รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 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. นายวรดล

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

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวพิชญาพร
2. นางสาวสรัญญา

พิชญวิวัฒน์
เจนวานิชกุล

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ลาป่วย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ลากิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติ

จิวะสันติการ

2. นายสุรพล
3. นางสาวดวงเดือน
4. นายอนุสรณ์
5. นายนนทวัชร์
6. นายเศรษฐวุฒิ

ตันสุวรรณ
ไชยชนะ
สินธุเขียว
แสงเจริญ
จิวะสันติการ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง

สุขารมย์
วิรัตน์เกษ
บุญมา
สมคิด
ลักษณะกุลบุตร
จวงพลงาม
วงศ์มณี
อุตยานะ
เกษสุวรรณ
ละมัยเกตุ
จาปาอูป
แก้วกระจ่าง
พรรณรัตน์
เรืองรุ่ง
วงศ์ชมภู
กุลโมรานนท์
คุณชมภู
วงศ์พรม

ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา
ผูอ้ านวยการสานักช่าง
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา
ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา
ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิ าการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายพีระยศ
3. นายนพดล
4. นางสาวอุษา
5. นางจันทร์จิรา
6. นายสุนทร
7. นายวิชญ์ศิคภัทร์
8. นายอนุรักษ์
9. นางสาวจิตลดา
10. นางนัฤภร
11. นายสวาท
12. นายสวัสดิ์
13. นางสาวกนกกาญจน์
14. นางสาวสุกัลญา
15. นายวัชรพงศ์
16. นางรุ่งทิพย์
17. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
18. นางสาววิไล
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19. นางวิลาวัณย์
20. นางชัญญานุช
21. นางสาวนริศรา
22. นางพัชนิดา
23. นางวิจติ รา
24. นางสาวจารุวรรณ
25. นางกัลยา
26. นางอัปสร
27. นางเบญญาภา
28. นางสาววรลักษณ์
29. นางสาววรรณเสด็จ
30. นางเลิศลักษณ์
31. นายมนัส
32. นายวรพงษ์
33. นายศิริมงคล
34. นายพีระพัฒน์
35. นายธีรโชติ
36. นางสาวพิมพ์ณารา
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายธนกฤต
2. นายสุพล

บุษราคัม
ทองคา
หงสกุล
สุวรรณจักร์
เตียวตระกูล
ปัญญาเป็ง
ครอบครอง
หมอมูล
ต้นกันยา
เมธาจารย์
รัตนมงคล
ทรัพย์รุ่งทวีผล
ตาวิกา
มาลัย
พรหมมูล
จันทร์ตะ๊
เมืองยศ
ทองคา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายประสานงาน อปท.
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
คนงานประชาสัมพันธ์
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เทศกิจ
เทศกิจ
เทศกิจ
คนงานสารบรรณ

อินทร์พรหม
พัฒนานุกูล

ชุมชนท่าคราวน้อย 2
ชุมชนกาดกองต้าเหนือ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านสมาชิก สภา
เทศบาลนครลาปาง ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟังการประชุม
ทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2565 กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วมการ
ประชุม จานวน 22 คน เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม บัดนี้ ถึงเวลาที่กาหนดแล้ว กระผมจึงขอกราบเรียน
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เชิญท่านนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปางได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชิญครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 ในนามสภาเทศบาลนครลาปางขอต้อนรับ
ทุกท่านที่มาร่วมประชุม และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง บัดนี้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนคร
ลาปางขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นลาดับ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครลาปางมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชี้แจงหรือ
แถลงญัตติตอ่ สภาเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอนาเรียนชี้แจงการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติต่อสภา
เทศบาลนครลาปาง ตามหนังสือเทศบาลนครลาปาง ดังต่อไปนี้
หนังสือ
ที่ ลป 52001/5424

สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลาปาง 52100
19 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/96 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลาปางกาหนดประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม
สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 ในวั น พุ ธ ที่ 24 สิ ง หาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็ น ต้ น ไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้ก ารประชุมดั งกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย อานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบับ ที ่ 2) พ.ศ. 2554 ข้ า พเจ้ า นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รอง
นายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อานวยการ
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สานัก/กองต่าง ๆ เป็ น ผู้ แ ถลงข้ อ เท็ จ จริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสานัก/กองต่าง ๆ เป็น
ผูอ้ ภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ตอ่ สภาเทศบาลนครลาปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอนาเรียนต่อท่านประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระเป็นลาดับต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ขอแนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่โอนย้ายมาดารงตาแหน่งในเทศบาลนครลาปางใหม่
จานวน 1 ท่าน คือ นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาล ในนามของสภาเทศบาลนครลาปาง ขอต้อนรับ
ท่านรองปลัดด้วยความยินดียิ่ง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2565 วันจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการ
ประชุมข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เนื่องจากรายงานดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเลื่อนรับรองรายงานการ
ประชุมไปในคราวหน้านะครับ
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบ
กระทู้ถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญั ต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ขอความเห็ น ชอบให้ บุ ค คลได้ รั บ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น ภายใน
สวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวร
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็น ชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
(บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มลี ักษณะถาวร ขอเชิญผูเ้ สนอญัตติ ครับ
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้รับ
มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผูแ้ ถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดนิ ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
(บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มลี ักษณะถาวร
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสั นติก าร รองนายกเทศมนตรี รัก ษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะเขลางค์
นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มลี ักษณะถาวร ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ

7
เพื่อขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร บริเวณ
พื้นที่ติดรั้วด้านหลังสวน ตรงข้ามอาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดลาปาง (เดิม) ขนาดพื้นที่กว้าง 12 เมตร
ยาว 18 เมตร รวมพื้ น ที่ ไม่ น้ อ ยกว่ า 216 ตารางเมตร (54 ตารางวา) เพื่ อ ลงทุ น ก่ อ สร้า งอาคารหรื อ
สิ่งก่อสร้างที่มลี ักษณะถาวร
เหตุผล
เทศบาลนครลาปางมีความประสงค์จัดให้มี พื้นที่สาหรับจาหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างบริเวณ
ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร เพื่ออานวยความสะดวกและบริการประชาชนผู้มาใช้สวนและเป็นการนาพืน้ ที่
ว่างภายในสวนสาธารณะอันเป็นทรัพย์สนิ ของเทศบาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่หน่วยการ
บริห ารราชการส่ว นท้องถิ่ น โดยการให้บุ คคลได้รับ สิท ธิก ารเช่าที่ดิ นภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
(บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะถาวร ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 66 บัญญัติว่า “เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ (3)
รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล...” และการให้บุคคลใดใช้ ป ระโยชน์ หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ข้อ 155
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้บุคคลได้รับ
สิทธิการเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มี
ลักษณะถาวร ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติ จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิ
การเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มี
ลัก ษณะถาวร มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ พระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่ มเติม มาตรา 66 วรรคแรก บัญ ญั ติว่า “เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ (1) ภาษี อากรตามแต่จะมี
กฎหมายกาหนดไว้ (2) ...ฯลฯ... (3) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล...” พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 122 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซือ้ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพั สดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่า
จะมี ก ฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ประกาศในเรื่ อ งนั้ น ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ...” ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 กาหนดว่า “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท
ที่ดนิ หรือสิ่งปลูกสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่ นนั้น ” ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ต่อท่าน
ประธาน เพื่อให้ท่านสมาชิกใช้ประกอบการพิจารณาครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ผมเห็นว่า ญัตติดังกล่าวที่ผู้บริหารเสนอมานี้ ไม่น่าจะถูกต้องและไม่น่าจะอยู่อานาจหน้าที่ของสภา
แห่งนี้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 กาหนดว่า “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด
ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความ
เห็น ชอบจากสภาหน่ ว ยการบริหารราชการส่ วนท้ อ งถิ่ นนั้ น ” แต่ก รณี ดั งกล่าวเป็ น การให้ เอกชนมาเช่ า
ทรัพย์สินของเทศบาล ซึ่งต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ฯ โดยที่
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ผ่านมาเทศบาล ก็ได้ดาเนินการให้เอกชนเช่าทรัพย์สิน เช่น การเช่าพื้นที่ในตลาดหลัก เมือง เป็นต้น มาอ้าง
ข้อ 155 นีม้ ันน่าจะไม่ถูกต้องนะครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง
นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ล าปาง ผมเห็ น ด้ ว ยกั บ คุ ณ ณั ฐ กิ ต ติ์ ฯ ว่ า กรณี ดั ง กล่ า วเป็ น การให้ เ อกชนเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาล
ต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ฯ และในญัตติก็ไม่ ได้บ อกว่ า
จะให้ใครเป็นผู้เช่า ระยะเวลาเท่าใด เกิน 3 ปี อันเป็นอานาจหน้าที่ของสภาหรือไม่ ผมจึงเห็นว่า การท า
ญัตติน้โี ดยอ้างข้อ 155 ไม่น่าจะถูกต้องครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครล าปาง ดิ ฉั น เห็ น ว่า ญั ต ติ ที่ ผู้ บ ริห ารเสนอมานั้ น อยู่ ในอ านาจหน้ า ที่ ข องสภาแห่ ง นี้ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 กาหนดว่า “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท
ที่ดนิ หรือสิ่งปลูกสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” ซึ่งญัตติดังกล่าว คือการขอรับความเห็นชอบให้เอกชนได้รับสิทธิในการเช่า
ที่ดินภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มี ลักษณะ
ถาวร และเมื่อสภาแห่งนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการให้เอกชนได้รับสิทธิการเช่าแล้ว เทศบาลก็ต้องไป
ด าเนิ นการตามขั้ น ตอนที่ ระเบี ย บ กฎหมายก าหนด คื อ การน าไปประมู ล หาผู้ เช่ าตามที่ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ฯ กาหนดต่อไป ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
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นครลาปาง ผมก็ ยังเห็นว่า กรณี ดังกล่าวต้องไปดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ฯ หากสัญ ญาเช่าเกิน 3 ปี หรือดาเนินการโดยไม่ต้องประมูล ก็ค่ อยทาญั ตติขอรับความ
เห็นชอบจากสภา ดังเช่นที่เคยปฏิบัติกันมาในการให้เอกชนเช่าพืน้ ที่ของตลาดหลักเมือง ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อ ยเอกศัก ดิ์ชัย หงษ์ ใจสี สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครล าปาง ถู ก ต้ อ งนะครั บ การให้ เ อกชนเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาล ต้ อ งด าเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการจั ด หาประโยชน์ ฯ ข้ อ 6 และข้อ 7 แต่ ก่ อ นที่ จะไปสู่ ระเบี ย บการจั ด หา
ประโยชน์ฯ มันก็จะมีขั้นตอนที่ระเบียบกฎหมายกาหนดให้ดาเนินการ ซึ่งในที่นี้คือการขอรับความเห็นชอบ
จากสภา ให้เอกชนได้รับสิท ธิในการเช่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 ซึ่งทางผู้บริหารก็ได้จัดทาญัตติ
เสนอขอรับความเห็นชอบมาแล้ว ทางสภาเราก็ต้องมาพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ ขอบคุณท่าน
ประธานครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง
นายเกษม ปัญ ญาทอง สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ผมก็ได้นาเรียนชี้แจงแล้วว่า การให้เอกชนเช่าทรัพย์สินต้องไปดาเนินการตามระเบียบการจัดหา
ประโยชน์ฯ ข้อ 6 และข้อ 7 การที่ผู้บ ริห ารท าญั ตติขอรับ ความเห็นชอบจากสภา กรณี นี้ไม่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของสภา ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปราย
มาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ
นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 21 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ บุ ค คล
ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างที่มลี ักษณะถาวร โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ
ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 14 เสีย ง ให้บุคคลได้รับ สิท ธิก ารเช่าที่ดินภายใน
สวนสาธารณะเขลางค์ น คร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูก สร้ า งที่ มี ลั ก ษณะถาวร,
ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 7 คน
5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี
ขนส่งผู้โดยสารในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ชุด เป็ นเงินจานวน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวน 1 ชุด เป็นจานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ขอเชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้รับ
มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผูแ้ ถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารในการ
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ชุด เป็นจานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี
นครล าปาง ขอเสนอญั ต ติ เรื่อง ขออนุมั ติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ ง
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ผู้โดยสารในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ชุด เป็นจานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารในการ
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ชุด ในแผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นจานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
เหตุผล
เทศบาลนครลาปางได้รับการถ่ายโอนกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาล
นครลาปาง) ตามพระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีภารกิจหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่ง แต่ปัจจุบัน
ตรวจสอบพบว่ากล้ องโทรทั ศน์ ว งจรปิ ด ที่ ติ ดตั้ งอยู่ บ ริเวณสถานี ขนส่ ง มีส ภาพเก่าและชารุด บ่ อยครั้ง
เนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนด้านการรักษา
ความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มา
ใช้บริการ งานบริหารกิจการสถานีขนส่ง ฝ่ายบริหารงานขนส่ง สานักปลัดเทศบาล จึงจาเป็นต้องจัดหา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสาหรับติดตั้งบริเวณสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
อันถือเป็นการบริการชุมชนและสังคม
แต่เนื่องจากเทศบาลนครลาปางไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อการดังกล่าวไว้ จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสาหรับ ใช้งานรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด ลาปาง (เทศบาลนครลาปาง) จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิ ด
เครือ ข่ ายแบบมุ ม มองคงที่ ส าหรั บ ติ ด ตั้ งภายนอกส านั ก งาน จ านวน 16 ตั ว อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพผ่ า น
เครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย
แบบปรับมุมมอง สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จานวน 1 ตัว เครื่องสารองไฟฟ้า
1kVa จานวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่ง
เป็นอานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครลาปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเงิน การเบิก
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จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้ อ 89 เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2565 หน้าที่ 35 ลาดับที่ 1 ทั้งนี้ เงินสะสมของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร ประจาปี พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานขนส่ง สานักปลัดเทศบาล
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (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

7,827,840.88
68,906.77
2,333,805.03

124,558.05
-

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ

2,402,711.80
5,425,129.08

124,558.05
5,300,571.03

(1)

5,300,571.03
453,000.00
4,847,571.03

(2)

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)
งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานขนส่ง สานักปลัดเทศบาล
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สารองตามระเบียบฯ
หัก
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้หลังหักสารองตามระเบียบ
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จา่ ย
หัก
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)
-
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บวก

ถอนคืนเงินรายรับในปี
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนีผ้ ูกพันแล้ว
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นาไปใช้ได้

