
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยวสิามัญ  คร้ังที่ 2  ประจําป  พ.ศ. 2561 

วันพฤหัสบดทีี่  27  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา  10.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

รายนามผูเขาประชุม 

  1. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

  2. นายจาตุรงค พรหมศร สมาชกิสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  4. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  5. นายสุบนิ ชุมตา สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

  6. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

  7. นายพทิักษ แสนชมภู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  8. นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  9. นายสันติ เขยีวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 10. นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

11. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 12. นายจรูญ เตงิจันตะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 13. นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 14. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

 15. นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

  16. พันตรวีชิานนท แดงสรอย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 17. นายเกษม ปญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 18. นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

ผูไมมาประชุม 

1. นายกติติ จวิะสันตกิาร  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากจิ) 

 2. นายณัฐธนวัฒน ปญญาพันธ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากจิ) 

               3. นางสดุารัตน  บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

                            (ลาไปตางประเทศ) 
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รายนามผูเขาประชุม (ฝายบรหิาร) 

  1. นายกติตภิูมิ นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  2. นายสมเกยีรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 3. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 5. นางจันทรสม เสยีงดี ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 6. นายสุทธพิันธ รัตนรังสรรค ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 7. นายสุคนธ อนิเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 8. นายสมภพ สุวรรณปญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผูเขารวมประชุม 

   1. นายอาทิตย นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

  2. นางอนิทมาศ สมพงษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

  3. นายพรีะยศ วริัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

  4. นางสาวอุษา สมคดิ ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 

  5. นางวรรณศรี อนิทราชา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

  6. นายพงคกร รัตนประเวศ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  7. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

  8. นางดวงจันทร ทองกระสัน ผูอํานวยการกองคลัง 

                9. นายสวัสดิ์                แกวกระจาง         ผูอํานวยการสวนการโยธา 

 10. นายวสันต               สุวรรณวงศ          ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

 11. ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

               12. นายชูสทิธ                กุลประโยชน        วศิวกรโยธาชํานาญการพเิศษ 

 12. นายบรรยง เอื้อนจติร หัวหนาฝายปกครอง 

 13. นายมนัส ใหมคํา หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป 

 14. ส.ต.ต.หญงิฐติริัตน คุณชมภู หัวหนาฝายสงเสรมิกจิการขนสง 

 15. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 

 16. นางเบญจวรรณ จนิตนพงคพันธุ หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

 17. นางสาวฉลัทชา ปดสาพันธุ นักวชิาการพัสดุชํานาญการ 

 18. นางรัตนา                กระจางฉาย         นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

 19. นางเลศิลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 20. นายคมกรชิ            สุรภักด ี              สถาปนกิปฏิบัติการ 
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          21. นายอนิทมาต          อนิทชัยศร ี          สถาปนกิปฏิบัตกิาร  

              22. นางสาวกรชนก        ทองคํา               คนงานสารบรรณ 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป 2561  บัดนี้สมาชิกสภาฯ  

ไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว  ประกอบกับทางผูบรหิารเทศบาลนครลําปาง หัวหนาสวนการงาน

ของเทศบาลนครลําปาง  ตลอดจนผูที่สนใจไดเขารวมรับฟงการประชุม ครั้งนี้ดวย และไดเวลาตาม

กําหนดนัดหมายแลว คือ เวลา 10.00 น. เนื่องจากวันนีป้ระธานสภาฯ แจงลากิจ ในการนี้ กระผม 

นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญ จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต 

รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไดขึ้นมาปฏิบัติหนาที่เปนประธานฯ  ในทีป่ระชุมครั้งน้ี  ขอเชิญครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 

เมื่อถึงเวลานัดประชุมฯ และสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมนะครับ ในนาม

สภาเทศบาลนครลําปาง ขอตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่มารวมรับฟงการประชุมในครั้งน้ีดวย

ความยินดียิ่ง  กอนที่จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเชิญทานเลขานุการสภา

เทศบาลฯ อานประกาศฯ และหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เชญิครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ           

ที่เคารพและสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผมนายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการ

สภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานประธานฯ ในที่ประชุมจะไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ของการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ในวันน้ี กระผมมีประกาศจังหวัดลําปาง        

และหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใชประกอบการประชุม ในวันน้ี เพื่อเรียนแจง            

ใหที่ประชุมไดรับทราบ ดังนี้ 

     ประกาศจังหวัดลําปาง 

เรื่อง  เปดสมัยประชุมและเรยีกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยวสิามัญ ครัง้ที่ 2 ประจําป  2561 

........................................ 

โดยที่นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอใหผูวาราชการจังหวัดลําปางเรยีกประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยวิสามัญ ประจําป 2561 เพื่อใหสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาญัตติที่จะเสนอ      

ขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงินแตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ 2561 จํานวน 

ฯลฯ 
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29 โครงการ เปนเงนิ 37,657,300.- บาท เปนเวลาอีกหนึ่งป และขออนุมัตกิันเงนิในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 33 โครงการ  

เปนเงนิ 60,502,900.- บาท เปนเวลาอกีหนึ่งป ต้ังแตวันที่ 16 - 30 กันยายน 2561 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข

เพิ่มเติมถึง ผูวาราชการจังหวัดลําปางจึงประกาศเปดประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  

สมัยวิสามัญ ครัง้ที่ 2 ประจําป  2561 ตัง้แตวันที่ 17 – 30 กันยายน 2561 มกีําหนด 14 วัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   17  กันยายน  พ.ศ. 2561 

ทรงพล  สวาสดิ์ธรรม 

(นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม) 

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง 

และหนังสือ 

ที่  ลป 52001/5144            สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

              ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

                               26  กันยายน  2561 

เรื่อง  มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรนีครลําปางเปนผูอภิปรายชี้แจง หรอืแถลงญัตตแิละตอบกระทู 

        ตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/92  ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 

ตามหนังสอือางถงึ สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว นัน้ 

เพื่อใหการประชุมดังกลาว  เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม  

และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค  

ตําแหนง นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบ

สํานักและกอง เปนผูอภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน  พงษนกิร  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กติตภิูม ิ นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

กระผมมีขอเรื่องดังที่แจงใหที่ประชุมไดทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ไดทําหนาที ่        

ในการประชุมตอไป ขอเรยีนเชญิครบั 

ระเบยีบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

- ไมม ี–  

 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 

ประจําป  2561  (วันที่ 16 สงิหาคม  2561) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 2 ขอ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง         

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2561 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จะมีสมาชิกฯ ทานใด

ขอแกไขหรอืไมครับ   

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ไมมีแกไขนะครับ เม่ือไมมี  ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม     

นะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  

ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โปรดยกมอื 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ที่ประชุมมีมตริับรองรายงาน

การประชุมฯ ครับทานประธาน  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1  ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 16 สงิหาคม 2561 

 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 

ประจําป  2561  (วันที่ 29 สงิหาคม  2561) 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 2 ขอ 2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง         

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 29 สงิหาคม 2561 มีสมาชิกฯ ทานใด

จะขอแกไขหรอืไมครับ   

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ไมมีแกไขนะครับ เมื่อไมมี  ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม     

นะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2  

ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 29 สงิหาคม 2561 โปรดยกมอื 

นายจาตรุงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ที่ประชุมมีมตริับรองรายงาน

การประชุมฯ ครับทานประธาน  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2  ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 29 สงิหาคม 2561 

 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทูถาม 

 - ไมม ี–  
 

ระเบยีบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพจิารณาเสร็จแลว 

- ไมม ี–  
 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม 

5.1 เร่ือง การประเมนิผลการจัดบรกิารสาธารณะ ตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํา

มาตรฐานการจัดบรกิารสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ในระเบยีบวาระที่ 5 ขอ 5.1 เรื่อง การประเมินผลการจัดบรกิารสาธารณะ ตามเกณฑ

ชี้วัดและคาเปาหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 เชญิ ผูเสนอ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมตองขออภัย    

ที่เขามาในวาระที่ทานแจงใหทราบนั้นไมทัน กอนที่ทานประธานจะดําเนินการในวาระนี้ ผมใครขอ

กราบเรียนถามทานวา ในวันน้ีมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมดกี่ทาน แลวลากี่ทาน  และขอทราบช่ือ

สมาชิกฯ ผูที่ลาดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  วันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาเขารวมประชุมทั้งหมด 18 ทาน และลาทั้งหมด 3 ทาน คอื 

1. นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 2. นายณัฐธนวัฒน  ปญญาพันธ

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากจิ) 3. นางสุดารัตน  บุญมี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาไป

ตางประเทศ) ครับ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่กระผมไดกราบเรียน

ถามทานประธานในกรณีนี้ เนื่องจากวาขาวจากสื่อออนไลน มีสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง        

หน่ึงทาน ไดตองคดีกระทําผิดพระราชบัญญัติการเลือกตั ้งสมาชิกสภาและผูบริหารทองถิ่น 

และศาลไดมีคําพิพากษาแลว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผานมา เพราะฉะนั้นจึงตองกราบเรียน

