุงจะมองไปถึง ภาคระดับ การแข่งขัน
ระดับประเทศในทุก ๆ สนามที่จะทาตามรายละเอียดที่ได้รับมา ดิฉันก็เลยมองว่า ไหน ๆ ถ้าจะทาถึง
ระดั บนั้นแล้วช่วงระยะเวลาก่ อสร้างหรือผู้ที่ออกแบบต่าง ๆ อาจจะขอรบกวนให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ สนามนั้น ๆ ได้มีส่วนออกแบบสนามตรงนี้ด้วย โดยเฉพาะการวัดระยะสนามลู่วิ่งหรือ
สนามฟุตบอลต่าง ๆ เพราะตรงนี้มันมีส่วนตรงที่ว่า ยกตัวอย่าง ลานที่เป็นสนามลู่วิ่งหรือกีฬาประเภท
ลานว่า ถ้าเราต้องการให้เป็นสนามกีฬามาตรฐานจัดการแข่งขันกีฬาให้ได้ในระดับประเทศมันจะต้องมี
การรับรองสนามจากสมาคมกีฬาต่าง ๆ แล้วอย่างลู่วิ่งก็ต้องมีการรับรองสนามจากสมาคมกรีฑาของ
ประเทศ ทีน้ีเขาจะดูจากวัสดุตั้งแต่ชั้นแรกในการปูพื้นผิว ตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ ว่าได้รับมาตรฐาน
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ตามที่เขากาหนดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงมือทาตรงนีท้ ี่อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ อยากจะขอ
รบกวนฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารว่าอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางสมาคมกีฬาของประเภทนั้น ๆ
เข้ามาร่วมออกแบบและร่วม design ส่วนต่าง ๆ ของสนามด้วย โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าทาเสร็จแล้วการวัด
ระยะต่าง ๆ ของกีฬาแต่ละประเภทก็จะต้องมีทางสมาคมกรีฑาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อจะได้ให้เป็น
สนามมาตรฐานตามที่เราต้องการ ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ขอบคุณมากค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณสรัญญาฯ มีสมาชิก
ท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง
นายเกษม ปั ญ ญาทอง สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ที่ฝ่ายบริหารขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่ อการปรับ ปรุงและก่อสร้างภายในสวนสาธารณะ
เวียงละกอน จานวน 3 โครงการ ผมได้ดูญั ตตินี้แล้วการที่เราจะใช้เงินจานวน 120,700,000 บาทนั้น
มีค วามจาเป็นมากน้อยขนาดไหนครับ นี่เป็นเงินส่วนรวมเป็นเงินภาษีของประชาชน การที่เราจะท า
โครงการเหล่านี้ เราจะต้องมีเงินเพื่อบารุงรักษาอีกเท่าไหร่ทาไมถึงรีบเร่งไม่รอให้เข้าแผนงบประมาณใน
ปี ต่ อ ๆไปก็ ยั งทั น อยู่ ค รั บ ผมได้ ต รวจสอบถนนบางสายในเขตเทศบาลนครล าปางยั งไม่ ได้ ท าการ
ก่ อสร้างและบ ารุงรัก ษาอีก ตั้งหลายเส้น ประชาชนที่ ใช้ถ นนบางเส้นก็ ได้รับ ความเดือดร้อน ผมเคย
อภิปรายเรื่องนี้ไปก็ยังไม่เห็นทาสักที แต่มาทาแบบนี้ ผมจึงอยากให้ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาว่า น่าจะทา
ถนนที่อื่นมากกว่าไม่ใช่เอาเงินมาทาตรงนี้ที่เดียวตั้ง หนึ่งร้อยยี่สิบกว่าล้าน น่าจะแบ่งทาเป็นโครงการ ๆ
ไปนะครับ ผมจึงอยากให้ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาด้วยขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณเกษมฯ มีสมาชิก
ท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง สาหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดิฉันเห็นว่าดีมากเลยค่ะ แต่ว่ายังไม่เหมาะสมกับช่วงเวลา ณ
ขณะนี้ เนื่องจากเป็นการเอา 3 โครงการมารวมกันในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในคราวเดียว โดยที่
อยากจะให้ รอใช้เงิน งบประมาณประจ าปี ก็ ได้ ดิ ฉั น เชื่ อ ว่ าโครงการนี้ เป็ น โครงการที่ ดี ม ากส าหรั บ
ส่วนรวม ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดลาปางเลย แต่ว่าเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงและรายละเอียดค่อนข้าง
จะเยอะยกตัวอย่างเช่น โครงการห้องน้าหญิงชายในรายละเอียดตั้งไว้ที่ 2.2 ล้านบาท ก็คือมีการทุบและ
สร้างห้องน้าใหม่ แต่เมื่อมาดูที่แปลนห้องน้าคือ รายละเอียดค่อนข้างเยอะมาก แปลนห้องน้าจะอยู่ที่
หน้า 54 / 117 ตั ว เลขจะเล็ก ๆ อยู่มุมด้านล่างก็จะเห็นว่า ในรายละเอี ย ดแบบนี้ทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่
อย่างห้องน้าหญิ งทุบ ทิ้งสร้างใหม่ทั้งหมด 10 ห้อง ในแปลนนี้เป็นห้องชัก โครกแค่ 2 ห้องเองค่ะ อีก
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8 ห้อ งก็ จะเป็น สุ ขภัณ ฑ์ แบบที่นั่งยอง ซึ่งรายละเอี ย ดแบบนี้เป็ นรายละเอี ย ดที่ ป ลี ก ย่อยมาก ก็ เลย
อยากจะให้ แยกแต่ล ะโครงการออกมาอย่างชัด เจน เพื่ อที่ เราจะได้ ดูค วามชัด เจนของคนออกแบบ
กระบวนการขั้นตอนมีระยะเวลาในการทาอะไรอย่างไรในการก่อสร้าง ซึ่งดิฉันก็เห็นว่า ไหน ๆ เราก็จะมี
โครงการที่ ดีขนาดนี้สนามกี ฬ าก็จะใหม่ขนาดนี้ทุกอย่างดูโฉมใหม่ไปหมดเลยอย่างเช่น รายละเอีย ด
ห้องน้าปลีกย่อยอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับสนามกีฬาที่ดูทันสมัยขนาดนี้ขอบคุณ
ค่ะท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ายบริ ห ารจะชี้แจงไหมครั บ
เชิญครับ
นายกิ ต ติ จิว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติ กระผม นายกิตติ จิวะสันติก าร รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ขอบคุณ สาหรับ การแสดงความคิดเห็นในญั ตตินี้ ผมเรีย นว่าญั ตตินี้เป็นไปตามนโยบายของ
ผูบ้ ริหารที่ได้เคยหาเสียงกับประชาชนและประชาชนได้มอบฉันทมติไว้วางใจในนโยบายของเราที่ จะทาให้
ที่นี่เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคนรวมถึงนโยบายของเมืองกีฬา ผมว่าหลายท่านในที่นี้คงพอจาได้ว่า
ถ้าย้อนไป 40 กว่าปีก่อนอาคารศูนย์เยาวชนของเทศบาลนครลาปางจะอยู่กับโรงยิมที่ติดกับสวนของเรา
ตรงนี้ ที่ติดกับสนามโรงเรียนเทศบาล 4 ถ้าในยุคนั้นตรงนั้นเราจะใช้เป็นสนามแข่งบาสเกตบอล ปิงปอง
ตะกร้อ หลาย ๆ อย่าง และถ้ามีการแข่งขันฟุตบอลเราก็จะไปแข่งในสนามโรงเรียนเทศบาล 4 ในสมัย
นั้น พอเวลาผ่านไปบริบทก็ถูกแปรสภาพไปเรื่อย ๆ สนามกีฬาตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นสนามกีฬาแล้วก็ถูกทิ้ง
ไว้ให้รกร้างว่างเปล่า กีฬาเป็นสิ่งที่ถ้าทุกท่านได้ดู ได้เห็น ผมเป็นคนที่ไปออกกาลังกายทุกวันเล่นกีฬามา
ตั้งแต่เด็ก ผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ไปสนามกีฬาเทศบาล 7 บ้าง ไปสวนสาธารณะหนองกระทิงบ้าง
แม้กระทั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตอนนี้ ก็ตั้งงบประมาณสองร้อยห้าสิบล้านสองร้อยแปดสิบล้าน
เพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิงให้เป็นสวนและสนามกีฬา อย่างเช่น โครงการที่เรา
นาเสนอในวันนี้ แต่ในขณะที่เขากาลังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบกาลังศึกษา ก็น่าดีใจที่เราได้ท า
โครงการนี้ค่อนข้างเกือบจะเสร็จแล้ว ด้วยแบบและงบประมาณที่เรานาเสนอต่อสภา อันหนึ่งก็คือว่า
ความคุ้มค่าในการลงทุนในญัตตินี้ สมาชิกท่านหนึ่งก็ได้อภิปรายไปแล้วถึง ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจผม
เรียนอย่างนี้นะครับว่า อันดับแรกที่ท่านได้ให้ความเห็นมาเมื่อสักครู่เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันว่า
ทาไมไม่ใช้งบประมาณปกติ ถ้าท่านดูงบประมาณของเทศบาลร่างเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลของ
ทุก ๆ ปี ท่านจะเห็นว่างบเจ็ดร้อยกว่าล้านนี้ เราเหลือเงินที่จะมาพัฒนาจริง ๆ เท่าไหร่ครับ ห้าสิบล้าน
หกสิบล้าน ก็แล้วแต่ แต่ละปีเงินห้าสิบล้านหกสิบล้านเราจะมาทาโครงการขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่
เกิด Impact ในการเปลี่ยนแปลงเมื อ ง ถ้าเอาห้าสิบล้านหกสิบล้านทั้งก้อนยกมาทาโครงการนีโ้ ครงการ
อื่น ๆ สาธารณูปโภคก็ไม่ได้ทาเลย เพราะฉะนั้นเราถึงมีแนวคิดที่จะใช้เงินสะสม ซึ่งก็เป็นไปตามกรอบ
ระเบียบเพื่อที่จะทาโครงการนี้ ผู้ใส่ใจผู้สนใจรักษาสุขภาพถ้าท่านดูทุกวันนี้มี จานวนเยอะขึ้น ๆ ถ้าไปดู
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ตามสถานที่ออกกาลังกายต่าง ๆ สวนทุกสวนจะมีคนไปวิ่งไปออกกาลังกายหนาแน่นขึ้นจนที่จอดรถก็
แทบจะหาไม่ได้ รวมไปถึงถ้าดูดัชนีจากผลิตภัณฑ์ทางกีฬาไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อ ผ้ า Sneaker อุปกรณ์ต่าง ๆ
Brand Adidas, Nike อะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่จะเห็นว่าตัวเลขอุปกรณ์เหล่านีย้ อดจาหน่ายสูงขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาวะโรคระบาด โควิด-19 คนก็หันมาใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้นเพื่อที่จะให้มีภูมิต้านทานใน
ร่ า งกายที่ แข็งแรง การออกกาลังกายเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้าง Immune system ของเราก็คือสร้าง
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วการติดเชื้อก็น้อยลงเป็นการลดงบประมาณของภาครัฐ
ของกระทรวงสาธารณสุข ผมยืนยันว่าการเพิ่ ม Immune system จากการศึกษาในวารสารการแพทย์
ของสหรัฐอเมริกาก็ ยังยอมรับว่าวัคซีนก็ยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง การเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยการใช้
อาหารกับการออกกาลังกายเป็นวิธีที่ดที ี่สุด นอกจากนั้นแล้วถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งกีฬา
ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น ผมยกตัวอย่าง ฟุตบอลเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่เล่นกีฬามาตลอดนักกีฬาของเราที่
ไปเล่นในเจลีก อย่างเช่น ธีราทร บุญมาทัน ที่เล่นโยโกฮามา เอฟ มารินอส หรือชนาธิป สรงกระสินธ์ ที่
เล่นในคอนซาโดเล่ ซัปโปโรสองท่านที่เล่นในลีกของญี่ปุ่น หรือว่ากีฬากอล์ฟอย่างใน LPGA ทีเ่ มื่อก่อนนี้
เกาหลีเขาเป็นหัวแถวตอนนี้น่า ดีใจที่นักกอล์ฟไทยขึ้นไปเบียดได้อย่างสูสีและดูสนุกทุกนัดไม่ว่าจะเป็น
เอรียา-โมรียา จุฑานุกาล หรือว่า ปภังกร ธวัชธนกิจ พวกเรานี้รวมถึง senior golf โปรช้าง ธงชัย ใจดี
รวมแล้วสามารถนารายได้เ ข้ า ประเทศปีหนึ่งนับหลักร้อยล้านบาทไม่รวมค่า sponsor ที่ติดตามหมวก
ตามเสื้อ อันนีเ้ ป็นผลที่ได้ทางอ้อมจากเศรษฐกิจ หรือเราไปดูถึงจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเล็ก ๆ บุรีรัมย์เป็น
จังหวัด ที่ ไม่ มีอะไรเลยหลั งจากที่ เขาไปสร้างสองอย่างเท่านั้ น สนามแข่ง MotoGP กั บ ช้างศึก อารีน า
เกิดอะไรขึ้นที่บุรีรัมย์ Logistics ไม่พออันนี้คือผลพวงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแน่ ๆ ผมก็ไม่ทราบว่าเราจะ
เกิดช้างเผือกขึ้นในจังหวัดหรือเปล่า แต่หน้าที่เราคือเราสร้างพื้นที่สาธารณะพื้นที่กีฬาให้เด็กให้เยาวชน
ให้ทุกวัยทุกอาชีพได้มีความสุขได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งอารมณ์และจิตใจ ในขณะที่เขาเครียด
จากเรื่ อ งนั้ น เรื่อ งนี้ ตอนเย็ น เขาก็ มี ที่ ไ ด้ ไ ปออกก าลั ง กายไปพั ก ผ่ อ น ในญั ต ติ นี้ จ ะประกอบด้ วย 3
โครงการ โครงการแรกก็ คือ ผมจะเรียกว่าพื้นที่ ชั้นใน ผมขออนุญ าตท่านประธานขึ้นภาพ (ประธาน
อนุญาต) ขอบคุณครับ พื้นที่ชั้นในก็คือ พื้นที่ในส่วนของสนามฟุตบอลเป็นสนามมาตรฐานที่มีระบบจ่าย
น้าจากพื้นใต้สนามรื้อใหม่ ใช้หญ้า Paspalum ซึ่งเป็นหญ้าที่ทนและมีความแข็งแรงเป็นหญ้ามาตรฐานที่
ใช้แม้กระทั่งในสนามกอล์ฟ พอจากสนามฟุตบอลออกมารอบ ๆ สนามฟุตบอลเป็นลู่วิ่งมาตรฐานเป็น
วัสดุสังเคราะห์ ซึ่งสามารถลดแรงกระแทกไม่ว่าจะจากข้อเข่าหรือว่าข้อเท้า สาหรับผู้สูงอายุที่จะไปใช้