28,900.00
1,700.00

30,600.00
4,878,171.03

ระเบียบ/กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) ให้ก ระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ ยวกั บ ด้านการบริก ารชุ มชนและสั งคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนนั้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มสี าธารณภัย
เกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จา่ ยเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”
ดั งนั้ น ขอได้ โปรดนาเสนอต่ อที่ ป ระชุม สภาเทศบาลนครลาปาง เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ ใช้
จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวน 1 ชุด เป็นจานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติ จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกฯ ได้ อ ภิ ป ราย
ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญ าตนาเรียนชี้แจง ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญั ตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ชุด เป็น
จานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสม
สารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” และระเบียบดังกล่าว ยังได้ให้คาจากัดความของคาว่า “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” ไว้ในข้อ 5 ซึ่ ง กาหนดว่ า “ในระเบียบนี้ (1) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้ง กิจการพาณิชย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย” นอกจากนั้น ยังมีระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการบริหารและดาเนิน
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 2 การบริหารงานสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร ข้อ 10 กาหนดว่า “การรักษาความปลอดภัย ต้องจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยภายใน
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บริเวณสถานีตลอดเวลา และควรติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอื่น เช่น โทรทัศน์วงจรปิด ” ขอนาเรียน
ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นต่อท่านประธานสภาฯ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้
ประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่
ท่านประธานได้เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ในการจั ด ซื้ อ กล้ อ งโทรทั ศ น์ วงจรปิด จานวน 1 ชุด เป็ น จานวนเงิ น 300,000 บาท นั้น ผมคิดว่าญัตตินี้
มีค วามส าคั ญ มาก ในการที่ เราจะต้ อ งจั ดซื้ อ กล้อ งโทรทั ศน์ วงจรปิ ด สาหรับ ที่ จ ะป้ องกั นขโมยหรือว่ า
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ติดตามสถานที่ราชการต่าง ๆ นั้นมีความสาคัญ แต่ผมมาดูในแผนพัฒนาท้องถิ่น เล่ม
สีเหลือง (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 9/2565 ในหน้าที่ 35 ครับท่านประธาน ไม่ทราบว่าจะขัดกัน
หรือเปล่าระหว่างท่านนายก นิมิตร จิวะสันติการ ที่ท่านได้หมดหน้าที่ แต่ผมไม่ทราบว่าท่านหมดหน้าที่
วัน ที่ เท่ าไหร่ ขอให้ ท่ านประธานช่ว ยตอบตรงนี้ด้ วย ว่าท่ านหยุ ดปฏิ บั ติ หน้ าที่ วันที่ เท่ าไหร่ เพราะจะได้
ประกอบในการพิจารณา จะมีการขัดแย้งกันในข้อระเบียบหรือเปล่า ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะอภิปราย
อีกไหมครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภั ทร โลหิตกาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง อันที่จริงแล้ว ผมควรที่จะหารือกับท่านประธานในวาระแรกในโอกาสแรกเลยด้วยซ้า ผมขอหารือ
ในญัตติน้ี ที่ท่านผูบ้ ริหารได้เสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสม เป็นงบลงทุน ในค่าครุภัณฑ์ จานวน 300,000 บาท
จากแผนพัฒนา ผมขอหารืออย่างนี้ครับท่านประธาน พอดีผมได้ตรวจทานในงบที่คณะกรรมการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ท าแผน และมี ผู้ บ ริห ารน าเรีย นต่ อ สภาแห่ งนี้ งบแผนในเล่ ม สี เหลื อ ง สี ฟ้ า สี ช มพู ครั้ งที่
9/2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง จานวนหลายสิบแผนงาน ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
จานวน 4 เล่มเลย โดยท่านนายก นายนิมิตร จิวะสันติการ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ในคราวประชุมครั้งก่อน
ท่านผู้บริหารได้มีการถอนญัตติงบประมาณไป เนื่องจากอาจจะเป็นเหตุที่ท่านทราบกันเองไหม หรือท่านได้
แจ้ ง ต่ อ สภาอั น ทรงเกี ย รติ แห่งนี้ไหม ให้สมาชิกได้ทราบกันทุก ๆ ท่าน ว่ า เหตุ ใ ดถึ ง ต้ อ งถอนญัตติไป
มาเข้าเนื้อหานะครับ คือแผนงานจานวน 4 เล่ม ที่ผู้บ ริหารได้บ รรจุมา หลายโครงการเป็นโครงการที่ มี
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ประโยชน์ครับ แต่ผมอยากหารืออย่างนี้ครับท่านประธาน เพื่อให้การดาเนินกิจการของสภาเป็นไปอย่าง
สงบเรีย บร้อ ยและไม่มี ข้อ ขัด แย้งเป็ น ต้ นไป และให้ ส มาชิก ทุ ก ๆ ท่ านเข้ าใจตรงกั น ว่า อ านาจหน้ าที่ ใน
แผนพัฒนา 4 เล่มนี้ ที่บรรจุลงไปในงบประจาปี 2566 ซึ่งเชื่อมโยงกับญัตตินี้อย่างไร เพราะญัตตินี้เป็นการ
ขอใช้เงินสะสม ซึ่งตามระเบียบข้อ 89 นั้นจะต้องทาตามแผนพัฒนาถูกต้องไหมครับ และแผนพัฒนาที่บรรจุ
ลงไปในงบนั้น เซ็นโดยนายก นิมิตร จิวะสันติการ ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่า ท่านได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่
วันที่เท่าไหร่ แต่ในแผนที่บรรจุลงไปในงบ ปรากฏวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผมอยากให้ท่านประธานชี้แจง
ให้สมาชิกทุก ๆ ท่านทราบ เพื่อความเข้าใจตรงกันว่า แผนพัฒนาที่บรรจุลงไปในงบนี้ ชอบด้วยกฎหมายไหม
ส่งผลอย่างไรครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณภัทรฯ มีสมาชิกสภาฯ
ท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง เกี่ยวกับญั ตติ ข้อ 5.2 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารในการจัดซือ้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ชุด เป็นจานวนเงิน 300,000 บาท ในความรู้สึก
ผมไม่ขัดข้องนะครับ ท่านประธาน มันเป็นสิ่งที่จาเป็นของการดารงชีวิตของเราในสมัยนี้ เราจะต้องมีกล้อง
ไว้ ดู เผื่ อ เกิ ด เหตุ เภทภั ย ต่ า ง ๆ เกิ ด การจี้ ป ล้ น เกิ ด การที่ ผู้ โดยสารเจ็ บป่ วยหรื อ ล้ ม คื อ ญั ต ติ ถู ก ครั บ
แต่แผนพัฒนาที่เอามาทาไม่ถูกครับ ผมไม่ได้ว่าญัตติไม่ถูกไม่ดีนะครับ คือแผนพัฒนาที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก ได้
อภิปรายไป เป็นแผนพัฒนาที่ท่านนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี เป็ น คนประกาศใช้ เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2565 บ้าง 19 กรกฎาคม 2565 บ้าง เราก็ รู้ ๆ กั นอยู่ว่า ท่านนิมิตรฯ ท่านมีคดีอยู่ โดยศาล
คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 คดีหมายเลขดาที่ อท. 93/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
(ประธาน: เข้าประเด็นหน่อยนะครับ) ผมก็เข้าประเด็นอยู่นะครับ ท่านประธานต้องให้ผมพูดนะครับ ผมก็พูด
ถึงประเด็นตรงนี้ ว่าท่านนิมิตรฯ ไม่มีอานาจที่จะมาเซ็น ผมก็ต้องอ้างตรงนี้ก่อนครับ ขออภัยนะครับท่าน
ประธาน คืออย่างนี้ครับ ในเมื่อศาลประทับ รับฟ้อง ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ตามพระราชบัญ ญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ปี 2561 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 บัญญัติ
ว่า “ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ประทับรับฟ้องตามมาตรา 77 ให้ผู้
ที่ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคาพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ” ในเมื่อศาลไม่มีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันที่
ศาลประทับรับฟ้อง ผมไม่ใช่ผู้พิพากษาครับ แต่อ่านตามกฎหมาย มันจะเป็นแผนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
แล้วการใช้จ่ายเงินสะสมตามข้อ 89 คือต้องอยู่ในแผนพัฒนา ตอนนี้นายกนิมิตรฯ ท่านไม่มีอานาจจะไป
ประกาศแผน ท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 5 แล้ว มาประกาศแผนในวันที่ 19 วันที่ 26 กรกฎาคม
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2565 ก็เสมือนกับว่าไม่ได้ประกาศ เพราะท่านไม่มีอานาจประกาศ คือแผนนี้ไม่อยู่ในแผนพัฒนา เป็นแผนที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายครับท่านประธาน ผมจึงไม่เห็นด้วยครับ กับการที่จะเอาเงิน
สะสมมาใช้จ่าย ในเมื่อแผนไม่ชอบด้วยกฎหมาย มันไม่ถูกนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะอภิปราย
อีกไหมครับ เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง
นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทสบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง
ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ชุด เป็นจานวนเงิน 300,000 บาท ผมเห็นด้วยกับ
ท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านที่ได้อภิปรายมาในที่นี้ ผมจึงอยากให้ท่านประธาน ช่วยแจ้งฝ่ายบริหาร ช่วยชี้แจง
ในกรณีที่ อาจารย์สุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาฯ ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้สอบถามให้ทราบก่อน แล้วผมจะ
ได้มาพิจารณาว่า จะอนุมัตเิ ห็นชอบด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ก่อนอื่นผมขอทาความเข้าใจ เนื่องจากจะมีประเด็นที่คลาดเคลื่อน ขออนุญ าตนะครับ ตาม
มาตรา 81 ซึ่งใช้คาว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง แต่ศาลที่มีการฟ้องคดีกัน
คือ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ซึ่งเป็นศาลคนละศาลกัน ดังนั้น ตรงนี้จึงยังเป็ นประเด็น
ในการตีความกันอยู่ว่า ในการนามาใช้บังคับโดยอนุโลมนั้น ใช้ได้แค่ไหนอย่างไร เพราะว่าในพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาคดีของศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ แต่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาคดีของ
ศาลฎี ก าแผนกคดีอ าญาของผู้ด ารงต าแหน่ งทางการเมือ งได้ บัญ ญั ติไว้อย่ างชัด เจนในมาตรา 17 ส่ วน
ประเด็นที่ท่านสมาชิกมีความกังวลกันว่า ท่านนายกฯ จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่วันที่ 5
กรกฎาคม 2565 หรือตั้งแต่วั นที่ได้รับ หนังสือจากจังหวัด คือวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผมเห็นว่า ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 แต่การกระทาใด ๆ ที่ท่าน
นายกฯ ได้กระทาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 อันเป็นวันที่ทางเทศบาลฯ ได้
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ลงทะเบียนรับหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางจะมีผลเป็นอย่างไรนั้น กรณีดังกล่าวเคยมีประเด็นที่
ใกล้เคียงที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยตอบข้อหารือ ตามหนังสือที่ มท 0804.3/13707 ลงวันที่ 21
พฤศจิกายน 2555 ซึ่งตอบข้อหารือของเทศบาลตาบลหนองปลาปัก อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อันนี้จะเป็นกรณีที่เทียบเคียงก็คือ ท่านนายกในกรณีนี้ ท่านถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งตามผลของ
กฎหมายนี้ ก็ จะท าให้ท่ านต้องพ้ นจากตาแหน่งโดยผลของกฎหมายนั บ ตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิ พากษาให้
ล้มละลาย เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม แต่หลังจากที่ศาลมีคาพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ท่านก็ยังมาปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ จนถึงวันที่เทศบาลตาบลหนองปลาปักได้รับหนังสือจากศาล ซึ่งเทศบาลตาบลหนองปลาปัก ก็ได้
หารือไปที่กรมฯ ว่า ในระหว่างนั้น ตั้งแต่ที่ศาลมีคาพิพากษาจนถึงวันที่เทศบาลได้รับหนังสือ จะมีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ท่านนายกได้เซ็นอะไรหรือไม่อย่างไร กรมฯ ได้ตอบข้อหารือโดยได้นาความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 605/2551 ที่ได้ให้ความเห็นกรณีของท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งถูก
ศาลพิพากษาล้มละลาย แล้วหลังจากนั้นท่านก็ยังมาปฏิบัติหน้าที่สมาชิกอยู่มาประกอบการตอบข้อหารือ
นะครับ คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นสรุปว่า เมื่อพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มิได้กาหนด
เรื่องการลาออกจากตาแหน่งภายหลังจากที่สมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดว่าจะเกิดผลอย่างไร กรณีนี้จึงต้อง
อาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ใกล้เคียงมาอนุโลมใช้ซึ่งมาตรา 92 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้ก าหนดไว้ว่า “การลาออกจากตาแหน่งของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิ สภา ภายหลังที่
สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่สมาชิ กผู้นั้นได้กระทาไปในหน้าที่สมาชิก รวมทั้ง
การได้ รั บ เงิน เดื อ น เงิ น ประจ าต าแหน่ งหรื อ ประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ก่ อ นที่ ส มาชิ ก ผู้ นั้ น ออกจาก
ตาแหน่ง” ประกอบกับมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่กาหนด
รองรับบรรดาการกระทาของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครอง
ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจาก
ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งที่ว่านีไ้ ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจหน้าที่ ดังนั้น
แม้ว่า นายธวัตฯ ขออนุญ าตเอ่ยนามนะครับ จะสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา
ตั้งแต่วันที่ศาลล้มละลายมีคาพิพากษาก็ตาม แต่เมื่อในระหว่างนั้น นายธวัตฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภา
เทศบาลมาโดยตลอด การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจึงไม่ถูกกระทบกระเทือนและมีผลใช้ได้ การที่นายธวัตฯ
ได้รับค่าตอบแทนและค่าปฏิบัติการอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการรับ
ไปโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ทางราชการจึงไม่อาจเรียกเงินดังกล่าวคืนได้ ประกอบกับจะมี
มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ได้บัญญัติคุ้มครองรับรองไว้อีกมาตราหนึ่ง
ก็คือเกี่ย วกับ คาสั่ งทางปกครองจะมีผลใช้ต่อบุคคล ตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับ แจ้งเป็นต้นไป อีก ทั้ง ตอนนี้
หนังสือที่มาจากจังหวัด ก็ยังเป็นประเด็นตีความว่า จะเป็นคาสั่งทางปกครองหรือไม่อย่างไรนั้น ดังนั้น ใน
ความเห็นส่วนตัว เมื่อเทศบาลได้รับแจ้งหนั ง สื อ จากจั ง หวั ด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 การกระทาใด ๆ
ของท่านายก ก่อนหน้านั้นถือว่าสมบูรณ์ไม่ถูกกระทบกระเทือนและมีผลใช้ได้ เนื่องจากได้รับการคุ้มครอง
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ตามมาตรา 19 ประกอบมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ขอนา
เรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อท่านประธาน เพื่อให้ท่านสมาชิกใช้ประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุ ก ารสภาฯ ครับ
เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
กระผมขอหารือกับท่านเลขานุการสภาฯ ครับ และก็ท่านประธานด้วยครับ ทุกท่านก็ได้ยินแล้วใช่ไหมครับ
ที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงต่อสภา ซึ่งผมเข้าใจว่า คงเข้าใจผิดนะครับ มันเป็นกรณีที่เทียบเคียงกับคดี
ล้มละลายของสมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ในกรณีนี้นะครับท่านเลขานุการสภาฯ ผมขออนุญาตครับ ในกรณีนี้
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก็ได้บัญญัติไว้แล้ว อยู่ในหมวดว่าด้วยคณะกรรมการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งในมาตราดังกล่าวก็ได้โยงไปถึงเรื่องของให้บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
โดยอนุโลม ซึ่งเป็นเรื่องของ ป.ป.ช. ไม่ได้อยู่ในกรณีของคดีล้มละลาย ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในเรื่องของ
ป.ป.ช. เราก็ต้องไปใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ซึ่งได้บัญญัติไว้ให้บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ซึ่งผมก็ขอกล่าวนะครับว่า การประชุมที่ผ่านมา
เราก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ทราบเลยว่ า มี ก ารถอนญั ต ติ อ ะไรออกไปด้ ว ยเหตุ ผ ลมู ล ใด เพราะไม่ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ จาก
ประธานสภาฯ ชี้ แ จงมาให้ พ วกเราได้ พิ จ ารณาเลย การกระท าใด ๆ ที่ เราได้ ท าในกิ จ การสภานี้ หรื อ
แม้กระทั่งเป็นราชการเองก็ดี มันจะส่งผลอย่างไรท่านเคยสงสัยไหมครับ ถ้าเป็นข้อสงสัยอยู่ทุกวันนี้ จะเป็น
ลูกโซ่ต่อไปเรื่อย ๆ ครับท่านประธาน ดังนั้นผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้พิจารณาอีกครั้ง ว่ากฎหมาย
ที่ท่านเทียบเคียงกับกรณี ล้มละลาย กับพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ของ ป.ป.ช. ต้องใช้ตัวไหน
กั น แน่ เพราะ พรป. ป.ป.ช. มั น ควบคู่ ป ระกอบกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ครั บ ท่ า นจะเอาวิธี ป ฏิ บั ติ ราชการทาง
ปกครองหรืออะไร ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต่างศักดิ์ ต่างรัฐธรรมนูญ เป็นไปได้หรือ ผมขอฝากนะครับ เพื่อที่การ
พิจารณาในญั ตติต่อ ไปจะไม่ก ระทบกระเทื อนถึงกิจการของสภานะครับ ต้ องขอความชัดเจนในเรื่องนี้
นะครับ เพื่อความสง่างามของสภาขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณภัทรฯ เชิญ นายณัฐกิตติ์
บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ต้องขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ ไ ด้ ต อบข้ อ สงสั ย มันคนละเรื่องกันครับท่านประธาน
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คดีล้มละลายกับคดีทุจริตมันคนละเรื่องกัน อันนีก้ ฎหมาย ป.ป.ช. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เขาระบุไว้
ชัด เจนมาตรา 81 เป็นภาษาไทยครับ ท่านประธาน คุณ ต้ องหยุ ดปฏิบั ติหน้าที่ตั้ งแต่ ศาลประทับ รับ ฟ้อ ง
(ร้อยเอกศักดิ์ชัย : ผมขอประท้วงครับ)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อ ยเอกศัก ดิ์ชัย หงษ์ ใจสี สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครลาปาง ผมขอประท้วงท่านประธาน ข้อ 70 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อเห็นว่า มีผู้กระทาผิดระเบียบการประชุมในหมวดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจ
ยืนและยกมือขึน้ พ้นศีรษะ เพื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นให้รักษาระเบียบการประชุมได้ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยว่า ได้มีการฝ่าฝืนระเบียบหรือไม่ ” เรากาลังพิจารณากันในญั ตติข้อ 5.2 ครับ เรื่อง
เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ท่านประธานปล่อยให้อภิปรายไป ป.ป.ช. อะไรครับ มันใช่อานาจหน้าที่
ของสภาไหมครับ ที่มาพิจารณาเรื่องพวกนี้ ท่านประธานต้องวินิจฉัยนะครับ ว่าเรากาลังอภิปรายในญัตติ
ข้อ 5.2 (ประธาน : ขอเป็นข้อหารือ แล้วเราก็จะสรุปนะครับ) (นายณัฐกิตติ์ฯ : ผมกาลังอภิปรายอยู่ แล้วเขา
ประท้วง) ผมประท้วงถูกต้องนะครับ ข้อ 70 ท่านประธานต้องควบคุมการประชุม ในการพิจารณาว่าใคร
เป็นอะไร อย่างไร ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อระเบียบ ข้อนี้ ๆ ถ้าไปพูดถึงบุคคลเขาก็มี
เอกสิทธิ์คุ้มครองนะครับ เราไม่ใช่ศาลนะครับที่จะมาพิจารณา ท่านประธานต้องควบคุมให้อยู่ในญั ตตินี้
ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอให้อภิปรายอยู่ในประเด็นนะครับ
เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณั ฐ กิต ติ์ บรรจงจิต ต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณั ฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอบคุณครับท่านประธาน มันต้องอธิบายตรงนีค้ รับ ก็จะไปเข้ากับแผนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
อย่างไรครับ คือผู้ประกาศแผนไม่มีอานาจประกาศ เราก็ต้องอ้างอิงตรงนีก้ ่อนครับ (ประธาน : ท่านเลขานุการ
สภาฯ ก็ได้ชีแ้ จงแล้วในประเด็นข้อสงสัยนั้นนะครับ เราก็ต้องมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของญัตติ อย่างที่ท่าน
สมาชิก ได้ เสนอมานะครับ ) ผมก็ พิ จ ารณาในญั ต ติข้อ 5.2 ขออนุ มั ติใช้จ่ ายเงินสะสม แต่ผ มพู ด ถึงแผน
(ประธาน : ท่านจะบอกว่าไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับ) มันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 29 “ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องที่นอกเหนืออานาจ
หน้าที่ หรือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย” มันเป็นแผนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะมาปรึกษาหารือกันเรื่องอะไร
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ครับท่านประธาน ผมไม่เห็นด้วยกับญัตตินี้และผมจะลงมติไม่เห็นชอบครับท่านประธาน และก่อนที่จะลงมติ
ผมขอให้ที่ประชุมแห่งนี้ มีการลงมติแบบรายชื่อครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อ
สักครู่ที่ผมได้พูดไป ผมขอเรียนถามท่านประธานว่า ท่านนายกของเราท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่วันที่เท่าไหร่
เพราะว่าผมจะได้ประกอบในการพิจารณาในแผนท้องถิ่น ที่ท่านทามาลงวันที่ 26 กรกฎาคม เพราะตอนนี้
ท่านก็ ยั งเป็น ผู้ที่ถู ก พิพ ากษายั งไม่ ได้ตั ดสินว่าจะถู ก หรือผิด ก็ ต้องขึ้นอยู่กั บ ศาลอันทรงเกี ย รติ ท่านจะ
พิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้สมมติว่าท่านได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม ท่านก็ไม่มี
สิทธิ์ที่จะมาเซ็นแผนใช่ไหมครับ แต่ถ้าท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่วันที่ 8 สิงหาคม หรือวันที่ 10 ที่ท่านเลขานุการ
สภาฯ พูดเมื่อสักครู่นี้ ก็แสดงว่าแผนนี้ยังใช้ได้ใช่ไหมครับ ดังนั้นผมขอถามท่านว่า ท่านนายกของเราได้หยุด
ปฏิบั ติห น้าที่ วั นที่เท่ าไหร่กั น แน่ วั นที่ 8 หรือวันที่ 10 บอกมาให้ชัด ๆ ตรงๆ เลยครับ เพราะว่าจะได้ใช้
ประกอบในการพิจารณาขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่วยชีแ้ จงด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครล าปาง ส าหรั บ ในประเด็ น นี้ ที่ ว่ าจะหยุ ด วั น ไหน ซึ่ ง ยอมรั บ ว่ ายั งเป็ น ประเด็ น ปั ญ หาข้ อ กฎหมาย
เนื่องจากหนังสือที่จังหวัดแจ้งมาไม่มีความชัดเจน ว่าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่วันไหน ดังนั้น จึงต้องนากรณี
การเทียบเคียงมาพิจารณา ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีป ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็ต้องถือเอา
วันที่หน่วยงานได้รับแจ้งหนังสือจากจังหวัด เมื่อเทศบาลได้ลงทะเบียนรับในระบบงานสารบรรณเมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2565 ท่านนายกฯ ก็ ควรหยุ ดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งใน
ประเด็นนี้ทางเทศบาลฯ ก็จะทาเรื่องหารือไปยังจังหวัด ส่วนเรื่องที่ผมยกขึ้นกรณีตัวอย่างความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 605/2551 มาเทียบเคียงนี้ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เป็นกรณีเป็นโดย
ผลของกฎหมายเหมือนกัน ซึ่งกรณี ที่นามาเทียบเคียงนั้นมีสภาพร้ายแรงมากกว่าการหยุด ปฏิบัติหน้าที่
อันนั้นถึงกับต้องพ้นจากตาแหน่ง แต่ปรากฏว่าท่านยังคงมาปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่ท่านต้องพ้นจากตาแหน่ง
โดยผลของกฎหมาย แต่มาตรา 19 แห่งพระราชบัญ ญั ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็ยัง
คุ้มครองให้ ส่วนกรณีนี้เพียงแค่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ฉะนั้น การกระทาใด ๆ ของท่านนายก ที่ได้กระทาไปก่อน
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วันที่ 10 สิงหาคม 2565 จึงไม่ถูกกระทบกระเทือนและมีผลใช้ได้ เนื่องจากได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 19
ประกอบมาตรา 42 แห่งพระราชบัญ ญั ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ขอนาเรียนชี้แ จงข้อ
ระเบียบกฎหมายต่อท่านประธาน เพื่อให้ท่านสมาชิกใช้ประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ผมขอเสริมเพิ่มเติมจากที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไป ที่ท่านชี้แจงว่า ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ที่เทศบาลได้รับหนังสือวันที่ 10 สิงหาคม มันมีหนังสือสั่งการหรือหนังสือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือที่ท่านประธานจะทาแจกจ่ายให้กับสมาชิกมีไหมครับ ทาได้ไหมครับ ถ้าสมาชิกอยากได้
หนังสือตัวนั้นมาให้มั่นใจจริง ๆ ว่า ท่านนายกที่ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม มันเป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อความสบายใจกันทุกฝ่ายครับ จะได้ไม่มีประเด็นต่อไป เพราะเท่าที่ผมไปดู ไปศึกษา
กฎหมายมา อย่างที่ผมกล่าวไป ตามรัฐธรรมนูญ เขาบัญ ญั ติไว้แบบนี้จริง ๆ ในเมื่อท่านอ้างว่า วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง มี ผ ลตั้ งแต่ ที่ ท่ านได้ รับ หนั งสื อ ท่ า นท าไมไม่ ห ารือ ไปยั งหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งว่ า
สานักงานกฤษฎีกา หรือ ว่าสานักงานใด ๆ ให้เชิญ หน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ป.ป.ช. หรืออะไรก็ดี ให้มาประชุมร่วมกัน เพื่อส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์และยุติ
จริง ๆ ต่อ ป.ป.ช. ซึ่งผมคิดว่าในกรณี นี้ไม่ได้เกิดบ่อยนะครับ มันอาจจะเกิดขึ้นครั้งแรกกับเทศบาลนคร
ลาปางด้วยซ้าไปครับ เพราะประเด็นนี้จะได้ส่งต่อความสงสัยให้กับ อปท. อื่น ๆ ด้วย ถ้ามีกรณีแบบนี้ครับ
ท่านประธาน ผมอยากได้หนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทาให้สมาชิกทุก ๆ ท่านได้พิจารณาข้อระเบียบ
ที่ถูกต้อง ท่านประธานต้องดาเนินการตามระเบียบกฎหมาย ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ ไ ด้ ชี้ แ จงครั บ แต่อันนั้นมันเป็ น ส่ ว นที่ เ ราได้รับหนังสือจาก
ผู้กากับดูแล แต่นี่เรารักษากฎหมายครับ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 อันนี้คือกฎหมายนะครับ แต่ตรงนั้นมัน
ไม่ใช่ ท่านไปตีความว่า ผู้กากับดูแลส่งมาให้ท่านวันที่ 10 ท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่วันที่ 10 อย่างนี้ไม่ใช่
ครับ กฎหมายข้อ 81 ระบุไว้ชัดเจนครับ ท่านโดนศาลประทับ รับฟ้อง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
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มิชอบภาค 5 ประทับรับฟ้องวันไหน ท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่วันนั้น ก็ลองดูครับท่านประธาน ว่าเรามอง
กันคนละมุม แต่ถ้าเกิดมีการลงมติผมขอให้มกี ารลงมติแบบรายชื่อครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอพักการประชุม 15 นาทีครับ
พักการประชุม 15 นาที
เริ่มประชุมเวลา 11.09 นาที
นายนพดล ผดุ ง พงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม ผมขอให้
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 19 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอดาเนิ น การ
ประชุมต่อนะครับ ในญัตติขอ้ 5.2 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงครับ ในเมื่อยังหาข้อยุติไม่ได้ ผมขอให้มีการลงมติแบบ
รายชื่อครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง เป็นอานาจหน้าที่ของสภาในการพิจารณาใช่หรือไม่ ก็คือถูกต้องแล้วนะคะ การขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายในเรื่องนี้ เป็นอานาจหน้าที่ของสภา สมาชิกสภาฯ จะเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ ก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านในการใช้ดุลพินิจพิจารณานะคะ ส่วนในเรื่องของประเด็นที่สมาชิก
หลาย ๆ ท่ านได้ พู ด ถึ ง ตรงนั้ น ไม่ ใช่ อานาจหน้าที่ ของเราที่ จะมาพิ จารณาว่า ท าได้ หรือ ไม่ ได้ เพราะท่ าน
เลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่า เทศบาลได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ในส่วนตรงนั้นท่านก็ใช้
ดุลพินิจพิจารณาไปว่าท่านจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอบคุณค่ะ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมก็วินิจฉัยแล้วนะครับ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อ ยเอกศัก ดิ์ชัย หงษ์ ใจสี สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ก็มีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าขอให้มีการลงคะแนนแบบเรียกขานเป็นรายบุคคลนะครับ ผมจะขอ
เสนอให้มีการลงคะแนน อยู่ในหมวดที่ 6 การลงมติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น ข้อ 73 “การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ (1) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย (2)
การออกเสียงลงคะแนนลั บ ” และข้อ 74 “การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีป ฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ (1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ (2) ยืนขึ้น (3) เรียกชื่อสมาชิกตามลาดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็น
รายบุคคล” ผมอยากขอเสนอท่านประธานในที่ประชุมแห่งนี้ ให้ออกเสียงแบบวิธีข้อ 73 (1) การออกเสียง
ลงคะแนนเปิดเผย และข้อ 74 (1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณ ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ ครับ เชิญ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณั ฐ กิต ติ์ บรรจงจิต ต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ท่านประธานครับในเมื่อหาข้อยุติไม่ได้ ท่านต้องให้โอกาสพวกผมครับ ให้พวกผมได้พูดในเมื่อ
เป็นเอกสิทธิ์ของเรา เราไม่ทาผิดกฎหมายแน่นอน เสียงส่วนใหญ่ผมแพ้อยู่แล้ว เอาแบบนี้ละกันครับ ผมก็
ขอลุก ขึ้นชี้แจงว่า ญั ตตินี้ผมไม่เห็นด้วยและไม่ขออนุมัติเกี่ยวกับ ญั ตตินี้ เพราะแผนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ได้เ ปิ ด โอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปราย
มาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ
นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 22 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1
ชุด เป็นจานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 7 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 14 เสียง ให้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารในการจัดซือ้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ชุด เป็นจานวนเงิน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ้ ว น), ไม่ เ ห็ น ชอบ 7 เสียง คือ 1. นายสุ บิ น ชุ่ ม ตา 2. นายนวพั ฒ น์ ไหวมาเจริ ญ
3. นางสาวมทีรา สัทธาธิก 4. นายภัทร โลหิตกาญจน์ 5. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ 6. นายเกษม ปัญญาทอง
7. นายสุคนธ์ อินเตชะ, งดออกเสียง 1 คน
5.3 ญั ต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รายการตู้เย็น จานวน 1 ตู้
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปข้อ 5.3 ญั ตติ เรื่อง ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน รายการตูเ้ ย็น จานวน 1 ตู้ ขอเชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นางสาวดวงเดื อน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ดิ ฉั น นางสาวดวงเดื อ น ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง ได้ รั บ มอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญั ต ติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ ย นแปลงคาชี้ แจงงบประมาณรายจ่ า ย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รายการตูเ้ ย็น จานวน 1 ตู้
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
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ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี
นครล าปาง ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน รายการตู้เย็น จานวน 1 ตู้ ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนั บสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น จานวน 1 ตู้ งบประมาณตั้งไว้ 58,600 บาท
(ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
กองสวัสดิการสังคมตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อ
ตู้เย็น จานวน 1 ตู้ งบประมาณตั้งไว้ 58,600 บาท สาหรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ อาคารมูลนิธิชัย
พัฒนา แต่จากการสารวจราคาและคุณ ลักษณะตู้เย็นในปัจจุบันพบว่า ตู้เย็น 5 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า
24 คิวบิกฟุต มีราคาสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ทาให้ไม่สามารถจัดซื้อตู้เย็นขนาดดังกล่าวได้ แต่ยังมีความ
จาเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อนามาใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบสดสาหรับกิจกรรมการส่งเสริม
และพั ฒ นาอาชี พ ของศู น ย์ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ดั งนั้ น จึ งจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นอานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครลาปาง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 29 โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
ข้อความเดิม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็ น 5 ประตู ขนาด
ไม่ น้ อ ยกว่ า 24 คิ ว บิ ก ฟุ ต จ านวน 1 ตู้ เป็ น เงิ น
58,600 บาท ส าหรั บ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาชี พ อาคารมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา (ตามราคาใน
ท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0802.2/ว 1095 ลงวั น ที่ 28
พฤษภาคม 2564