ทานประธานฯ วา สมาชิกสภาฯ ผูที่ยื่นใบลานั้น ยื่นใบลาลงวันที่เทาใด เพราะศาลไดอานคําพิพากษา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ขอบพระคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ทานไดพูดเรยีบรอยแลว วามีสมาชกิถูกศาลตัดสนินะครับ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และทานสมาชิกสภา  

ผูนัน้ก็ไดหมดสภาพการเปนสมาชิกสภาแลวใชไหมครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ อธบิายครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทานครับ กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง ในระเบยีบวาระที่ 1 ทานประธานไดดําเนนิการใหเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศฯ  

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ขอ 2.1 และ 2.2 ผานไปแลว ระเบยีบวาระที่ 3 กระทู

ถาม ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตัง้ข้ึนพจิารณาเสร็จแลว ไมมี ตอนนี้เรา

กําลังพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหมก็คือ ขอ 5.1 ที่ทานประธานมอบหมายผม ผมก็เขาใจ

วานาจะเปนกรณีที่ทานสมาชิกฯ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ ไดลุกขึ้นมาถาม ผมขอเรียนแบบนี้

ครับวา ในเรื่องที่ทานพูดเมื่อสักครู ผมจะไมยอนไปอีก ในเรื่องคําพิพากษาของศาลฯ เพราะผูกพัน

เฉพาะคูความ ผมไมเคยเห็น ผมก็ไมอาจจะพูดได สวนเรื่องคุณสมบัติจะเปนอยางไร ก็ไมใชหนาที่    

ของผมที่ตองวินิจฉัย กฎหมายไดบัญญัติไวอยางไรก็เปนอยางนั้น ผมขอเรยีนตอทานประธานฯ แบบนี้ 

และผมก็ขอใหขอสังเกตวาการนําเรื่องอยางนี้มาคุยในที่ประชุมฯ โดยไมมีระเบียบวาระฯ นั้น ขอใหทาน

ประธานฯ ไดชวยพจิารณาดวยครับ ขอบคุณครับทานประธาน 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิครับ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่กระผมตองนําเรื่องนี้ 

มากราบเรียนทานประธานฯในวาระตนๆ เพราะเหตุที่วา กรณีถาจะตองมีการนับองคประชุมก็ด ี         

นับจํานวนสมาชกิสภาฯที่ยังคงสภาพอยูก็ดี มคีวามจําเปนครับ แตตามเหตุผลที่เลขานุการพูดมาก็ไมผิด 

ผมกําลังมองไปถึงตัวสมาชกิสภาฯผูนั้นเองตางหาก (“ฯ......คํากลาวสวนน้ี ผูกลาวถอยคําไดมีการถอน

คําพูดเสียแลว”)....ฯ ขอบพระคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิครับ เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาและเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมนั่งทํา

หนาที่ฯ ในที่ประชุมแหงนี้ และไดฟงทานสมาชิกฯที่ลุกขึ้นพูดเมื่อสักครูไดกลาวพาดพิงถึงบุคคลอื่น     

ผมเห็นวาอาจเปนการกระทําผิดระเบียบการประชุมสภาฯ ผมขอประทวงผานทานประธานครับวา     

การที่ผูอภิปรายไดกลาวหาเขาในทํานองวา เขาไมรับผดิชอบหรอืไมมีความเคารพตอกฎหมายบานเมือง

ฯอะไรนัน้ ผมวาเปนการนอกหนาที่ฯหรอืนอกเรื่องนะครับ และอาจเปนที่เสียหายตอบุคคลที่ไดกลาวถึง

ดวย ผมกราบเรียนทานประธานวา ใหทานประธาน เตือนสมาชิกสภาฯที่พูดเม่ือสักครู ใหถอนคําพูด  

ตรงนี้ เพราะไมเชนนั้น ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ผมจะไมบันทึกถอยคําที่ทานพูดฯหรอืตามที่ผมได

กลาวถงึ ขอบคุณครับทานประธาน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ทานนายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ การกลาวลวงเกินบุคคลอื่น ซึ่งเปนเรื่องสวน

บุคคล ขอใหทานถอนคําพูดดวยครับ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไดครับ ผมขอถอน

คําพูดชวงที่ทานเลขานุการไดกลาวมาเมื่อสักครูครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ก็ถือวาผูกลาวถอยคําไดถอน

คําพูดทีต่นเองไดกลาวในสวนที่ผมทักทวงน้ันเสยีแลว จงึไดบันทกึการถอนคําพูดดังกลาวไวในรายงานนี้ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ตอไปในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.1 เรื่อง การประเมินผลการจัดบรกิารสาธารณะ ตาม

เกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเชญิ ทานนายกเทศมนตร ี
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นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง       

ขออนุญาตเสนอเรื่องเพื่อทราบ  

เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการ

จัดบรกิารสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

สิ่งที่สงมาดวย 1. หนังสอืสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ นร 0107/ว 4292 ลงวันที่ 14 มถิุนายน 

                     2561 เรื่อง การประเมินผลการจัดบรกิารสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมาย 

                     ขัน้ต่ํามาตรฐานการจัดบรกิารสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 1 ชุด 

         2. รายงานผลการประเมนิการจัดบรกิารสาธารณะตามเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายขัน้ต่ํา 

                      มาตรฐานการจัดบรกิารสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

                     2560 จํานวน 1 เลม 

 ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีโดย สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ก.ถ.) ขอความรวมมือเทศบาลดําเนินการตามขั้นตอนและ

วธิีการประเมนิตนเอง สําหรับการติดตามประเมินผลการจัดบรกิารสาธารณะตามเกณฑชี้วัดมาตรฐาน

บริการสาธารณะของเทศบาล พรอมบันทึกขอมูลตามแบบติดตามประเมินผล จํานวน 2 แบบ ไดแก 

แบบเทศบาล 1 และแบบเทศบาล 2-1 ถึง 2-6 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑชี้วัดและ        

คาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สิ่งที่สงมาดวย 1) โดยให

ผูบรหิารนําขอมูลที่ไดรับจากการประเมนิตนเองรายงานตอสภาเทศบาล เพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงาน

ของเทศบาลตามแบบรวบรวมขอมูลที่กําหนด (ส่ิงที่สงมาดวย 2) 

 บัดนี้ เทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลที่สํานักงาน 

ก.ก.ถ. กําหนด พรอมบันทึกขอมูลดังกลาวลงในระบบฯ เปนที่เรียบรอยแลว จึงรายงานผลการประเมิน

การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบรกิารสาธารณะของ

เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาพรอมนี้ 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบตอไป 

                                       ขอแสดงความนับถือ 

                                         กติตภูิมิ  นามวงค 

          (นายกติตภิูมิ  นามวงค) 

     นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ตามที่ทานนายกเทศมนตรไีดรายงาน ผลการประเมินผลการจัดบรกิารสาธารณะ ตาม

เกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง ประจําป
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งบประมาณ  พ.ศ. 2560  มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ  เชิญ นายแพทยวัฒนา  

วานชิสุขสมบัต ิ

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผมนายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่จริงเรื่องนี้เปน

เรื่องที่ดีมาก  ที่ฝายบริหารไดทําการประเมินตนเองตามแบบที่กระทรวงไดกําหนดแลวนําเสนอตอสภา 

ก็เปนเรื่องที่ไดประมวลตามแผนทั้งหมดวาทานไดทําอะไรไปบาง แตก็ยังมีในบางสวนซึ่งสมาชิกสภา

อยางผมตองการขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมบาง ผมเช่ือวาฝายบริหารคงจะตองรูทั้งหมดในแผนที่

ประเมนิมานี้ ในหนาที่ 12 ครับ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอม ขอที่ 7.8 ในกรอบเขาเขยีนวาขนาดพื้นที่สีเขียว

ตอประชากร (ตารางเมตร) มีหนวยเปนตารางเมตร จํานวน 9 แลวก็ในชองรูปแบบ อปท.ดําเนินการเอง 

ก็เปนสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนถามทาน 2-3 ขอ ขอที่ 1. 9 ตารางเมตรตอคนถูกตองหรือไม แลวก็

พื้นที่สเีขียวนัน้หมายถึงอะไรบาง ในตารางที่ประเมินตนเองน้ี ผมก็อยากจะใครขอทางฝายบรหิารกรุณา

ไดใหคําอธบิายดวย วาสิ่งที่ไดทําและประเมินไปนัน้ มรีายละเอยีดลกึซึ้งอยางไรบาง ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายกเทศมนตรี 

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เพื่อใหความชัดเจนในเรื่องดังกลาวตามที่สมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดใหความสนใจ ขออนุญาต

มอบหมายใหกับกองวชิาการและแผนงานไดตอบขอซักถามใหกับสมาชิกสภาไดรับทราบ เพื่อไมใหเกิด