พื้นที่ลู่วิ่งรอบ ๆ สนามฟุตบอลตรงนี้มันจะปลอดภัยกับร่างกายได้เป็นอย่างดี ลู่วิ่งมาตรฐานอันนี้ที่ผม
เรียนให้ทราบ เรามี scoreboard มาตรฐานและมี spotlight ซึ่งสามารถจัดการแข่งขันได้ ในปัจจุบันกีฬา
ฟุตบอลเล่นได้ตั้งแต่เยาวชนประชาชนและบอลอาวุโส บอลอาวุโสในลาปางก็มีหลาย team ที่เขายังเล่น
กั น อยู่ อ ย่างเช่ น พรานเหนื อ ล าปางรีส อร์ท การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต ที่ ยั งเหนี ย วแน่ น อยู่ เราก็ จะมี พื้ น ที่
สามารถจัดการแข่งขัน tournament ได้ต ลอดทั้ ง ปี รวมถึงเนื่องจากนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
อย่างท่านนายกเทศมนตรี กีฬาทุกชนิดเราพัฒนาเราไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ จุดสุดยอดได้ถ้าไม่มีระบบ
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การสร้างคนที่ดี งบถ้าท่านจาได้เราเคยตั้งงบของสภาการกีฬาไปตอนนั้น 4,000,000 บาท อันนี้เอาไว้
สาหรับจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน รวมถึง coach ผู้ฝึกสอน กีฬาเล่นจากเด็ก ๆ ถ้าไม่มีพื้นฐาน
ที่ดีไม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งเราไม่สามารถสร้างให้เ ขาเป็ น superstar ของกีฬาได้แน่นอน จากสนามกีฬา
สนามฟุตบอลชั้นในก็เป็นชั้นนอก ชั้นนอกก็จะประกอบด้วยด้านหนึ่งจะเป็นกรีนซ้อมชิ พ ซ้อมพัตต์ และ
บังเกอร์ช็อตสาหรับเกมลูกสั้นของนักกอล์ฟ ถัดมาก็จะเป็นเครื่องเล่นอุปกรณ์ออกกาลังกายและถัดมา
ด้วยลานไทเก็ ก ซึ่งเขาก็ยังรากันอยู่ทุกวัน จากลานไทเก็ กก็จะเป็นคอร์ทเทนนิส เทศบาลเราไม่เคยมี
สนามเทนนิส เราก็จะมีสนามเทนนิส 2 คอร์ท จากสนามเทนนิสก็จะเป็นตะกร้อ แบดมินตัน มาถึงสนาม
บาสเกตบอลไล่มาถึงสนามแข่ ง ขันเปตองมาตรฐาน 8 สนาม มีหลังคาสาหรับพักและก็มี scoreboard
หลังจากนั้นก็มีฟุตซอลอีก 2 สนาม ไล่มาส่วนสุดท้ายพื้นที่บริเวณนีก้ ็จะเป็นลานของเซิฟสเก็ต สเก็ตบอร์ด
เด็ ก ๆ วัย รุ่นก็จะนิย มชมชอบมากในกีฬาชนิดนี้ในปัจจุบัน จะเห็นว่าพื้ นที่ทั้งหมดนี้สามารถตอบรับ
ทุกเพศทุกวัยเด็ก ๆ มาเล่นสเก็ตบอร์ด เซิร์ฟสเก็ต ผู้ปกครองที่มาเล่นกอล์ฟก็มาซ้อมลูกสั้นได้ บริเวณนี้
ผูท้ ี่ชื่นชอบกีฬาประเภทต่าง ๆ ก็เลือกเล่นกีฬาตาม function ที่เราจัดให้ โครงสร้างทางกายภาพเดิมของ
สนามนี้เราจะเรียกว่าสวนสาธารณะแต่ว่าโครงสร้างทางกายภาพเดิมจริง ๆ เราก็จะทาให้เป็น sport complex
อันนี้ก็จะเป็นทัศนียภาพของลู่วิ่ง แล้วก็ผมตกไปนิดหนึ่ง ผมขออภัย ในส่วนของสนามฟุตบอลเราจะมี
stand cheer หรืออัฒจันทร์ ซึ่งสามารถรองรับผู้คนผู้ชมสาหรับการแข่งขันได้ อันนี้เป็นแปลนของลาน
เซิร์ฟสเก็ต ผมขออนุญ าตข้ามไปก่อน อันนี้ก็จะเป็นภาพสามมิติของพื้นที่ที่จะเกิดขึ้น อันนี้ส่วนของลาน
สเก็ตบอร์ด ภาพไม่คอ่ ยชัดขออภัยนะครับ อันนี้เป็นส่วนของเครื่องออกกาลังกายของเด็ก ๆ อันนีค้ ือพืน้ ที่
ของสนามเทนนิส อันนี้คือลานชิพพัตต์ หรือบังเกอร์ช็อต เกมสั้นของกอล์ฟ อันนี้ก็คือเปตองมี 8 สนาม
อั น นี้ ในส่วนของฟุตซอล เด็ก ๆ ก็จะเล่ น กั น เป็น team อันนีข้ องลานสเก็ตบอร์ด มันเล่นไปถึง Extreme
ได้ ผมอยากให้ทุกท่านเห็นภาพเหล่านี้เด็ก ๆ ที่ถูกฝึกฝนจากการเล่นกีฬาสนามฟุตซอลในกรุงเทพฯ
ผมได้ไปเห็นมาของเอกชนผู้ปกครองเขารวมตัวกัน มีเด็กอยู่ 12 คน มีผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติอยู่หนึ่งคน
วันเสาร์อาทิตย์ เด็ก 12 คน จะจ่ายเงินคนละ 500 บาทสาหรับค่าผู้ฝึกสอน ชั่วโมงนั้นผู้ ฝึกสอนได้เงิน
6,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนุก ที่สาคัญจุดมุ่งหมายหลักผมว่าการที่เด็กได้รู้จักและเติบโต
กับการเล่นกีฬาทาให้เขามี discipline หรือความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มี spirit แพ้ก็ต้องรู้จักแพ้
ไม่ใช่ว่าบอลแพ้คนไม่แพ้หรือแพ้ก็ยังป่วนไม่เลิก อันนี้มันถึงเป็นปัญหาสังคมในปัจจุบัน เด็ก ๆ ที่เติบโต
มาโดยการได้เ ล่ น กี ฬ า ผมเชื่อว่าจะเป็นพัฒนาการที่ทาให้บ้านเมืองดีไม่ว่าจะเรื่องไหน ก็ตาม EQ ก็ดี
ส าคั ญ พื้ น ที่ นี้ ส ามารถรองรั บ อย่ า งที่ ผ มเรี ย นทุ ก เพศทุ ก วั ย และใช้ ไ ด้ ต ลอดทั้ ง ปี หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ก็คุ้มค่าสาหรับการลงทุน ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครั บ ท่านรองนายกฯ
มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
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นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ต้ อ งขอขอบ คุ ณ ท่ านรองนายกฯ ที่ตอบเกี่ ย วกั บ ญั ต ติ ก ารปรับ ปรุงและก่ อ สร้ า ง สวนสาธารณะ
เวียงละกอนเป็นจานวนเงิน 120,700,000 บาท ท่านเห็นคุณภาพการออกกาลังกายก็เป็นสิ่งที่ดี ผมก็
เห็นด้วยเหมือนท่านนะครับ การออกกาลังกายมันก็ดีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าการใช้เงินเยอะ ๆ ที่มีมูลค่า
สูงตั้งหนึ่งร้อยยี่สิบล้าน เอามาทาเกี่ยวกับสวนสาธารณะผมว่า มันมีรายละเอียดเยอะมันจะต้องทาเป็น
โครงการ ๆ อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไป ตามการใช้จ่ายการใช้จา่ ยเงินสะสมข้อ 89 วรรคท้ายเขา
ระบุว่า “ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้จา่ ยเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” เหตุการณ์ต่อจากนี้ไปยังไม่รู้ว่าอะไรจะเป็น
อย่างไรครับท่านประธาน การเงินการคลังของเราก็ไม่ใช่ว่าจะมั่นคง ตอนนี้เงินสะสมที่มีอยู่เจ็ดแปดร้อย
ล้านจะใช้ได้เพียงอีก สองร้อยกว่าล้าน ผมเกรงว่าเราอยู่กันอีกสามปีกว่าเงินสะสมมันจะไม่พอใช้ครับ
ขอให้ท่านใช้เงินอย่างประหยัด ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณณัฐกิตติ์ฯ มีสมาชิก
ท่ า นอื่ น จะอภิ ป รายอีกไหมครับ ไม่ มี น ะครั บ เมื่อไม่มี ก่ อ นอื่ น ขอเชิญเลขานุ ก ารสภาฯ นั บ องค์
ประชุมครับ
นายยุ ท ธนา ศรีส มบู รณ์ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ อยู่ในที่
ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เราก็อธิบายกันมาพอสมควรแล้ว
ทั้งเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนและตามด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่ทางฝ่ายผูบ้ ริหารและทางฝ่ายสภาได้ชแี้ จงกันไป
ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.3 เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง
เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ในการปรับปรุงและก่อสร้างภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน จานวน
3 โครงการ เป็นจานวนเงิน 120,700,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิ ก ท่านใดไม่ เ ห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 8 เสียงครับ
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มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติ เห็นชอบ 15 เสีย ง อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ในการปรับปรุงและก่อสร้างภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน
จ านวน 3 โครงการ เป็ น จ านวนเงิ น 120,700,000 บาท (หนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ ล้ า นเจ็ ด แสนบาทถ้ ว น),
ไม่เห็นชอบ 8 เสียง, งดออกเสียง 1 คน
5.4 ญั ตติ เรื่อง เสนอญั ตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อ
การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม โครงการปรั บ ปรุ ง สวนสาธารณะเขื่ อ นยาง เป็ น จ านวนเงิ น
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ
5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและ
สังคม โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นจานวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท
ถ้วน) เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลง
ญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญั ต ติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริ ก ารชุมชนและ
สังคม โครงการปรับ ปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นจานวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบ
ล้านบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริก ารชุมชนและสังคม โครงการปรับ ปรุง
สวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นจานวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ในการบริการชุมชนและสังคม
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่า
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ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ส านั ก การช่ า ง เป็ น จ านวนเงิ น
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
เหตุผล
เทศบาลนครลาปางมีภารกิจอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ เกี่ยวกับการ
ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา และให้มีและบารุงสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ตามมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จากการสารวจสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครลาปาง
พบว่า ปัจจุบันสวนสาธารณะเขื่อนยางซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าวัง ชุมชนบ้านดงไชย มีสภาพชารุดทรุดโทรม
ขาดการบ ารุงรัก ษามาเป็นเวลานาน จึงสมควรปรับ ปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยางให้ มีสภาพที่ ดีและ
สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่สาหรับประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ ออกกาลังกายและทากิจกรรมสันทนา
การ อันเป็นการบริการชุมชนและสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครลาปางจึงมีความจาเป็นต้อง
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง สาหรับดาเนินโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อน
ยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง โดยทาการปรับปรุงอาคาร ห้องน้า สนามกีฬา
ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ทางเดินภายในสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนเพิ่มเติม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าดวง
โคม ระบบน้ าภายในสวน และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง งบประมาณ
30,000,000 บาท (สามสิ บ ล้านบาทถ้ วน) ซึ่ งเป็ น อานาจอนุ มัติ ของสภาเทศบาลนครล าปาง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 2 ลาดับที่ 2 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลนครลาปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง
หนีส้ ิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564*
หัก
เงินทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
บวก
เงินกู้ระยะยาว
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หัก
รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนีผ้ ูกพัน
และก่อหนีผ้ ูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี*้ *
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทัง้ ที่ไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันและที่ก่อหนีผ้ ูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซือ้ จะขายที่ดิน
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1,120,281,855.76
37,707,415.25
337,573,508.90