ข้อความใหม่
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ตู้ เย็ น ขนาดไม่ น้ อ ย
กว่า 22 คิ วบิก ฟุ ต จานวน 1 ตู้ เป็ น เงิน 45,000
บาท สาหรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ อาคาร
มูลนิธิชัยพัฒนา (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0802.2/ว 1095 ลงวั น ที่ 28
พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 256 5) เพิ่ ม เติ ม ค รั้ ง ที่ 6/2 564 ห น้ าที่ 72
256 5) เพิ่ ม เติ ม ค รั้ ง ที่ 6/2 564 ห น้ าที่ 72 ลาดับที่ 14 (กองสวัสดิการสังคม)
ลาดับที่ 14 (กองสวัสดิการสังคม)
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ที่แนบมาพร้อมนี้
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทาให้ลักษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดั งนั้ น ขอได้ โปรดน าเรีย นต่อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติแ ก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน รายการตูเ้ ย็น จานวน 1 ตู้ ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติ จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกฯ ได้ อ ภิ ป ราย
ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาล
นครลาปาง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รายการตู้เย็น จานวน 1 ตู้ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29
ก าหนดว่า “การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ ายในงบลงทุ น ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริม าณ
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คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” ขอนาเรียนชี้แจง
ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นต่อท่านประธาน เพื่อให้ท่านสมาชิกใช้ประกอบการพิจารณาครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครล าปาง ท่ านประธานครับ ญั ตติขออนุมั ติแก้ไขเปลี่ ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรายการตู้เย็น จานวน 1 ตู้ อันนี้ถูกต้อง
ตามแผนตามอะไรทุกอย่าง ผมเห็นชอบและเห็นด้วยกับญัตตินี้อย่างยิ่งจึงอยากยกให้สองมือด้วยซ้าครับ
ท่านประธานขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติทุ ก ท่าน นายสมหมาย พงษ์ไพบู ลย์ สมาชิก สภาเทศบาลนคร
ล าปาง ผมก็ เห็ น ด้ ว ยกั บ ญั ต ติ นี้ น ะครั บ ก็ ต้ อ งขอขอบคุ ณ ทางฝ่ า ยบริห ารท างานละเอี ย ดมาก และได้
ประหยัดงบประมาณไปอีก 10,000 กว่าบาท ถ้าเราไม่สังเกตนะครับ แค่เปลี่ยนคิวบิกฟุตจากเดิม 24 มา
เป็น 22 ถ้าเราพูดตรง ๆ ว่าถ้าเราคิดไม่ซื่อไม่ตรงเราโมเมซื้อมา เงินเหลืออีกหมื่นกว่าบาทก็สามารถจะทา
ได้นะครับ แต่ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารและทางสภาของเราโดยเฉพาะท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้รับ
ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวนี้มาด้วย ทางสมาชิกสภาฯ ก็ต้องขอขอบคุณในความละเอียดอ่อนและเป็น
การบ่งชี้ด้วยว่าสภาของเราทางานไม่มีนอกไม่มีใน และพิจารณาได้อย่างเต็ มเม็ดเต็มหน่วยในแต่ละญัตติที่
เสนอเข้ามา ยกตัวอย่างญัตติน้ี เปลี่ยนแค่ตัวเลขแค่นั้น แทบจะมองไม่เห็น ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร
ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปราย
มาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ ไม่มีนะครับ ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ
นับองค์ประชุมครับ
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ ประชุม
ทั้งหมด 22 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่ า นใดเห็นชอบให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน รายการตูเ้ ย็น จานวน 1 ตู้ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 21 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ
ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 21 เสียง ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รายการตู้เย็น จานวน 1 ตู้,
ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน

5.4 ญั ตติ เรื่อ ง ขอเสนอญั ตติร่างเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.4 ญั ตติ เรื่อง ขอเสนอ
ญัตติรา่ งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญผู้เสนอครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลาปาง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน 1 ญัตติ
2. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาล
นครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน 55 เล่ม
3. โครงการประเภทค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 52 เล่ม
4. ร่างโครงการประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 52 เล่ม
ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี
นครลาปาง ขอเสนอญั ตติร่างเทศบั ญ ญั ติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางเพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติ จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
และหนังสือ
เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี
นครลาปาง ขอเสนอร่างเทศบั ญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้
มาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ป ระชุมสภาเทศบาลนครลาปางในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและ
เหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติ จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
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รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลาปาง

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครลาปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อสภาเทศบาลนครลาปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครลาปาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 1,164,469,395.06 บาท
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1.1.2 เงินสะสม จานวน 1,478,941,984.74 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 338,354,758.96 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 25 โครงการ
รวม 36,620,438.80 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอ่ หนีผ้ ูกพัน จานวน 134 โครงการ
รวม 39,117,145.33 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 7,867,404.07 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จานวน 677,499,983.47 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
23,495,345.62 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
23,985,839.52 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
จานวน
18,250,387.25 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จานวน
0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
5,205,215.64 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
207,866.17 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
291,459,329.27 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
จานวน
314,896,000.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 58,160,125.00 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 520,795,495.15 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
131,112,459.95 บาท
งบบุคลากร
จานวน
201,747,706.15 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน
158,080,537.83 บาท
งบลงทุน
จานวน
7,050,484.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน
22,764,307.22 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
40,000.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 45,534,404.55 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 70,575,146.91 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายรับจริง
จานวน
39,148,170.67 บาท
รายจ่ายจริง
จานวน
22,782,637.91 บาท
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กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ
จานวน
0.00 บาท
ยืมเงินสะสม
จานวน
0.00 บาท
กาไรสะสม
จานวน
16,365,532.76 บาท
เงินสะสม
จานวน
0.00 บาท
ทุนสารองเงินสะสม
จานวน
0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร
จานวน
34,869,040.42 บาท
ทรัพย์รับจานา
จานวน
151,654,000.00 บาท
ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลนครลาปาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายรับจริง
จานวน
3,809,292.35 บาท
รายจ่ายจริง
จานวน
2,457,276.97 บาท
เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ
จานวน
0.00 บาท
ยืมเงินสะสม
จานวน
0.00 บาท
กาไรสะสม
จานวน
0.00 บาท
เงินสะสม
จานวน
8,675,889.92 บาท
ทุนสารองเงินสะสม
จานวน
2,333,805.03 บาท
เงินฝากธนาคาร
จานวน
7,827,840.88 บาท
ทรัพย์รับจานา
จานวน
0.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
1. รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต

รายรับจริง
ปี 2564
23,495,345.62
23,985,839.52

ประมาณการ
ปี 2565
62,152,000.00
21,458,900.00

ประมาณการ
ปี 2566
62,652,000.00
19,751,000.00
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หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

18,250,387.25
0.00

13,001,500.00
6,600,000.00

11,500,000.00
6,600,000.00

5,205,215.64
207,866.17
71,144,654.20

3,930,000.00
60,000.00
107,202,400.00

3,787,000.00
60,000.00
104,350,000.00

291,459,329.27

273,860,000.00

277,050,000.00

291,459,329.27

273,860,000.00

277,050,000.00

314,896,000.00

321,937,600.00

334,600,000.00

314,896,000.00

321,937,600.00

334,600,000.00

677,499,983.47

703,000,000.00

716,000,000.00

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
2. รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร

131,112,459.95
201,747,706.15

142,283,670.00
262,546,260.00

145,297,360.00
271,727,740.00
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งบดาเนินงาน
งบลงทุน

158,080,537.83
7,901,034.00

238,253,580.00
32,591,990.00

250,867,500.00
24,347,500.00

งบเงินอุดหนุน

22,764,307.22

27,324,500.00

23,759,900.00

งบรายจ่ายอื่น

40,000.00

0.00

0.00

521,646,045.15

703,000,000.00

716,000,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

คาแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง
รายรับ
หมวดรายได้
ดอกเบีย้ รับจานา
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุดจานา

รายรับจริง

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

23,000,000.00
2,700,000.00

23,000,000.00
3,000,000.00

21,057,815.75
3,353,870.00

17,551,435.50
2,795,065.00
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ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
รายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้อ่นื
เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล
ร้อยละ 50
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
รวมรายรับ

10,143.76
-

61,496.36
-

30,000.00
-

70,000.00
-

6,290,683.93

5,622,052.14

6,600,000.00

6,600,000.00

10,484,473.22

9,370,086.91

11,000,000.00

11,000,000.00

4,193,789.29

3,748,034.76

4,400,000.00

4,400,000.00

45,390,775.95

39,148,170.67

47,730,000.00

48,070,000.00

ประมาณการ

ประมาณการ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาปาง
รายจ่ายจริง
รายจ่ายจริง
รายจ่าย
ปี 2563
ปี 2564
งบกลาง
672,649.50
520,288.00

ปี 2565
4,471,000.00

ปี 2566
2,409,000.00

งบบุคลากร

2,651,280.00

2,620,411.50

2,719,000.00

3,139,000.00

งบดาเนินงาน

1,264,674.96

756,097.37

4,454,200.00

4,669,200.00

36,000.00

0.00

27,800.00

61,800.00

21,113,146.44

18,885,841.04

22,128,000.00

22,116,000.00

25,737,750.90

22,782,637.91

33,800,000.00

32,395,000.00

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย

คาแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลนครลาปาง
รายรับ
หมวดรายได้
ค่าบริการสถานีขนส่ง
ค่าบริการห้องสุขา

รายรับจริง

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

1,084,934.00
-

649,594.00
-

1,080,000.00
5,000.00

845,000.00
5,000.00
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ค่าบริการสถานที่จาหน่ายสินค้า
859,500.00
342,000.00
ค่าเช่าทรัพย์สนิ อื่น ๆ
146,030.00
118,155.00
ดอกเบีย้
30,083.42
20,433.03
รายได้เบ็ดเตล็ด
306,782.78
300,829.82
เงินสนับสนุนจากงบประมาณ
1,200,000.00
รายจ่ายทั่วไป
รวมรายรับ
2,427,330.20
2,631,011.85
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลนครลาปาง
รายจ่ายจริง

รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย

รายจ่ายจริง

5,000.00
140,000.00
30,000.00
270,000.00

5,000.00
120,000.00
30,000.00
100,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

3,030,000.00

3,105,000.00

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2563
90,500.00
600,000.00
1,702,887.01
-

ปี 2564
107,200.00
520,000.00
1,646,685.75
181,890.00
84,183.88

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

ปี 2566
78,000.00
762,000.00
2,213,000.00
12,000.00
40,000.00

2,393,387.01

2,539,959.63

3,030,000.00

3,105,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 751,500,000 บาท
ประกอบด้วย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกเป็น
ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป

ยอดรวม
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปทัง้ สิ้น

105,150,260
18,683,800
219,192,280
20,314,200
7,754,100
90,651,100
9,078,200
23,825,900
70,041,000
6,011,800
145,297,360
716,000,000

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกเป็น
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการทั้งสิ้น

ยอดรวม
32,395,000
3,105,000
35,500,000

เหตุผล
เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานตามนโยบายของผู้ บ ริ ห าร ที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ต ามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป
---------------------------------------เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
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โดยที่เป็นการสมควรตัง้ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึน้ ไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลาปาง และโดยเห็นชอบของผู้วา่ ราชการจังหวัดลาปาง
ข้อ 1. เทศบัญญัตินเี้ รียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ 2. เทศบัญญัตินใี้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 751,500,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 716,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 35,500,000 บาท ดังนี้
ข้อ 5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
งบ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

ยอดรวม
105,150,260
18,683,800
219,192,280
20,314,200
7,754,100
90,651,100
9,078,200
23,825,900
70,041,000
6,011,800
145,297,360
716,000,000

ยอดรวม
2,409,000
3,139,000
4,669,200
61,800
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งบรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย

22,116,000
32,395,000

รวมรายจ่าย

ยอดรวม
78,000
762,000
2,213,000
12,000
40,000
3,105,000

ข้อ 5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
งบ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลาปางปฏิบัตกิ ารเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัตใิ ห้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลาปางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................
(ลงนาม)
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เห็นชอบ
(ลงนาม)

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกฯ ได้ อ ภิ ป ราย
ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครล าปาง ขออนุญ าตชี้แจงระเบีย บกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65
วรรคแรก บั ญ ญั ต ิ ว ่ า “งบประมาณประจ าปี ข องเทศบาลต้ อ งตราขึ้ น เป็ น เทศบั ญ ญั ติ ...” ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 4 กาหนดว่า
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“งบประมาณรายจ่าย หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอาเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูป แบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณด้วย” ข้อ 9 กาหนดว่า “เงินรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทา
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย”
ข้อ 11 กาหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่ นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอาเภออนุมัติ แล้วแต่กรณีตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ” ข้อ 25 กาหนดว่า “การพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่าง
งบประมาณรายจ่ ายของผู้ มี อ านาจให้ ค วามเห็ น ชอบหรือ อนุ มั ติ ให้ เป็ น ไปตามที ก าหนดไว้ ในกฎหมาย
ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 วรรคท้าย ก าหนดว่า “ญั ตติร่างข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้...” ข้อ 47 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ในการพิจารณาญั ตติร่าง
ข้อบัญญั ติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญั ติและลงมติว่า จะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญ ญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ” ข้อ 62 กาหนดว่า “เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควร
แล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้ค ณะกรรมการสภาท้องถิ่ นพิจารณาก่อนรับ หลัก การ ต้องมีสมาชิก สภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม” จากระเบียบข้อบังคับที่ผมได้
นาเรีย นชี้ แจงต่ อ ที่ ป ระชุม สภาฯ สรุ ป เป็ น สาระส าคั ญ ได้ ว่า การพิ จ ารณาร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีนี้ จะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ โดยในที่ประชุมต้องปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ ทั้งนี้ โดยก่อนที่จะ
ลงมติต้องให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายพอสมควร วาระที่สองขั้นแปรญัตติ ก็จะเป็นขั้นตอนและกระบวนการ
แปรญัตติของสมาชิกสภาฯ และนายกเทศมนตรีฯ ที่จะเปลี่ยนแปลงถ้อยคาหรือข้อความในร่างเทศบัญญัติที่
รั บ หลั ก การแล้ ว วาระที่ ส าม เป็ น ขั้ น ให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบตราเป็ น เท ศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขอน าเรีย นชี้แจงข้อระเบีย บกฎหมายที่เกี่ ย วข้องดั งกล่ าวข้ างต้น ต่อท่ าน
ประธานฯ เพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ผมขอพักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และจะกลับเข้ามาประชุมต่อในเวลา 13.10 นาทีครับ
พักการประชุม 1 ชั่วโมง
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เริ่มประชุมต่อ

เวลา 13.10 น.