ความสับสนตอไป ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตใหเจาหนาที่จากกองวิชาการและแผนงานไดตอบ

คําถามครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทางกองวชิาการจะไดใหคําตอบ 

ผมมีขอสงสัยเพิ่มเติม ในสวนที่บอกวาระยะทางของถนนลาดยางแอสฟลทติคที่ชํารุดและไดรับการ

บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ ในหนาที่ 7 รายงานบอกวามีจํานวน 5 กิโลเมตร หรอืวา

ระยะทางของถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ที่ชํารุดและไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงาน

ไดตามปกติ ตามรายงานระบุวา 2 กิโลเมตร ซึ่งเหมือนกับวาชํารุดแลว และไดรับการแกไขแลว แตผม

พยายามที่จะหารายงานที่บอกวา  มีสภาพถนนแอสฟลทติคที่ยังชํารุดอยูและก็ยังไมไดรับการแกไข   

ผมหาไมเจอ ถามีรายงานชวยกรุณาชี้บอกดวยนะครับ ผมอยากทราบ เพราะถาไมอยางนั้นแลว      
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อานตามเฉพาะรายงานอยางนี้ เราก็อาจจะเขาใจไดวาถนนทั้งหมดในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของ

เทศบาลนครลําปาง เปนถนนที่อยูในสภาพดี ซึ่งอาจจะไมตรงกับความเปนจริงนัก ขอเท็จจริงที่เพื่อน

สมาชิกไดลงพื้นที่พบปะพี่นองประชาชน เยี่ยมเยียนใหกําลังใจ เราพบวายังมีถนนอกีในหลาย ๆ ชุมชน 

ในหลายเสนทางสมควรที่จะไดรับการบํารุงรกัษา สมควรที่จะไดรับการแกไข ซึ่งก็สอดคลองกับสิ่งที่ทาง

ทานนายกฯ ไดตั้งงบประมาณไปปรับปรุงผิวจราจรอยู ผมอยากจะทราบความชัดเจนของรายงานดังที่

ไดเรยีนถามไป ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตติภูมิ   นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง   กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง    

เม่ือสักครูไดขออนุญาตทานประธานฯ แลว ก็ขออนุญาตมอบหมายใหกับทางกองวิชาการ สงตัวแทน

เปนคนตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอยีดตัวชี้วัด ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิครับ 

นายสวัสดิ์  แกวกระจาง  ผูอํานวยการสวนการโยธา  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชกิสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสวัสดิ์  แกวกระจาง ผูอํานวยการสวนการโยธา ขนาดพื้นที่สีเขียว

ตอประชากรตารางเมตร นี่เปนคาเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวตอประชากรในเขตเทศบาลทั้งหมด ไมใชพื้นที่สีเขียว

ทัง้หมด แตเปนพื้นที่สีเขยีวตอจํานวนประชากรเฉลี่ย วาแตละคนมพีื้นที่สเีขียวเปนจํานวนกี่ตารางเมตร 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ เพราะมีคําถามตอเนื่องจากพื้นที่สีเขียว ทานจะอนุญาตใหผมไดถามตอเลยไหมครับ    

ผมไมทราบวาเขาพูดเสร็จหรอืยัง เพราะเห็นเขาเงยีบไป 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ครับ ใหเจาหนาที่ตอบกอนนะครับ  

นายสวัสดิ์  แกวกระจาง  ผูอํานวยการสวนการโยธา  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ขอเพิ่มเติมที่วาพื้นที่สีเขียวรวม รวมพื้นที่สวนไหนบาง คือจากพื้นที่ของ

สวนสาธารณะทัง้หมดที่เรามอียูแลวก็พื้นที่บรเิวณเกาะกลางถนน แลวก็พื้นที่ตรงแยกตางๆ สามเหลี่ยม 

อยางถนนตรงประตูมา ก็จะมีตรงแยกประตูมา เปนสวนหยอมเล็กๆอยู รวมทั้งกําแพงเมืองตางๆ        

จะเปนพื้นที่สเีขยีวทัง้หมด  ในสวนของถนนลาดยางแอสฟลทติคที่ชํารุด เราจะดําเนินการตาม ที่วาผาน

ทางศูนยรองทุกข ซึ่งคิดพื้นที่และระยะทางก็ไดประมาณ 5 กิโลเมตร กรณีเปนถนนแอสฟลทติค      
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สวนถนนที่เปนถนนคอนกรีตตามที่เราไดไปซอมบํารุงรักษา ตามคํารองที่ผานทางศูนยรองทุกขที่เรา

สํารวจเอง ระยะทางรวมก็ประมาณ 2 กโิลเมตร นี่เปนขอมูลของงบประมาณป 2560 ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ  

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผมนายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  9 ตารางเมตรตอ

คน หมายความวาประชากรในเขตเทศบาลปจจุบัน 53,000 คนเศษ ๆ นั้น มีพื้นที่สีเขียวสัดสวนตอคน

คอื 9 ตารางเมตร ผมก็จําตัวเลขไมไดวามาตรฐานที่ควรจะมีนั้นเปนกี่ตารางเมตรตอคน แตเมื่อ 6 หรอื 

7 ปที่แลว เทศบาลเคยทําเรื่องนี้ไว ถาฝายบริหารทราบตัวเลขมาตรฐานก็ไดโปรดกรุณาบอกดวย และ

ผมมีเรื่องเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่สีเขียวถัดมา ทานประธานเปดไปหนา 13 นะครับ ในขอ 7.13 ขนาดพื้นที่

สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหวางป 2560 หนวยเปน

ตารางเมตร จํานวน 221.50 ตารางเมตร ไมทราบวาทางฝายบริหารจําไดหรือไมวาไปทําตรงจุดไหน 

เพราะวาถาพื้นที่ 221.50 ตารางเมตร ก็เปนพื้นที่ที่ไมมาก ถาคูณออกมาก็คงจะประมาณ 10x20 เมตร 

เศษ ๆ หรือราว ๆ นั้น ผมก็นึกไมออกวามีตรงไหนที่ไดไปทําเพิ่ม ทานชวยกรุณาทบทวนความจําใหผม

ทราบท ีก็จะเปนพระคุณอยางยิ่ง ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายบรบิูรณ บุญยูฮง  

 นายบรบิูรณ บุญยูฮง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอขอบคุณทางเจาหนาที่ที่ได

กรุณาชี้แจงและใหขอมูล ใหไดทราบวาตัวเลขที่ไดนํามารายงานนั้นเปนตัวเลขที่ผานศูนยรองเรียน และ

เปนตัวเลขที่อยูในป 2560 แตวาในความรูสึกของผมเปนสภาพปจจุบัน ผมก็เขาใจไดเองวา อาจจะเปน

ตัวเลขที่หลังจากขอมูลป 2560 และในขณะเดียวกันอาจจะเปนตัวเลขที่ยังไมมีผูรองเรียนผานศูนย

รองทุกขเขามา จึงยังไมไดบันทึกไวเปนฐานขอมูล ขอนี้หายสงสัยแลวครับ ทราบวาคงจะตองทําเรื่อง

รองเรียน เพื่อที่จะไดมีฐานขอมูลบันทึกไว เพื่อใหทางฝายบริหารไดรับทราบแลวก็รีบดําเนินการแกไข 

ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ เจาหนาที่ครับ  

นางวรรณศรี อินทราชา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กราบเรียนทานประธานฯ  

ที่เคารพ ดิฉัน นางวรรณศรี  อินทราชา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  สําหรับในสวนที่ทาน

สมาชิกนายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิไดสอบถามวามาตรฐานของการบริการสาธารณะที่เพิ่มพื้นที่
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สีเขียว ชุมชนขนาดใหญ 10 ตารางเมตร ชุมชนขนาดกลางมาตรฐาน 16 ตารางเมตร แลวก็ชุมชน

ขนาดเล็ก 21 ตารางเมตร ซึ่งของเทศบาลนครลําปางอยูชุมชนขนาดใหญ ซึ่งเราได 9 ตารางเมตร ก็ถือวา

อยูในเกณฑมาก เกือบจะตรงตามเกณฑเลยคะ  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ  

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต ิสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผมนายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณครับ  

ก็ยังเปนเรื่องที่ดีใจวาเรายังมีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ ตอไปก็เปนในเรื่องของคนพกิารอีก อันนี้ก็คงจะเปน

ประเมนิผลที่ทําใหผมเขาใจวาคงจะเปนงบประมาณป 2560  ตามแบบฟอรมนัน้ ในหนาที่ 16 ครับทาน

ประธาน ขอ 10.2 จํานวนผูพิการที่ไดรับการดูแล สงเคราะห หรือฟนฟูจากเทศบาล หนวยเปนคน 

จํานวน 120 ก็ไดดําเนินการเองโดยเทศบาล ก็ถาจะกรุณามีรายละเอยีดวาไดทําอะไรไปบางใน 20 คน 