375,280,924.15
7,867,404.07
752,868,335.68

125,635,709.52
85,799,269.34
-

211,434,978.86
541,433,356.82

(1)
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หมายเหตุ
:

1. *บัญชีหนีส้ ินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยงั ไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลนครลาปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สารองตามระเบียบฯ (สารองบุคลากร 3 เดือน และสารองกรณีสาธารณภัย 10%)
หัก
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้หลังหักสารองตามระเบียบ
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จา่ ย
หัก
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)
ถอนคืนเงินรายรับในปี
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนีผ้ ูกพันแล้ว
บวก
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้
หัก

541,433,356.82
129,619,644.25
411,813,712.57
-

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบญ
ุ เรือง) งวดที่ 6
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้

411,813,712.57
1,716,369.62
410,097,342.95

หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงินฝากสมทบทุน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
เป็นการเรียบร้อย ฎีกาเลขที่ 936 จานวน 1,041,379.12 บาท
เช็ค กรุงไทย เลขที่ 10479041 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา
57 ประกอบมาตรา 54 (9) และ (10)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 ข้อ 89
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ
เขื่อนยาง เป็นจานวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น

(2)
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุ ณ ครับ ท่ านรองนายกฯ
ในญัตตินมี้ ีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ในญัตตินี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยางเป็นจานวนเงิน 30,000,000
บาทนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ สาเหตุที่ผมเห็นด้วยก็คือ 1.สวนสาธารณะเขื่อนยางตอนนี้ก็ทรุด
โทรมเป็นอย่างมากเป็นเวลาที่ช้านานมาแล้วขาดการเอาใจใส่ ในการที่จะพัฒนาให้ดีข้ึน 2.สภาพภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมเหมาะอย่างยิ่งที่จะทาให้เป็นสวนสวยของจังหวัดลาปาง ผมเชื่ออย่างยิ่งครับว่าสวนแห่ง
นี้ ถ้ าได้ท าแล้วเสร็จตามแบบจะเป็นสวนที่สวยที่สุดในจังหวัดลาปางเลยทีเดีย ว เพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่าเป็ น ส่ ว นที่ ติด กั บ ริม แม่ น้ าวั งแล้ วก็ มี ส่ วนโค้ งของแม่น้ า ซึ่ งท าให้ เกิ ดทั ศ นี ย ภาพที่ สวยงาม
นอกจากนี้แล้วก็ มีส ะพานแขวนแล้วก็ยั งจะมีฝายพับ ได้ที่จะตามมา ซึ่งถ้าหากฝ่ายบริหารได้ท าการ
โครงการฝายพับได้แล้วเสร็จในเวลาเดียวกันมันก็จะส่งเสริม กันทาให้นอกจากจะมีสวนที่สวยแล้ว เราก็
จะมีทัศนียภาพของแม่น้าที่สวยงามอีกด้วย เพราะฉะนั้นสามารถจินตนาการไว้ได้เลยว่าเป็นโครงการที่
สวยงามน่าสนับสนุนนะครับ ในเมื่อเป็นสวนสวยแล้วก็จะทาให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจก็คือว่า จะทาให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะมีทั้งนักท่องเที่ยวในท้องที่เองและจากต่างจังหวัด ถ้าเรามีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวก็จะทาให้บริเวณนี้จะมีเศรษฐกิจที่ดีมีการค้าขาย พี่น้องในชุมชนก็จะมีรายได้ก็จะทาให้เกิด
เศรษฐกิจที่หมุนเวียน และทาให้มีคนมา check in มากขึ้ น ซึ่งปัจจุบันนี้จะเป็นการส่งต่อประชาสัมพันธ์
สถานที่ที่สวยงามแบบนี้ออกไป ซึ่งก็จะยิ่งทาให้สถานที่นี้ก็คือสวนสาธารณะเขื่อนยางเป็นที่สนใจมาก
ยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากผมเห็นด้วยแต่ว่าผมดูในรายละเอียดของโครงการผมก็อยากจะ
แสดงความคิ ด เห็ น และให้ ข้ อ สั ง เกตบางประการเพื่ อ ฝ่ า ยบริ ห ารได้ จ ดบั น ทึ ก ก็ ข อเรี ย นผ่ า นท่ า น
ประธานสภาฯ ไปยั งฝ่ ายบริ ห ารว่า ผมมี ข้ อ สั งเกตอยู่ ส องถึ งสามเรื่อ ง เรื่อ งแรกก็ คื อ เนื่ อ งจากว่ า
สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นส่วนเปิดมี จุดเข้าออกแทบจะตลอดทั้งแนว เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความชารุด
เสียหายจากการทุบทาลายหรือจากผู้ไม่หวังดี ซึ่งฝ่ายบริหารก็ทราบดีว่าปัจจุบันจะมีคนที่ไม่ใช่พลเมือง
ดีชอบมาทุบทาลายพวกหลอดไฟพวกอะไรต่าง ๆ อย่างเช่น ห้องน้าก็จะไปทุบประตูอะไรต่าง ๆ หรือ
พวกสุขภัณฑ์ที่สามารถถอดเอาไปขายได้ เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดความเสียหาย ซึ่งจริงอยู่ในบัญชีงาน
ก่อสร้างมีระบบกล้องวงจรปิดอยู่ ผมคิดว่าน่าจะไม่เพียงพอผมก็อยากจะขอให้ฝา่ ยบริหาร ถ้าเป็นไปได้
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ให้เพิ่มเติมในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่ มขึ้น อาจจะต้องมีการจ้าง รปภ. ให้มากกว่าเดิม เพราะว่า
ลัก ษณะส่วนเปิด มันเข้าออกได้ง่าย ยากที่เราจะดูแลด้วย รปภ. เพีย งหนึ่งท่านเหมือนกับ อย่างที่เรา
เทียบเคียงกับสวนสาธารณะเขลางค์ก็มีท่านเดียวนะครับ คิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะเอาไม่อยู่นะครับ
เรื่องที่สองก็คือ ในตัวเนื้องานเองผมดูในประมาณราคาก็ทาราคาไว้ค่อนข้างจะหยาบนิด หนึ่งนะครับ
ก็อยากจะขอว่าถ้าหากงบประมาณตัวนี้ ผ่านไปแล้วก็อยากจะให้ไปทบทวนใหม่ ยกตัวอย่างให้เห็นเลย
นะครับ อย่างเช่นถ้าเราดูประมาณการก่อนแผ่นสุดท้ายจะมีเรื่องของต้นไม้ ต้นไม้ 6 ต้นก็ไม่บอกว่าเป็น
ต้ น ไม้ ช นิ ด ใด แต่ ว่ า ใส่ ร าคาไปก่ อ นแล้ ว อั น นี้ ก็ เป็ น การประมาณการที่ ห ละหลวมมากเลยนะครั บ
เพราะฉะนั้น ก็อยากจะให้ไปจัดต้นไม้ที่มีราคาใกล้เคียงกับราคา 6,000 บาทนี้เพื่อที่จะให้เป็นราคาที่
สะท้อนกับความเป็นจริงและเป็นราคาที่ยุติธรรมต่อเทศบาลนครลาปางของเรา และนอกจากนี้ก็ยังมี
เรื่องเกี่ยวกับ ระบบน้าระบบไฟที่ไม่มีรายละเอียดเป็นบรรทัดเดียวเลย ระบบน้าระบบไฟก็อยู่ในหน้า
เดียวกันระบบประปาก็ 800,000 บาทก็อยู่ใ นบรรทั ด เดียว ระบบน้า 500,000 บาทไม่มีรายละเอียด
ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับงานของสนามกีฬาที่เทศบาล 7 จะเห็นได้เลยว่าระบบไฟฟ้าระบบน้าประมาณ
การมาอย่างดีเยี่ยมเลยครับ ในการประมาณของเทศบาล 7 หนาเป็นปึกเลยครับ ข้อต่อประปาตัวสอง
ตัวก็คิดมาให้เห็นแต่นี่ไม่มีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาฯ ช่วย
ดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับ เพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ของภาษีประชาชนออกไปจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ในโซนต่ าง ๆ มีทั้งหมด 4 โซน โซน A B C D ในข้อที่
หนึ่งของแต่ละโซนจะมีเรื่องของงานรื้อบล็อกทางเดินพร้อมขนเก็บมีทั้งหมด 4 โซนนะครับ ผมมาลองกด
เครื่องคิดเลขดูแล้วนะครับ 4 โซนนี้รวมพื้นบล็อกทางเดินรวมกันแล้วมีประมาณ 13,000 กว่าตาราง
เมตร 13,000 กว่าตารางเมตรถ้าคิดจานวนก้อนก็น่าจะประมาณสัก หนึ่งแสนกว่าเกือบสองแสนก้อน
อันนี้เป็นงานใหญ่นะครับท่านประธาน ผมอยากจะเสนอว่านับแต่นี้ถ้ามั่นใจว่างานนี้จะต้องเดินแน่นอน
ผมอยากจะขอทางฝ่ายบริหารให้คิดโครงการว่า ในชุมชนในพืน้ ที่สาธารณะของชุมชนในโรงเรียนหรือใน
วัดอะไรต่าง ๆ ที่เขาจะต้องใช้พื้นบล็อกที่ว่านี้นะครับ เราไปคานวณมาเลยว่าตรงไหนใช้ ณ วันที่เรารื้อ
เราไม่ได้ไปใช้แบบวิธีเดิมก็คือ เก็บขนไปกองที่โรงเก็บพัสดุ หนึ่งแสนกว่าก้อน สองแสนแสนกว่าก้อน
กองเท่ากับภูเขาเลยนะครับ แล้วของพวกนี้ไม่ได้ขนกันง่าย ๆ มันเป็นก้อนเล็ก ๆ แล้วใช้มอื จับมันบาดมือ
ได้นะครับ เพราะฉะนั้นที่พู ดนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องทางานสองต่อนะครับท่านประธาน เราไปคานวณว่า
สมมติชุมชน A ต้องการปูพื้นสมมติว่าเป็นลานออกกาลังกาย ซึ่งตอนนี้เป็นดินเป็นโคลนเป็นทรายอยู่เรา
ก็เอาพื้นบล็อกตรงนี้ สมมติเราคานวณว่าชุมชน A มีพื้น ที่อยู่ป ระมาณสัก 500 ตารางเมตร ก็ตกอยู่
ประมาณสัก 10,000 ก้ อน เราก็ เอารถดั้มหนึ่งคันที่ใส่ไปก็ไปดั้ มลงที่นั่นเลยจอดไว้เป็น จุด ๆ เพื่อลด
ภาระการทางานที่ซ้าซ้อนและของก็สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อันนี้ผมก็ขอฝากไว้นะครับ ในส่วน
ของรายการอื่ น ๆ ต้ องขอยอมรับ กั บ ที่ ป ระชุม เลยครับ ผ่ านท่ านประธานเลยว่าเราได้ รับ แบบที่ ไม่
ละเอียดงานตั้ง 30,000,000 บาท แล้วแบบที่ให้มาเป็นกระดาษ A4 ดูไม่รู้เรื่องเลยครับ ถ้าผมดูไม่รู้เรื่อง
ผมว่าที่เหลือก็คงไม่มีใครดูรู้เรื่องแน่นอน เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอว่าต่อไปถ้าฝ่ายบริหารส่งญัตติมา
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ถ้าเกี่ยวข้องกับแบบแล้วมันเล็กไปท่านประธานก็อย่ารับนะครับก็ขอให้ส่งคืนไปเลย ให้ไปทามาใหม่ช่วย
ดูเรื่องนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าทางฝ่ายบริหารอาจจะมาชี้แจงในสภา ซึ่งผมว่ามันจะช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่า
ถ้าเราได้แบบที่ใหญ่แบบที่มองเห็นได้ชัด แบบนี้เป็นภาษาสากลคนที่มีความสนใจสามารถที่จะศึกษา
เรียนรู้ได้เองและสามารถที่จะหาข้อบกพร่องว่าจะมาใช้ในการอภิปรายนี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอให้
ว่าต่อไปนี้ขอให้มีแบบที่สามารถมองเห็นได้ชัดกว่านี้นะครับ สุดท้ายนะครับสาหรับสวนแห่งนีเ้ ดิมทีเดียว
ไม่ใช่สวนที่สร้างใหม่เป็นสวนที่มีอยู่แล้วเค้าโครงเดิมก็ถือว่าออกแบบไว้ดีพอสมควร เพียงแต่ว่าไม่ได้รับ
การซ่อมแซมไม่ได้รับการดูแลก็เลยทรุดโทรมไป เพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ตรงนีข้ ึ้นอีก
ในอนาคต เราลงเงิ น ไป 30,000,000 บาทในคราวนี้ผมก็ฝากการบ้านกั บ ทางฝ่ายบริหารผ่านท่าน
ประธานสภาฯ ว่าหลังจากที่ได้ทาแล้วให้คิดเรื่องการซ่อมบารุงการดูแลรักษาด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้
สวนเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ชารุด ทรุด โทรมเหมื อ นสวนก่ อ นหน้ านี้ น ะครับ ขออภิ ป รายเพี ย งเท่ านี้ก่ อ นครับ
ถ้าฝ่ายบริหารได้ตอบข้อชีแ้ จงผมก็อาจจะขออธิบายเพิ่มเติมขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวน 30,000,000 บาท ถ้าโครงการนี้ผ่านนะ
ครับท่านประธานมันก็จะเหลือเงินสองร้อยห้าสิบเก้าล้านกว่าบาท เพราะฉะนั้นเงินสะสมมันก็จะน้อยลง
ไปทุกขณะ เราไม่ควรจะใช้เงินมากเกินไป ตามที่ผมดูรายละเอียดในโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ประมาณการอย่างที่ท่านสท.สมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ขออนุญาตเอ่ยนามที่ได้พูด
ไปว่ารายละเอียดไม่ค่อยมีผมก็มาดูเช่นกัน ดูในหน้าที่ 30 อย่างเช่น ห้องน้านะครับท่านประธานห้องน้า
ใช้เงินตั้ง 1,100,000 บาท แค่บรรทัดเดียวเท่านั้นใช้เงินตั้งมากมาย แล้วแบบแปลนก็ไม่มีว่าขนาดห้องน้า
เท่าไหร่ กว้างเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ ห้องน้าหญิงกี่ห้อง ห้องน้าชายเท่าไหร่ไม่เห็นมีบอก อันนี้ก็แสดงว่า
แบบแปลนนีไ้ ม่สมบูรณ์เหมือนกับที่ท่านสท.สมบูรณ์ฯ พูดเมื่อสักครู่นี้ แล้วบางสิ่งค่าแรงไม่มี ดูที่หน้า 31
นะครั บ การปรับ ปรุง อนุ ส าวรี ย์ พ ญาพรหมโวหารดู แ ล้ ว ค่ าแรงไม่ มี มั น ก็ แ ปลกใช้ เงิ น จ านวนมาก
เหมือนกันตั้ง 50,000 บาท แต่ค่าแรงไม่มี งานปรับ ปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่อะไรก็ แล้วแต่ตั้ง 300,000
บาท แต่ว่าค่าแรงไม่มี สังเกตได้งา่ ย ๆ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมว่าอย่าเพิ่งขอญัตติตัวนี้เลยถ้าแบบนี้
ไม่สมบูรณ์ เราจะพิจารณากันง่าย ๆ อย่างนี้เลยเหรอที่เอาแบบที่ไม่สมบูรณ์มาให้พิจารณาก็ขอฝาก
ท่านประธานไว้ตรงนี้ด้วยว่า เราจะหาแบบที่สมบูรณ์กว่านีไ้ ด้ไหม อันนี้ก็ขอฝากไว้ละกันนะครับว่าญัตติ
ตรงนีผ้ มก็ไม่เห็นด้วย เพราะว่าแบบแปลนทั้งหลายยังไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ขอขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณสุคนธ์ฯ เชิญฝ่าย
บริหารครับ
นายกิ ต ติ จิว ะสั น ติก าร รองนายกเทศมนตรีน ครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติ กระผม นายกิตติ จิวะสันติก าร รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ขอบคุณนะครับที่อภิปรายและได้ Comment เรื่องแรกนะครับสวนสาธารณะเขื่อนยางนี้มีสภาพ