นายนพดล ผดุ ง พงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม ผมขอให้
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 20 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอดาเนินการ
ประชุม ต่ อนะครับ ในข้อ 5.4 ญั ต ติ เรื่อ ง ขอเสนอญั ต ติ ร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อ ยเอกศั ก ดิ์ชัย หงษ์ ใจสี สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ในร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ. 2566 นี้ ที่ฝ่ายบริหารได้นาเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ในสมัยประชุมนี้นะครับ ในหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 ซึ่งทางสภาก็ได้ส่งให้กับทางสมาชิกทุกท่านซึ่งในขณะนี้ก็เป็นการเข้าสู่
การรับหลักการในวาระที่หนึ่ง ซึ่งในข้อบังคับของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554 ในข้อ 47 ซึ่ งก็ บั ญ ญั ติ ไ ว้ว่ า “ในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและ
ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้
ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายในเรื่องนี้พอสมควรแล้ว ” ซึ่งก็รับหลักการในข้อบังคับของการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ได้บัญญัติไว้แบบนี้นะครับ ซึ่งผมก็ดูแล้วว่าฝ่ายบริหารเจ้าของญัตติก็เสนองบประมาณ
รายจ่ายมาทั้งสิ้น 751,500,000 บาท ก็มีการแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 716,000,000 บาท และ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการทั้งสิ้น 35,500,000 บาท ซึ่งจากการที่ผมได้ศึกษาพิจารณาร่างเทศบัญ ญัติ
ข้อนี้ ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้จะเสนอได้ตามใจชอบตามใจของฝ่ายบริหาร ว่าจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนีใ้ ช้ เพราะว่ามัน
มีหนังสือซัก ซ้อมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2556 ซึ่งก็เป็นหนังสือที่ทางสภาก็ได้ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้อ่านนะครับ ว่าเป็น หนังสือ
ซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ก็ให้แนวทางในการ
จัดทางบประมาณไว้ ซึ่งก็จะเรียกว่าฝ่ายบริหารก็ต้องปฏิบัติตามหนังสือซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกาหนดเนื้อหาไว้สามด้านที่หนังสือซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทยนี้นะครับ ว่ามีการกาหนดการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี แนวทางการตั้งงบประมาณด้านรายรับ และแนวทางการตั้งงบประมาณด้าน
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รายจ่าย ดังนั้นการจัดทางบประมาณของเทศบาล ก็จะต้องเป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยนี้
ซึ่งผมเข้าใจว่าฝ่ายบริหารก็ต้องปฏิบัติไปตามหนังสือซัก ซ้อมของกระทรวงมหาดไทย ผมก็ได้ศึกษาดูใน
ร่างเทศบัญญัติของฝ่ายบริหารตรงนี้ก็ครอบคลุมแทบทุกด้านเรียบร้อยตามหนังสือซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทย
ด้วย ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ให้นโยบายไว้ว่าจะท าอย่างไร ซึ่งในการใช้งบประมาณ
ประจาปี 2566 สาหรับงบพัฒนาบ้านเมืองของเราให้รุ่งเรืองและพัฒนาต่อไป ก็จะมีอยู่ในหนังสือที่เขาต้อง
ปฏิบัติ เมื่อสภามีมติรับหลักการก็เข้าสู่วาระที่สอง ซึ่งก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการแปรญั ตติ และเข้าสู่
วาระที่สามก็คือการลงมตินะครับ ก็ถือว่าครอบคลุมเรียบร้อยหมดนะครับ ในการเสนอวันนี้ ก็จะมีสมาชิก
สภาฯ หลายท่านก็ได้เตรียมข้อมูลเตรียมหลักฐานเตรียมอะไรต่าง ๆ มาเพื่อที่จะได้อภิปราย ซึ่งก็เป็นหน้าที่
ของสมาชิกสภาฯ ในข้ อ 47 ก็ได้ระบุไว้แล้วว่า จะต้องอภิ ป รายก่ อ นรั บ หลักการ ผมก็เห็นด้วยกับร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายบริหารว่า สามารถบริหารบ้านเมืองรุ่งเรืองและพัฒนาต่อไปได้ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ท่าน
ประธานครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 ข้อที่ 23 กาหนดไว้ว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15
สิ ง หาคม ซึ่ ง เป็ น การเร่ ง รั ด เพื่ อ ให้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ ห้ ทั น ในวั น เริ่ ม ต้ น
ปีงบประมาณนั้น อันนี้ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายในหนังสือฉบับเดียวกัน ผมมีข้อสงสัยจะเรียนถามท่าน
ประธานว่า ในวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผา่ นมามีการประชุ ม สภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2565 ผมขอถามท่ า นประธานว่ า เหตุใดที่ท่านได้ถอนญัตติงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 นี้ อ อกไป
เหตุผลเพราะอะไร ผมขอทราบเพื่อที่จะได้ดาเนินการต่อไป ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารเทศบาลนครลาปางของเรา ที่ได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
ปี 2566 จากการที่ได้ศึกษาและได้ดูแต่ละหมวดการงานก็ครบถ้วนถูกต้อง แต่ผมจะขอเสริมและจะขอถาม
ทางฝ่ายบริหารกรณีที่ทาโครงการประกวดชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปางของเรา ตั้งงบประมาณไว้ ห้าแสน
กว่าบาท ผมก็เป็นห่วงครับท่านประธาน เพราะว่าเทศบาลของเรา ณ วันนี้มีโ ครงการขยายชุมชนจาก 43
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ชุมชน ณ วั น นี้ เ ป็ น 85 ชุมชน ผมก็ เ ป็ น ห่ ว งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่กับเจ้าของโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้
500,000 ตรงนี้จะพอดีกับความต้องการของคนในชุมชนหรือเปล่า ประกอบกับแต่ละชุมชนก็ยังไม่สมบูรณ์
เรียบร้อย ว่าจะบริหารกันไปในทางทิศใด จะเป็นคณะกรรมการในรูปแบบไหน อย่างไร ณ วันนี้ยังเป็นจิต
อาสาอยู่ แต่ผมเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่ได้ตั้งงบประมาณเผื่อทิ้งไว้ เผื่อโครงการคณะกรรมการจะสมบูรณ์แบบ
แล้วเรามาทาตรงนี้ ที่ผมเป็นห่วงคือเงิน 500,000 บาท 85 ชุมชนจะพอไหม แล้วโครงการนี้ผมขอฝากทาง
ฝ่ายบริหารด้วยว่า ถ้าโครงการนี้ได้ลงมือทาตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม กุมภาพันธ์
ผมอยากจะให้ประชาสัมพันธ์กับระเบียบกฎหมายกรณีดูแลทาความสะอาดในที่ตนเองและใกล้เคียง ผมเคย
อ่านเจอในระเบียบตรงนี้ แต่จามาตราไม่ได้ครับท่านประธาน ที่ระยะใกล้เคียงของเราประมาณเมตรครึ่ง
เจ้าของสถานที่หรือเจ้าของบ้านนะครับต้องเป็นคนดูแลรักษา แต่ปัจจุบันนีท้ ี่ผมมาเห็นคาร้องทุกข์หรือว่าอื่น ๆ
ที่ชาวบ้านเขาร้องขอให้ไปช่วยตัดหญ้า กอเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ทาเรื่องมาที่เทศบาล ทั้ง ๆ ที่เป็นหน้าบ้านตัวเอง
ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจถึ งระเบี ย บกฎหมายตรงนี้ มาช่วยกั น ดูแลตรงนี้ พอผมมาเห็น โครงการ
ประกวดหน้าบ้านน่ามอง ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เพราะว่าชาวบ้านจะได้มีกาลังใจมีจติ สานึกที่จะทาให้บ้าน
ตัวเองสะอาดลงมือทาเอง ไม่ต้องอะไรนิดอะไรหน่อยก็เขียนคาร้อง แต่ ณ วันนี้ผมเห็นแผนงานรักษาความ
สะอาดในเทศบาลของเราที่ท าเป็นรอบ ๆ ไป แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านดีครับ เหมาะสม และเป็นความ
ต้องการของชาวบ้าน แต่บางซอยอาจจะมองข้ามไปแล้วชาวบ้านที่อยู่ในซอยตรงนั้น มีบ้านหลังเดียว บางที
ก็เขีย นคาร้องมาช่วยมาตัด หญ้ าตรงนี้ให้หน่อย ผมในฐานะสมาชิก สภาเทศบาลนครลาปางเป็นตัวแทน
ชาวบ้าน ผมอาศัยประสบการณ์ชาวบ้านร้องขอมาเราไม่เขียนเลยคาร้องเราจะต้องเข้าไปดูในพื้นที่ก่อน
บางทีกอหญ้ามีอยู่แค่นี้นะครับท่านประธาน ก็เขียนคาร้องมาโทรมาหาเราให้เจ้าหน้าที่ไปตัดให้ ผมก็ฝาก
ตรงนี้ด้วยโครงการนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านหรือชุมชนให้รู้ข้อระเบียบตรงนี้ด้วย ช่วยกันคนละไม้
คนละมือ ถ้ามารอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเห็นใจเจ้าหน้าที่ครับ แต่ละวัน ๆ ทางานกัน แต่ทั้งนีท้ ั้งนั้นเห็นทางาน
กันแล้วก็น่าชื่นใจครับท่านประธาน เพราะชาวบ้านเขาเห็นจากสื่อลงไปใน LINE ลงไปในกลุ่มใหญ่ ๆ ชื่นชม
ทางฝ่ายบริหาร ชื่นชมเจ้าหน้าที่นะครับ ทางานเข้มแข็งบ้านเมืองสะอาดตาขึ้นมาเยอะ ไม่เหมือนสมัยห้าหก
ปีก่อนมา ณ วันนี้เจ้าหน้าที่ และฝ่ายบริหารเห็นความสาคัญ ในการดูแลบ้านเมืองเรื่องของความสะอาด
แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธาน ในงานประเพณีวัฒนธรรมของเรา ผมเป็นสมาชิกสภาฯ มาสามสมัย
อย่างเป็นทางการนะครับ ถ้าไม่ทางการก็สี่สมัย โครงการประเพณีวัฒนธรรมของเราอย่างเช่น ลอยกระทง
ปีใหม่เมือง ก็เห็นว่าตั้งงบประมาณมา 3,000,000 บาท ของงานลอยกระทง ปีใหม่เมืองก็ 2,500,000 บาท
กี่ปีก็ ตั้งงบประมาณมาแบบนี้ ผมก็เป็นห่วงอีกเหมือนกันครับท่านประธาน เพราะว่าปัจจุบันสินค้าอะไร
มากมายก็ขยับราคาขึ้นไปจะพอกันหรือไม่ ถ้างานแต่ละอย่างมาจากัดกันเรื่องเงิน เรื่องทอง ผมว่างานจะ
ออกมาไม่ดี เราต้องใจกล้าเอางบประมาณมาทาเยอะ ๆ เพื่ออะไรครับกระตุ้นเศรษฐกิจของเทศบาลเรา
ของบ้ านเมืองเราตอนนี้ เศรษฐกิ จก าลังจะเริ่มดี ขึ้น มาแล้ว เพราะฉะนั้น เราก็ เป็ นอี ก หน่วยงานหนึ่งของ
เทศบาลนครลาปางส่ ง เสริ ม กิจกรรมให้มีอย่างนี้ ไหน ๆ จะทาแล้วก็ทาให้ดีไปเลย เงิ น ก็ เ พิ่ ม มาอี ก
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ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วรูปแบบการดาเนินงานผมก็เห็นแบบเดิม ๆ นะครับ อยากเสนอแนะให้แตกต่างจากเดิม
แล้วอีก ข้อหนึ่งอยากจะเสนอนะครับ ตอนนี้ความจริงเครือข่ายของเทศบาลเราก็ เยอะ อย่างเช่น อบจ.
ท่องเที่ยว กลุ่มอนุรักษ์เมืองเก่า กลุ่มอะไรต่าง ๆ เยอะแยะไปหมด ถ้าเราประสานกันได้มาร่วมทาโครงการ
อย่างเช่น ลอยกระทงเราอาจจะมี อะไรแตกต่างจากที่ผ่านมา สะเปากลางแม่น้า แห่รถ เรามีอย่างอื่นไหม
ครับ ที่ จ ะสร้า งสี สั น ดึ งดู ด ให้ ค นต่ างจั งหวั ด ต่ า งอ าเภอ เข้ ามาเที่ ย วในเมื อ งของเรา เพื่ อ จะได้ ก ระตุ้ น
เศรษฐกิจ อั น นี้ เ ป็ น ข้ อ เสนอแนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็สงสารเจ้าหน้าที่ศึกษาที่ต้องรับผิดชอบเรื่องตรงนี้
งานเยอะมากเห็นโครงการที่ทามาแต่ละอย่างน่าสงสารมากครับท่านประธาน แต่เราก็อยากจะให้มีการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เดิม ๆ และดึงภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมงานตรงนี้ของเรา อย่ า งเช่ น อบจ. เทศบาลเมือง
เขลางค์ เขาก็พร้อมนะครับ จากที่เราเคยทางานคนเดียวมาทากันหลาย ๆ คน ความคิดแตกต่างมันก็เพิ่มขึน้ ๆ
ครับ มันก็จะน่าเที่ยวน่าดู คนเราถ้าออกบ้านมันก็ต้องใช้จ่ายในเมื่อใช้จา่ ยแล้วพ่อค้าแม่ค้าของเราก็จะมีเงิน
เสียภาษีให้กับเทศบาล เทศบาลของเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมา ชาวบ้านก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา ยิ่งปัจจุบัน
ค่าไฟก็แพง ค่าน้าก็ แพง เราต้องช่วยประชาชนที่ผมได้อภิป รายและกล่าวมานี้ ไม่ใช่ ความคิดของผมเอง
นะครับ ชาวบ้านเป็นคนพูด ผมเก็บเสียงความสะท้อนจากชาวบ้าน ชาวบ้านเขาพูดมาอย่างนี้ ผมก็มาคิดดู
ว่ามันน่าจะมีอะไรดี ๆ กับเทศบาลของเรา ในยุคเทศบาลสมัยนีอ้ ะไรก็ดีไปหมด ขออีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่อง
ของเศรษฐกิ จ ชาวบ้ า นจะได้ มี รายได้ หน้านี้เราก็ไม่ว่ากันเพราะเป็นหน้าฝนนะครับ ขายของได้บ้างไม่ได้
บ้างพอประมาณการกันได้ไม่ต้องทามาเยอะ แต่ถ้าถึงหน้าเทศกาลแล้ว หมดฝนแล้ว ชาวบ้านเขาเก่งครับ
เขาสามารถบริห ารจัด การเงิน ได้ เงิน นี้ ใช้ต รงนี้ ๆ เพราะฉะนั้ น เราก็ ดึงดู ด ตรงนี้ ใช้ โอกาสตรงนี้ ม าจั ด
กิจกรรม ดึงดู ดให้เขามาท่องเที่ยว ดีครับท่านประธานที่ ทางฝ่ายบริหารชุดนี้กับ สมาชิกสภาฯ ได้ท างาน
ร่วมกันทุกโอกาส มาประสานมือกัน ทางานเพื่อบ้านเมืองถึงจะมีบางสิ่งบางอย่างมาสะดุดขาบ้างอะไรบ้าง
แต่เราไม่ยึดติดนะครับ เราถือว่าข้างหน้าคือเป้าหมายของเราและชัยชนะของเรา ขอบคุณ มากครับ ท่าน
ประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมที ร า สั ท ธาธิ ก สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ดิฉันมีคาถามปรึกษาท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 จานวน 4 ฉบับ เป็นประกาศของเทศบาลนครลาปาง โดยลงชื่อ
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ลงชื่อ นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ซึ่งจาก
อานาจ ในการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งนี้ของผู้บริหารตอนนี้ยังไม่ชัดเจน ซึ่งทางท่านเลขานุการ
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สภาฯ ก็ได้แจ้งกับทางสภาแห่งนี้ว่า อยู่ในระหว่างปรึกษากับทางจังหวัด ดิฉันก็เลยอยากจะปรึกษา คือเชื่อ
ว่าครั้งนี้ ยั งไม่ เคยเกิ ด ขึ้นในสภาแห่งนี้ม าก่ อน จึงต้ องท าให้ ค ลายความสงสั ย และความไม่ส บายใจของ
ประชาชนและข้าราชการเอง และก็ตวั สมาชิกสภาฯ แห่งนี้ด้วย จึงอยากจะสอบถามท่านประธานว่า ข้อหนึ่ง
ตามวันและเวลาดังกล่าวที่ได้มีการประชุมและได้ประกาศใช้แผนพัฒนา แล้วก็การอนุมัติต่าง ๆ หลังวันที่ 5
กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ศาลประทับรับฟ้อง ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้นการบรรจุแผนใน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2566 สามารถกระทาได้หรือไม่ และถูกต้องตาม
ระเบียบหรือไม่ ข้อสอง หากในอนาคตศาลมีคาสั่งตัดสินไม่ว่าจะแง่ดีหรือแง่ร้าย ถ้าแง่ร้ายท่านผิดตามที่
ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด และสภาแห่งนี้ได้อนุมัติ ให้มีการใช้แผนพัฒนาดังกล่าวนี้ไป แผนพัฒนาที่บรรจุอยู่ใน
แผนเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 นี้ ในขณะที่อานาจของผู้ประกาศใช้แผนพัฒ นาไม่
ชัด เจนแบบนี้ จะมี ค วามเสีย หายต่ อ สภาแห่ งนี้ ห รือ ไม่ ค่ ะ เพราะว่าการประกาศใช้แผนพั ฒ นาก็ เพื่ อ ให้
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และหากเกิดความเสียหายต่อโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างที่
สาคัญ ๆ ย่อมมีผู้ร้องเรียนและให้ถือเป็นความเสียหายต่อ เงินภาษีของประชาชนโดยตรง หากเกิดความ
เสียหายจริงใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัติหรือการบริหารโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ค่ะ เป็นทางสภาด้วย
หรือเปล่า หรือว่าทางข้าราชการ หรือทางผูบ้ ริหาร ซึ่งอานาจในการประกาศใช้ยังไม่ชัดเจน แต่ว่าเนื่องจาก
พระราชบั ญ ญั ติ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ข้ อ 24 ที่ ร ะบุ ว่ า “ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนาไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไป
15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน” ดิฉันอยากจะปรึกษาหารือว่า
ถ้าแผนพัฒนาตรงนี้ ผู้ประกาศใช้มีอานาจที่ไม่ชัดเจน เราจะทาประกาศขึ้นมาใหม่หรือว่าประชุมแผนพั ฒนา
ตรงนีใ้ หม่ หรือทาส่วนไหนให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้มอี านาจประกาศใช้แผนอย่างถูกต้อง ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง เมื่อเช้าก็ได้อภิปรายไปแล้ว เรื่องอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ หลาย ๆ ท่านก็ยังวนอยู่ในสิ่งที่
ไม่ใช่อานาจหน้าที่ของตัวเอง เรื่องญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2566 อันนี้คือหน้าที่หลักของสมาชิกสภาเทศบาล ปีละหนึ่งครั้งในการพิจารณางบประมาณที่จะใช้จ่าย
ในงบประมาณปีหน้านะคะ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาเมือง ให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ เศรษฐกิจดี แต่ท่านไป
กังวลในสิ่งที่ท่านไม่มีอานาจ ไม่ใช่หน้าที่ของท่านแล้วก็ยกขึ้นมาปรึกษากันในสภาแห่งนี้ ครั้งแล้วครั้งเล่า
ในวันนี้ การลงนามในแผนของเทศบาล แต่ละแผนโครงการมาจากประชาชน แล้วก็เข้ามาสู่คณะกรรมการ
แผนพัฒนาเทศบาล ท่านนายกเพียงแต่ลงนามรับรองแผนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เท่านั้น แผนงานต่าง ๆ
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มาจากประชาชนทั้งนั้น ขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นแผน เป็นนโยบาย มาสู่การปฏิบัติมันมีขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งก็
น่าจะถูกต้องตามระเบียบกฎหมายวิธีการทางานของเทศบาลอยู่แล้ว แต่หน้าที่ของสภา สมาชิกสภาฯ เรามี
หน้าที่พิจารณางบประมาณเท่านั้น ถ้าท่านเห็นด้วย ท่านก็พิจารณาไปว่าตรงไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ในส่วนอานาจหน้าที่แผนจะมาถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ไม่มีใครสามารถตอบได้ในที่น้นี ะคะ เพราะไม่ใช่อานาจ
ของเรา ก็น่าจะโฟกัสให้ถูกจุดให้อยู่ในอานาจหน้าที่ของเราเท่านั้น ไม่อย่างนั้นมันก็ จะสะเปะสะปะออกนอก
เรื่อง ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมที ร า สั ท ธาธิ ก สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ดิฉันไม่ได้สงสัยในเรื่องของแผนพัฒนา งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 ดิฉันไม่ได้ว่าไม่ดีและไม่
ถูกต้อง ในกระบวนการทุกอย่างดีหมด อานาจของผู้ประกาศใช้แผน ดิฉันเห็นว่าตอนนี้เรามีท่านรองนายก
รักษาราชการแทน เราประกาศให้ถูกต้องให้ประชาชนทราบ และคลายความสงสัยว่าตอนนี้อานาจในการ
พิจารณา อนุมัติต่าง ๆ รวมถึ งประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 นี้ เป็นอานาจของใคร ณ
ปัจจุบัน ไม่ใช่อานาจเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ไม่ใช่นะคะ วันนี้เดือนสิงหาคมเราต้องชัดเจนกับประชาชนและ
ก็ทุกคนด้วย ขอบคุณค่ะท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง อภิปรายให้ตรงประเด็นเลยนะครับ
เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ญัตติที่เข้ามาในสภาก็แถลงโดยรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ก็ถูกต้องแล้วนะคะ ไม่เห็นมีอะไรผิดตรงไหนนะคะ ขอบคุณค่ะท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตอบโต้กันไปกันมาจะไม่จบนะครับ
(มทีรา : ขออนุญาตชีแ้ จงค่ะ) ให้อีกครั้งเดียวนะครับสาหรับเรื่องนี้ เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมที ร า สั ท ธาธิ ก สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปางขออนุญาตชี้แจงในหน้านี้ตามแผนพัฒนาเพิ่มเติมหน้าแรกที่เราประกาศใช้ให้ประชาชนทราบภายใน
15 วันนับจากที่ได้แผนนี้ ตรงนีท้ ี่อยากจะให้พจิ ารณาดูก่อนว่าถูกต้องไหมเท่านั้น ขอบคุณค่ะท่านประธาน
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่ อ ความชั ด เจน ผมขอเชิ ญ
ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ ช่วยชี้แจงการจัดทาแผนนีด้ ้วยครับ เชิญครับ
นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ขออนุญาตชี้แจงกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเพิ่มเติมตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ
ได้ส อบถามว่าการประกาศใช้แผนเพิ่มเติมฉบับ ที่ได้นาเข้าสู่ที่ประชุมสภาในครั้งที่ผ่านมานะคะ ทั้งหมด
มีจ านวนสี่ ฉ บั บ ซึ่งเป็ น แผนเพิ่ ม เติ ม ครั้งที่ 9/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565 แผนพั ฒ นาเพิ่ มเติ ม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9/2565 พ.ศ. 2561 - 2565 แล้วก็ฉบับที่ 3 เป็นแผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ประจาปี
2566 - 2570 ฉบับที่ 4 เป็นแผนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565 ประจาปี พ.ศ. 2566 - 2570 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ได้กาหนดให้อานาจในการเปลี่ยนแปลงเป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เห็ น ชอบก็ ส่ งให้ ผู้ บ ริห ารประกาศใช้ อ านาจในการเพิ่ ม เติ ม ตามระเบี ย บดัง กล่ าวข้อ 22
เป็นอานาจของคณะกรรมการสนับ สนุนที่จะต้องยกร่างเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒ นาพิจารณาเมื่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบ ผู้บริหารก็จะประกาศใช้นะคะ ดังนั้น กระบวนการใน
การจัดทาแผนดังกล่าวได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนและวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการประชุม
ของคณะกรรมการสนับสนุนเมื่อยกร่างเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาในวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมาเมื่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเห็นชอบผู้บริหารก็ประกาศใช้และก็ประกาศให้ประชาชนได้ทราบ เนื่องจาก
กองยุ ท ธศาสตร์ ฯ ไม่ ได้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การฟ้ อ งร้อ งหรือ การยื่ น ต่ อ ศาลกรณี ใดใดทั้ งสิ้ น เราได้ รั บ
หนังสือเวียนจากปลัดเทศบาลเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ว่า มีหนังสือจากศาลากลางจังหวัดลงวันที่ 8 สิงหาคม
2565 เกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกระบวนการในการจัดทาแผนดังกล่าวได้เสร็จสิ้ นไปแล้วไม่สามารถ
ถอยกลับมาประกาศใหม่ได้ค่ะ และประกอบกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายของเราได้เริ่มต้นต่อจากการ
ประกาศใช้แผนเป็นลาดับขั้นมา จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณ ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ครับ
ก็ไม่มีประเด็นในเรื่องนีแ้ ล้วนะครับ เราก็จะพิจารณากันเฉพาะในเรื่องที่ว่าเราจะรับหลักการหรือไม่ สาหรับ
สมาชิกสภาฯ ที่จะต้องพิจารณานะครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ผมต้องขอชี้แจงก่อนนะครับ ว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 และแผนที่จัดทา