แลวในป 2561 จํานวนผูพกิารที่มาแจงไดเพิ่มขึ้นหรอืมีจํานวนเทาใด ณ ตอนนี้ ขอบพระคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ผมอยากจะเรยีนถามนายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ทานมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอีก

หรอืไมครับ จะไดใหเจาหนาที่ตอบทเีดยีวครับ เชญิครับ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครูผมไดกราบ

เรยีนไปครัง้หนึ่งแลว วาผมจะขอถาม ทานประธานฯ ก็จะใหเจาหนาที่ตอบกอน  ผมจึงตองถามแบบน้ี 

เรื่องนี้เปนคําถามสุดทายแลวครับ ที่ผมตั้งใจจะถามเม่ือสักครู แตทานก็จะใหทางนั้นตอบกอน 

ขอบพระคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ เจาหนาที่ครับ 

นายสุนทร  จวงพลงาม  ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม  กราบเรยีนทานประธานฯ 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติครับ กระผม นายสุนทร จวงพลงาม ผูอํานวยการกอง

สวัสดกิารและสังคม ขออนุญาตไดเรยีนชี้แจงในประเด็นเรื่องที่ทานสมาชิกไดสอบถาม เรื่องของจํานวน

ผูพกิารที่ไดรับการดูแล สงเคราะห หรอืฟนฟูจากเทศบาลนครลําปาง ที่เปนจํานวนอยู 120 คน จริง ๆ 

แลวขออนุญาตนําเรยีนขอมูลพื้นฐานของคนพกิาร ในเขตเทศบาลนครลําปาง เรามีผูพิการอยูประมาณ 

1,300 ราย ในขณะนี้ 1,300 ราย เราใหเบี้ยยังชีพอยูทุกเดือน ในสวนของ 120 คนนี้ เราจะมีกิจกรรม   

มโีครงการ มกีารติดตามเยี่ยมเยียนที่บาน ใหคําแนะนําปรกึษา รวมถึงใหการชวยเหลือดานอุปกรณตาง ๆ 

สวนรายละเอยีดนัน้ทางเจาหนาที่เองไดบันทึกรายงานการดําเนินงานในรายงานปกตคิรับ ขอบคุณครับ  
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ทานนายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ พอจะเขาใจแลวนะครับ มีสมาชิกทานใดสงสัย

อกีหรอืไมครับ ถาไมม ีผมถอืวาที่ประชุมไดรับทราบผลการประเมินที่นายกฯ ไดรายงานฯ แลวนะครับ  

ที่ประชุม รับทราบการประเมินฯ 

 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติการโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชา

อาคารพาณิชย จํานวน 1 คูหา ที่อายุสัญญาเชาเหลืออยูเกินสามป ในตลาดเทศบาล 1 (ตลาด

หลักเมอืง ) ของเทศบาลนครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจติต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ตอไปเปนระเบียบวาระขอ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติการโอนสิทธิการ

เชาหรอืการเปลี่ยนตัวผูเชาอาคารพาณชิย จํานวน 1 คูหา ที่อายุสัญญาเชาเหลืออยูเกินสามป ในตลาด

เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง ) ของเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญ เลขานกุารฯ ไดชี้แจงระเบยีบกอนครับ    

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง ในระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ต้ังแตขอ 5.2 – 5.7 นะครับ ในเบื้องตนผมจะ

เรียนตอที่ประชุมแหงนี้วา ญัตติตั้งแตขอที่ 5.2 – 5.7 น้ี ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาหรือ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมน้ัน 

ในระเบียบขอ 37 ไดบัญญัติหลักการไววา ญัตติมีอยู 2 อยางคือ (1) ญัตติเก่ียวกับกิจการของสภา

ทองถิ่น (2) ญัตติรางขอบัญญัติ  ญัตติต้ังแตขอ 5.2 - 5.7 นั้น ถือเปนญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภา

ทองถิ่น ที่ประชุมจะไดพจิารณาปรกึษาหารอืกันแตเพยีงวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ อนุมัติหรือไมอนุมัต ิ

นี่คือญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาทองถิ่น ซึ่งแตกตางจากญัตติรางขอบัญญัติ ซึ่งเราจะตองพจิารณา

เปนสามวาระ แตญัตติเกี่ยวกับกิจการสภานั้น เราพิจารณาแตเพียงวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ อนุมัติ

หรอืไมอนุมัต ิและเกี่ยวกับญัตตทิี่ 5.2 ญัตต ิเรื่อง ขอเสนอญัตต ิขออนุมัติการโอนสิทธิการเชาหรอืการ

เปลี่ยนตัวผูเชาอาคารพาณิชย จํานวน 1 คูหา ที่อายุสัญญาเชาเหลืออยูเกินสามป ในตลาดเทศบาล 1 

(ตลาดหลักเมือง ) ของเทศบาลนครลําปางน้ัน มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา

ผลประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวของกับที่ประชุมจะตอง

พิจารณาคือ ระเบียบดังกลาวในขอที่ 20 ไดบัญญัติหลักการวา  การใหเชาชวง  การโอนสิทธิการเชา

หรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (1) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยู

ไมเกินสามป ใหผูบรหิารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจอนุมัติ  (2) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูเกินสามป ใหสภา

ทองถิ่นมีอํานาจอนุมัติ  และในกรณนีี้ ระเบยีบดังกลาวไดกําหนดหลักการไวในขอ 24 วา การใหเชาชวง

หรอืโอนสทิธิการเชาอสังหารมิทรัพย จะกระทําไดก็ตอเมื่อคูสัญญาไดตกลงกันโดยระบุไวในสัญญาเชา 
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เดิมวาผูใหเชายินยอมใหผูเชานําอสังหารมิทรัพยที่เชาไปใหบุคคลอื่นเชาชวงหรอืโอนกรรมสิทธิ์การเชา

ไดและใหบันทึกตอทายสัญญาเชาเดิมแสดงความยินยอมระหวางผูเชากับผูเชาชวงหรือผูโอนสิทธิการ

เชากับผูรับโอนสิทธิการเชาตามแบบทายระเบียบนี้  ก็มีระเบียบที่เกี่ยวของอยู 2 ขอ ที่สภาทองถิ่น

จะตองใชประกอบในการพิจารณาตามญัตตินี้ คอืระเบยีบฯ ขอ 20 ประกอบดวยระเบียบฯ ขอ 24 ดังที่

ผมไดเรยีนแจงแลวครับ จากนี้ไปขอนําเรยีนตอทานประธานฯ ไดดําเนนิการประชุมตอไป ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ ผูเสนอ  

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง    ขอเสนอญัตต ิขออนุมัติการโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอาคารพาณชิย จํานวน 1 คูหา

ที่อายุสัญญาเชาเหลืออยูเกนิสามป ในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมอืง) ของเทศบาลนครลําปาง  

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัต ิ    

โอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอาคารพาณิชย จํานวน 1 คูหา ที่อายุสัญญาเชาเหลืออยูเกิน

สามป ในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผลดังน้ี 

หลักการ 

 เพื่อใหการบริหารกิจการตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ในสวน

อาคารพาณิชย จํานวน 16 คูหา เปนไปดวยความเรียบรอยและกอเกิดรายไดตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 56 (6) มาตรา 66 (3) (4) 

ประกอบกับการใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ที่มอีายุสัญญาเชาที่เหลืออยูเกินสามป ใหสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุมัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 

ขอ 20 (2) และเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดประโยชนขั้นต่ําของการจะใหเชา ระยะเวลาการใหเชา

และตออายุสัญญาเชาและอัตราคาเชารวมตลอดถึงคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง 

การโอนสิทธิการเชาและการเปล่ียนตัวผูเชาอาคารพาณิชย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหา

ประโยชนในทรัพยสนิของเทศบาลนครลําปางในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2555 

ประกอบกับผูเชาจะนําสถานที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวง โอนสิทธิการเชา ยอมใหผูอื่นใช

ประโยชนหรือใชประโยชนอื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงคการเชาไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปน

หนังสอืจากผูใหเชากอนตามสัญญาเชาขอ 10 
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เหตุผล 

 เนื่องจากมีผูเชาอาคารพาณิชยในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง  

ราย นายอภิวัฒน เลศิวิภาภัทร ผูเชาอาคารพาณชิยตามสัญญาเลขที่ 6/2556 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2555 หองหมายเลขที่ 1 ทําเลที่ 1 คาเชาเดือนละ 2,625 บาท ประกอบกับหนังสือสัญญาเชา อาคาร

โรงเรอืน มกีําหนด 15 ป ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 (ตามเอกสารแนบ) ประสงคขอโอนสิทธิการเชา

ใหแก นางสาวอภัสรา แปงคําปน เพื่อเปดรานขายลูกชิ้น เสนกวยเตี๋ยว ฯลฯ 

 ซึ่งหากไดรับการอนุมัติใหโอนสิทธิการเชาดังกลาว จะทําใหเทศบาลฯ ไดรับคาตอบแทนการ

โอนสทิธกิารเชา รวมเปนเงนิทัง้ส้ิน 189,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