เสื่อมโทรมมาก ในปัจจุบันก็อย่างที่ท่านสท.สมบูรณ์ฯ ได้อภิปรายเมื่อสักครู่ คนก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปใช้
แล้วบางทีเดิน ๆ อยู่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์สวนเข้าไป จริง ๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเป็นพื้นที่ที่สวยมาก ๆ
เลยนะครับ ผมเชื่อว่าสวยมาก ๆ และหาที่ไหนไม่ได้ มีอยู่สองจุดคือสวนเขื่อนยางบริเวณนี้หนึ่งจุดกับอีก
หนึ่งจุดคือสวนที่กาลังจะเกิดขึน้ คือสวนที่เชื่อมนาก่วมเหนือกับนาก่วมใต้ตรงนัน้ กับสวนเขื่อนยาง จะเป็น
พืน้ ที่ที่เป็น Landmark ของจังหวัดลาปางในอนาคตต่อไปอย่างแน่นอน เพราะว่าเป็นพืน้ ที่ที่ตดิ น้าหาพืน้ ที่
ที่มีศักยภาพแบบนี้ยากมาก พื้นที่สวนเขื่อนยางมีพื้นที่ประมาณ 22 ไร่ ความยาว 2 กิโลเมตรเศษได้ถูก
แบ่งออกเป็น 4 โซนตามที่ได้ออกแบบไว้โซน A คือพื้นที่ที่เข้าไปถึงที่จอดรถได้เลย ส่วนนั้นจะเป็นพืน้ ที่ที่
มีการให้ค้าขายจาหน่ายสินค้าหรืออาหารเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นพื้นที่ส่วนแรก หลังจากโซน A เข้าไปส่วนที่
สองก็ จะเป็นพื้นที่ของสวนพญาพรหมโวหาร ซึ่งจริง ๆ ประวัติของพญาพรหมโวหารก็ เป็นสิ่งที่ควร
จะต้องราลึกถึงและให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ทราบประวัติของท่านเสียดายที่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในสภาพที่
ชารุดทรุดโทรมรกร้างมาเป็นเวลานาน จากโซนของพญาพรหมโวหารก็จะเป็นโซน C ก็จะเป็นส่วนที่ติด
กับเครื่องเล่นออกกาลังกายก็จะเป็นพื้น ที่ของเด็ก ๆ เป็นพื้นที่ยางพื้นที่กันกระแทกและโซนสุดท้ายโซน
D ก็ จะเป็นโซนกี ฬ า กี ฬ าหนั ก ๆ ก็อย่างเช่นเรามีเซิ ร์ฟ สเก็ ต ตะกร้อ บาสเกตบอลและฟุ ตซอลอยู่
ด้วยกันเป็นพื้นที่สุดท้ายก็จะเป็นโซนกีฬา นอกจากนี้แล้วในพื้นที่ของโซน B และโซน C เรามีโครงการที่
จะจัดทาจัดหา community band จะเป็นเครื่องดนตรีจากชุมชนประชาชนที่ผ ลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา
เล่น เป็นดนตรีในสวนเพื่อสร้ า งบรรยากาศสร้างความมีชีวิตชีวาให้พื้นที่บริเวณนี้ ในส่วนที่ผมบอกว่า
พื้นที่นี้มีศักยภาพที่สูงมากเพราะว่าตามที่ทางสภาได้เคยกรุณาอนุมัติงบให้ทาฝายปรับปรุง ฝายยางเป็น
ฝายพับได้ 54,000,000 บาทนั้นหลังจากปรับปรุงฝายพับได้เสร็จ ผมเชื่อว่าฝายน่าจะเสร็จก่อนสวนนี้
สักสองสามเดือนโดยการมอง schedule งานของผมเองนะครับหลังจากที่ฝายเสร็จระดับน้าจากเขื่อนลง
ไปถึงสะพานเสตุวารีเราจะสามารถกักเก็บน้าได้ในปริมาณที่มาก แสดงว่าพืน้ ที่ตรงบริเวณที่ติดกับเขื่อน
ยางตรงนี้สวนสาธารณะเขื่อนยางตรงนี้จะสามารถเห็นวิวของการแข่งเรือกิจกรรมทางน้าที่หลากหลาย
มีเรือมาพายเล่นในตอนเย็นหรือกิจกรรมทางน้าต่าง ๆ ถ้าเรามีพืน้ ที่บางจุดอาจจะทาเป็นตลาดน้าอันนี้ก็
จะเป็นโครงการที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต สาหรับประเด็นที่ท่านได้กรุณาพูดถึงเมื่อสักครู่น้ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของความปลอดภัยจุดเข้าออกอันนี้ผมขอไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าพื้นที่จุดเข้าออกนี้คงทาได้
ไม่ยาก แต่อย่างหนึ่งที่ต้องมีแน่ ๆ คือนอกจากกล้องวงจรปิด CCTV ที่คอยจับดูความปลอดภัยแล้ว ยาม
เราคิดว่านอกจากยามบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เทศบาลนครได้ว่าจ้างแล้วเราก็จะมีการจ้างเพิ่มเติม
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เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ค่อนข้างเยอะ 22 ไร่กับความยาว 2 กิ โ ลเมตรเศษเราก็เคยคุยกัน มีโครงการกับทาง
มทบ. 32 ที่จะใช้ทหารส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยดูแลพื้นที่ นอกจากระบบไฟฟ้าสองสว่างที่จะสว่างทั้งบริเวณ
ซึ่งน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้พื้นที่นี้ได้เรื่องของประมาณการแบบก็อย่างที่เราอยู่ใน
สภามานานก็คงจะเห็นว่าอันนีเ้ ป็นกรอบของงบประมาณที่นาเสนอต่อสภาเพื่อขออนุมัติต่อสภาหลังจาก
สภาได้ อ นุ มั ติ แ ล้ ว แบบนี้จะถูกนากลับไป revise อี ก ครั้ ง หนึ่งสาหรับเป็ น แบบ for construction ซึ่ ง
หลังจาก detail ของแบบ for construction เสร็จก็จะต้องมีการ revise ราคาทั้งหมดโดยละเอียดเพราะว่า
ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการคีย์เข้าระบบของกรมบัญชีกลาง ซึ่งเขาก็ควบคุมอยู่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ
พัสดุแน่นอนครับมันคงไม่ได้ออกมาเป็นที่หยาบ ๆ อย่างที่ท่านว่าอย่างนี้นะครับ เรื่องที่จะต้องปรับปรุง
แน่ ๆ ในการนาเสนอสภาคราวหน้าก็คือ แบบผมจะให้เขาทาเป็นขนาด A3 เพื่อจะได้มีความชัดเจนครับ
สาหรับท่านที่ถามเมื่อสักครู่ส ท.สุคนธ์ฯ ถามว่าทาไมไม่มีค่าแรง ถ้าท่านอยู่ในวงการก่อสร้างท่านจะ
ทราบว่างานเขาคิดเป็นล่าซาหมายความว่า งานเหมารวมเป็นการประมาณงานถึงไม่มีค่าแรงอยู่ในนี้ อัน
นี้ผมก็ขออนุญ าตเรียนชี้แจงว่า ถ้าเราอยู่สภากันมาหลายสมัยท่านก็เคยอยู่ในกลุ่มของที่ปรึกษาท่าน
นายกฯ เลขาท่านนายกฯ ท่ านก็ ค งจะทราบว่า แบบเป็ นการนาเสนอต่อสภาเพื่ อขออนุ มัติในกรอบ
งบประมาณอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าเราจะไปทางานจริงเราก็ต้องเอากลับไปทาให้มีรายละเอียดที่
สมบูรณ์ถูกต้องรวมถึงการประมาณราคา ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องราคานะครับ สองอาทิตย์ที่แล้วผม
ไปพาณิชย์จังหวัดถ้าท่านจาได้ จะมีโครงการสองถึงสามโครงการของเทศบาลที่ไม่มีผู้มายื่นประมูลผมก็
สงสัยผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น เขาบอกว่าราคาที่ทางสานักช่างประมาณการมานีไ้ ม่มีผมู้ ายื่นราคาแสดง
ว่าราคาทาไม่ได้ไม่น่าสนใจ ผมก็ถามว่าสาเหตุมาจากไหน เขาก็บอกว่าราคาเราต้องอิงตามกรอบของ
พาณิชย์จังหวัดแล้วราคาที่พาณิชย์จังหวัดทาไว้ก็คือของลาปางเป็นราคาที่ต่าที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่า
จะเป็นพื้นที่รอบ ๆ ข้างไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่ติดกับเราราคาเขาสูงกว่าเราหมดเลย เหล็กที่อื่นเขากิโลละ
29 บาท ราคาพาณิ ช ย์ จังหวัดลาปางยังอยู่ที่กิโลละ 22 บาท ท่อ PVC ราคาปัจจุบันที่ไทวัสดุ สูงกว่า
ราคาที่พาณิชย์จังหวัด เส้นหนึ่ง 60 บาทอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นราคาบางทีที่ทามาที่ตรวจมาบาง
ทีเราทาไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมก็เลยทาหนังสือไปถึงพาณิชย์จังหวัดแล้วก็ขอว่าให้ช่วย price ราคา พร้อม
ทั้งแนบเอกสารของบริษัทที่เ ชื่ อ ถื อ ได้ คือ SCG แนบไปในรายการวัสดุทั้งหมดเรื่องราคาเรื่องประมาณ
การ ผมก็ยืนยันว่าถ้ามันสาเร็จเรียบร้อยผมก็จะลงไปดูอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่
กรุณาให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับท่ า นรองนายกฯ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์
ประชุมครับ
นายยุ ท ธนา ศรีส มบู รณ์ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ อยู่ในที่
ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญั ตติข้อ
5.4 เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นจานวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 8 เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติ เห็นชอบ 15 เสีย ง อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ล าปาง เพื่ อการบริก ารชุมชนและสั งคม โครงการปรับ ปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง เป็นจานวนเงิน
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ 8 เสียง, งดออกเสียง 1 คน
5.5 ญั ตติ เรื่อง เสนอญั ตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อ
การบริก ารชุม ชนและสั งคม โครงการปรับ ปรุงอาคารศูน ย์เยาวชนเทศบาลนครล าปาง เป็ น
จานวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ
5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและ
สังคม โครงการปรับ ปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง เป็นจานวนเงิน 15,000,000 บาท
(สิบห้าล้านบาทถ้วน) เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลง
ญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสั ง คม
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง เป็นจานวนเงิน 15,000,000 บาท
(สิบห้าล้านบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
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ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ
อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริก ารชุมชนและสังคม โครงการปรับ ปรุง
อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง เป็นจานวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตาม
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง ในการบริการชุมชนและสังคม
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สานักการศึกษา
เป็นจานวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
เหตุผล
เทศบาลนครลาปาง มีภารกิจอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะเกี่ยวกับการ
ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา และให้มีและบารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตาม
มาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปางเป็นสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่าง ๆ ของเด็ก เยาวชนและประชาชนซึ่งได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบัน มีสภาพเก่า
และชารุดเสียหายหลายจุด พื้นและผนังมีรอยแตกและสีหลุดร่อน หลังคาและฝ้าเพดานรั่ว ไฟฟ้าส่อง
สว่างไม่เพียงพอ สุขภัณฑ์ชารุดหลายจุด ทาให้ไม่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการเนื่องจากสภาพความไม่
พร้อ มของสถานที่ ดั งนั้ น เพื่ อให้ เด็ ก เยาวชนและประชาชนทั่ วไปได้มี สถานที่ จัดกิ จกรรมกีฬ าและ
นันทนาการอย่างหลากหลาย เช่น การแสดงดนตรี การแสดงลีลาศ การประกวดร้องเพลง การจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ จึงสมควรปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปางให้มีความพร้อมที่
จะให้บริการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน รวมถึงทาให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนครลาปาง
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผล อั น เป็ น การบริ ก ารชุม ชนและสั งคม ด้ วยเหตุ ผ ลดั งกล่ าว
เทศบาลนครล าปางจึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสาหรับ ดาเนินโครงการปรับ ปรุง
อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง
โดยทาการรื้อถอนส่วนประกอบของอาคารบางส่วน ปรับปรุงพื้นไม้ปาร์เก้ หลังคา โครงหลังคา ห้องน้า
ฝ้าเพดาน ทาสีอาคาร ผนังอาคาร งานก่อสร้างซุ้มทางเข้าอาคาร งานเวที ปรับปรุงอัฒจันทร์ งานระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง งานติดตั้งระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปางงบประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
อานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครลาปางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564 หน้าที่ 1 ลาดับที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
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รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลนครลาปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง
หนีส้ ิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564*
หัก
เงินทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
เงินกู้ระยะยาว
บวก
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนีผ้ ูกพัน
หัก
และก่อหนีผ้ ูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี*้ *
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทัง้ ที่ไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันและที่ก่อหนีผ้ ูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซือ้ จะขายที่ดิน
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1,120,281,855.76
37,707,415.25
337,573,508.90