เพิ่มเติมมานี้เป็นแผนที่ดีนะครับ มีครบทุกมิติของบ้านเมือง จากที่ท่าน ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ชี้แจงเมื่อ
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สักครู่ผมก็เข้าใจนะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งชอบด้วยกฎหมายผม
เห็ นด้ว ยนะครับ ซึ่งในวั นประชุมก็ มีท่านรองนายกฯ นั่งเป็นประธานอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาก็ มีก ารประชุม
คณะกรรมการถูกต้องอยู่แล้วนะครับ แต่ทีน้ีประเด็นที่เราสงสัย กัน ณ วันนี้ ประเด็นไข่แดงจริง ๆ คือว่าตาม
ระเบียบในการจัด ท าแผนพั ฒ นาในข้อของการจัดท าแผนและการประกาศใช้ เมื่อสัก ครู่ที่ท่าน ผอ.กอง
ยุทธศาสตร์ฯ ได้ชี้แจงเองว่า ถ้ามติในที่คณะกรรมการประชุมแผนได้เสร็จสิ้นแล้วก็ต้องส่งไปให้ผู้บริหาร
เพื่อประกาศใช้ต่อ ที่สงสัยก็คื อการตีความนิยามของคาว่าผู้บริหาร ณ ขณะที่ประกาศนะครับ ที่เป็นข้อ
โต้แย้งและข้อสงสัย กั นในวันนี้ว่าจะใช่ท่านรองนายกฯ ที่รัก ษาราชการแทนหรือว่าเป็นท่านนายกนิมิตร
จิวะสันติการ ก็เรื่องราวที่เราได้รู้และได้ทราบกันประเด็นมีเท่านี้จริง ๆ ครับท่านประธาน อยากจะให้ชี้แจง
ตามระเบียบเพราะมันมีขั้นตอนของมันอยู่เพราะว่าเมื่อทาแผนเสร็จผูบ้ ริหารประกาศ พอประกาศเสร็จต้อง
จัดทางบต่อมันเลยเชื่อมโยงมาถึงญัตตินี้นะครับ เพราะแผนที่ประชุมเพิ่มเติมสามสี่เล่มที่ผ่านมา มันถูกยัด
เข้าไปในเล่มสีเหลืองเล่มงบประมาณปี 2566 นี้หลายสิบโครงการครับท่านประธาน ซึ่ง ณ ตอนนี้ไม่มีใคร
สามารถตอบได้เลย คาตอบก็ไม่ชัดเจนคือจะให้เราพิจารณากันไปดื้อ ๆ แบบนี้หรื อครับ ผมอยากได้ความ
ชัด เจนว่าอานาจหน้าที่ของผู้บริหารในการประกาศแผนและมันเชื่อมโยงต่อไปถึงการท างบมันผิดพลาด
ตรงไหนควรจะกลับไปแก้ตรงขั้นตอนนั้นไหม อาจจะมีการประกาศแผนใหม่โดยรองนายกฯ รักษาราชการ
แทนก็ได้หรืออะไรที่มันถูก ต้อง ซึ่งโครงการดี ๆ มีเยอะครับท่านประธาน ผมไม่อยากให้มันมาตกม้าตาย
เพราะขั้นตอนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถแก้ไขได้อยู่ครับท่านประธาน ถ้าต่อเนื่องไปอีกผมว่าจะแก้ไขยากขึ้น
ครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติม ไหมครับ
ไม่มนี ะครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครลาปาง ท่านประธานครับ ผมว่าเราหลงประเด็นกันนะครับ แผนพัฒนาเพิ่มเติมสี่เล่มที่อยู่ในมือของพวกผม
อยู่ในมือของสมาชิกทุกคน ก็ไม่ผิดนะครับ ร่างเทศบัญ ญัติก็ไม่ผิด แต่ว่าเราต้องมาคิดดูว่าคนประกาศใช้
แผนบุคคลที่ประกาศใช้แผน โดนคาสั่งของศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 81 ผมจะพูดเท่านี้ไม่พูด
อะไรมาก เพราะจะโดนประท้วงอีก มันจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คือแผนทั้งหมดนีม้ ี 50 โครงการเป็นเงิน
อยู่ ห้ า สิ บ กว่ า ล้ า นผมก็ ไ ม่ อ ยากให้ มั น ตกไป แล้ ว ก็ เอาแผนทั้ ง หมดมาจั ด ท างบประมาณ ในระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 3
วิธีการจัดทางบประมาณ ข้อ 22 เขาให้ใช้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทา
งบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณรายรับและประมาณรายจ่ายให้หัวหน้าหน่วยการคลัง
รวบรวมรายงานให้เงินและสถิติต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อประกอบการคานวณและตั้งงบประมาณเสนอต่อ
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เจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณ ท่ า นปลั ด ก็ ไ ม่ อ ยู่ ใ ช่ ไ หมครั บ ผมจะได้ ส อบถามท่ า นปลั ด ท่ า นเป็ น เจ้ า หน้ า ที่
งบประมาณ ผมก็อยากจะสอบถามไม่เป็นไรครับ จากโครงการทั้งหมดนี้มันเป็นโครงการที่ดี เทศบัญญัติก็ดี
เราก็ไม่อยากให้มันตกไป ผมอยากเสนออย่างนี้นะครับท่านประธาน เราเป็นสมาชิกสภาฯ เราก็ทาเพื่อชุมชน
เพื่อประชาชนอยู่แล้ว อยากให้ทางฝ่ายบริหารยกเลิกแผนที่ประกาศมา วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ออก
และให้ท่านประกาศใหม่ให้ผู้มีอานาจหรือผู้ที่รัก ษาราชการแทนประกาศใหม่ แล้วก็เอามาเสนอให้สภา
พิจารณา อย่างนี้ผมว่าสามารถไปด้วยกันได้ทุกฝ่าย อย่างนี้มันกากวมครับ ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ถ้าเรา
บอกว่าผู้ประกาศแผน ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของศาล ตามมาตรา 81 แล้วแผนทั้งหมดอยู่ในนี้แล้ว
มันผิดนะครับ ท่านประธาน เป็นแผนที่ไม่ ชอบด้วยกฎหมาย เขาก็บ อกอยู่แล้วจะทาอย่างไรดีครับ ผมขอ
ปรึกษาหารือนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอวินิจฉัยนะครับ เราก็จะประชุม
กันตามระเบียบวาระของงบประมาณที่จะต้องผ่านสภาในชั้นรับหลักการวันนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณา
อยู่ในสองประเด็นที่ว่า ท่านจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการนะครับ เพราะเรื่องอื่นผมไม่ก้าวล่วงผมเป็น
ประธานเฉพาะในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ผมก็จะพิจารณาในหัวข้อในวาระการประชุมที่ผมจะต้องดูแลนี้ เพื่อให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และถูกต้อง ในการประชุมครั้งนี้ ผมก็อยากจะขอมติที่ประชุม
เลยนะครับ ผมขอปิดการอภิปรายแล้วนะครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ในเมื่อยังไม่มีข้อสรุปข้อยุติ ผมในนามสมาชิกสภาฯ ก็ต้องปกป้องตัวเองนะครับ ไม่ทาผิดกฎหมาย
แน่นอน ผมจะไม่รับหลักการในวาระที่หนึ่งและไม่ขออนุมัติตรงนีค้ รับ ขอบพระคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ยรติทุกท่าน กระผม นายภัท ร โลหิตกาญจน์ สมาชิก สภาเทศบาล
นครลาปาง ผมขอเพิ่มเติมนะครับ ตามข้อบังคับระเบียบการประชุมสภา ข้อ 16 ท่ านประธานต้องดาเนิน
กิ จการของสภาท้ อ งถิ่ น ไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด ในเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค ลุ ม เครือ แบบนี้ ไม่ ชัด แจ้ งใน
กฎหมายหรือไม่ได้มีการชี้ชัดหรือวินิจฉัยใด ๆ เลย ซึ่งตามที่ผมได้อภิปรายมา แผนทุกอย่างบรรจุอยู่ในเล่ม
งบประมาณปี 2566 ผมไม่อาจที่จะรับร่างหลักการในวาระนีไ้ ด้จริง ๆ ครับ ขอบพระคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
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นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมก็
อยู่ในสภามาพอสมควรหลายสมัยก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน เราก็ประชุมกันได้อย่างราบรื่น
ก็เห็นความสาคัญ ของเทศบาลของเรา งบประมาณต่าง ๆ นั้นเราก็ทาเพื่อความโปร่งใสของผู้บริหารและ
ของทุก ๆ ท่าน การทาแผนครั้งนี้ สาเร็จได้ก็เพราะบุคลากรของเรา เขามีความสามารถ เขาเก่งในด้านการ
จัดทาแผนอยู่แล้ว ทีน้ีมันมีข้อผิดพลาดอยู่นิดเดียวไม่ใช่บุคลากรที่ผดิ มันเป็นขั้นตอนในการเสนอ นาญัตติใส่
เข้าไปมันผิดตรงที่ว่าท่านนายก ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มาเซ็น ถ้าเป็นรองนายกฯ เซ็นผมไม่ว่าเลย
นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะทาอย่างไรให้มันโปร่งใสให้มันไม่มีคดี ไม่มีการว่าความกัน ไม่มีอะไรเป็นไปด้วย
ความราบรื่ น เราจะหาวิธี ก ารแก้ อ ย่ างไร ผมว่ าถ้ าเป็ น แบบนี้ มั น ไม่ จบง่า ย ๆ นะครับ อาจจะถึ งระดั บ
ท่านผู้ว่าพิจารณา เพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันพิจารณาดู ยังไม่สายเกินไปนะครับ เรายังมีวิสามัญก็ได้ไม่เห็น
เป็ น อะไรเลย ผมยิ น ดี ที่ จะเข้ ามาร่ว มการประชุ ม ทุ ก ครั้ งขอให้ ถู ก ต้ อ งตามขั้น ตอนของการเสนอญั ต ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 นี้ ผมก็เป็นห่วงทางฝ่ายบริหารเหมือนกัน ว่าแผนที่ท่านเสนอมาวันนี้
ขั้นตอนมันอาจจะถูกตั้งแต่เบื้องต้น แต่มันผิดตรงที่เอามาใส่ในเล่มสีเหลือง ถ้ารองนายกฯ ที่รักษาราชการ
แทนนายกเป็นผู้ลงนาม ผมยินดีที่จะยกมือให้ครับ ผมคนหนึ่งครับที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ขอบพระคุณครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธ านสภาเทศบาล นครล าปาง เชิญ นายกรณฐพรครองภพ
สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้ านไตรภพ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง เรื่องแรกเลยตอนนี้ผมรู้สึก ว่ามันไม่ใช่บ รรยากาศของการประชุมสภา
อีกอย่างผมรู้สึกเหมือนโดนดูถูกผมไม่ใช่คนโง่นะครับ และผมเชื่อว่าสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในห้องนี้หลาย ๆ คน
ก็ไม่ใช่คนโง่ เรามีตัวตนของเราเอง เรามีอิสระทางความคิด เราผ่านมาจากการเลือกตั้งเหมือนกับทุกท่าน
24 คน ทีนี้ผมเชื่อว่าการจะทาอะไร ณ วันนี้ ถ้าเราเห็นชอบเห็นด้ วยเราก็ยกมือ ผมไม่มีกุนซือนะครับ ผมไม่
มีใครส่ง Line ให้ผม ที่ต้ อ งคอยบอกว่าผมต้องทานั่นทานี่ ผมไม่มี ผมยื่นโทรศัพท์ให้ทุกคนดูได้เลย ผมคิ ด
เองผมอ่านเองผมเข้าใจของผมเอง สมาชิกที่นี่ก็เหมือนกันทุกคน ทีนี้ผมขออนุญาตกลับเข้ามาในวาระของเรา
ดีกว่านะครับ ผมเตรียมเนื้ อหามานะครับ ในเรื่องของโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้าน
กีฬา งบประมาณ 4,000,000 บาท ผมเห็นด้วยนะครับ และเห็นชอบมากเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขออนุญาต
ช่วยส่งเสริมด้านการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลในเรื่องของฟุตซอล ฟุตบอล บาสเกตบอลและวอลเลย์บอล
และกี ฬ าอื่น ๆ เข้าไปด้วย เพราะที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าเป็ นเรื่องของโควิด แต่ ณ ตอนนี้ มันเริ่มดีขึ้นแล้ ว
ต่อมานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนัก ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งเรามีนโยบายว่าเราจะ
พัฒนาศักยภาพสุขภาพของคนในเทศบาลนครลาปาง เรามีโครงการสวนสาธารณะดีดีมากมายและทุกวันนี้
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มันก็เริ่มเสร็จเป็นรูปธรรมให้เห็นแล้ว แต่ ณ วันนี้เหตุการณ์ที่คนไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นคือ สงครามรัสเซีย
ยูเครน สิ่งที่ตามมาตอนนี้ ผมขอใช้เวลาพูดหน่อยนะครับ กับงบประมาณเจ็ดร้อยกว่ากว่าล้านบาท ผมจะไม่
รีบพูดเพราะผมเชื่อว่ามันสาคัญ พอมันเกิดสงครามเยอะ ๆ ทุกวันนี้ทุกคนทราบไหมครับว่า ธนาคารกลาง
แห่งประเทศไทยบอกว่าไตรมาสที่ 3 อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย พุ่งไปถึง 6.5 เปอร์เซ็นต์ เกิดอะไรขึ้นครับ
คนไทยกาลังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละ 840 บาท ผมจะอธิบายว่ามันเชื่อมโยงอย่างไรกับเล่มสีเหลืองนะ
ครับ ผมเองคนชนชั้นกลางรวมถึงทุก ๆ ท่านที่อยู่ในห้องนี้เป็นคนที่มีรายได้เยอะแยะเลย ทุกคนไม่ได้รับ
ผลกระทบหรืออาจจะแค่รู้สึกว่า ไปซือ้ ก๋วยเตีย๋ วแล้วแพงขึ้น ของแพงขึ้นเล็กน้อย แต่ทีน้ีนะครับคนรากหญ้า
พ่อค้าหาบเร่กาลังได้รับผลกระทบโดยที่ เขาไม่รู้ตัว ผมกาลังจะสะท้อนไปถึงโครงการเช่น กาดกองต้า ถนน
วัฒนธรรม หรือการจัดงานรถม้าที่ใช้งบประมาณถึง 1,000,000 บาท เราเคยมานั่งพูดคุยกันไหมครับว่า
โครงการทั้งหลายเหล่านี้เคยมีตัวชี้วัดไหมว่า มันก่อเกิดประโยชน์แบบเป็นรูปธรรมในเทศบาลนครลาปาง
เศรษฐกิจ ทางอารมณ์หรือว่าเราทาเพราะว่าเราเคยทากันมาเรื่อย ๆ แบบนี้ครับ ผมว่าถึงเวลาที่เราต้องมา
นั่งตระหนักมานั่งทบทวนดูว่า เทศกาลทั้งหลายเหล่านี้หรือกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ในยุคนี้ มันควรเดินต่อ
ไหมหรือควรปรับปรุงไหม ทุกวันนีพ้ ่อค้า แม่ค้า บ่นว่าขายของไม่ได้ นี่มันยุคไหนแล้วผมเข้าใจ เงินมันเข้าไป
ในแพลตฟอร์ ม คอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับ TikTok, Shopee, Lazada ย้อนกลับมานะครับ ทุกท่านทราบ
ไหมว่า มาม่า พึ่งยื่นเรื่องต่อกรมการค้าว่า ขอขึ้นราคาจากซองละ 6 บาท เป็นซองละ 8 บาทสาหรับคนที่
อยู่ในห้องนีร้ ู้สึกเฉย ๆ แต่ทราบไหมครับว่า ซองหนึ่งซองราคาขึ้นเกือบ 30% มันมีผลต่อคนรากหญ้าขนาด
ไหน ถ้าพูดถึงเขตหนึ่งคนชุมชนประตูตาลเดือดร้อนแน่นอนที่นั่นลาบากเยอะ ดังนั้นผมจึงขอเรียนต่อท่าน
ประธานสภาฯ ถึงฝ่ายบริหารว่า ช่วยหน่อยได้ไหมครับเราทาโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือคนราก
หญ้าเหล่านี้ คุณอาจจะจัดตลาดพิเศษขึ้นมาก็ได้ตลาดชั่วคราวก็ได้เป็นตลาดที่ให้คนที่จะมาค้าขาย ขาย
อาหารในราคาไม่เกิน 30 บาท บางคนบอกฉันจะมาขายของกาไรนิดเดียวฉันไม่มาขายไม่ว่ากันที่นี่ไม่ใช่ที่
ของคุณ คุณอยากขายได้กาไรเยอะ ๆ คุณไปขายหน้าบ้าน แต่เทศบาลต้องการขายเพื่อควบคุมราคาให้ได้
30 บาท สิ่งที่เกิดขึ้นประโยชน์สองฝั่ง ฝั่งแรกคือผู้ประกอบการคนที่มาขายก็อาจจะขายได้ปริมาณที่เยอะ
กาไรน้อยก็จริง แต่ปริมาณที่เยอะเขาอยู่ได้ สองคือ เรากาลังจะช่วยเหลือคนในเทศบาลนครลาปางที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ล่าสุดผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงคืนผมต้องการจ่ายค่า ก๋วยเตี๋ยว 60 บาท ที่ปั๊มน้ามัน
แห่งหนึ่ง มันใช่เหรอครับ แล้วรายได้ของคนทุกวันนี้คนเก็บของเก่าต่าง ๆ จ่ายไหวไหมมื้อละ 60 บาท แค่ม้ือ
เดียว ผมว่าถ้าเราสามารถทาตลาดตรงนี้ขึ้นมาได้นาไปใส่ในโครงการหรือทางฝ่ายบริหารนาไปประยุกต์ดู
เราสามารถช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองในราคาที่ถูกที่เขาอยู่ได้ ตรงนี้นะครับที่ผมอยากฝากถึงท่านฝ่าย
บริหารผ่านท่านประธานสภาฯ ช่วยพิจารณาตรงนีห้ น่อยกับงบประมาณตรงนี้ ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
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นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาล นครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครล าปาง เกี่ ย วกั บ การจะลงมติ ที่ เสนอญั ต ติ ร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 2566 นี้
ผมอยากจะขอให้ท่านประธานลงมติแบบเป็นรายชื่อตามตัวอัก ษรนะครับท่านประธาน จะได้บันทึกในที่
ประชุมนะครับ ขออนุญ าตนะครับ ท่านปลัดเข้ามาพอดี ผมต้องขออนุญ าตเรียนถามท่านปลัด ผ่านท่าน
ประธาน ท่านตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะครับ ผมอยากเรี ย นถามท่ า นปลั ด ว่ า ตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการกระทาทุจริตมาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 ท่านปลัดเห็นว่า ท่านนายก
นิมิตร จิวะสันติการ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่วันไหนครับ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม หรือวันที่ 10 สิงหาคม
ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงในที่ประชุมครับ ขอเรียนถามท่านปลัดตรงนี้ก่อนนะครับ เนื่องจาก
ท่านเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ท่านจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
นายชาตรี สุ ข ารมย์ ปลั ด เทศบาลน ค ร ล า ป า ง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง ขอโทษด้วยนะครับ
เมื่อสักครู่ผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ผมขอทบทวนหน่อยนะครับ ว่าเมื่อสักครู่ท่านถามผมว่าเรื่องงบประมาณ
หรือเรื่องอะไรครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ผมถามว่า ตามคาสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับมาตรา 81 ท่านให้นายกนิมิตร จิวะสันติการ
หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันไหน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมหรือว่าตามคาสั่งตามหนังสือของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ลาปางส่งมาในวั นที่ 10 สิงหาคม ผมอยากรับ ฟั งความเห็นของท่านเฉย ๆ อยากถามว่าอันไหนถู ก ต้อง
ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
นายชาตรี สุ ข ารมย์ ปลั ด เทศบาลน ค รล า ป าง กราบเรี ย นท่ านประธานสภาฯ ที ่ เ ค ารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาต
ชี้ แ จงแบบนี้ น ะครั บ เรื่ อ งตั ว บทกฎหมายผมเชื่ อ ว่ า ในมุ ม มองของนั ก ก ฎหมายไม่ ว่ า กู รู ทั้ ง หลายใน
ระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นก็แล้วแต่ ในมุมมองของนักกฎหมายก็มีมุมมองที่แตกต่างกัน แต่อย่างไร
ก็แล้วแต่ในความเห็นส่วนตัวของผม กฎหมายต้องแบ่งเป็นชั้นของกฎหมาย กฎหมายแม่อะไร กฎหมายลูก
อะไร ลาดับชั้นอะไร พรบ. ออกเพราะอะไร ออกโดยใครอะไรอย่างไร ผมเองผมไม่ได้จบนิติศาสตร์ ผมจบ
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รัฐศาสตร์ แต่ในเชิงของผมเมื่อผมอ่านดูแล้วในความรู้สึกส่วนตัวของผม กฎหมาย ป.ป.ช. ถ้าเราลองอ่าน
ดูดีดีมันเป็น พรบ. ที่ออกมาจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งถ้าถามผม ผมก็ได้ยินว่าคาสั่งทางปกครอง คือมุมมองของ
ผมไม่ใช่คาสั่งศาลปกครองมันเป็นผลของกฎหมายในตัวของมัน ดังนั้นที่เขียนว่ามาตรา 81 ที่บอกว่ าเมื่อ
ศาลประทั บ รั บ ฟ้ อ งในความคิ ด ส่ ว นตั วของผม ผมว่ ากฎหมายมั น ก็ เขีย นไม่ ชั ด เจน ผมเองผมเคยถาม
เจ้าหน้าที่ในกรมคนหนึ่ง ขออนุญาตไม่เอ่ยนาม ผมถามว่าเรื่องกฎหมายตรงนี้มันเป็นอย่างไรมันตีความว่า
อย่างไรในมุมมองของนักกฎหมาย เขาถามผมว่าคุณอ่านกี่รอบแล้วตรงนี้มาตรา 81 ผมอ่านสั้น ๆ ช่วงที่
highlight อยู่แค่น้ีเองว่ามาตรา 81 เมื่อศาลประทับรับฟ้องต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีความเห็น
อย่างอื่น ผมถามเขา เขาก็บอกว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังหนึ่งเรื่องได้ไหม สมมติว่าในซอยบ้านคุณมันมีมติของ
กรรมการชุมชนเขาเขียนป้ายบอกว่า ถนนเส้ นนี้ห้ามเข้าเว้นแต่ฝนตกให้เข้าได้ เขาถามว่าถ้าฝนไม่ตก เราจะ
ท าอย่างไร เขาถามผมแบบนี้ ในเชิงของกฎหมายผมไม่ได้จบนิ ติศ าสตร์ ผมก็ ได้ฟั งเขา แต่ถ้ าได้ม าอ่าน
ประกอบแล้วถามผู้ รู้แล้วกฎหมายมีผลพวงของกฎหมาย ไม่ใช่คาสั่งทางปกครองสาหรับ เรื่องนี้นะครับ
ส่วนประเด็นที่ว่าหนังสือผู้ว่ามานั้น ถ้าดูดีดีท่านก็ไม่ได้สั่งอะไร ท่านให้ถือปฏิบัติ ในมุมมองผมเรื่องนี้ผมขอ
อนุญาตชีแ้ จงแบบนีน้ ะครับ ขอบคุณครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านปลัดนะครับ ขอบคุณ
ในความคิดเห็นของท่าน ผมคิดว่าก็ชัดเจนพอแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง
นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ผมได้เห็นสมาชิกหลายท่ า นที่ได้กล่าวถึงร่างเทศบัญญั ติงบประมาณปี 2566 ตัวผมเองเห็นด้วย
เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น แต่ที่ผมติดใจในหนังสือแผนพัฒ นาท้องถิ่น ผมเห็นด้วย
นะครับ ทั้งสี่เล่มที่เข้ามา ผมว่าใช้ได้ดีด้วยซ้าไป แต่ การที่เซ็นประกาศเป็นนายกเทศมนตรีนครลาปางและ
ในวันนั้นวันที่ 15 สิงหาคม ที่เราประชุมกันมาท่านรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี
นครลาปางได้ถอนญัตติร่างเทศบัญญัติไป ผมก็คิดว่า ท่านคงจะทาแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยที่ท่านเป็นคนเซ็น
ด้วยและส่งกลับมาใหม่แต่แบบนี้มันไม่ใช่ครับ ในเมื่อมั นไม่ใช่ผมถามว่ามันจะถูกในตัวบทของกฎหมายไหม
ในเมื่อตัวท่านนายกเทศมนตรีนครลาปางก็โดนศาลคดีอาญาทุจริตฟ้องอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณประจาปี 2566 นี้ ผมจึงไม่รับหลักการด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
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นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาล นครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปางภัทร ผมขออนุญาตผมขออธิบายเสริมนะครับ ผมคาดว่าใกล้จะสรุปแล้วนะครับ คือแบบนี้ครับท่าน
ประธาน องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ถู ก ก าหนดให้ เป็ น ทบวงการเมื องถู ก ต้ อ งไหมครับ และประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ประกาศให้ใช้ฉบับที่ 1 ก็ยังคงสถานะให้ทบวงการเมืองเป็นนิติบุคคล ในเมื่อมันมี
ข้อสงสัยหลายประการในอานาจ ซึ่งนายกเป็นผู้แทนของนิติบุคคลถูกต้องไหมครับ ท่านลองคิดภาพตาม
ซึ่งพอผู้แทนเราไม่มีอานาจในนิติบุคคลแล้วที่จะกระทาการลงนามเพื่อผูกพันใดใดแล้วนับตั้งแต่ที่มีข้อสงสัย
เกิดขึ้น เราก็แค่เอาคนรักษาราชการแทนและทาให้ถูกแค่นั้นเองท่านประธานครับ ผมเป็นห่วงตรงนี้จริง ๆ
ครับ ผมอยากจะเสริมว่าในที่นี้ 24 คน คือท่านสมาชิก ที่ท่านได้อภิปรายมาท่านก็มีความคิดเป็นของตัวเอง
ท่านก็ไม่ได้โง่ไม่ได้อะไรผมก็เข้าใจเคารพตรงนี้ แต่ผมแค่อยากเตือนเท่านั้นเองท่านประธานครับ มันยังไม่สาย
ที่จะทาให้ถูกต้องขอบพระคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตใช้เวทีตรงนีท้ าหน้าที่ของตัวเองอภิปรายถึงร่างเทศบัญญัติ เพื่อที่จะได้เสนอแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนะคะ ขออนุญาตพูดถึง โครงการในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 การทาถนนและท่อระบายน้าในชุ มชนนะคะ จากที่ดิฉันได้ศึกษาดูใน
ตัวร่างโดยเฉพาะในเล่มสีฟ้านี้ ทราบว่ามีโครงการที่ทาเรื่องของถนนและการปรับปรุงท่อระบายน้าในชุมชน
ในถนนเส้นเล็ก ๆ ต่าง ๆ ในชุมชนในเขตเทศบาลนับ ดูแล้วก็ กว่า 12 เส้น พอได้อ่านตรงนี้ดิฉันก็ รู้สึกดีใจ
นะคะ ชื่นใจแทนประชาชนในเขตเทศบาล เพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน ทางผู้บริหารมีการ
จัด สรรงบประมาณในแต่ล ะปีที่ จะเริ่มทยอยท า ในปีแรกก็ อาจจะถู ก ครหาจากความเข้าใจผิดหรือจาก
มุมมองหลาย ๆ แบบที่ไปมองว่าผู้บริหารโฟกัสแต่โครงการใหญ่ ๆ ละเลยความทุกข์ร้อนของประชาชน
ซึ่งถ้าเรามองในภาพระยะยาวท่านมีระยะเวลาทั้งหมดสี่ปีในการที่จะบริหารจัดการเรียงลาดับความสาคัญ
ต่าง ๆ ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ทาจะไม่ทา ไม่ใช่ความหมายว่าอย่างนั้นนะคะ ดีใจที่ได้เห็นในร่างงบประมาณปี
2566 นี้เรื่องของท่อระบายน้าในชุมชนที่มากขึ้นและก็เชื่อว่ าภายในสี่ปีในสมัยของผู้บริหารชุดนี้ ปัญหาใน
เรื่องนี้จะต้องหมดไปนะคะ จะต้องจบในสมัยของเรา นอกจากถนนทางสาธารณะที่เทศบาลจะเข้าไปดูแล