 ดังนัน้ ขอไดโปรดนําเรยีนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพจิารณาอนุมัติการโอนสิทธิ

การเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอาคารพาณิชย จํานวน 1 คูหา ที่มีอายุสัญญาเชาเหลืออยูเกินสามป   

ในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดหาประโยชนในทรัพยสนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 20 (2) ตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

  กิตตภิูม ิ นามวงค 

                  (นายกิตติภูมิ  นามวงค) 

                 นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดจะอภิปรายครับ เชญิ นายจาตุรงค  พรหมศร ครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง  เกี่ยวกับญัตตใินขอ 5.2 เรื่อง ขออนุมัติการโอนสิทธกิารเชาหรอืการเปลี่ยนตัวผูเชา

อาคารพาณชิย จํานวน 1 คูหา ที่อายุสัญญาเชาเหลืออยูเกนิสามป ในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง ) 

ของเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ เปนญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา สภาก็ตองพิจารณาวา อนุมัติ

หรือไมอนุมัติ ผมพิจารณาญัตติดังกลาวแลว ผมขอกราบเรียนตอทานประธานฯ วา ผมดูตามเอกสาร

ประกอบ สัญญาเชา หนังสือสัญญาเชาอาคารโรงเรือน มีกําหนด 15 ป ตามเอกสารที่แนบ ลงวันที่ 19 

ธันวาคม 2556 สัญญามีทั้งหมดอยู 9 ขอ ในอัตราคาเชาน้ันปรากฏอยูในขอ 5 สวนสัญญาขอ 7 ได

บอกวา หามมิใหผูเชานําสถานที่เชาทัง้หมดหรอืบางสวนไปใหผูอื่นเชาชวงได เวนแตไดรับความยินยอม

เปนหนังสือจากผูใหเชากอน ในประเด็นนี้ผมไดพิจารณาแลว ตามเอกสารที่แนบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 

2561 ผูเชารายเดมิคอืนายอภิวัฒน  เลศิวภิาภัทร ไดทําหนังสอืขอโอนสทิธิการเชาตอผูมีอํานาจ จากนั้น

ทางผูมีอํานาจก็ไดมีการทําบันทึก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ไดกลาวถึงเรื่องเดิม ก็คอืสัญญาเชาที่ได

ทําเปนญัตติ แลวก็ขอเท็จจริงไดระบุวานายอภิวัฒน  เลิศวิภาภัทร ไดยื่นคํารองขอโอนสิทธิการเชา
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ใหกับนางสาวอภัสรา  แปงคําปน พจิารณาแลวระยะเวลาที่เหลืออยูก็ประมาณเกือบ ๆ 10 ป แลวก็ไดมี

การเสนอตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ทางผูบรหิาร คอื นายกเทศมนตรีฯ ก็ไดอนุมัติ ซึ่งตรงนี้

ผมก็เขาใจวาทางผูบรหิารก็ไดใหความยินยอมในการโอนสิทธิการเชารายนี้ เมื่อสัญญาเชาเหลืออยูเกิน

กวา 3 ป ตามระเบียบการจัดหาผลประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 20 

ประกอบดวยขอ 24 แลว ผมก็เหน็วาเปนประโยชนกับทางเทศบาลที่จะไดมรีายไดอกีจํานวนหนึ่ง รวมถงึ

คาตอบแทนการโอนสิทธิการเชาดวย ฉะนั้นดวยเหตุผลดังที่ผมไดเรียนตอทานประธานฯ ไปแลวนั้น      

กระผมนายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจงึอนุมัตใิหโอนสิทธิการเชา 

ตามญัตตดิังกลาวขางตน ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายอกีหรอืไมครับ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง  ผมมีขอสงสัยในญัตติขอ 5.2 ในขอที่วา ที่ทานผูบริหารเสนอมา ในเหตุผลวรรค

ที่สองวา ซึ่งหากไดรับการอนุมัตใิหโอนสิทธิการเชาดังกลาว จะทําใหเทศบาลฯ ไดรับคาตอบแทนการ

โอนสิทธิการเชา รวมเปนเงินทั้งสิ้น 189,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน) ผมจะใหทาง

ฝายบริหารตอบวา คาตอบแทนการโอนสิทธิการเชาตรงนี้คืออะไรครับ และอีกขอนี้ผมสงสัยอยูวา     

ในสัญญาเชาอาคาร สัญญาขอ 3 สัญญาเลขที่ 6/2556 ในขอ 4 ครับ ขอโทษครับทานประธาน ในวัน

ทําสัญญานี้ ผูเชาไดนําหลักประกันเงนิสด หมายถึงรายเดิมคอืนายอภิวัฒน  เลศิวิภาภัทร เปนเงิน

จํานวน  23,643 บาท (สองหม่ืนสามพันหกรอยสี่สิบสามบาทถวน) มามอบใหแกผู เชา ตาม

ใบเสร็จรับเงินเลมที่ 246 เลขที่ 062  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพื่อเปนการประกันการ

ปฏบิัติตามสัญญานี้  หลักประกันนี้จะคนืใหเมื่อผูเชาพนจากขอผูกพันตามสัญญานี้แลว แปลวาโอนสิทธิ

เชาชวง โอนสิทธิการเชาไปก็ตองคนืเปนจํานวนนี้ใชไหมครับ ถามฝายบริหาร ถาจะคืน  อยูในอํานาจ

ของสภาหรอืไมวาจะตองคนืเงนิใหผูเชารายเดมิ ผมจะสอบถามอยู 2 ขอ ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายกเทศมนตรนีครลําปาง  

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เพื่อใหความกระจาง เพราะเปนขอระเบียบ ก็จะขออนุญาตทานประธานฯ มอบใหกองคลัง ซึ่งไดเปน

ผูจัดทําขอมูล และก็ขออนุญาตไดตอบขอซักถามของสมาชกิสภาใหชัดเจน ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ กองคลังไดชี้แจงครับ 
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นางดวงจันทร ทองกระสัน  ผูอํานวยการกองคลัง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ    

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน นางดวงจันทร  ทองกระสัน  ผูอํานวยการกองคลัง       

ขออนุญาตเรียนชี้แจงในประเด็นที่ทานสมาชิกสภาไดสอบถามนะคะ ประเด็นแรกที่สอบถามคือเรื่อง

คาตอบแทนการโอนสิทธิการเชา เปนคาธรรมเนียมอีกขอหนึ่งที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน          

ในทรัพยสินจะตองกําหนดตามระเบียบจัดหาประโยชนในทรัพยสิน ซึ่งคณะกรรมการจัดหาประโยชน

กําหนดวาเม่ือมีการโอนสิทธิการเชาจะตองเสียคาตอบแทนเปนเงิน 6 เทา ของคาเชา จํานวน 1 ป      

ในเวลาน้ันๆ ซึ่งคํานวณออกมาแลวจะเปนเงินจํานวน 189,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเกาพันบาท

ถวน) ประเด็นที่สองในสวนของเงนิประกันสัญญาที่ผูเชารายเดิมไดวางเงนิประกันสัญญา เมื่อมีการโอน

สิทธกิารเชาไปใหผูรับโอนสิทธิแลว เขาก็จะหมดภาระผูกพันตามสัญญาเชาเดิม ทางเทศบาลก็จะตอง

คนืเงนิประกันสัญญาจํานวนที่เขาวางไว จํานวน 23,643 บาท (สองหมื่นสามพันหกรอยส่ีสิบสามบาท

ถวน) คืนใหกับผูเชารายเดิม สวนผูที่ไดรับการโอนสิทธิการเชารายใหม ก็จะตองนําเงินประกันสัญญา

การเชามาวางใหกับเทศบาลใหมคะ ขอชี้แจงเทานี้นะคะ ขอบพระคุณคะ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ี 

รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ีสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลําปาง คาโอนสิทธิการเชา ผูที่จะมาเชาตอรับทราบแลวใชไหมครับ แลวอีกขอหนึ่งคอืวาเงนิสดจํานวน

ที่ตองคนื 23,463 บาท (สองหม่ืนสามพันสี่รอยหกสบิสามบาทถวน) ไมไดอยูในอํานาจของสภาฯ อนุมัติ

โดยผูบรหิารเลยใชหรอืไมครับ ขอถามสองขอสัน้ ๆ ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ เจาหนาที่ครับ 

นางดวงจันทร ทองกระสัน  ผูอํานวยการกองคลัง ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ   

หากมีการไดรับการอนุมัติจากสภาใหโอนสิทธิการเชาในวันนี้ ทางกองคลังก็จะไดทําหนังสือแจงใหกับผู

โอนและผูขอรับโอนทราบ พรอมกับแจงการคืนเงินในประกันสัญญาใหทราบดวย ซึ่งการเบิกจายเงิน

ประกันสัญญาคืนกับผูเชารายเดิมก็เปนอํานาจของทานนายกเทศมนตรีนะคะ ไมไดเปนอํานาจของ  

สภาเทศบาล ขอบคุณมากคะ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ไมมีแลวนะครับ กอนลงมติผมจะขอให