375,280,924.15
7,867,404.07
752,868,335.68

125,635,709.52
85,799,269.34
-

211,434,978.86
541,433,356.82 (1)

หมายเหตุ : 1. *บัญชีหนีส้ ินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยงั ไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลนครลาปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หัก
หัก

บวก

หัก

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สารองตามระเบียบฯ (สารองบุคลากร 3 เดือน และสารองกรณีสาธารณภัย 10%)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้หลังหักสารองตามระเบียบ
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จา่ ย
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)
ถอนคืนเงินรายรับในปี
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนีผ้ ูกพันแล้ว
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้
1. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) งวดที่ 6
2. ปรับปรุงและก่อสร้างภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน จานวน 3 โครงการ
3. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้

541,433,356.82 (2)
129,619,644.25
411,813,712.57
-

411,813,712.57
1,716,369.62
120,700,000.00
30,000,000.00
259,397,342.95
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หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงินฝากสมทบทุน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
เป็นการเรียบร้อย ฎีกาเลขที่ 936 จานวน 1,041,379.12 บาท
เช็ค กรุงไทย เลขที่ 10479041 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา
57 ประกอบมาตรา 54 (9) และ (10)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 4)
พ.ศ.2561 ข้อ 89
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
เยาวชนเทศบาลนครลาปาง เป็นจานวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและ
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาล นครลาปาง ขอบคุณ ครับท่านรองนายกฯ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง เราก็ได้พิจารณากันมาในญัตติที่ 5.5 แล้วนะครับ ก็พิจารณากันตั้งแต่เช้าแล้ว เท่าที่ผมดูในวันนี้
ผมต้องขออนุญาตพูดเลยนะครับ จะเป็นการใช้เงินสะสมเป็นส่วนใหญ่ ผมก็อยากจะเสนอความคิดเห็น
เท่าที่ผมดูแล้วญัตติทั้งหลายมันก็จะเป็น แต่ความสวยงามผมก็เข้าใจนะครับว่าท่านรองนายกฯ ท่านก็
เคยกล่าวว่า ท่านมองในสิ่งสวยงามเพื่อที่จะพัฒนา แต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าที่ดู ๆ แล้วที่
ท่ า นกล่ า วเมื่ อ สั ก ครู่ นี้ สวนสองสวนที่ ผ่ า นมาสวยที่ สุ ด ก็ จ ะมี ต รงเขื่ อ นยางและนาก่ ว มใต้ ผมก็ มี
ข้อเสนอแนะเล็ก ๆ เท่านั้นเอง ตอนนี้ถ้าท่านพัฒนาสองที่ท่านก็จะได้แค่ความงดงามสองที่ แต่สัญญาที่
ท่านเคยให้ไว้ว่าแม่น้าวังจะสดใสภายในสี่เดือนนี้ ผมว่าถ้าเอาเงินสะสมตรงนี้มาพัฒนาแม่น้าวังตลอด
เขตเทศบาลท่านจะได้วิวทิวทัศน์ที่สวยมากกว่าสองที่นะครับ แล้วผมก็คิดว่าจะเป็นการเริ่มต้นใช้เงิน
สะสมที่เป็นต้นกาเนิดที่ดีให้รุ่นต่อไปที่จะสืบทอดต่อไปได้งา่ ย ๆ นะครับ คือสวนสาธารณะตอนนี้ไม่ใช่ว่า
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ไม่ท าคนก็ จะไปวิ่งไม่ได้ ไม่ใช่ว่าคนไปวิ่งแล้วก็จะมาขาหักล้มอะไรไม่ใช่นะครับ ผมก็ อยากจะฝากไว้
นะครับเป็นข้อสังเกตเล็ก ๆ จากผมขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณภัทรฯ มีสมาชิก
ท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มนี ะครับ ฝ่ายบริหารจะชีแ้ จงไหมครับ เชิญครับ
นายกิ ต ติ จิว ะสั น ติก าร รองนายกเทศมนตรีน ครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติ กระผม นายกิตติ จิวะสันติก าร รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง งบประมาณที่เอาไปทาเรื่องเมืองเรื่องความสวยงามเพื่อความสุขของประชาชนเราไม่ได้ทาแต่
เรื่องของ hardware อย่างเดียวนะครับ เราให้ความสาคัญแม้กระทั่งมิติของเมืองกับมิติของคน ในงบที่
ส่ ว นของพั ฒ นา software หรือของคนเราก็ทาไปค่อนข้างเยอะ ในกระทั่งผมตกไปนิดหนึ่งคือ ที่ ท่ า น
สมาชิกสภาฯ ถามว่า ทาไมถนนหลาย ๆ สายยังไม่สาเร็จเรียบร้อยก็มีสองส่วนนะครับ ผมเคยเรียนแล้ว
ว่าเวลามีปัญหาเรื่องร้องเรียนด้วยข้อจากัดของเครื่องจักรของบุคลากรของเราที่มีค่อนข้างจากัด มันไม่
สามารถที่จะตอบสนองทุกอย่างในเวลาเดียวกัน เพราะมันถูกทิ้งมาเจ็ดถึงแปดปี ที่นั่นก็เดือดร้อน ที่นี่ก็
เดือดร้อน ที่นี่บ่อชารุด ที่นั่นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เราก็ออกไปทาทุกวันนะครับ ทาแม้กระทั่งงานที่ต้อง
ทาโดยด่วน เสาร์ - อาทิตย์เราก็ทาไม่ได้หยุด งานถนนงานพวกนั้นเราก็ไล่ทาเป็นเส้นเป็นเส้นเพียงแต่ว่า
เรามาดูว่าเส้นไหนที่มันเดื อดร้อนมาก ๆ เราก็จะไปทาตรงนั้นก่อน เราก็ต้องมีการเรียงลาดับ priority
ของความเร่งด่วนไม่ใช่ว่าไม่ทา เราทาทุกเรื่อง เรื่องแม่น้าวังที่สท.ภัทรฯ ได้ถามว่าทาไมไม่เอาเงินตรงนี้
ไปทาแม่น้าวังผมเคยเรียนตั้งแต่ตอนขออนุมัติงบฝายพับได้ผมจะทาเรื่องน้าวังในสี่ส่วนท่านคงไม่ได้ฟัง
น้าวั งผมบอกว่า หลั งจากท าฝายพั บ ได้ เสร็จ ปริม าณน้าในเขื่อนจะมี ม ากพอที่ จะเล่ นเรือได้ เราจะมี
กิจกรรมทางน้า ส่วนของน้าเสียที่จะลงน้าวังตอนนี้ศึกษาออกแบบก็ใกล้จะเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วน
ของที่ผลิตน้าเสียหนัก ๆ เช่น ตลาดของเทศบาลสามถึงสี่แห่งรวมถึงพื้นที่ของเรือนจาที่ไม่เคยทาอะไร
เลยแล้วก็ปล่อยน้าเสียลงแม่น้าวัง ในส่วนนี้ระบบบาบัดน้าเสียเรากาลังออกแบบใกล้จะเสร็จสมบูรณ์
แล้ว ส่วนของวัชพืชเราก็จะใช้ เครื่องจักรหนักลงไปทาแต่ ขณะนี้มันใกล้เทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมา
เครื่องจักรหนักเราก็ไปทางานทุกวัน ผมว่าทัศนียภาพก็เริ่มดีข้ึนตามลาดับหลังจากกระบวนการของการ
ทาน้าวัง ที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าแม่น้าวังอยู่ในสภาพที่ดีมาก ๆ ถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาที่เรา
เห็นนะครับ ที่เน่าเหม็นแบบนั้นมันจะไม่มีภาพนั้นเกิดขึน้ แน่นอน นอกจากนั้นแล้วเราก็ได้ไปศึกษาถึงฝาย
ชะลอน้าอีกสองจุดหลังเขื่อนซึ่งสามารถดึงระดับน้ากลับขึ้นมาได้ แสดงว่าหลังของเขื่อนของฝายพับได้นี้
บริเวณนั้นทั้งบริเวณเราล่องแพได้ อันนี้ก็จะเป็นการทาภูมิทัศน์ของแม่น้าวังทั้งเส้นซึ่งมันอยู่คนละส่วน
กับงบประมาณส่วนนีท้ ี่ผมได้เล่าให้ฟัง สาหรับญัตติอันนี้ที่เป็นเรื่องของการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครลาปางใช้งบ 15,000,000 บาท ขออนุญ าตท่านประธานนะครับผมขออนุญ าตฉายภาพ
ครับ (ประธานอนุญ าต) อันนี้คือสภาพปัจจุบันอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง อันนี้ห่างจาก
เทศบาลนครลาปาง ผมว่าถ้าเดินไปก็อาจจะไม่เกินสัก 10 นาทีถึง เปรียบเทียบก็เหมือนจากปากไปจมูก
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ตรงนี้ใกล้ ๆ head office ของเราเลยตรงนี้คืออาคารที่เสนอปรับปรุงสภาพปัจจุบันเป็นแบบนี้ อันนี้คือ
สภาพเสื่ อ มโทรมของอาคารหลังนี้ในปัจจุบันที่ ถู ก ทอดทิ้ ง รกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลาเนิ่นนาน นี่คือ
สภาพภายนอกอาคารด้านหน้าด้านข้าง อันนีส้ ภาพภายในก็พยายามจะไปจัดกิจกรรมกันอยู่ อันนีส้ ภาพ
พืน้ นะครับ อันนีส้ ภาพภายนอกสายไฟ ฝ้าเพดาน อันนีเ้ ป็นสภาพที่เก็บของเป็นโรงเก็บของไปโดยปริยาย
ในปัจจุบันอะไร ๆ ก็ไปกองไว้ตรงนัน้ อันนีพ้ อดีเป็นเวลาเกือบบ่าย 3 โมงแล้วผมเชื่อว่าระบบย่อยอาหาร
ของทุกท่านคงทางานเรียบร้อยแล้ว นี่คือสภาพห้องน้าในปัจจุบันที่เห็นมันมีความเสื่อมโทรมมากจริง ๆ
เนื่องจากเราจะปรับปรุงข่วงนครบริเวณนี้ซึ่งเป็น ศูนย์กลางเมืองให้มีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
สวนสาธารณะด้านข้างที่เราผ่านสภาไปแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็จะปรับปรุง นี่คือทัศนียภาพของใหม่ที่
เราปรั บ ปรุ ง เสร็ จ คือแบบ perspective ที่เราจะปรับปรุง อั น นี้ คือสภาพด้านหน้าของอาคารหลังเมื่อ
สักครู่ นี่คือสภาพด้านข้างอันนี้ก็ด้านข้างนะครับ เพราะส่วนนี้จะเชื่อมต่อกับสวนสาธารณะที่สภาได้เคย
อนุมัติงบประมาณไปแล้ว อันนีก้ ็เป็นสภาพด้านข้างของอาคารหลังนี้ คือพืน้ ที่ภายในอันนีค้ ือด้านหลังสุด
สองฝั่งนี้ ก็ยังเป็นอัฒจรรย์อยู่ก็ปรับปรุงปรับพื้นใหม่รวมถึงฝ้าเพดานระบบไฟระบบแสง อันนี้คือส่วน
ของพืน้ ที่นั่ง สารับชมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ ภายในนี้ อันนีค้ ือทัศนียภาพภายในนะครับก่อนที่จะเข้า
ไปสู่ศูนย์กลางของอาคารอันนี้คือห้องน้าที่ท่านถามก็ ได้จัดให้แล้วนะครับ จะมีสภาพห้องน้าประมาณนี้
ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามและติดเครื่องปรับอากาศ นอกจากเป็นอาคารสันทนาการของเด็กที่จะใช้
ในหลาย ๆ กิจกรรมแล้ว ก็อาจจะเป็นการจัดประกวดมาร์ชชิ่งแบรนด์ ประกวดลีลาศ ประกวดร้องเพลง
ประกวดสุนทรพจน์ เรายังสามารถใช้เป็นพืน้ ที่ทากิจกรรมอย่างอื่น เช่น ผูท้ ี่มีงบประมาณจากัดแทนที่จะ
ไปเช่าโรงแรมจ่ายเงินแพง ๆ จัดงานแต่งงาน จัดงานนั้นจัดงานนี้อาคารแห่งนี้สามารถรองรับได้ ซึ่งผม
เชื่อว่าหลั งจากปรับ ปรุง พื้ น ที่ บ ริเวณนี้ แล้ว พื้ นที่ บ ริเวณของเทศบาลนครจะมี ความสง่างามเป็ น ที่
ภาคภูมิใจของชาวลาปางและนักท่องเที่ยวที่มาก็จะชื่นชมว่าพื้นที่ของลาปางโดยเฉพาะเทศบาลนคร
ล าปางถื อ ว่ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางของเมื อ ง ก็ จ ะท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ ามาเที่ ย วมากขึ้ น แล้ ว ก็ ม าใช้ ชี วิ ต
สาธารณะ ยิ่งในยุคของ New Normal เราจะเห็นว่ามีเด็ก ๆ พวกวัยทางานกลับสู่พื้นที่มากขึ้นจากพื้นที่
จังหวัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่จากหลาย ๆ จังหวัดก็กลับเข้ามาในพืน้ ที่ภูมลิ าเนากลับมา
ใช้ชีวิตที่บ้านเยอะขึ้น เราจะเห็นว่าตามถนนเส้นต่าง ๆ ก็จะมีร้านกาแฟ ร้านค้าต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย
น่ารัก ออกแบบสวย ๆ ก็จะเริ่มเยอะขึ้น โดยเฉพาะช่วงนี้ไม่ใช่ว่าจะ work from home ในวิถีนี้มันจะเป็น
วิ ถี work from anywhere in the world เพราะฉะนั้ น อยู่ ที่ ไ หนก็ ท างานได้ ผู้ ค นก็ จ ะกลั บ มาเยอะขึ้ น
ผมเชื่อว่าสภาพเศรษฐกิจของบ้านเราก็จะดีขึ้นนักท่องเที่ยวมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แทนที่จะเป็น แค่เมืองผ่าน
วันหนึ่งก็ผา่ นไปแต่เขาจะอยู่ที่นี่สามวันสี่วันก็จะทาให้เศรษฐกิจสังคมบ้านเราดีขนึ้ ก็ขออนุญาตเรียนท่าน
ประธานตามนี้ครับขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับ ท่ า นรองนายกฯ
มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุก ารสภาฯ นับองค์
ประชุมครับ
นายยุ ท ธนา ศรีส มบู รณ์ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ อยู่ในที่
ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญั ตติข้อ
5.5 เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง เป็นจานวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้าน
บาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิ ก ท่ า นใดไม่เ ห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 3 เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติ เห็นชอบ 15 เสีย ง อนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลาปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง เป็น
จานวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ 3 เสียง, งดออกเสียง 6 คน
5.6 ญั ต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ โอนลดเงิน งบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 22,600 บาท
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ
5.6 ญั ต ติ เรื่อง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ โอนลดเงิน งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุ บ าล
เทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 22,600 บาท เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เคารพ ดิ ฉั น นางสาวดวงเดื อ น ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีน ครล าปาง ได้ รั บ มอบหมายจาก
นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
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ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ า ยเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาล
นครล าปาง ประจาปี ง บป ระมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ในงบลงทุ น
ค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 22,600 บาท
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ
อนุ มั ติ โอนลดเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยเฉพาะการ สถานธนานุ บ าลเทศบาลนครล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในงบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ รายการ
เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 22,600 บาท ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
ลาปาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวน
เงิน 22,600 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
เทศบาลนครลาปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 27,800 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