จัดการเริ่มมีการทยอยทาแล้ว ก็ยังมีถนนอีกหลายสายที่ประชาชนเขาใช้สัญจรเป็นประจา แต่ปรากฏว่าเป็น
พื้นที่ของเอกชนที่ยังไม่ได้มีการโอนเป็นที่สาธารณะ ซึ่งตรงนี้จากพื้นที่เฉพาะในตาบลสบตุ๋ยที่ดิฉันดูแลอยู่
ก็พอที่จะมีข้อมูลมาบ้างก็พ บว่า มีหลาย ๆ เส้นทางที่ตัวเจ้าของที่ดินเองเขามีความประสงค์ แสดงความ
จานงที่จะบริจาคเพื่อที่จะโอนเป็นทางสาธารณะ แต่ติดขัดปัญหาบางอย่างบางทีก็ได้รับข้อมูลที่ค ลาดเคลื่อน
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ไม่ได้รับความสะดวกในการดาเนินการ ก็เ ลยทาให้เจตจานงของเขาหยุดชะงักไป ก็จึงอยากจะขออนุญาต
เสนอทางผู้บริหารผ่านทางท่านประธานว่า อยากจะเสนอให้ท างเทศบาลได้จัดทีมงานเจ้าหน้าที่ ที่ดูแล
ในด้ า นนี้ โ ดยตรงเป็ น หน่ ว ยบริ ก ารตั้ ง แต่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ญ ชวนท่ า นเจ้ า ของที่ ดิ น ที่ มี เ จตจ านง
มี จิ ต เมตตาที่ จ ะบริ จ าคทรั พ ย์ สิ น บริ จ าคพื้ น ที่ ข องตั ว เองเพื่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่ชัดเจนรวมถึงการอานวยความสะดวกในเรื่องของการเดินเอกสารติดต่อกับ
กรมที่ดิน และเมื่อภารกิจต่าง ๆ นี้สาเร็จลุล่วงไปแล้ว อยากจะให้มีการสดุดีมอบเกียรติบัตรหรือสดุดีความ
ดีขอบคุณท่านเจ้าของที่ดินที่ได้มีจิตที่ดีงามทาประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ก็ขออนุญาตเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง จะขออภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณปี 2566 เพียงสัน้ ๆ นะคะว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่ผบู้ ริหารชุดนีไ้ ด้
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะคะ ในช่วงแรก ๆ เราก็จะเห็นว่าผู้บริหารให้ความสาคัญกับเรื่องของการพัฒนาองค์กร
อุปกรณ์ เครื่องไม้ เครื่องมือในการทางานเพื่อให้การทางานขับเคลื่อนไปได้ อันนี้เราก็เห็นผลงานได้ชัดเจน
นะคะ ว่าเจ้าหน้าที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการทางาน มีขวัญและกาลังใจในการทางานดีข้ึนนะคะ เราก็จะได้
เห็นบ้านเมืองของเราสะอาดหูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น แล้วก็นโยบายของผู้บริหารชุดนีถ้ ัดมา
ก็คือให้ความสาคัญ กับเรื่องของเมืองพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ตามนโยบายที่ท่านนายกได้วางไว้ แล้ว
นโยบายถัดมาในปีหน้านีถ้ ึงงบประมาณฉบับนีท้ ี่เรากาลังทาอยู่และแผนที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาล
ท่ า นนายกและผู้ บ ริห ารชุ ด นี้ ก็ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่อ งการพั ฒ นาคนทั้ งในส่ วนของเจ้ า หน้ าที่ แ ล้ ว ก็
ประชาชนทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ช่ ว งวั ย ไม่ ว่า จะเป็ น ผู้ สู งอายุ ผู้ พิ ก าร เด็ ก สตรี ห รื อ แม้ ก ระทั่ งเรื่อ งขอ งเศรษฐกิ จ
ผูบ้ ริหารก็ได้ให้ความสาคัญกับทุกกลุ่ม ในการให้ความรู้ในการส่งเสริมการทากิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
รวมทั้งเรื่องของกีฬาให้เยาวชนได้มีพื้นที่ มีสวนสาธารณะมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ได้ออกกาลังกายใช้
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในส่วนของเรื่องสวนสาธารณะที่ฝ่ายบริหารได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเมืองนะคะ
ถ้าเรามองเผิน ๆ เราอาจจะไม่ค่อยเห็นความสาคัญมากสาหรับคนที่อาจจะไม่เข้าใจว่าสวนสาธารณะก็คือ
สวนสาธารณะ แต่มันมีผลงานวิจัยรองรับ ว่าสวนสาธารณะหรือพื้ นที่สีเขีย วในตัวเมืองสามารถพัฒ นา
คุณภาพชีวิตประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้นถึง 20 เปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้กับเมือง
เพราะว่าลาปางภาพลักษณ์ก็จะเป็นเมืองร้อนอุณหภูมิสูง เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ในหลาย ๆ ฤดูร้อนที่
ผ่านมา เราเป็นเมืองเซรามิกภาพลักษณ์ก็อาจจะดูเป็นเมืองร้อนคนอาจจะไม่ค่อยอยากมาเที่ยว เพราะว่า
อากาศไม่ ค่ อ ยดี บ างช่ ว งก็ มี ฝุ่ น หมอกควั น แบบนี้ เ ป็ น ต้ น นะคะ ถ้ า เรามี พื้ น ที่ สี เขี ย วเพิ่ ม ขึ้ น แล้ ว ก็ ใ ห้
ความสาคัญกับต้นไม้กับการดูแลเรื่องของฝุ่นหมอกควัน ไฟป่า ไม่ให้มีผลกระทบกับเมืองกับภาพลักษณ์
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ของเมือง อันนีก้ ็จะเป็นผลพลอยได้ที่นักท่องเที่ยวก็อยากจะมาเที่ยวลาปางมากขึน้ ถ้าบ้านใหม่เมืองของเรา
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสวนสาธารณะให้ประชาชนได้พักผ่อนให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนแล้วก็ยัง
มีการสนับสนุนการค้าขายในพื้นที่ของเทศบาลอันนีเ้ ห็นด้วยอย่างมากนะคะ แล้วก็ยังอยากจะให้ เทศบาลทา
แบบนี้ทุกสวนสาธารณะ จัดพื้นที่เป็นโซนให้ประชาชนได้ทามาค้าขายในส่วนนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แล้ ว ก็ ถึ งมื อ ประชาชนตั ว เล็ ก ตัว น้ อ ยอย่างเต็ ม ที่ น ะคะในปี งบประมาณปี 2566 นี้ เห็ น ด้ วยนะคะแล้ว ก็
สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารนางบประมาณฉบับนี้ไปใช้พัฒนาเมืองลาปางของเรา นครลาปางของเราให้น่าอยู่
ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อ ยเอกศัก ดิ์ชัย หงษ์ ใจสี สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ผมก็ได้ฟังสมาชิกอภิปรายกัน ว่ากันไปตามมุมมองความเห็นบางเรื่องก็อยู่ในอานาจหน้าที่บางเรื่อง
ก็ ไม่ ได้ อยู่ในอานาจหน้าที่ ในเมื่อท่ านประธานอนุญ าตก็ ถือว่าอภิป รายได้ ทีนี้ เราก็ ม าดูกั นครับ ว่าตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็จะ
สืบเนื่องมาจากที่สภาเมื่อ คราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ฝ่ายบริหารก็ได้ขอถอน
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2566 ออกไป เราก็ดูแล้วก็เป็นไปตามข้อบั งคับ
ข้อ 55 เขียนไว้ว่า “การขอถอนญัตติ หรือคาแปรญัตติหรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ ซึ่งเป็น
เหตุให้หลักการของร่างการขอถอนชื่อหรือเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญั ตติจะกระท า
เมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว” ตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับ ว่าเมื่อญัตติบรรจุเข้าวาระ
แล้ว ฝ่ายบริหารจะขอถอน ก็ต้องมาขอมติจากสภา เพราะระเบียบข้อ 55 เขียนไว้ชัดเจน ในคราว สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ฝ่ายบริหารก็ขอถอนญั ตติ ซึ่งก็มีเหตุผล ในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่มีมติให้ถอน
ญัตติออกไปได้ เหตุผลฟังขึ้นฟังได้ ผมฟังแล้วใช่ ว่าญั ตติขอถอนคือเอกสารยังไม่เรียบร้อยก็สามารถขอ
ถอนได้โดยใช้มติสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาฯ ผมเชื่อว่าทั้ง 24 คน ทุกคนเป็นเอกเทศ มีความคิดแบบท่านสมาชิก
ขออนุ ญ าตเอ่ ย นาม ดร.กรณฐพรครองภพฯ ท่ า นบอกว่ า เป็ น เอกสิ ท ธิ์ ทุ ก คนมี ค วามคิ ด มี ค วามรู้
มีความสามารถที่จะพิจารณาว่า ญัตติตรงนี้จะลงมติอย่างไร มันก็เคยมีการประชุมสภา ในฐานะที่ผมเป็น
สมาชิกสภาฯ มานานพอสมควร ไม่รู้ว่าจะตายคาสภานี้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับ เกิดมาตั้งอยู่และดับไป
รู้วันเกิ ด ไม่มีใครรู้วั นตาย เมื่อฝ่ายบริหารเสนอเข้ามาสมาชิก ก็ มี หน้าที่พิ จารณาไป การพิ จารณาก็ เป็ น
เอกสิทธิ์ผมก็เห็นด้วยนะครับกับญัตตินี้เมื่อไม่เรียบร้อยก็ขอถอนออกไป ประเด็นที่ว่าขอถอนไปด้วยเรื่อง
อะไรก็มีมติไปแล้ว ถ้ามติมันลงไปเรียบร้อยแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ ก็ต้องเป็นไปตามมติของญัตติเมื่อคราว
ที่แล้วในเมื่อฝ่ายบริหารทาเรียบร้อยก็นาเข้าสู่สภาใหม่ วันนี้ก็จะอยู่ในขั้นก่อนวาระรับหลักการ เราก็ จะ
อภิปรายกั นไป ผมจะขอท่านประธานให้อยู่ในประเด็นนะครับ เรื่องญั ตติตรงนี้ ไม่ต้องออกอะไรไปเยอะ
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เพราะว่ า เราไม่ มี สิ ท ธิ์ ไปตัดสินใครว่าใครผิดใครถูก อย่างเช่น ผมไปทาผิดอะไรสักอย่างศาลรั บ ฟ้ อ งผม
ผมยังไม่ผิดนะครับผมเป็นผู้ บริสุทธิ์ ชั้นต้นตัดสินก็ยังอุทธรณ์ ฎีกาได้นะครับ สุดท้ายมันต้องเป็นศาลฎีกา
ตัดสินผิดก็ว่าไปตามผิด ศาลประทับรับฟ้องไม่ใช่ว่าศาลต้องตัดสินว่าผิด อาจจะยกฟ้องก็ได้ เราก็ต้องว่ากัน
ไป เมื่อศาลยังไม่ ตั ด สิ น ก็อย่าพึ่งมองไปไกลนะครับ ขออนุญาตเอ่ยนาม เพราะว่าท่านปลัดบอกว่า แนวคิด
อะไรไม่เหมือนกันวันนี้ท่านก็ ทราบข่าวแล้ว อะไรเป็นอะไร มติ 5 : 4 รู้หรือยังครับท่านประธาน ว่าอะไรคือ
มติ 5 : 4 ถ้าท่านประธานเลิกประชุมท่านก็ลองไปดูนะครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายบุญทรง ชุ่มแสง
นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จะขอ
อภิ ป รายให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ร่ า งงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 นี้ เท่ า ที่ ไ ปศึ ก ษาดู ใ นส่ ว นของแผนงาน
งบประมาณโครงการต่าง ๆ ได้มีข้อคิดเห็นว่า ประเด็นที่ผมได้ไปสารวจดูนี้จะมี 2 – 3 ประเด็น ในประเด็น
แรกในเรื่องของการทาแผนงานโครงการยังมีแผนงานโครงการบางสานักบางกอง ซึ่งได้เขียนมาบางครั้ง
อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ไม่ ว่าจะเป็นในเรื่องของกาหนดวัตถุประสงค์ แต่ไปเขียนเป้าหมายอีกแบบหนึ่ง
และกิจกรรมก็ไม่ได้บ่งบอกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า
ให้ไปกาชับไปดูแลไปติดตามว่าโครงการ อยากให้โครงการออกมาโดยสมบูรณ์แบบ มีหลาย ๆ โครงการที่
เราเห็น แล้ว ว่ายั งไม่ต รงประเด็ นอัน นี้คื อส่วนที่ หนึ่ ง และส่วนที่ สองในเรื่อ งของโครงการจะสั งเกตได้ ว่า
บางสานักบางกองตามโครงการก็จะมีการอบรมมากมายจนผมเป็นห่วงว่า ถ้าเอาฝ่ายกากับติดตามดูแลไป
อบรมประชุมสัมมนามาก ๆ เยอะ ๆ กลัวจะไม่มีเวลาไปกากับการปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่ในฝ่ายด้านล่าง
ต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียในเรื่องของคุณภาพงานที่จะได้มา และในส่วนที่การทางานของเจ้าหน้าที่ก็ ดี
การท างานของฝ่ายปฏิบัติก็ดี ก็ อาจจะลดน้อยถอยลงไป เพราะฉะนั้นอยากจะให้ในเรื่องของการอบรม
สัมมนาไม่ควรจะซ้าซ้อนกันมากมาย อันนี้ก็ต้องขอฝากท่านประธานหารือไปยังผู้บริหารนะครับให้กาชับ
ในเรื่องตรงนี้ให้ดีขึ้น ในส่ว นที่ส ามผมในฐานะที่เป็นสมาชิก สภาฯ และก็ เป็นสภาร่วมกั บ พี่น้องทั้งหมดนี้
ในฐานะที่เราได้อนุมัติเงินไปไม่น้อย ปีละประมาณหกถึงเจ็ดร้อยล้านในข้อเท็จจริงก็จะมีการประเมินวัดผล
ติ ด ตามผลเข้ า มาเสนอ แต่ ที่ ผ่ า นมาหนึ่ งปี ก ว่ า ๆ ที่ เราอนุ มั ติ งบประมาณไปแล้ ว ไม่ รู้ เท่ า ไหร่ น ะครั บ
หลายร้อยล้านก็ปรากฏว่าเราไม่ทราบความเคลื่อนไหวใดใด ถ้าเราไม่ลงไปดูพื้นที่เราก็ยิ่งไม่รู้นะครับว่าที่
ผ่านมาเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นกระผมเองในฐานะที่อยู่กั บ สมาชิก สภาฯ ทั้ งหมดนี้ขอให้ป ระธานสภาฯ
ช่วยจัดเวทีให้สภาได้รับทราบความเคลื่อนไหวการทางานของแผนงานโครงการแต่ละฝ่ายแต่ละกองว่าเขา
ทางานแล้วเป็นอย่างไร ตอบสนองประชาชนได้อย่างไร เราก็สามารถที่จะไปตอบคาถามให้กับประชาชนได้
เพราะทุกวันนี้เราไม่ทราบความเคลื่อนไหวถึงแม้บางโครงการจะจบไปแล้ว แต่สมาชิกสภาฯ ก็ไม่มีโอกาสที่
จะไปแลกเปลี่ ย นความคิดเห็นกับผู้ที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ๆ หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการจริง ๆเพราะฉะนั้นใน
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ประเด็นนี้ ผมก็อยากให้ประธานสภาฯ ได้มีเวทีแบบไหนก็ได้ที่เราจะได้พบกับผู้ปฏิบัติงานและผู้กากับงาน
โดยตรง เพื่อจะได้ไปตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่เขารอคอยให้เขารับทราบว่าเราได้โครงการมา จ่ายเงินไป
เท่าไหร่มีความคุ้มค่าไหม อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับทราบจากประชาชน เพราะฉะนั้นผมขอฝากท่านประธานไว้
สามประเด็นครับ ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ก่อนอื่นผมอยากจะขออนุ ญ าตท่านประธานนะครับ ขออนุญาตถอด Mask ออกสาเหตุคือ
ก่อนที่ผมจะเข้าประชุมผมได้ตรวจ ATK แล้วขึ้นหนึ่งขีด และอี ก ประการหนึ่งผมก็ได้ฉีดวัคซีนครบสี่เข็มแล้ว
นะครับ ในเชิงการป้องกันเราก็มีและการเผยแพร่ออกไปไม่มีนะครับ ท่านประธานครับวันนี้ก็เป็นวันสาคัญ
วันหนึ่งของเทศบาลนะครับ เนื่องจากว่าเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
ส่วนสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาในพืน้ ที่เทศบาลในด้านต่าง ๆ ซึ่งงบประมาณปีนี้รวมทั้งสิ้น
เจ็ดร้อยกว่าล้านบาท ผมก็ดูสัดส่วนของแผนงานต่าง ๆ ปีนี้สัดส่วนก็จะไปลงอยู่ที่การพัฒนาคน การพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ก็จะมีงบด้านสาธารณูปโภคก็คือ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็จ ะมี
สัดส่วนที่ลดลงนะครับ ก็เนื่องจากว่างบประมาณที่เรามีจากัด ผมก็เข้าใจดีคือ ลดอย่างหนึ่งก็ไปเพิ่มอย่าง
หนึ่งอันนี้เข้าใจได้นะครับ แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็ คือว่า การพัฒ นาคนมันเป็นการให้ความรู้เป็นการอบรม
เพื่อให้มีทักษะมีความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรให้ทางานได้บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามถ้า
เราอยู่เฉย ๆ เราไม่ได้รับการอบรมเราไม่ได้รับการฝึกฝนมันก็จะไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นผม
ก็เห็นด้วยนะครับ แต่สิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นเป็นประเด็นลงไปก็คือว่า ในการตั้งงบประมาณปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะ
อย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ เมื่อสักครู่ก็ได้เอ่ยถึงว่า มันมากผมก็เห็นด้วย แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่า ถ้าเราได้
ลงทุนไปในเรื่องนี้มากแล้วผมก็อยากจะให้ฝ่ายบริหารได้มีการติดตามตรวจสอบ ว่าได้อบรมในเรื่องต่าง ๆ
ในระดับต่าง ๆ แล้ว นามาสู่การปฏิบัติได้คุ้มค่าหรือไม่เพราะว่าถ้าอบรมกั นเรียกได้ว่าสนุกสนานไปตาม
โรงแรม ตามรีสอร์ทกลับมาแล้วไม่ได้ทาอะไรผมก็เสียดายนะครับ อันนี้ผมก็ขอมองในแง่บวกนะครับว่า
ฝ่ายบริหารก็คงมีแผนงานในด้านนี้อยู่แล้วนะครับ ผมก็อยากจะเปรียบเทียบนะครับท่านประธาน คือว่า
งบประมาณโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้ า นสาธารณู ป โภคไม่ ว่ า เรื่ อ งถนน เรื่ อ งหลอดไฟ โคมไฟ เรื่ อ ง
สวนสาธารณะ เมื่อเราลงไปแล้วเราได้ใช้เราได้สัมผัส ได้เห็น และรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะครับ เพราะฉะนั้นผม
ก็อยากจะเรียนว่า ผมมีความเป็นห่วงในงบด้านนี้ถ้าเราเทียบกับงานด้านอื่น ๆ เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็ขอ
ฝากเรื่องนี้กับฝ่ายบริหารด้วย เรื่องต่อมาก็คือในปีนี้โครงการต่าง ๆ ก็มีมากมาย ผมก็เกรงว่าฝ่ายบริหาร
จะทาได้ไม่สาเร็จครบถ้วนหรือได้สาเร็จเป็นส่วนมาก เนื่องจากว่าผมเองท่านประธานครับ ผมเป็นประธาน
คณะกรรมการติดตามงานของงบประมาณปีที่แล้วนะครับ ก็ได้มีการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อไม่กี่ วันมานี้ก็ได้
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พบว่าโครงการทั้งหมดนี้มีอยู่ทั้งหมด 110 โครงการท าเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้าง ผมมาเรีย นต่อที่ป ระชุมว่า
งบประมาณทั้ ง หมดประมาณ 380,000,000 บาท เบิกจ่ายไปเพียงแค่ 110,000,000 บาทเองนะครั บ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นก็หมายความว่ายังมีงานของปีที่แล้วที่ยังไม่แล้ว
เสร็จที่จะต้องเร่งรัดทาให้เสร็จ เพราะว่างานใหม่เงินใหม่ก็ออกมาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนให้ท่าน
ประธานผ่ า นไปยั งผู้ บ ริ ห ารด้ ว ยนะครั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในงานของส านั ก ช่ า งมี งบที่ จ ะใช้ อ ยู่ ในมื อ
715,000,000 บาท แต่ เ บิ ก จ่ า ยไปเพี ย งแค่ 3,000,000 บาท เท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 1.79
เปอร์เซ็นต์ จะเห็นว่าน้อยมาก ๆ ผมก็เป็นห่วงนะครับ เพราะว่าถ้าบริหารงานในลักษณะเดิม ๆ แบบปีที่แล้ว
ก็น่าจะมี ผ ลต่ อ พี่ น้ อ งประชาชน ที่รอรับโครงการดีดีของเทศบาลนะครับ จากการสอบถามในที่ประชุม
นะครับ อยากจะเล่าให้ที่ประชุมได้ทราบว่า เนื่องจากว่าสานักช่างขอเอ่ยชื่อนะครับ ที่สอบถามว่าทาไมล่าช้า
เนื่องจากว่าต้องทาตามระเบียบนะครับ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างต้องทาให้ถูกต้อง การเขียนแบบประมาณ
ราคาอะไรต่าง ๆ มันต้องใช้เวลาและที่ผ่านมาบุคลากรก็อาจจะมีไม่ครบเพราะฉะนั้นก็ทาให้มีปัญ หาอยู่
นอกจากนี้นะครับ สานักช่างก็ยังเป็นหน่วยบริการของสานักกองอื่น ๆ ที่เขามีโครงการปรับปรุงห้องหรือ
อะไรต่าง ๆ ที่ตอ้ งเขียนแบบก็ต้องพึ่งพาสานักช่าง ซึ่งผมก็ดูแล้วว่าภาระเยอะมากเลยนะครับ ก็ขอเรียนท่าน
ประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าให้รับทราบเรื่องนี้ด้วยครับ ในประเด็นต่อมาก็คือในรายละเอียดผมขอพูดสัก
สองเรื่องนะครับ คือเรื่องถนนเมื่อสักครู่ สท.พัชรีฯ ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้พูดถึงมีการทาถนนสายเล็ก ๆ อยู่
สิบกว่าสาย ตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับ เนื่องจากว่าเป็นประโยชน์ที่ชาวบ้านที่เขามีถนนที่ทรุดโทรมและเก่า
สามารถมีถนนเส้นใหม่ขึ้นมา แต่ที่ผมจะพูดในประเด็นนี้ก็คือ ผมไปลงพื้นที่มาหลายครั้งก็พบปัญ หาเรื่อง
การท าถนน ทั้ง ๆ ที่ เป็นถนนใหม่ แต่ก ลายเป็นว่าไปสร้างความเดื อดร้อน สร้างความร้าวรานใจให้กั บ
ชาวบ้านที่อยู่ในถนนเส้นนั้น เขาเดือดร้อนอย่างไรครับ เขาก็อยู่ตามปกติสุข มีถนนอาจจะเป็นถนนเดิมที่มัน
ชารุดแต่ก็ ยังไปมาสัญ จรได้เข้าบ้านได้ แต่ป รากฏว่าไปทามาใหม่ถนนสูงกว่าบ้านบ้าง ต่ากว่าบ้านบ้างก็
เดือดร้อนกัน ในบ้านที่มีฐานะพองานเสร็จเขาก็แอบเททางเข้ าบ้านของตัวเอง แต่ในบ้านที่ไม่มีฐานะไม่มี
ศักยภาพเขาก็ทาตามยถากรรมนะครับ ซึ่งผมเห็นในบางพื้นที่หลายราย เข้าบ้านไม่ได้นะครับ ผมได้ไปดู
พร้อมกับคณะสมาชิกสภาฯ ก็คือเดือดร้อนเอารถเข้าบ้านไม่ได้ ถ้าจะเอาเข้าต้องไปเอารถที่ยกสูงที่เรียกว่า
Four-Wheel ถ้าเป็นรถเก๋งเตี้ย ๆ เข้าไม่ไ ด้เลย การแก้ปัญ หาให้เขาก็แก้ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่า
จะต้องไปทุบพื้นที่อยู่ในบ้านเขาและก็เทเชื่อมกับถนนของเทศบาล ซึ่งเราไม่สามารถเอาคนของเทศบาลไป
ทางานในพื้นที่ของเอกชนได้ เพราะผิดระเบียบแบบนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นปัญหา เพราะฉะนั้นในเรื่องถนน
ผมก็อยากจะขอให้ผู้บริหาร ผมทราบดีว่าท่านมีงานเยอะท่านอยู่ในตาแหน่งสูงท่านไม่สามารถที่จะลงมาดู
โครงการเล็ก ๆ ได้แต่ผมก็ขอให้ท่านจดบันทึกไว้ ในการที่จะประมูลถนนผมก็อยากจะให้ผู้บริหารได้ขอให้
ทางสานักช่างส่งคนไปสารวจสักครั้งหนึ่ง ไปดูว่ามีจุดใดที่จะสร้างความเดือดร้อนในอนาคตก็อาจจะหมาย
เหตุหรือว่าวงกลมหรือแรเงา บ้านหลั งไหนที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นให้เขาเข้าบ้านได้อย่างนี้เป็นต้น
นะครับ เสร็จแล้วเราก็ค่อยเปิดประมูลแบบนี้ แต่ถ้าท่านไม่ทาแบบนีป้ ระมูลขึน้ มาแล้วเป็นอย่างไรครับ ผู้รับ
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จ้างก็บอกว่าทาตามแบบเสร็ จ แล้ ว ก็ทาอะไรไม่ได้นะครับ ผูค้ วบคุมงานตอนนี้เราก็ทราบดีนะครับ คนหนึ่ง
ควบคุมงานเป็นหลายที่ 7 – 8 ที่ เพราะฉะนั้นการที่จะมาเอาใจใส่ในจุดแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น
ก็ขอฝากเรื่องถนนกับท่านประธานครับผ่านไปถึงฝ่ายบริหารนะครับ ว่าปัญหาหน้างานมันเป็นแบบนี้ ในส่วน
ของโครงการใหญ่ ๆ ผมอยากจะพูดถึงโครงการสักโครงการหนึ่งคือ เรื่องของประเพณีสงกรานต์ที่ว่าใช้เงิน
เยอะ 2,000,000 ถึง 3,000,000 บาท ผมก็เห็นด้วยนะครับ ประเพณีนี้เราก็ทากันมาหลายสิบปี สืบทอด
กันมาก็อยากให้มีต่อไป แต่ทีนี้ล่าสุดที่ไปร่วมงานมาก็ยังใช้วิธีการเดิม ๆ อยู่ คือ เหมือนทุกปีเลยนะครับ คือ
ตั้งขบวนตอนกลางวันแล้วก็เคลื่อนขบวน มีพระเจ้าแก้วมรกตพระพุท ธรูปที่ศักดิ์สิท ธิ์ที่เราเคารพนั บถือ
เคลื่อนขบวนมาให้ชาวบ้านได้ สรงน้า อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีงาม แต่ผมอยากจะให้ปรับเปลี่ยน
นะครับ เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้อากาศมัน ร้อน ถ้าเราไปมุ่งเน้นเฉพาะจุดนั้นจุดเดีย วแล้วก็ เป็นงานสาคัญ
ในช่วงเวลานั้นเวลาเดียวกับเงินเยอะ ๆ ผมเสียดายนะครับ ผมอยากจะให้ปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับ
ยุค สมัยหมายความว่า ประเพณี ศักดิ์สิท ธิ์ที่ดีงามเราก็ คงไว้แต่เราควรจะทาให้มันกระชับย่อส่วนนะครับ
ส่วนประเพณีพิธีการเล่นที่สนุกสนานเราก็อาจจะใช้เวลาในเวลาที่อากาศมันเอื้ออานวย ก็เห็นที่อื่น ๆ เขาก็
อาจจะจัดในช่วงค่าคืนเขาก็ยังทาได้ ผมก็อยากจะขอฝากเรื่องนี้ ถ้าท่านเห็นว่าเหมือนเดิมดีแล้ว ร้อน ๆ นั่ง
รถม้าอันนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับ ก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร ก็ดูใ นภาพรวมแล้วนะครับ งบประมาณปีนี้ที่
จัด สรรมาในแผนงานต่ าง ๆ ก็ เหมาะสม เมื่ อตอนต้ น ผมได้ พู ด ถึ งว่าเราได้ ล ดงบลงทุ น ในเรื่ องของงาน
สาธารณูป โภคไปผมก็เห็นด้วยนะครับ เนื่องจากว่าปีที่แล้วเราลงไปเยอะแล้วนะครับ และทาไม่ทันปีนี้ก็
ลดลงหน่อยไม่เป็นไรครับ นี่คือสิ่งที่ผมจะอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นในส่วนอื่น ๆ ที่ท่านสมาชิกสภาฯ หลาย
ท่านได้อภิปราย และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ผมก็ขอร้อยรวมเข้าไปในการอภิปรายครั้งนี้และก็ขอให้
ท่านประธานส่งมอบไปยังผูบ้ ริหารในการปฏิบัติต่อไปด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม
ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลาปาง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอบคุณสาหรับทุกความคิดเห็นนะครับ
ผมเน้นย้าเสมอว่าการประชุมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการประชุมสภาหรือการลงพื้นที่ ผมเป็นคนที่จดทุกเรื่อง
เพราะผมจะต้องติดตามทุกเรื่องเหมือนกัน ฟังจากสาระของท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้อภิปรายกันมา ส่วนหนึ่ง
ก็มีความวิตกกังวลเรื่องของแผนเรื่องของความถูกต้องที่จะนาไปสู่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. 2566 ผมขอพู ด สั้น ๆ ว่าเราไม่ ได้ ไปก้าวล่วงเรื่องใดนะครับ เรื่องแรกที่ถ กเถีย งกั นคือ เป็นค าสั่ ง
ทางปกครองหรือไม่ อันนี้ผมเชื่อว่าที่นี่เป็นที่ประชุมสภาเทศบาล เราคงไม่มีใครที่จะไปตัดสินฟันธงได้ว่า
เป็นอานาจทางปกครองหรือไม่เป็นมันไม่มีใครตัดสินได้ เรื่องที่ สอง ถ้าเรื่องที่ท่านไม่สบายใจก็เป็นเอกสิทธิ์
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เฉพาะตัว อันนีก้ ็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่ทราบกันว่า กฎหมายก็จะมีแนวความเห็นด้านนั้นด้านนีต้ าม
ความเชื่ อ ของแต่ ล ะบุ ค คลเหมื อ นยกตั ว อย่ า งเช่น เหตุ ก ารณ์ ในวั น นี้ ที่ มี ก ารยื่ น ถึ งศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า
อายุของนายกรัฐมนตรีขออภัยที่เอ่ยนาม พลเอกประยุทธ์ฯ นับแปดปีตั้งแต่เมื่อไหร่ และจะต้องทาอย่างไร
ต่อไป อันนี้ก็ ไปสิ้น สุด ที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นผมก็ ยั งคิดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่จะตัดสินว่าเรื่องนี้ถู ก หรือ
เรื่องนี้ผิด ไม่มีใครฟั นธงได้นะครับ ก็ เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัวของท่าน ฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่เสนอร่างเทศ
บัญ ญั ติงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่ อไม่ ให้เกิ ดความเสี ย หายกั บ การพั ฒ นาบ้ านเมื อง ตามนโยบายที่
ท่านนายกได้หาเสียงไว้กับประชาชนแม้กระทั่งหนังสือถึงจะไม่ได้นามาให้ดู แต่ทุกท่านคงเห็นอยู่แล้วเพราะ
มันแพร่กระจายกันไปทั่ว หนังสือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ได้ฟันธงว่าจะต้องทาอย่างไร เพราะไม่ได้
เป็นคาสั่งเป็นคาวินจิ ฉัยหรือคาแนะนา อันนีก้ ็ไม่มีใครตอบได้ก็กาลังหารืออยู่ มันไม่มีความชัดเจน ประการที่สอง
อันนี้ในส่วนที่ได้จดไว้ เรื่องของนโยบายนะครับ ท่านนายกให้ความสาคัญกับเรื่องของเมืองและเรื่องของคน
นะครับ ในปีที่แล้วเราใช้งบประมาณส่วนใหญ่ในการทาเมือง เพราะว่าเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเมืองมันทรุดโทรม
มาก สกปรกรุงรัง จะเห็นว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปีเศษ ๆ บ้านเมืองมีความสว่างไสว สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภค ถนน ขยะ แล้วก็แสงสว่าง ตัดต้นไม้กิ่งไม้หรือแม้กระทั่งเกาะกลางสวนสาธารณะ ซึ่งได้รับ
ความชื่นชมเป็นอย่างดี งบประมาณในปีนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ เราก็ได้ให้ความสาคัญกับมิติของคนที่เรา
ดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับ ก็ทุกช่วงวัย อันนี้เราก็อยู่ในแผนพัฒนาเรื่องของ
การอบรมการดูงาน ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้อันแรกคือเราต้องมีการพัฒนาบุคลากร อันที่สอง
เป็ น การสร้ า งมิ ติ ใ หม่ ใ นการบริ ห ารจั ด การ คื อ ท าองค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง High Performance
Organization ถ้าบุคลากรมีป ระสิ ท ธิ ภ าพดี เชื่อว่าการตอบสนองหรือการทางานของเทศบาลในหน่วยงาน
ภาครัฐก็จะมีความคล่องตัวทาให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วส่วนของเรื่องการ
ลงทุนที่ท่านได้ให้ข้อสังเกตว่า มีการตรวจสอบเรื่องของการอบรมการดูงานทั้งหลาย เท่าที่ผมได้สัมผัส
ในช่วงหลัง ๆ ท่านนายก ได้ให้ความสาคัญในเรื่องของการศึกษาค่อนข้างมาก ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมงาน
ของโรงเรียนเทศบาลหลาย ๆ แห่งในช่วงที่ผา่ นมา ถ้าท่านได้เข้าไปดูบ้างนะครับ คุณภาพประสิทธิภาพของ
เด็กโรงเรียนเทศบาลตามแนวนโยบายของท่านนายกคือ best school in town ผมเชื่อว่าการแสดงออกของ
เด็กเหล่านี้ปัจจุบันไม่น้อยหน้าหรือจะดีกว่าโรงเรียนเอกชนในหลาย ๆ แห่งด้วยซ้า ถ้าท่านได้มีโอกาสเข้าไป
ติดตามนะครับ ด้วยความเชื่อที่ว่าตัว GPA Grade Point Average ไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อนและวัดความสาเร็จ
ของคนในอนาคต ความอัจฉริยะ Genius ของเด็ ก วัดได้ตั้งแต่ศิลปะ ดนตรี ภาษา การเข้าสังคมในหลาย ๆ
ด้าน เพราะฉะนั้นเราก็พัฒนาเด็กให้อยู่ในสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติของเด็ก ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานจาก
หลาย ๆ โรงเรียนที่เป็นต้นแบบในประเทศไทย ผมชื่นชมนะครับว่า การศึกษาดูงานที่ผา่ นมาและจะทาต่อไป
เชื่อว่าจะทาให้เกิดมิติใหม่ในแวดวงการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาเยาวชนและคนในประเทศ
ต่อไป เรื่องของโครงการที่รองประธานสภาฯ ได้กรุณาเอ่ยถึงเมื่อสักครู่ 110 โครงการ สามร้อยแปดสิบล้าน
บาท เบิกจ่ายไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ก็ต้องขออภัยอย่างหนึ่งคือว่า ช่วงที่ผา่ นมาจากภาวะของสงคราม
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ยูเครน รัสเซีย อย่างที่ท่านสมาชิกท่านหนึ่ง ดร.กรณฐพรครองภพฯ ได้อภิปรายเรื่อง inflation ทาให้ ต้ น ทุ น
ราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการกลับไปทบทวนราคา โดยเฉพาะโครงการใหญ่ ๆ
อย่างเช่น สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 7 ที่สภาได้อนุมัติงบไป 120,700,000 บาท ต้องมีการกลับไปทบทวน
ราคา revise ราคาใหม่ ตอนนี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ กาลังจะเข้าสู่กระบวนการของทางพัสดุ ซึ่งตรงนี้ถ้า
โครงการตัวนี้ดั นออกมาผมเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะลดลงอย่างมาก รวมถึงสวนสาธารณะห้าแยกหอ
นาฬิกากับข่วงนคร ซึ่ ง มั น Error จากการเช็คพื้นที่ ตอนนี้ ก็ ใ กล้ จ ะเสร็ จ สมบูรณ์ รวมถึงโรงละครโรงยิมที่
เทศบาล 4 เก่านะครับ ก็กาลังจะเข้าสู่กระบวนการพัสดุ ซึ่งเชื่อว่าเร็ว ๆ นี้ก็จะสามารถผลักดันได้ภายใน
ปลายปีน้ีเชื่อว่าบ้านเมืองเราจะมีความสวยงามในทุกมิติ เราจะทา Lighting City เราปรับปรุงพื้นที่ศูนย์กลาง
ของบ้านเราคือ ข่ ว งนครตรงนี้ เราจะมี เ สา High Mast อีกเสาหนึ่ง ที่มันสว่างขึน้ ถนนหน้าวัดเชียงรายก็
กาลังปรับปรุงใหม่ จะทาให้พื้นที่ zone นี้ เป็นพืน้ ที่ที่มีเสน่ห์อย่างมาก รวมทั้งโครงการฝายพับ ซึ่งกาลังเริ่ม
โครงการ ได้ คุ ย กั บ ผู้ รั บ จ้างเชื่อว่าปลายปีนี้ถึงจะไม่ส มบู ร ณ์ ร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ในระบบ Sensor แต่การใช้
Manual บังคับควบคุ ม ระดั บ น้า เชื่อว่าเทศกาลลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ เราจะได้ภาพที่สวยงามมีน้าเต็ม
ตลิ่ง แล้วก็แสงไฟยามค่าคืนจะสวยงามมาก รวมถึง Event ต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ยุคนี้ดีนะครับ
เรามีโครงการร่วมมือกั บ ไม่ว่ าจะเป็น ภาคราชการทุ ก ส่วน ไม่ว่าจะเป็น จังหวัด ชลประทาน โยธาธิก าร
ตารวจ ทหารหรือภาคเอกชน อย่างเช่น หอการค้า ที่เขามี Application MooVe เร็ว ๆ นี้นะครับ ก็เป็นความ
ร่วมมือกัน ผมเชื่อว่าสามารถทาให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้านเราเยอะมาก
ขึ้น ก็ จ ะเป็ นการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ อย่ างดี โครงการใหญ่ อี ก อั น หนึ่ งที่ ก าลั งอยู่ในระหว่างการเจรจาคื อ
โครงการประกวด Symphony ระดับโลก ซึ่ ง ศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ได้กรุณาให้ค วามสนใจ
จังหวัดลาปางเป็นพื้นที่ที่จะจัดประกวด และมีการชิงถ้วยพระราชทาน จะมีนักท่องเที่ ยวพวกคนประกวด
และผู้ ติ ด ตามเข้ า มาในพื้นที่เราเกือบ 10,000 คน 10,000 คน ถ้า Spend คนละ 10,000 บาท ก็ เ ป็ น เงิ น
มหาศาล เชื่อว่าร้านกาแฟ โรงแรม ที่พักทั้งหลายก็จะมีความคึกคักขึ้น ก็ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นของ
ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นและอภิปราย ผมก็จะติดตามทุกอย่างที่ท่านได้กรุณาให้ข้อสังเกต
เชื่อว่าบ้านเราเมืองเราที่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ก็จะมีความผิดหูผิดตาขึ้นอย่างมากกับยุคที่
ผ่านมาถ้าเทียบกันแล้ว ตามที่นโยบายของท่านนายกก็คือ เราจะทาที่นี่ให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน
ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปราย
มาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมขอปิดการอภิปราย และขอมติที่
ประชุมในวาระที่หนึ่ง ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 หรือไม่นะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 22 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในข้อ 5.4 ญัตติ เรื่องขอเสนอญัตติร่าง
เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 สมาชิก สภาฯ ท่ านใดเห็ น ชอบรั บ
หลักการฯ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 7 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบรับหลั ก การ จานวน 14 เสียง, ไม่ เ ห็ น ชอบ 7 เสียง คือ
1. นายสุบิน ชุ่มตา 2. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ 3. นางสาวมทีรา สัทธาธิก 4. นายภัทร โลหิตกาญจน์
5. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ 6. นายเกษม ปัญญาทอง 7. นายสุคนธ์ อินเตชะ, งดออกเสียง 1 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปผมจะขอนาปรึกษาในที่ประชุมใน
เรื่องการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และ
ระยะเวลาการพิจารณาคาแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กาลังพิจารณากันอยู่นี้
ได้ผ่านการเห็นชอบในวาระที่หนึ่งขัน้ รับหลักการไปแล้ว ซึ่งร่างเทศบัญญัตินเี้ ป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ต้อ งพิ จารณาเป็ น 3 วาระ มีข้อ ระเบีย บกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อง ดังนี้ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 วรรคท้าย กาหนดว่า “ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กาหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญั ต ติ ไ ว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงนั บ แต่ ส ภาท้ อ งถิ่ น มี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณนั้น” ข้อ 49 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้ อ งส่ ง ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น ส่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ นั้ น ไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคา
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แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย...” วรรคสอง กาหนดว่า “ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่
สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผูใ้ ดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
ข้อบัญ ญั ติก็ ให้เสนอคาแปรญั ตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญั ตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่ส มาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอคาแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ” ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
กาหนดว่า “การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลด
จานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับ รองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ” วรรคสอง
กาหนดว่า “คาแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลา
ที่สภากาหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง” ข้อ 60 กาหนดว่า “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่าย
ขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้
รับคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคาแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ” ข้อ 61 กาหนดว่า
“ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ดอกเบี้ยและ
เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย” วรรคสอง กาหนดว่า “ถ้ามีปัญหา
ว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าด” ข้อ 103
กาหนดว่า “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิก
สภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน...” ข้อ
105 กาหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่
ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ...” ข้อ 107 กาหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ
103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผูเ้ สนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง การ
เสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12
มาใช้บังคับโดยอนุโลม” จากระเบียบข้อบังคับที่ผมได้นาเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เป็นหลักการที่จะต้องใช้
ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมสภาฯ เป็นลาดับต่อไป ซึ่งสรุปเป็นสาระสาคัญได้ว่า เมื่อสภาฯ มีมติรับ
หลั ก การแห่งร่างเทศบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว ต่อ ไปก็ ต้อ ง
ดาเนินการในเรื่องการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 มี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 7 คน ตามที่ ส ภาฯ ก าหนด ทั ้ ง นี ้ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 103 (1)
ประกอบด้วยข้อ 105 (3) ส่วนวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญั ตติให้เลือกทีละคนจนครบจานวนตามที่
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สภาฯ กาหนด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 107 และที่ประชุมสภาฯ
ต้ อ งก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการแปรญั ตติไม่น้อยกว่ายี่สิบ สี่ชั่วโมงนับ แต่สภาฯ มีมติรับ หลัก การแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นต่อท่านประธาน
เพื่อนาปรึกษาหารือที่ประชุมได้พิจารณาเป็นลาดับต่อไปครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ เลขาฯ ได้ ชี้ แ จงระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องเมื่อสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 แล้ว ต่อไปก็ต้องดาเนินการในเรื่องการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ มีจานวน 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
ทั้งนี้ จานวนเป็ น ไปตามที่ ส ภาฯ ก าหนดนะครับ จึงขอให้ ที่ป ระชุมร่วมกั น พิ จ ารณาก าหนดจานวนของ
คณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเสนอให้มีจานวน
คณะกรรมการแปรญัตติที่เป็นสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จานวน 5 คน ครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอให้มี
จานวนคณะกรรมการแปรญัตติที่เป็นสมาชิ ก สภาฯ ทั้ ง หมด จานวน 5 คน ขอผูร้ ับรองครับ มี ผู้ รั บ รอง
ถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
กาหนดจานวนของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จานวน 5 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครลาปาง เป็นสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จานวน 5 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่
จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 คนที่ 1 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่ านใด
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จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการ
แปรญั ตติ คนที่ 1 ต่อไปขอเชิญ สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่ง เป็นคณะกรรมการแปรญั ตติ
คนที่ 2 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายวันชนะ สุวรรณเนตร
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
นายวันชนะ สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใด
จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายวันชนะ สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการ
แปรญั ตติ คนที่ 2 ต่อไปขอเชิญ สมาชิก สภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่ งเป็นคณะกรรมการแปรญั ตติ
คนที่ 3 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายกรณฐพรครองภพ
สท้านไตรภพ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ เป็นคณะกรรมการแปรญั ตติ คนที่ 3 ขอผู้รับ รองครับ ผู้รับ รอง
ถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ คนที่ 3 ต่ อ ไปขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาฯ เสนอชื่ อ ผู้ ที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 4 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่ งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
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นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นางสาวพัชรี
ลออเลิศลักขณา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
นางสาวพั ชรี ลออเลิศลั ก ขณา เป็นคณะกรรมการแปรญั ตติ คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับ รองถูก ต้อง
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5
สรุป ที่ประชุมมีมติเลือก คณะกรรมการแปรญัตติ เป็นสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จานวน 5 คน ได้แก่
1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี
2. นายวันชนะ
สุวรรณเนตร
3. นายกรณฐพรครองภพ
สท้านไตรภพ
4. นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
5. นางสาวพัชรี
ลออเลิศลักขณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ จานวน 5 ท่าน ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่
1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี
2. นายวันชนะ
สุวรรณเนตร
3. นายกรณฐพรครองภพ
สท้านไตรภพ
4. นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
5. นางสาวพัชรี
ลออเลิศลักขณา
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ลาดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายวิ บู ล ย์ ฐานิ ส รากู ล สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่ เคารพ กระผม นายวิ บู ล ย์ ฐานิ ส รากู ล สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุ ญ าตเสนอก าหนด
ระยะเวลาเสนอ คาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติง บประมาณรายจ่ า ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 วัน คือ วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565 ตั้ ง แต่ เ วลา 08.30 ถึง 18.00
นาฬิกา ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใด
จะเสนอเป็ นอย่างอื่นหรือ ไม่ เมื่ อไม่ มี ถือว่าที่ ป ระชุมมี มติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 วัน
คือ วั นที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565 ตั้ งแต่ เวลา 08.30 ถึง 18.00 นาฬิ ก า ณ ห้ องสมาชิก สภาเทศบาล
นครลาปาง
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ก าหนดให้ มี ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นระยะเวลา 3 วัน คือ วันที่ 26 - 28 สิงหาคม
2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 18.00 นาฬิกา ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ลาดับต่อไปขอให้ที่ป ระชุ ม สภาฯ ได้
กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคาแปรญั ตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ เชิญ นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
นายวิ บู ล ย์ ฐานิ ส รากู ล สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเสนอกาหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาคาแปรญั ตติฯ ของคณะกรรมการแปรญั ตติ จานวน 3 วัน คือ วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน
2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 18.00 นาฬิกา ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใด
จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคาแปรญัตติฯ
ของคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 วัน คือ วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30
ถึง 18.00 นาฬิกา ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ก าหนดให้ มี ร ะยะเวลาในการพิ จ ารณ าค าแปรญั ตติ ฯ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 3 วัน คือ วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง
18.00 นาฬิกา ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ก่อนที่
จะให้มีสมาชิกฯ เสนอเรื่องอื่น ๆ ผมมีเรื่องที่จะหารือต่อที่ประชุม เนื่องจากได้รับหนังสือจากที่ว่าการอาเภอ
เมืองลาปาง เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบ าลจังหวัด จะขอให้ท่าน
เลขานุการฯ ช่วยอ่านหนังสือฉบับนีใ้ ห้ท่านสมาชิกได้รับทราบ เชิญครับ
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตอ่านหนังสือที่ว่าการอาเภอเมืองลาปาง ดังนี้
หนังสือ
ที่ ลป 0118.6/ว 488