เลขานุการสภาฯ นับองคประชุมครับ เชิญเลขานุการครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขณะน้ีสมาชิกอยูในที่ประชุม 

ทัง้หมด 18 คน ครับทานประธาน  
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ตอไปผมจะขอมตทิี่ประชุม ญัตต ิเรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติการโอนสิทธกิารเชา

หรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอาคารพาณิชย จํานวน 1 คูหา ที่อายุสัญญาเชาเหลืออยูเกินสามป ในตลาด

เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง ) ของเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนสิทธิการเชาฯ 

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมฯ เห็นชอบใหโอนสิทธิ

การเชาฯ  เปนเอกฉันท 18 เสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท จํานวน 18 เสียง อนุมัติใหโอนสิทธิการเชาหรือการ

เปลี่ยนตัวผูเชาอาคารพาณิชย จํานวน 1 คูหา ที่อายุสัญญาเชาเหลืออยูเกินสามป ในตลาดเทศบาล 1 

(ตลาดหลักเมอืง ) ของเทศบาลนครลําปาง , ไมเห็นชอบ ไมม ี 

 

5.3 ญัตต ิเร่ืองเสนอญัตตขิออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายเงนิในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและ 

สิ่งกอสราง  ของปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 กรณสีภาเทศบาลนครลําปางอนุมัตใิหกันเงนิ  แตยัง

มิไดกอหน้ีผูกพันในปงบประมาณ 2561 จํานวน 27 โครงการ  เปนจํานวนเงิน  21,497,300 บาท 

(ยี่สบิเอ็ดลานสี่แสนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาอกีหน่ึงป 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏบิัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ระเบียบวาระขอ 5.3  ญัตติ  เรื่องเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวด

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  ของปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติ

ใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ 2561 จํานวน 27 โครงการ เปนจํานวนเงิน 

21,497,300 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป      

ในโครงการขอ 5.3  มทีัง้หมด 27 โครงการ ขอเชญิฝายบรหิาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง    เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณสีภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกนัเงนิ แตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 27 โครงการ เปนเงนิจํานวน 21,497,300 บาท (ยี่สิบเอ็ดลาน

สี่แสนเกาหม่ืนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป 

เรยีน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายเงนิในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีสภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัตใิหกันเงนิในปงบประมาณ 2560 แตยังมไิดกอหน้ีผูกพันในปงบประมาณ 2561 จํานวน 27 โครงการ 

เปนเงนิจํานวน 21,497,300 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) ตามหลักการ

และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

          เพื่อใหการบรกิารสาธารณะเปนไปอยางตอเนื่องและสรางประโยชนแกประชาชนในเขตเทศบาล

นครลําปางตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

มาตรา 50 มาตรา 53 (1) มาตรา 56 ทัง้นี้ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยังมิไดดําเนินการกอหน้ีผูกพันใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

ขอ 59 วรรคสอง  

เหตุผล 

         เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง มีรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาเทศบาลนครลําปาง ไดอนุมัตใิหกันเงนิ ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2560 ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ปรากฏวามีโครงการที่ยังมิไดกอหนี้

ผูกพันในปงบประมาณ 2561 แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงิน จํานวน 27 โครงการ เปนเงินจํานวน 

21,497,300 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) ตอไปอีก จึงขออนุมัติขยาย

เวลาเบกิจายเงนิอกีหนึ่งป รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการเสนอญัตตทิี่แนบมาพรอมนี้  

    ดังนัน้ จงึขอไดโปรดนําเรยีนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพจิารณาอนุมัติขยายเวลา   

เบกิจายเงนิในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิไดกอหนี้

ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 27 โครงการ เปนเงินจํานวน 21,497,300 บาท 

(ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป ตามระเบียกระทรวง

มหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  ขอ 59 วรรคสอง 

ตอไป 

                    ขอแสดงความนับถือ 

          กิตตภิูมิ  นามวงค 

                  (นายกติตภิูมิ  นามวงค) 

                                             นายกเทศมนตรนีครลําปาง 



 

 

 

เอกสารประกอบการเสนอญัตตขิออนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงนิกรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จาํนวน 27 โครงการ 

ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

1 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก  

   เพื่อจายเปนคาตูเหล็ก 4 ล้ินชัก จํานวน 2 ตู ๆ ละ 7,900 บาท เปนเงิน 

         15,800.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 

  ระดับ   15,800 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามป    

   

  

 (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 4 

 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 3) (สํานักการศึกษา)   

 

 

2 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลติร 

  เพื่อจายเปนคาเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลติร จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 14,000  บาท 

(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 4  

ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 3) (สํานักการศึกษา) 

         14,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 

3 แผนงานการศกึษา/ คาครุภัณฑ ชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก)          40,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

  งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

ครุภัณฑสํานักงาน    เพ่ือจายเปนคาชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก) เบาะหนัง พรอมโตะกลาง 

จํานวน 1 ชุด เปนเงนิ 40,000 บาท ประกอบดวย 

  จัดซื้อจัดจาง 

      1) โตะกลาง จํานวน 1  ตัว      

      2) โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว     

      3) โซฟา 1 ที่น่ัง จํานวน 2 ตัว      

  

    

(ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ  

ฉบับที่ 4  ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 3) (สํานักการศกึษา) 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

4 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

ชุดโซฟารับแขก (ชุดกลาง)  

   เพือ่จายเปนคาชุดโซฟารบัแขก (ชุดกลาง) หุมผาหลุยส พรอมโตะกลาง 

จํานวน 1 ชุด  เปนเงนิ 60,000 บาท ประกอบดวย 

         60,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 

      1) โตะกลาง จาํนวน 1  ตัว      

      2) โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว     

      3) โซฟา 1 ที่นั่ง จํานวน 4 ตัว      

  

    

(ตามราคาในทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ  

ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 4) (สํานักการศกึษา) 

  

  

5 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

ชุดโซฟารับแขก (ชุดใหญ) 

    เพื่อจายเปนคาชุดโซฟารับแขก (ชุดใหญ) หุมผาหลุยส พรอมโตะกลาง 

จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 80,000 บาท ประกอบดวย 

         80,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 

      1) โตะกลาง จาํนวน 1  ตัว      

      2) โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว     

      3) โซฟา 2 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว      

      4) โซฟา 1 ที่นั่ง จาํนวน 2 ตัว      

  

    

(ตามราคาในทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ  

ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 4) (สํานักการศกึษา) 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

6 แผนงานการศกึษา/ คาครุภัณฑ โตะวางคอมพวิเตอร 7,400.00 อยูระหวางการดาํเนินการ 

  งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

ครุภัณฑสํานักงาน    เพื่อจายเปนคาโตะวางคอมพวิเตอร หนาโตะปดผวิเมลามนี มชีัน้สําหรับวาง

คียบอรด และเมาสโดยใชรางเลื่อนมลีิ้นชักและมกีุญแจสําหรับปด-เปด 

  จัดซื้อจัดจาง 

     มชีัน้วาง CPU ขนาดประมาณ 120 x 60 x 75 เซนตเิมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ    

      3,700 บาท เปนเงนิ 7,400 บาท (ตามราคาในทองถ่ิน)    

       (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4  ยุทธศาสตรที่ 3 

แนวทางที่ 3.2 หนา 4) (สํานกัการศกึษา) 

   

7 แผนงานการศกึษา/ คาครุภัณฑ โตะพับอเนกประสงค           33,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

  งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

ครุภัณฑสํานักงาน    เพื่อจายเปนคาโตะพับอเนกประสงคหนาโตะปดโฟเมกาสขีาว  

โครงขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม ขนาดประมาณ 60 x 150 x 75 เซนตเิมตร 

  จัดซื้อจัดจาง 

     จํานวน 15 ตัว ตัวละ 2,200 บาท  เปนเงนิ 33,000 บาท    

       (ตามราคาในทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)    

      เพิ่มเตมิ ฉบับที ่4 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 4) (สํานักการศกึษา)    

8 แผนงานการศกึษา/ คาครุภัณฑ โตะกลมสาํหรับอานหนังสอื           20,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

  งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

ครุภัณฑสํานักงาน    เพื่อจายเปนคาโตะกลมสําหรับอานหนังสอื หนาโตะปดผวิลามิเนต  

ขนาดเสนผาศูนยกลาง ประมาณ 100 เซนตเิมตร ความสูงประมาณ  

75 เซนตเิมตร จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท 

  จัดซื้อจัดจาง 

       (ตามราคาในทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)    

      เพิ่มเตมิ ฉบับที ่4 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 5) (สํานักการศกึษา)     
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

9 แผนงานการศกึษา/ คาครุภัณฑ โตะทํางาน 3 ลิ้นชัก          32,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

  งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

ครุภัณฑสํานักงาน   เพื่อจายเปนคาโตะทํางาน 3 ลิ้นชัก มกีุญแจสําหรับปด - เปด หนาโตะปดผวิ 