บาทถ้วน) แต่จากการตรวจสอบสถานที่ติดตั้งและลักษณะการใช้งานแล้วพบว่า เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ไม่เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้งและลักษณะการใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้
การจั ด ซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศของสถานธนานุ บ าลมี ค วามเหมาะสม สามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณ จึงสมควรจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,600 บาท (สองหมื่นสอง
พันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจาเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การ สถานธนานุบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบ าลเทศบาลนครล าปาง งบลงทุ น ค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง เป็นเงินจานวน 27,800 บาท
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งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
27,800 บาท
ขออนุมัตโิ อนลด
22,600 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
5,200 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบ าลเทศบาลนครล าปาง งบลงทุ น ค่ า
ครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ากว่า
18,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง เป็นเงินจานวน 22,600 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่
แนบมาพร้อมนี้
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ ม โอนลด ที่ ท าให้
ลัก ษณะ ปริมาณ คุ ณ ภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุ มัติของสภา
ท้องถิ่น”
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอน
ลดเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณ ฑ์ รายการเครื่องปรับ อากาศ จานวน 1
เครื่อง เป็นจานวนเงิน 22,600 บาท ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณ ครับท่านรองนายกฯ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญ ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญ เลขานุการสภาฯ นับ องค์
ประชุมครับ
นายยุ ท ธนา ศรีส มบู รณ์ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ อยู่ในที่
ประชุม 23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญั ตติข้อ
5.6 เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
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ล าปาง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อ ไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ ในงบลงทุ น ค่ าครุภั ณ ฑ์
รายการเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 22,600 บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 19 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 19 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในงบลงทุน ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 22,600 บาท,
ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 4 คน
5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพั นงบประมาณรายจ่ายเกิน
กว่ า หนึ่ ง ปี งบประมาณ ในการเช่ ารถยนต์ ป ระจ าต าแหน่ งนายกเทศมนตรี และรถยนต์ นั่ ง
ส่วนกลาง ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.7
ญั ต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ขอรั บ ความเห็ น ชอบก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี
งบประมาณ ในการเช่ารถยนต์ป ระจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี และรถยนต์นั่งส่วนกลาง ต่อเนื่อง 5
ปีงบประมาณ เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญั ตติ ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
ในการเช่ ารถยนต์ ป ระจ าต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี และรถยนต์ นั่ ง ส่ ว นกลาง ต่ อ เนื่ อ ง 5
ปีงบประมาณ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
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ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี และรถยนต์นั่งส่วนกลาง ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการทา
สัญญาเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี และรถยนต์นั่งส่วนกลาง ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ
(พ.ศ. 2565 – 2569) รวมจานวน 3 คัน ภายในวงเงินจานวน 3,780,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปด
หมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
ด้วยเทศบาลนครลาปาง มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นจานวนมากทั้งงานด้านการบริการประชาชน
และงานตามนโยบาย ปัจจุบันรถยนต์นั่งส่วนกลางของเทศบาลสาหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจดังกล่าวมีจานวนจากัด ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน มีสภาพเก่าและไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ต้อง
เดินทางไปปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างจังหวัด ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลาปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องเช่า
รถยนต์ประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี จานวน 1 คัน และรถยนต์นั่งส่วนกลาง จานวน 2 คัน ภายใน
วงเงิ น จ านวน 3,780,000 บาท (สามล้ า นเจ็ ด แสนแปดหมื่ น บาทถ้ ว น) เป็ น เวลาต่ อ เนื่ อ ง 5
ปี ง บ ป ระม าณ (พ.ศ. 2565 – 2569) ซึ่ งเป็ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ ายเกิ น กว่า หนึ่ ง
ปีงบประมาณที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 37 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครลาปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับเป็นค่าเช่ารถยนต์ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบดาเนินงานค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 37
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี ง บประมาณ ในการเช่ า รถยนต์ ป ระจ าต าแหน่ ง
นายกเทศมนตรี และรถยนต์นั่งส่วนกลาง ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุ ณ ครับ ท่ านรองนายกฯ
ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เชิญครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง สาหรับญัตตินี้ที่ผู้บริหารได้นาเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณานั้นเป็นกรณีการขอรับความเห็น
ชอบจากสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 ในข้อ 37 ซึ่งบั ญ ญั ติ ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนีผ้ ูกพันงบประมาณรายจ่าย
มากกว่ า หนึ่ ง ปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้ เ งื่ อ นไข ดังต่อไปนี้ (1) เป็น
โครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายเพื่อดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ (2) มีรายได้ไม่เพียง
พอที่จะด าเนิ นการในปีงบประมาณเดีย ว หรือมีค วามจาเป็นต้ องก่อ หนี้ผูก พั นงบประมาณรายจ่าย
มากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (3) จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจะต้องระบุ
ในงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน และงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป ที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน (4) ให้ก่อ
หนี้ ผู ก พั น ได้ ไ ม่ เกิ น สามปี ง บประมาณ เว้ น แต่ กฎหมาย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ระเบี ย บประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น” กรณีตามญัตตินี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน
พ.ศ. 2555 เห็นชอบการปรับ แก้ ไขหลัก เกณฑ์ และแนวทางในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการตามที่
กระทรวงการคลังกาหนดโดยให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาสัญญาเช่ารถยนต์ มาใช้ในราชการจาก 3 ปี
เป็น 5 ปี ซึ่งแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2555 จึงเรียนแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาต่อไปขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับท่านเลขานุ การฯ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เกี่ ยวกับ ฝ่ายบริหารที่เสนอญั ตติขอรับ ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณในการเช่ารถยนต์ป ระจาตาแหน่งนายกเทศมนตรีและรถยนต์นั่งส่วนกลางต่อเนื่องห้า
ปีงบประมาณโดยให้ หลักการและเหตุผลที่ท่านอ้างอิงถึ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
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งบประมาณ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2563 ข้ อ 37 มา และยั ง อ้ า งถึ ง หนั ง สื อ
กระทรวงการคลังมาอีกหนึ่งฉบับนะครับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ผมก็จะพิจารณาตามที่ท่านได้อ้าง
ถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ 37 มานี้อย่างในกรณี “(1) เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้ง
จ่ายเพื่อดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ ” ท่านประธานครับรถนี้มันซื้อขายหรือมันเช่าตามปี พ.ศ.
นะครับ อันนี้มันแยกได้นะครับว่าเราจะเช่า หนึ่งปีหรือสองปีก็ได้ แต่นี่ท่านขอมาก่อหนี้ห้าปีงบประมาณ
ผมว่ามันแยกทาเป็นปี ๆ ได้และที่สาคัญในระเบียบข้อ 37 ที่ท่านอ้างมา “(4) ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกิน
สามปีงบประมาณ เว้นแต่กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบประกาศของกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น” ก็ถูกต้องนะครับมันมีมติของคณะรัฐมนตรีมา แต่ว่าข้อ 37 เขาให้สภาอนุมัติได้ไม่เกิน
สามปีที่ส่งมานีก้ ็อนุมัติได้แค่สามปี ถ้าท่านจะยกเว้นหรืออะไรต้องขอยกเว้นจากผูว้ ่าฯ มาก่อนแล้วถึงจะ
ให้สภาพิจารณานะครับ อันนี้สภามีอานาจแค่สามปีผมอ่านตามนี้นะครับ ตามที่ท่านอ้างอิงมา ข้อ 37
สภามีอานาจแค่สามปี อันนี้ปี 2563 ครับเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี 2563 มีอานาจแค่สามปีก็
อนุมัติแค่สามปี แต่ขอมาห้าปีก็ไม่ใช่อานาจอนุมัติของสภานะครับ ผมก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยอาจจะเข้าใจ
ผิดหรืออย่างไร แต่ผมก็คิดว่าอานาจของสภาได้แค่สามปีครับ ถึงแม้จะมีหนังสือปี 2555 หนังสือตั้งปี
2555 แต่นี่ปี 2563 นะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะอนุโลมให้ห้าปีแต่นี่เป็นอานาจของสภาแค่สามปี ขอให้เพื่อน
สมาชิกสภาฯ ช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุ ณ ครั บ คุณณัฐกิตติ์ฯ
มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิ ก สภา
เทศบาลนครลาปาง ภูมใิ จกับสภาแห่งนีค้ รับท่านประธาน ก่อนจะขอมติก่อนจะยื่นญัตติมีการกลัน่ กรอง
อย่างละเอียดถี่ถ้วนแม้กระทั่งสมาชิกสภาเทศบาลของเราในสภาแห่งนี้ทางานอย่างรอบคอบมาก บาง
สิ่งบางอย่างไม่รู้ก็อภิปรายเพื่ออยากรู้ แต่บางครั้งรู้แล้วก็แกล้งทาเป็นไม่รู้ก็มี แต่ก็ยังภูมิใจลึก ๆ อยู่
เพราะว่าก่อนที่จะพิจารณาอะไรตัดสินอะไร ยังอภิปรายยังแสดงความคิด เห็นไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมา
เช่น เรื่องรถบุษบกจาได้ไหมครับท่านประธาน ตอนนั้นท่านประธานก็ยังเป็นสมาชิกสภาฯ อยู่ (ประธาน:
ขอให้พูดอยู่ในประเด็นเรื่องการเช่ารถยนต์นะครับ) ท่านประธานครับผมจะพูดถึงคุณภาพของสมาชิก
สภาฯ ว่ามันดีกว่าเก่าไหม มีการพัฒนา ไม่เหมือนเดิม มี Active สูงขึ้นที่จะพั ฒ นาให้ดีขึ้น สมัยก่อนรถ
บุษบกกระดาษแผ่นเดียวก็ยังพิจารณาให้ผ่านสภาแห่งนี้ไปได้เลย ทาให้ชื่อเสียงสภาของเราเสียหาย
แม้กระทั่งทางจังหวัดยังไม่อนุมัติให้ผ่านทาโครงการนั้นต่อไปได้แต่ ณ วันนี้ดีขึ้นครับท่านประธาน เราก็
ต้องพูดถึงความดีแต่อันหลังไปเราไม่พูดถึงแล้วเราจะจบตรงนี้ แต่ก็จะพูดถึงความดีที่เราจะทาตรงนี้
ต่อไปก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่อภิปราย บางเรื่องที่มันเป็นไปได้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แต่ ณ
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วันนี้สมาชิกสภาฯ แห่งนี้ผมว่าน่าจะมีคุณภาพแบบนี้ตลอดไป โครงการต่าง ๆ ก่อนที่ทางฝ่ายบริหารจะ
เสนอมาเรามาช่วยกันคิดกัน ตรองตรงนี้จนถึง ณ เวลานี้ประชุมตั้งแต่ 9 โมงครึ่งจนตอนนี้ 3 โมงกว่า
แล้ ว ก็ เพราะความละเอี ย ดถี่ ถ้ ว นของสมาชิ ก สภาฯ ต้ อ งขอชื่ น ชมสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ านที่ มี ค วาม
ละเอียดอ่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างญัตตินี้ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้อ่านระเบียบให้สมาชิกสภาฯ ได้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจได้ ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมถึงจะต้องเช่ารถยนต์มาใช้ แต่ในเมื่อผมถาม
ส่วนตัวกับทางฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารก็ชี้แจงว่า กรณีถ้าเรามาเช่าแบบนี้มันจะได้ คุณภาพที่ดีกว่าการ
ซื้อ เพราะว่าซื้อเราจะต้องจ่ายค่าบารุงรักษาในหลายครั้งหลายครา แม้กระทั่งค่าดูแลอื่น ๆ สิ้นเปลือง
มากกว่าถ้าเราเช่าแบบนี้ แม้กระทั่งน้ามัน เราก็ไม่ต้องไปจ่ายเพิ่ม ทางบริษัทที่ให้เช่า เขาจะดูแลให้เอง
เหมือนกับที่กรมตารวจ ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบกับโครงการนี้
โดยเฉพาะผม ผมก็เห็นด้วยกับโครงการนีข้ อบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณ ครับคุณ สมหมายฯ
มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เราก็ เป็นส่ว นหนึ่งของเทศบาล เราก็ เป็นส่วนหนึ่งของสภาครับ ท่านประธาน ผมก็เป็นสมาชิก สภาฯ
คนหนึ่ง ก็ได้รับ ฉันทมติจากชาวบ้านเลือกเข้ามาเป็ นผู้แทนที่จะรัก ษาผลประโยชน์อะไรต่าง ๆ แต่ว่า
บางครั้งบางคราวโดนเสียดสีโดนอะไรบ้างผมไม่เคยพูดไม่เคยที่จะตาหนิตรงนั้นนะครับ ผมก็มีวุฒิภาวะ
พอสมควรในสภาแห่งนี้ คือผมเป็นห่วงสภานะครับ ไม่ใช่ว่าเราจะผ่านไปเลยนะครับ ผมเป็นห่วงว่าเรา
ทาถูกต้องไหมแค่นั้นเองไม่ใช่ว่า เราจะไปกีดกันอะไรไม่ใช่นะครับท่านประธาน ผมเป็นห่วงแค่นี้เองว่า
สภาเราประชุมชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า นาญัตตินเี้ ข้ามาเราไม่มีอานาจเรามีอานาจแค่สามปีเองครับ
เขาก็บอกอยู่ตามข้อ 37 ที่ท่านแนบมาในเอกสารนี้ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุ ง พงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุ ณ ณั ฐ กิ ต ติ์ ฯ ยั ง ข้ อ งใจกั บ
ระยะเวลาว่าสามปีหรือห้าปีนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชแี้ จงระเบียบด้วยครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง กรณีตามข้อ 37 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 นี้ จริง ๆ แล้วตามระเบียบข้อ 37 เป็นกรณีที่จะก่อหนี้ผูกพันมากกว่า
หนึ่งปีงบประมาณ ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นโครงการใดเป็นกิจกรรมใด อาจจะเป็นโครงการก่อสร้างหรือว่า
เป็นโครงการอื่น ๆ ก็ตาม ที่ต้องก่อหนี้ผูกพัน ก็คือมีสัญ ญาต่อเนื่องเกินหนึ่งปีงบประมาณ ก็จะต้อง
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ขอรับความเห็นชอบจากสภาตามระเบียบข้อนี้ ส่วนกรณีที่ท่านสมาชิก สภาฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ตาม
ระเบี ย บใน “(4) ก าหนดว่ า ให้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ได้ ไ ม่ เ กิ น สามปี ง บประมาณ เว้ น แต่ กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบประกาศของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ” สาหรับ ข้อนี้นะครับ
กรณีเรื่องที่กฎหมายหรือว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ได้เอ่ยไว้ เช่น โครงการก่อสร้างถนนสายหนึ่ง ถ้าสมมติ
จะดาเนินการก่อสร้างต่อเนื่องยาวนานสามปี สองปี สภาก็จะมีอานาจพิจารณาให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกิน
สามปี ตาม (4) นี้ ส่ ว นกรณี ข องการเช่ า รถยนต์ ต ามที่ ผู้ บ ริ ห ารได้ เ สนอญั ต ติ ใ นวั น นี้ เป็ น กรณี ที่
กระทรวงการคลั งได้ เสนอคณะรั ฐ มนตรี ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบมี ม ติ ไว้ เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน 2555
กาหนดให้การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ซึ่งเดิม 3 ปี ให้เปลี่ยนเป็น 5 ปี และในหนังสือที่แจ้งมานี้ใน
บรรทัดสุดท้ายและรองสุดท้ายยังได้กาหนดไว้ว่า ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีความประสงค์เช่ารถยนต์มาใช้
ในราชการนอกเหนื อ จากที่ ก ระทรวงการคลั ง ก าหนดไว้ ตามบั ญ ชี นี้ ให้ ข อท าความตกลงกั บ
กระทรวงการคลังต่อไป นั่นย่อมหมายถึงส่วนราชการทุกส่วนราชการเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติในการ
ที่จะเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ในประเด็นนี้ทาง ค.ร.ม. ได้มีมติแล้ว ส่วนในประเด็นอื่น ๆ ถ้าจะใช้ข้อ 37
ในการที่จะเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันกรณีเช่นนั้นก็คงจะต้องยึด 3 ปี ตามที่ ระเบียบกาหนด อันนี้คือ
กรณีอื่นนะครับ ส่วนกรณีรถยนต์นีม้ ติ ค.ร.ม. ได้กาหนดไว้จึงเป็นข้อยกเว้นตาม (4) ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาฯ
มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ล าป าง ผมสงสั ย นิ ด ห นึ่ ง ค รั บ จากที่ ท่ านสม าชิ ก และท่ า นเลขานุ ก าร ฯ ชี้ แ จงว่ า ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 37 และคาสั่งคณะรัฐมนตรี หนังสือลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ผมสงสัยอยู่นิด
หนึ่งครับ ว่า ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี้ป ระกาศลงราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2563 แล้ ว ในแนบท้ า ยมี ค าสั่ งที่ ท่ า นเลขานุ ก ารฯ ได้ แ จ้ งว่ า ได้ รั บ ยกเว้ น ล่ า สุ ด หลั ง จากนี้ ไ หมครั บ
เพราะว่ามันเป็นระเบียบตัวเก่านะครับ มันก็เหมือนกับกรณีที่ว่าเราไม่ได้ขอกับผู้ว่าฯ ก่อนในญัตติก่อน
หน้านี้ที่มีปัญ หา ผมก็ อยากจะฝากไว้นะครับ ถ้ามีญั ตติประมาณแนวนี้อีก ผมอยากจะขอให้ท างสภา
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่จะให้ท่านสมาชิก สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างครบมือจะได้ไม่เกิดข้อสงสัย
ต่อไปและจะได้ความกระจ่างชัดมากขึ้นขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุ ณ ครับคุ ณ ภัทรฯ เชิ ญ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
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ผมยังมีข้อสงสัยอยู่อีกนิด หนึ่งครับท่านประธาน ผมอยากจะเรียนถามท่านเลขานุการสภาฯ ผ่านไปยัง
ท่ า นประธานนะครั บ ผมก็ มี ค วามรู้ นิ ด หน่ อ ยแต่ ก็ อ ยากจะถามท่ า นว่ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี กั บ
กระทรวงมหาดไทยที่ อ อกในราชกิ จ จานุ เบกษานี้ ปี 2563 กั บ ปี 2555 อั น ไหนมี ศั ก ดิ์สู งต่ ากว่ากั น
หมายถึงในเรื่องของกฎหมายผมเปรียบเทียบนะครับ อย่างกฎหมายของเรา กฎหมายอาญา กฎหมาย
รัฐ ธรรมนู ญ อั น นี้ สู งสุ ด นะครับ อั น ไหนศั ก ดิ์ มั น สู งกว่ากั น ครับ ขอสอบถามไว้เป็ น ความรู้ค รับ ท่ า น
ประธานขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายยุ ท ธนา ศรี ส มบู ร ณ์ เลขานุ ก ารสภาเทศบาล น ค ร ล า ป า ง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ท รงเกีย รติทุก ท่าน กระผม นายยุ ทธนา ศรีสมบูรณ์
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ต้องขออนุญาตออกตัวไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่นักกฎหมาย ในฐานะ
เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปางเพี ย งแต่ ว่าท าหน้ าที่ ในฐานะเลขานุ ก ารสภาฯ ซึ่ งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาในข้ อ 19 (2) กาหนดหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ ไว้
ให้มีหน้าที่ในการชี้แจงระเบียบข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการก็ต้องขอนาเรียนว่าก็อาจจะ
รู้เป็นบางเรื่อง บางเรื่องก็อาจจะไม่รู้ ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ หลาย ๆ ท่านในนีอ้ าจจะรู้มากกว่าผมนะครับ
เพราะว่าบางท่านก็เป็น ทนายก็มี จะเห็นว่าหนังสือกระทรวงการคลังและมติคณะรัฐมนตรีท่านมีมติไว้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ท่านสมาชิกสภาฯ บางท่าน ก็ว่าระเบียบเราปี 2563 มันบังคับกันได้หรือเปล่าหรือ
อย่างไร ต้องขอนาเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ดังนีว้ ่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของเราที่เป็นปี 2563 นี้เป็นฉบับที่ปรับปรุงเป็นฉบับที่ออกใหม่มีการปรับปรุงเป็นบางข้อความ ระเบียบ
เดิ ม ที่ เ ราใช้ ใ นระเบี ย บวิ ธี ก ารงบประมาณ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะเป็ น ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ซึ่งออก
ตั้งแต่ปี 2541 และก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมจานวนสองครั้งด้วยกัน พอในปี 2563 ก็ออกมาเป็นฉบับใหม่ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย ในส่วนของการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณนี้ระเบียบของ
ฉบับปี 2541 กับระเบียบฉบับปี 2563 มีความแตกต่างกันนิดหนึง่ ตรงที่แตกต่างกันก็คือ ระเบียบปี 2541
ข้อ 38 ได้กาหนดไว้ว่า ในการก่อหนี้ผูกพันโครงการใดโครงการหนึ่ง จะกระทาได้เมื่อมีความจาเป็น ที่
ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่าย แต่ปี 2541 จะกาหนดว่า ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ ส่วนที่แตกต่างกันของปี 2541 กับปี 2563 ก็คือปี 2541 จะ
กาหนดว่าการก่อหนี้ผูกพั น เป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เป็นท่าน
สมาชิก สภาฯ เดิมอาจจะจาได้ ว่ าเราเคยนาญั ตติ เรื่องการขอก่อหนี้ผูก พัน จ้างเหมาเก็ บ ขนขยะเป็ น
ระยะเวลาห้ า ปี เข้ ามาพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม สภา รวมถึ ง ขอยกเว้ น ระเบี ย บกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด
เนื่องจากว่า ไม่เข้าเกณฑ์ว่าเป็นประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อันนี้คือระเบียบเดิมส่วนระเบียบใหม่ปี
2563 ข้ อ ความนี้ ไ ด้ ตั ด ไปแต่ ว่ า กรณี ส ามปี แ ละเว้ น แต่ ก ฎหมายมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ยั ง มี อ ยู่ น ะครั บ
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เพราะฉะนั้นกรณีเช่นนี้จึงยังไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงในส่วนใดส่วนที่ สท.ณัฐกิตติ์ฯ ถามว่ามติคณะรัฐมนตรี
กับระเบียบตามศักดิ์ของกฎหมายนั้นส่วนใดที่สูงกว่ากันก็อยากจะขอนาเรียนเช่นนี้นะครับว่า ลาดับศักดิ์
กฎหมายนั้นมติคณะรัฐมนตรีจะมีเป็นเรื่องเฉพาะแต่ละเรื่องไม่ได้เป็นลักษณะของระเบียบ แต่ระเบียบนี้
จะเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติที่ละเอียดแล้วครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะฉะนั้นมติคณะรัฐมนตรีจะ
เป็ น เฉพาะเรื่ อ งเฉพาะเรื่ อ งไปตามที่ ส่ ว นราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบเสนอ ซึ่ ง ในกรณี เช่ า รถยนต์ นี้ เ ป็ น
กระทรวงการคลังเสนอครับไม่รู้วา่ จะตรงกับที่ท่านอยากจะทราบหรือเปล่าขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดยังสงสั ย อี ก ไหม
ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ก็ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ นะครับที่ได้ชแี้ จงระเบียบให้สมาชิกสภาฯ ได้กระจ่างในความรู้นะครับ
ผมก็น้อมรับตรงนี้ ก็ขอบคุณท่านประธานมากนะครับขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ดิฉันอยากจะถามท่านประธานสภาฯ สักนิดหนึง่ ถามแบบชาวบ้าน ๆ นะคะ คืออยากจะรู้ถ้าบอก
ว่าในเหตุผลว่าในปัจจุบันรถยนต์ที่ใช้มีจานวนจากัดไม่เพียงพอต่อการใช้งานมีสภาพเก่าและไม่เหมาะสม
กับการปฏิบัติภารกิจตรงนี้ ถ้าเกิดในส่วนเอกสารเฉพาะตรงนีท้ ี่เรามีอยู่ในมือเราก็ไม่ทราบเลยว่า ตอนนี้
กองที่ดูแลยานพาหนะพวกนี้ ตอนนี้จานวนรถที่ใช้มีกี่คัน แล้วถ้าเกิดเราเช่ากับการซ่อมแซมอันไหนมัน
จะคุ้มค่ามากกว่ากัน แล้วเราเคยทดลองเช่าไหมค่ะ เพราะว่ามีแต่สเปครุ่นที่ต้องการ แต่ว่าไม่ได้มีบอก
บริ ษั ท ยี่ ห้ อ หรืออะไร หรือว่ากาลังทา TOR อยู่ก็ไม่แน่ใจค่ะ ขอถามแบบชาวบ้านถามเลยค่ะ เพราะถ้า
เกิ ดเราให้เช่ารถยนต์ทีเดียว คือตอนนี้จานวนสามคันเราเคยทดลองเช่าหรือยั งค่ ะ ถ้าเกิดเช่าในการ
ปฏิบัติภารกิจของนายกฯ นี่เห็นด้วยนะคะ แต่ทดลองเช่าสักคันหนึ่งก่อนดีกว่าไหม ขอบพระคุณค่ะท่าน
ประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
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ขอเรียนว่าหลังจากกลับมาที่เทศบาลนครลาปางแห่งนี้ หลังจากที่เว้นระยะไป 7 ปี ก็ได้มาดูเรื่องของ
วัส ดุ ย านพาหนะยานยนต์ต่ าง ๆ ก็ ได้ พ บว่ายานพาหนะต่าง ๆ ที่ มี นี้อ ายุ ก ารใช้งานเกิน 10 ปี ทั้งสิ้ น
ยกเว้น คั นเดีย ว ก็ คือรถอีซูซุ 4 ประตูสีขาว ส่วนรถที่เมื่อก่อนท่านนายกเทศมนตรีใช้เป็นรถสาหรับ
รับแขกบ้านแขกเมืองก็ดี ใช้สาหรับท่านผู้บริหารที่จะเดินทางไปราชการไปประชุมรวมไปถึงไปงานต่าง ๆ
ปัจจุบันนี้ก็เป็นรถของท่านปลัดเทศบาลที่ท่านปลัดใช้ประจาอยู่ ส่วนรถประจาตาแหน่งของผูบ้ ริหารนั้น
จริง ๆ แล้ว เรามีความเห็นพ้องต้องกันว่าเราไม่มีความจาเป็น แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตมีความจาเป็น
แน่นอน ซึ่งรถสาหรับผู้บริหาร รถสาหรับ ตาแหน่งนายกเทศมนตรีนั้นใช้สาหรับ การรับ แขกบ้านแขก
เมืองด้วย สาหรับการเดินทางไปประชุมสัมมนาไปเปิดงานกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะสมฐานะกับตาแหน่ง
ผู้บ ริหารของเทศบาลนครลาปาง ประการที่สองนะครับ ขอเรีย นว่ารถยนต์ของเทศบาล ณ ปัจจุบั น
พู ด ได้ ง่ า ย ๆ ภาษาชาวบ้านเหมือนกันก็คือ รถเก๋ ง รถนั่งนี่ไม่มีเลย แต่มีรถอยู่หนึ่งคันก็คือ รถ Land
Rover Discovery แทบจะหมดสภาพการใช้งานแล้ว อีกคันก็คือ รถ MU7 เป็นคันเดียว นอกนั้นจะเป็นรถ
ลั ก ษณะกระบะหรื อ รถปิ๊ ก อั พ ทั้ ง สิ้ น ที่ เราเห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ที่ เ ราจะต้ อ งเช่ า รถผู้ บ ริ ห ารนั้ น
เนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นีท้ ่านสมาชิกสภาเทศบาลขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ คุณสมหมายฯ ก็ได้พูดไปว่า
ปัจจุบันนีห้ น่วยงานราชการเปรียบเทียบกันแล้วว่า การซื้อรถกับการใช้รถเช่า รถนั้นมีความแตกต่างกัน
ปัจจุบันนี้กระทรวงมหาดไทยก็ดี สานักงานตารวจแห่งชาติก็ดี กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็
หน่ ว ยงานกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่ ผมได้ไปศึก ษาและตรวจดู เอกสารบั ญ ชี
ทรัพย์สินต่าง ๆ สาหรับหมวดยานพาหนะเป็นการเช่าซื้อทั้งสิ้น เนื่องจากว่าประการแรกนั้นเราไม่ต้อง
เอาเงินก้อนในการที่เราจะมาพัฒนาด้านสาธารณู ปโภคนั้น เราสามารถที่จะแบ่งจ่ายเป็นค่าเช่าสาหรับ
ยานพาหนะได้ ตรงนี้ก็ไม่ไปกระทบกับเรื่องสาธารณูปโภคที่เราให้บริการประชาชน ประการที่สองเรื่อง