ที่วา่ การอาเภอเมืองลาปาง
ถนนบุญวาทย์ ลป 52000
15 สิงหาคม 2565

เรื่อง การสรรหาผูแ้ ทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
3. แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก
ด้วยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้ อ 4 ได้ ก าหนดให้ ทุ ก จั ง หวั ด ยกเว้ น กรุ ง เทพมหานครมี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้แทน
ภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด (หอการค้าจังหวัด สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดและสมาคมการค้า) เป็นกรรมการ โดยมีอานาจหน้าที่ตามข้อ 22 ของระเบียบฯ ในการ
สอดส่อง และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยที่กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลาปางมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
นับแต่วันที่ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด ซึ่งกรรมการธรรมาภิบาล
จั ง หวั ด ลาปางได้ดารงตาแหน่ ง ครบวาระ เมื่ อ วั น ที่ 3 มิถุนายน 2565 และจะต้ อ งดาเนินการสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามข้อ 18 และข้อ 21 แห่งระเบียบฯ
ในการนี้ อาเภอเมืองลาปาง จึงขอให้ท่านในฐานะประธานสมาชิกสภาเทศบาล จัดประชุม
สมาชิ ก เพื่ อ เลื อ กกั น เองให้ได้ผแู้ ทน จานวน 1 คน และแจ้งรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกมายังอาเภอ
เมืองลาปาง ตามแบบฟอร์ ม ที่กาหนด ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3 เพื่ อ อาเภอดาเนิ น การสรรหาให้ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล 1 คน พร้อมแนบเอกสาร
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หลั ก ฐาน เพื่ อด าเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนสมาชิก สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิ บ าลจังหวัดตาม
จานวนที่ระเบียบฯ กาหนดไว้ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ
เกษม ใจจันทร์
(นายเกษม ใจจันทร์)
ปลัดอาเภอ (จพง.ปค.ชานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอาเภอเมืองลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฉะนั้น ผมจะขอหารือ ในที่ ป ระชุ ม
เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภา จานวน 1 คน ที่จะต้องไปเป็นผู้แทนของสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางและเข้าไป
คัดเลือกกับสมาชิกสภาจากอีกหลายเทศบาลในจังหวัดลาปาง เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด ท่านใดจะเสนอชื่อเชิญครับ เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา ขอเสนอ นายกรณฐพรครองภพ
สท้านไตรภพ เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในการเข้าร่วมคัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดต่อไปครับ
นายนพดล ผดุ ง พงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสามารถ พุทธา เสนอ
นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่
ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือว่า ที่ประชุมมีมติให้ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ เป็นผู้แทนของสภา
เทศบาลนครลาปางในการเข้าร่วมคัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่อไป และขอให้เจ้าหน้าที่
จัดเตรียมหนังสือเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกให้อาเภอทราบด้วยนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ เป็นตัวแทนสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปาง เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ทางผู้บริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ก่อนที่ผมจะปิด
การประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครล าปาง ก่ อ นที่ ท่านประธานสภาฯ จะปิ ด การประชุม กระผมขออนุญ าตนาเรีย นว่า เมื่อ สัก ครู่สภา
เทศบาลนครลาปางได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 5 คน และกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 วัน คือ วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง
18.00 นาฬิกา และกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคาแปรญัตติฯ จานวน 3 วัน คือ วันที่ 30 สิงหาคม –
1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 18.00 นาฬิกา ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 109 กาหนดว่า “การนัดประชุมและการเปิดการ
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” ดังนั้น กระผมจึงขอนัด
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมหลังจากที่เลิกประชุมนีแ้ ล้ว (วันที่ 24 สิงหาคม 2565) เวลา 15.30 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาฯ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง วันนี้สภาเทศบาลนครลาปางได้ใช้เวลา
ในการประชุมมาพอสมควรและหมดระเบียบวาระการประชุมในวันนี้แล้ว เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ
อีก ผมขอปิดการประชุมและขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้
เลิกประชุมเวลา 15.15 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายวรดล หวานแหลม)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
(ลงชื่อ) ....................................................................
(นายนพดล ผดุงพงษ์)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2565