เมลามนี ขนาดประมาณ 75 x 150 x 75 ซม.จํานวน 4 ตัวๆ ละ 8,000 บาท 

  จัดซื้อจัดจาง 

     เปนเงนิ 32,000 บาท(ตามราคาในทองถิน่) (ตามแผนพัฒนาสามป    

      (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 5) 

(สํานักการศกึษา) 

 

   

10 แผนงานการศกึษา/ คาครุภัณฑ โตะประชุม           93,500.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

  งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

ครุภัณฑสํานักงาน    เพื่อจายเปนคาโตะประชุมหนาโตะปดผวิเมลามนี ขนาดประมาณ 60x180x75 

เซนตเิมตร จํานวน 11 ตัว ๆ 8,500 บาท เปนเงิน 93,500 บาท 

  จัดซื้อจัดจาง 

     (ตามราคาในทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ    

      ฉบับที่ 4  ยุทธศาสตร ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 5) (สํานักการศกึษา) 

 

   

11 แผนงานการศกึษา/ คาครุภัณฑ เกาอี้อเนกประสงค           28,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

  งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

ครุภัณฑสํานักงาน    เพื่อจายเปนคาเกาอี้อเนกประสงค เบาะหนงั ขาเหล็ก มพีนักพงิ จํานวน 

 40 ตัว ๆ ละ 700 บาท เปนเงิน 28,000 บาท (ตามราคาในทองถ่ิน) 

  จัดซื้อจัดจาง 

      (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4  

ยุทธศาสตรที ่3 แนวทางที ่3.2 หนา 5) (สํานักการศกึษา) 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

12 แผนงานการศกึษา/ คาครุภัณฑ เกาอี้สําหรับอานหนังสอื           24,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

  งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

ครุภัณฑสํานักงาน    เพื่อจายเปนคาเกาอี้สําหรบัอานหนังสอื แบบมีพนักพงิ ผลติจากพลาสตกิโพลี

โพพลีนี ขาชุบโครเมียม จํานวน 16  ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 

  จัดซื้อจัดจาง 

     24,000 บาท (ตามราคาในทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เพิ่มเตมิ ฉบับที ่4 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 5) (สํานักการศกึษา) 

 

   

13 แผนงานการศกึษา/ คาครุภัณฑ เกาอี้ทํางาน           98,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

  งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

ครุภัณฑสํานักงาน    เพื่อจายเปนคาเกาอี้ทาํงานเบาะหนัง แบบมีพนักพงิ มีท่ีทาวแขน ปรับระดับ

ความสูง/ต่ํา ดวยโชคไฮดรอลกิ จํานวน 28 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท 

  จัดซื้อจัดจาง 

     เปนเงนิ 98,000 บาท  (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป    

       (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4 แนวทางที่ 3.2 หนา 6) (สํานัก

การศกึษา) 

 

   

14 แผนงานการศกึษา/ คาครุภัณฑ มานั่งยาวเบาะหนัง             7,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

  งานศกึษาไมกําหนด ครุภัณฑสํานักงาน    เพื่อจายเปนคามานั่งยาวเบาะหนงั ขนาดประมาณ 100x41x43 เซนตเิมตร    จัดซื้อจัดจาง 

  ระดับ   จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เปนเงนิ 7,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)     

  

  

  

 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4 

ยุทธศาสตรที ่3 แนวทางที ่3.2 หนา 6) (สํานักการศกึษา) 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

15 แผนงานการศกึษา/ คาครุภัณฑ ตูวางของที่ระลึก             8,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

  งานศกึษาไมกําหนด ครุภัณฑสํานักงาน    เพื่อจายเปนคาตูวางของที่ระลกึโครงสรางผลติจากไม ปดผวิดวยเมลามนี   จัดซื้อจัดจาง 

  ระดับ   ขนาดประมาณ 40x80x180 เซนตเิมตร ภายในมี 3 ชัน้ 4 ชอง 2 ลิ้นชัก จํานวน 1 

ตู (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป 

   

      (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 

หนา 6) (สํานักการศกึษา) 

   

16 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

ชัน้วางหนงัสอื 3 ชอง  

   เพือ่จายเปนคาชัน้วางหนงัสอื 3 ชอง ผลติจากไม ปดผวิดวยเมลามนี 

ขนาดความสูงประมาณ 120 เซนตเิมตร จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท 

จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท เปนเงนิ 60,000 บาท (ตามราคาใน 

         60,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 

     ทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ    

      ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 6) (สํานักการศกึษา) 

 

   

17 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

คอมพวิเตอร 

เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด 

ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

   เพือ่จายเปนคาเครื่องคอมพวิเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

         60,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 

     (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงนิ 

60,000 บาท  มคีุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

  

    

1) มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรอื 

 8 แกนเสมอืน (8 Thread) โดยมคีวามเร็ว สัญญาณนาฬกิาพื้นฐาน    

      ไมนอยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย     

  

    

2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนวย ความจาํแบบ Cache Memory ขนาด 

ไมนอยกวา 8 MB      

  

    

3) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมคุีณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรอื

ดกีวา ดังนี้     

  

    

 - เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก แผงวงจรหลักที่มหีนวยความจํา ขนาดไม

นอยกวา 1 GB หรอื     

  

    

 - มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยู ภายในหนวยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช หนวยความจาํหลัก     

      ในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 1 GB  หรอื     

  

    

 - มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 

Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจาํหลัก ในการแสดงภาพ     

      ขนาดไมนอยกวา 1 GB     

      4) มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรอืดกีวา มขีนาดไมนอยกวา 8 GB     

  

    

5) มหีนวยจดัเก็บขอมลู (Hard Drive) ชนดิ SATA หรอืดกีวา ขนาดความจไุมนอย

กวา 2 TB หรอื ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา     

      240 GB จํานวน 1 หนวย     
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

      6) ม ีDVD-RW หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย     

  

    

7) มชีองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง     

  

    

8) มแีปนพมิพและเมาส 

9) มจีอภาพแบบ LCD หรอืดกีวา ม ีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และม ี     

      ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  (ตามเกณฑราคากลาง     

      และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร) (ตามแผนพัฒนาสามป     

      (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางที่ 3.2     

  

    

หนา 10)  (สํานักการศกึษา) 

     

18 

 

 

 

แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

 

 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

คอมพวิเตอร 

เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล  

เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพวิเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 

1 เครื่อง เปนเงนิ 21,000 บาท มคุีณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1) มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 

หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรอืดกีวา ดังนี้ 

         21,000.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 

       - ในกรณท่ีีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมี

ความเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมหีนวยประมวลผล 

   

      ดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรอื 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

      เพิ่มสัญญาณนาฬกิาไดในกรณทีี่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง     

      2) มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรอืดกีวาขนาดไมนอยกวา8 GB     

  

    

3) มหีนวยจดัเก็บขอมลู (Hard Drive) ขนาด ความจไุมนอยกวา 1 TB  

จํานวน 1 หนวย หรอืชนดิ Solid State Disk ขนาดความจ ุไมนอยกวา     

      120 GB จํานวน 1 หนวย     

  

    

4) มจีอภาพที่รองรับความละเอยีดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไม

นอยกวา 12 นิ้ว     

      5) มี DVD-RW หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย     

  

    

6) มชีองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง     

      7) สามารถใชงาน WIFI (802.11b, g, n) และ Bluetooth ไดเปนอยางนอย     

      (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร)      

  

    

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 

แนวทางที ่3.2 หนา 10)  (สํานักการศกึษา)     

      

19 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

คอมพวิเตอร 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1  kVA  

    เพื่อจายเปนเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1  kVA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

5,800 บาท  เปนเงิน 11,600 บาท มคุีณลักษณะพื้นฐานดงันี้ 

         11,600.00  อยูระหวางการดาํเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 

      1) มกีําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1  kVA (600 Watts)    
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

  

    

2) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที (ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร) (ตามแผนพัฒนาสามป    

  

    

 (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 10) 

(สํานักการศกึษา)     

20 แผนงานรักษาความ คาครุภัณฑ รถบรรทุก (ดเีซล) แบบบรรทุกน้ํา        5,000,000.00  อยูระหวางการประกาศ 

  สงบภายใน/ 

งานปองกันภยัฝาย 

ครุภัณฑ

ยานพาหนะ 

    เพื่อจายเปนคารถบรรทุก (ดเีซล) แบบบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  ปรมิาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรอืกําลงัเครื่องยนต 

  ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส  

(e-bidding) 

  พลเรอืนและระงับ 

อัคคีภัย 

และขนสง สูงสดุไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต มคีุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 

1) จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลติร 

   

     2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม     

      3) เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ จํานวน 2 คัน ๆละ 2,500,000 บาท     

     เปนเงนิ 5,000,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 

2560 - 2562) ยุทธศาสตรที ่5  แนวทางที่ 5.1 หนา 3-169 

    