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ ารุง รัก ษาเป็ น หน้ าที่ ข องผู้ ให้ เช่ า ก็ คื อ การดู แ ลรัก ษาตามระยะ การเปลี่ ย นถ่ า ย
น้ามันเครื่องก็ดีอะไรต่าง ๆ ที่สาคัญ ที่สุดเรื่องของประกันภัย เนื่องจากรถราชการนี้มีปัญหาเรื่องของ
การทาประกันภัยรถยนต์เนื่องจากว่าข้อกฎหมายไม่เอื้ออานวย แต่การเช่ารถยนต์นั้นเราสามารถที่จะ
เขี ย นใน TOR ระบุว่าการให้เช่าพร้ อ มกั บ การดูแลรักษาการที่จะต่ออายุประกันภัย การไปต่อภาษีเป็น
ภาระของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น และในกรณี ที่รถยนต์มีการชารุดเสียหายเกิดอุบัติเหตุหรือเสียหายจากใด ๆ
ก็ตามเป็นภาระของผู้เช่าที่ต้องหารถมาทดแทนให้กับผู้ใช้รถได้ในทันทีภายใน 24 ชั่วโมงประมาณนี้ ก็ขอ
เรียนว่าเรื่องของการเปรียบเทียบการทดลองนี้เราคงไม่ต้องทดลองแล้ว เพราะว่ากระทรวงมหาดไทย
เกื อ บทุ ก กรมเกื อ บทุ ก หน่ ว ยงานนี้ ใช้ระบบเช่ าหมดแล้ ว ที่ ส าคั ญ ไม่ เฉพาะกระทรวงมหาดไทยเอง
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ กระทรวงกลาโหมก็ ใช้รถลั ก ษณะเช่างานใช้ทั้ งสิ้ น ก็ ก ราบเรีย นท่ าน
ประธานสภาฯ เพื่อโปรดทราบขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณ ครับ ท่ านรองนายกฯ
มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์
ประชุมครับ
นายยุ ท ธนา ศรีส มบู รณ์ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง มี ส มาชิ ก สภาฯ อยู่ในที่
ประชุม 23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญั ตติข้อ
5.7 เรื่อง เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
ในการเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี และรถยนต์นั่งส่วนกลาง ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิ ก ท่ า นใดไม่เ ห็ น ชอบ
โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 3 เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ 15 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ รั บ ความเห็ น ชอบก่ อ หนี้ ผู ก พั น
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปี งบประมาณ ในการเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี และ
รถยนต์นั่งส่วนกลาง ต่อเนื่อง 5 ปีงบประมาณ, ไม่เห็นชอบ 3 เสียง, งดออกเสียง 5 คน
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ยรติทุก ท่ าน ดิฉั น นางสาวสรัญ ญา เจนวานิชกุ ล สมาชิก สภา
เทศบาลนครลาปาง ก่อนอื่นที่จะเริ่มอภิปรายขออนุญาตท่านประธานฉายคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปสั้น ๆ ค่ะ
(ประธานอนุญาต) ขอบคุณมากค่ะ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ แต่ละท่านพอดูทันไหมค่ะ เป็นคลิปอุบัติเหตุ
ที่เพิ่งเกิดขึน้ ภายในประมาณกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในเขตของเทศบาลนครลาปาง เป็นถนนจามเทวี
อยู่ในเขต 1 ค่ะ ซึ่งตรงนี้ที่อยากจะมานาเสนอก็จะเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ผ่านมาคันแรก คือเขาก็ขี่
ของเขาอยู่ดี ๆ แต่เผอิญจะมีรถที่เราเห็นจากในคลิปก็คือ จะมีรถซิ่งมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขี่เข้าไปชนเขา
ซึ่งในกรณี อย่างนี้ภาพที่ เห็นจะเป็นกล้องวงจรปิด จากร้านมินิ มาร์ท ที่อ ยู่บ ริเวณถนนตรงนั้ นมันเลย
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ไม่ ส ามารถเห็ น ได้ ชัด เจนนอกจากแค่ รู้ ว่ามี อุ บั ติ เหตุ เกิ ด ขึ้น และในกรณี ที่ เกิ ด เหตุ แ บบนี้ ผู้ เสี ย หาย
ไม่สามารถตามจับคนที่กระทาความผิดอะไรได้เลยค่ะท่านประธาน เขาก็จะได้รับค่าชดเชยจากเรื่องของ
พ.ร.บ. และประกันสังคมทั่วไป ทีนี้ที่อยากจะฝากก็คือ ฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารว่า ทราบมาว่า
ตอนนี้ กาลั ง ทาโครงการในเรื่องของ CCTV รอบเมืองนะคะ ก็เลยอยากจะฝากในเรื่องของรายละเอียด
เล็ก ๆ น้อย ๆ ตรงนี้ ว่าอยากให้เห็นถึงผลที่จะตามมาตรงนี้ว่า ถ้าเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ สุดท้ายคือ
กรณีนี้ผู้เสียหายไปแจ้งตารวจแต่ว่าไม่สามารถทาอะไรได้ ซึ่งทางตารวจแจ้งว่าภายในคลิปไม่เห็นเลข
ทะเบียนรถก็เลยตามไม่ได้ สรุปแล้วก็คือคนร้ายก็ลอยนวลไป แต่ผเู้ สียหายก็ถือว่าซวยไปค่ะ แต่เสียดาย
ตรงที่ว่าถนนเส้ น นั้ น ทั้งเส้นไม่มี CCTV ของส่วนกลางเลย ไม่ว่าจะเป็นจราจรหรือของทางเทศบาลค่ะ
ที่ได้มานี้เป็นของเอกชนที่ติดตามหน้าตึกต่าง ๆ ซึ่งกรณีอย่างนี้ดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีเกิดขึ้นในหลาย ๆ จุด
แต่พอเกิดอุ บั ติ เ หตุ มาแล้ว และทราบมาว่า CCTV ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้มาก นอกจากว่าจะเป็น
การตามจับหลังจากที่เกิดเหตุมาแล้ว แต่ว่ามันอาจจะใช้ป้องกันอุบัติเหตุไม่ได้แต่อย่างน้อยอาจจะช่วย
ในเรื่องของตามติดหรือติดตามผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดแล้ว ก็เลยขอฝากไปทางผู้บริหารด้วยว่า
รบกวนพิจารณาในระบบของ CCTV ให้ชัดกว่านีค้ ่ะขอบคุณมากค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณสรัญญาฯ เชิญ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เคารพ และสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ล ย์ สมาชิ ก สภา
เทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเพื่อนสมาชิกสภาฯ ประมาณ 5 นาทีนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับ เราใน
ฐานะเป็นตัวแทนประชาชนสมาชิกสภา ฯ ก็คือตัวแทนประชาชน ประชาชนฝากกล่าวขอบคุณทางฝ่าย
บริหารเทศบาลนครลาปางเรื่องการจัดระเบียบตลาดหลักเมือง อันนี้เป็นคาชมที่สร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ของเราที่จะทางาน คือมันผิดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับท่านประธาน จากเมื่อก่อน
โดนรุกล้าที่ถนนชาวบ้านประชาชนที่เดินไปจ่ายตลาดก็ประสบปัญหาบ่อย ๆ อาจจะรถเฉี่ยวหรืออะไร
ต่าง ๆ แต่ ณ วั น นี้ ไ ม่ มี แ ล้ ว ต้ อ งขอขอบคุณ ขออนุญาตเอ่ยนามด้ ว ยนะครับ ท่านสุรพล ตั น สุ ว รรณ
รองนายกฯ นะครับ ที่ไปช่วยดูแลพร้อมกับเทศกิจของเราที่ไปดูแลจนถึงสองทุ่ม ก็ต้องขอขอบคุณทาง
ฝ่ายบริหารของเทศบาล พร้อมกับสมาชิกสภาฯ เขต 2 ที่เข้าไปช่วยดูแลอีกกาลังหนึ่ง อันนี้เป็นชาวบ้าน
ขอบคุณมาเลยนะครับ แม้กระทั่งในตลาดแม่ค้าก็มี บ่นเป็นบางรายที่ว่าขายได้น้อย มันก็มีสองประเด็น
คือช่วงโควิดกับผู้ใช้ตลาดอาจจะยังไม่คุ้นเคยเพราะเป็นเรื่องใหม่ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทางเทศบาลทาได้
ดีก็คือ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ว่าแม่ค้าที่ท่านเคยซื้อเคยจ่ายขึ้นไปอยู่บนตลาด ณ วันนี้ก็พอจะ
เข้าใจและขายดีมากขึ้น และอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานก็ขอฝากถึงฝ่ายบริหารคือ ถนนเส้นหน้าวัด
สิงห์ชัยผมอยากให้รถจอดด้านใดด้านหนึ่งบางครั้งถ้ามีงานนะครับ เขาจอดสองด้านแล้วรถมันสวนทาง
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กันไม่ได้ รถติดกันยาวไปจนถึงวงเวียนหน้าวัดดารงธรรม เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดระเบียบเราให้จอดด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือด้านขวามือ ถ้าด้านซ้ายจะติดแม่น้าวังรถมันสวนทางไม่ได้ฝากไว้นะครับ เพราะทาง
ชาวบ้านเขาขอร้องมาเลยครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณ สมหมายฯ
มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครลาปาง ขอ 2 นาทีนะคะ วันนี้ได้อนุมัติเงินสะสมในคราวเดียวสูงถึง 167.4 ล้านบาทนะคะ ทาให้
เทศบาลนครลาปาง ณ วันนี้มีเงินสะสมคงเหลือโดยประมาณสองร้อยสี่สิบสี่ล้านบาทจากเดิม ณ วันที่
30 กันยายน 2564 สี่ร้อยสิบเอ็ด ล้านบาท ดิฉันก็ มีความกังวลว่าในการขอใช้เงินสะสมตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยนี้ที่ว่าเพื่อบริการชุมชนหรือเพื่อว่ากิจกรรมที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามความจาเป็นและเร่งด่วนและถ้าหากเรามีเงินสะสมที่น้อยลง ๆ ในกรณีที่เกิดสภาวการณ์สาธารณภัย
หรือสุ ขภาพพลานามัย อย่างเช่น โรคระบาดโควิด -19 แบบนี้ เราจะมีเงิน คงเหลือเพื่ อบรรเทาความ
เดือดร้อนนี้ไม่เพียงพอค่ะ และอีกประการหนึ่งจากการก่อสร้างสถานที่สวยงามหรือบารุงให้ลาปางเป็น
เมืองน่าอยู่ทางด้านต่าง ๆ นั้น จริง ๆ แล้วความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางของ
เรายังมีอีกหลายด้านและด้านที่สาคัญด้านหนึ่งก็คือ ปัญหาเรื่องนกพิราบกับนกเอี้ยงที่อาศัยอยู่บริเวณ
ตลาดหลักเมืองและหน้าโรงพยาบาลศูนย์เลยไปที่อาชีวะรวมถึงภายในโรงพยาบาลด้ วย ซึ่งสถานที่ทั้ง
สองแห่งนี้ก็ล้วนแต่เป็นสถานที่สาคัญของจังหวัดลาปางเป็นจุดศูนย์กลางและเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด
ลาปางด้วยซ้าไป ที่จะต้องมีการรักษาความสะอาดและตลาดก็เป็นที่รวมของกินของใช้ โรงพยาบาลก็
เป็นสถานที่ที่ต้องรักษาโรคภัย ซึ่งถ้าทั้งสองแห่งนี้ได้รับความเดือดร้อนจากมูลนกซึ่งกระจายตัวในวง
กว้างมาก แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดเชื้อโรค โรคระบาดอื่น ๆ ตามมาจึงอยากจะขอให้ท่านผู้บริหาร
ได้เล็งเห็นความสาคัญ ของปัญ หาตรงนี้ด้วยว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลอย่าง
แท้จริงด้วยค่ะ นอกจากความสวยงามตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เราขออนุมัติใช้เงินสะสมไปนั้น ก็อยากจะให้
เห็นปัญหาถึงความเดือดร้อนที่แท้จริงแล้วก็ที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาตรงนีด้ ้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก็ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ
เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
อันดั บ แรกเลยนะครับ ผมดีใจนะครับ ที่ สท.มทีราฯ ได้พู ดประเด็นนี้และสาหรับ ผมเองไม่ว่าจะกลุ่ม
การเมืองกลุ่มใดก็ตามถ้าคุณทาเพื่อประชาชนจริง ๆ ผมก็นับถือหัวใจท่านนะครับ ในประเด็นของเรื่อง
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นกพิราบนีล้ ่าสุดผมเองก็ได้ลงพืน้ ที่มาเหมือนกัน ก็คิดว่าเป็นจุดเดียวกับที่ สท.มทีราฯ ได้ไปมา ผมไปกับ
ท่านนายกเทศมนตรีรวมถึงท่ านรองกิตติฯ และสมาชิกสภาฯ บางท่าน ต้องบอกว่าท่านอาจารย์นิมิต
ท่านไม่ได้น่ิงนอนใจกับเรื่องนกเลยนะครับ เรื่องนกนี้จริง ๆ แล้วท่านปรึกษากับท่านนายกเทศมนตรีนคร
อีกหลากหลายจังหวัดในเรื่องการแก้ปัญหาอยู่ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอานกมา
ตอนได้หรือว่าเรื่องที่ใครบางคนไปโพสต์ตาม Facebook เรื่องนกมันจัดการง่ายมากอย่างนั้นอย่างนี้ ลอง
ทาดูสิครับมันเป็นปัญหาโลกแตกมากเลย แต่ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ล่าสุดท่านก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่
เมื่อเช้านี้รู้สึกว่าเริ่มเคลียร์จากพื้นที่ภายนอกก่อนเรื่องล้างเรื่องต่าง ๆ รวมถึงตัดต้นไม้ทั้งในทั้งนอก
โรงพยาบาลอย่าลืมว่าโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ของเทศบาลนครลาปาง ตรงนี้ก็อยากจะขออนุญาตชี้แจง
นิด หนึ่ง รวมถึ งอันนี้ ผมส่ว นตั วนะครับ เป็ นข้อ เสนอแนะถึงท่านสมาชิก สภาฯ ทั้ ง 24 ท่านเลย เรื่อ ง
นโยบายต่าง ๆ ที่ท่านอาจารย์นิมิต รหรือท่านนายกเทศมนตรีได้ทาโครงการขึ้นมาผมสนับสนุนจริง ๆ
นะครับ เห็นด้วยมาก ๆ กับสิ่งที่ควรทา ณ ตอนนี้ ณ วันนี้ ทราบไหมครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
บอกว่า อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย ถ้าผมจาไม่ผดิ เข้า 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 2 ประเทศไทยอาจ
อยู่ที่อัตราละ 2.9% สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเราไม่ทาวันนี้เราบอกว่าเรารอไปก่อนปีหน้าเราไม่ได้ราคานี้
นะครับ หรือถ้าผมจะเสียใจมากถ้าท่านนายกเทศมนตรีจะเอาโครงการต่าง ๆ ไปทาตอนใกล้จะเลือกตั้ง
อีก 3 ปีข้างหน้า บอกเลยนะครับ ว่าผมหมดศรัท ธา ผมดีใจมากที่ท่านท า ณ ตอนนี้ท่านก าลังรัก ษา
ผลประโยชน์ให้กับประชาชนในเทศบาลนครลาปาง นี่คือนโยบายของท่านนะครับ ก่อนเลือกตั้งท่านพูด
เสมอว่าท่านต้องการให้เมืองนี้เป็นเมืองสุขภาพเป็นเมืองที่สวยงามและท่านกาลังทาอยู่ท่านไม่ได้โกหก
ประชาชน ดังนั้นนะครับจึงขออนุญาตฝากถึงสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเลยว่า ผมเชื่อว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วท่าน
ก็จะทาโครงการหลาย ๆ อย่างนี้และถูกต่อต้านค่อนข้างเยอะมาก ๆ แต่พอผ่านมาทุกคนกับชื่นชมและ
ผมมั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ในสภาวันนี้ ที่เราอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่พอวันหนึ่งมันเสร็จสิ้น
แล้วเราจะภูมใิ จนะครับว่าเราคือ สท.รุ่นนีท้ ั้ง 24 คน ผมก็มีเพียงเท่านีค้ รับ ขอบพระคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณกรณฐพรครองภพฯ
มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ วันนี้เราก็ได้เนื้อหาสาระกันครบถ้วนครบทุก ญัตติทั้งฝ่าย
เสนอแนะและฝ่ายที่เป็นห่วงในการเสนองบประมาณ ในวันนี้การประชุมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ต่างฝ่ายต่างเสนอแนะตามความคิดเห็นของตน ผมในนามประธานสภาเทศบาลนครลาปางก็ขอขอบคุณ
ทุก ๆ ท่าน ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ
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เลิกประชุม เวลา 15.50 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง

(ลงชื่อ) ....................................................................
(นายนพดล ผดุงพงษ์)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
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