     (สํานักปลดัเทศบาล)     

21 แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ 

สิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสราง 

สาธารณูปโภค 

คากอสรางปรับปรุงถนนบุญวาทย ตัง้แตบรเิวณ หาแยกหอนาฬกิาถงึหนา 

โรงเรยีนเทศบาล 3 

   โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลทตกิคอนกรตีขนาดกวางประมาณ 6.00-10.00 

เมตร หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ  1,363 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

พรอมปรับปรุงบอพักและงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

5,365,000.00 อยูในระหวางประมาณราคา 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

   
(ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 

ยุทธศาสตรที ่4.1 หนา 8 )     (สํานักการชาง) 
  

22 แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสราง 

สาธารณูปโภค 

คากอสรางระบบไฟฟาสองสวาง ถนนบุญวาทย ตัง้แตบรเิวณหาแยกหอนาฬกิา

ถึงบรเิวณหนาโรงเรยีนเทศบาล 3 

   โดยทําการตดิตัง้เสาไฟฟาสองสวางพรอมฐานตอมอและอุปกรณ จํานวน 

73 ชุด และงานอื่นๆ   (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป) 

     3,650,000.00  อยูในระหวางประมาณราคา 

      (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หนา 3-114) (สํานักการชาง)     

23 แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งานสวนสาธารณะ 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

ประเภทคา 

คาปรับปรุงระบบจายน้าํสวนสาธารณะเขลางคนคร  

  โดยทําการปรับปรุงระบบจายน้ําสวนสาธารณะเขลางคนครเพื่อใชในการ 

ดูแลบํารงุรักษาตนไม และสวนหยอมภายในสวนสาธารณะ 

       300,000.00  อยูระหวางการสรรหาผูรับจาง 

   บํารุงรักษา 

และปรับปรุงที่ดนิ 

และสิ่งกอสราง 

 

   โดยการกอสรางปรับปรุงระบบจายและสูบน้ําหอถังสูงของเดิม 

พรอมฐานตดิตัง้เครื่องสูบน้ําขึ้นหอถังสูงโดยตดิตัง้ปมน้ําชนิดหอยโขงขนาด 

ทอสงน้ําไมนอยกวา 3 นิ้ว มอเตอรไฟฟาไมนอยกวา 3 แรงมา 

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 2 เครื่องและงานอื่นๆ 

    

    (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)     

     ยุทธศาสตรที ่4 แนวทางที่ 4.3 หนา 3-142 ) (สํานักการชาง)     

24 แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งานสวนสาธารณะ 

คาที่ดนิและ 

สิ่งกอสราง 

คาปรับปรุงระบบจายน้าํสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรต ิ60 พรรษา (เขื่อนยาง) 

   โดยทําการกอสรางปรับปรงุระบบจายและสูบน้ําหอถังสูงของเดมิ พรอม 

ตดิตัง้เครื่องสูบน้าํหอยโขง ขนาดทอสงน้ําไมนอยกวา 2 นิ้ว มอเตอรไฟฟา 

       200,000.00 อยูระหวางการสรรหาผูรับจาง 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

  

ประเภทคา 

บํารุงรักษา 

ปรับปรุงที่ดนิและ 

สิ่งกอสราง 

ไมนอยกวา 2 แรงมา พรอมอปุกรณจํานวน 1 ชุด และงานอื่นๆ 

(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตรที ่4 แนวทางที่ 4.3 หนา 3-142 ) (สํานักการชาง) 

 

  

25 แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสราง 

สาธารณูปโภค 

คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนสุขสวสัดิ์ 1 ซอย 15 

   โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล ขนาดกวางประมาณ 7.00 เมตร หรอืตาม 

สภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 250 เมตร พรอมวางทอระบายน้าํ 

ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวถนนรวมบอพัก 

     2,165,000.00  อยูระหวางการประมาณราคา 

     ประมาณ 250 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)      

  

    

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที ่4 ยุทธศาสตรที่ 4 

แนวท่ี 4.1 หนา 15) (สํานักการชาง) 

  

  

26 แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสราง 

สาธารณูปโภค 

คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนพหลโยธนิ ซอยขางบานเลขที ่147 (ซอย

โรงแรมอนิโดจนี) 

   โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล ขนาดกวางประมาณ 7.00 เมตร หรอืตาม 

สภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 250 เมตร พรอมวางทอระบายน้าํ 

ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวถนนรวมบอพัก 

ประมาณ 250 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

     2,193,000.00  อยูระหวางการประมาณราคา 

      (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที ่4 ยุทธศาสตรที่ 4     

      แนวทางที่ 4.1 หนา 17) (สํานกัการชาง)     
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

27 แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสราง 

สาธารณูปโภค 

คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนลําปาง-แมทะ ซอยขางบานเลขที่ 74  

(ซอยดวงด)ี 

   โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล ขนาดกวางประมาณ 7.00 เมตร หรอืตาม 

สภาพ ความยาวประมาณ 218 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า 

     1,911,000.00  อยูระหวางการสอบแนวเขต 

ทางสาธารณะ 

  
 

 

ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอพัก ประมาณ     

      218 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป     

  

    

(พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4 ยทุธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หนา 18) 

(สํานักการชาง)     

      รวม    21,497,300.00    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระขอ 5.3 ญัตติ เรื่องเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวด  

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกัน

เงนิ แตยังมไิดกอหน้ีผูกพันในปงบประมาณ 2561 จํานวน 27 โครงการ เปนจํานวนเงนิ 21,497,300 บาท (ยี่สิบ

เอ็ดลานสี่แสนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป ในญัตติฯ ตามระเบียบวาระที่ 5.3 นี้    

ผมจะใหสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายในภาพรวมไปทีเดียว เม่ืออภิปรายเสร็จแลว ผมจะขอมติฯ ทีละโครงการ         

แตกอนที่ผมจะใหทานสมาชกิไดอภปิราย ขอเชญิเลขานุการฯ ไดช้ีแจงระเบยีบครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง กอนที่สมาชิกจะไดพิจารณาหรืออภิปราย เกี่ยวกับญัตติขอ 5.3 ผมมีระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 รวมทั้งขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ินฯ ซึ่งผมไดเรยีนไปกอนหนานี้วา เกี่ยวกับญัตตใินขอ 5.3 นัน้ กรณเีปนญัตติเกี่ยวกับ

กิจการสภา ที่ประชุมแหงนี้ก็ตองพิจารณาและลงมติวาเห็นชอบหรอืไมเห็นชอบ อนุมัติหรือไมอนุมัติ โดย

ระเบยีบฯ ที่จะใชพจิารณาก็คอืระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงนิ 

การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 59 รวมทัง้ขอ 59 วรรคสอง ผมจะไดนําเรียนตอที่ประชุมแหงนี้อีกครั้งหนึ่งวา ระเบียบ

ขอ 59 ดังกลาวนั้นไดกําหนดหลักการไววา ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินละสิ่งกอสราง ยัง

มิไดกอหน้ีผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รายงาน

ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  ซึ่งในหลักการและเหตุผล ตามที่ผูแถลงได

แถลงไปแลววา กรณตีามญัตตินั้น สภาแหงนี้ไดอนุมัตใิหกันเงนิไวในการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจําป 2560 เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 แตประเด็นของญัตติก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับขอ 59 วรรค

สอง ที่กําหนดวา หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังมิไดดําเนินการกอหน้ีผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง 

ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพ เปล่ียนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง 

ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลง และหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณีฯ  

โดยวรรคสามของระเบยีบดังกลาวในขอ 59 ไดกําหนดหลักการไววา กรณเีมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงนิ 

และการขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากมิไดดําเนินการหรอืมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงนิจํานวน

นั้นตกเปนเงนิสะสม ฉะนัน้สาระสําคัญอยูที่ในระเบยีบดังกลาวขอ 59 วรรคสอง เมื่อที่ประชุมแหงนี้เขาใจ

แลว ผมก็นําเรียนตอทานประธานไดดําเนินการใหที่ประชุมแหงนี้ไดพิจารณาในญัตติขอ 5.3 เปนลําดับ

ตอไป ขอบคุณครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายหรอืไมครับ เชิญ นายสมบูรณ  คุรภุากรณ   

นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ผมไมเห็นดวยที่จะใหมีการ

ขยายเวลาเบกิจายเงนิ ผมมีเหตุผลอยูหลายๆ ประการดังตอไปนี้ เนื่องจากวาทางสภาไดใหโอกาสทางฝาย

บริหารในการจัดซื้อจัดจาง ในการที่จะจัดทําโครงการใหบังเกิดผล แตนี่ก็เลยเวลามาปกวา 2 ปแลว 

โครงการ 27 โครงการ ทานก็ยังไมสามารถจัดซื้อจัดจางได อันที่สองก็คือเรื่องของ โครงการตาม

งบประมาณป 2562 ที่พึ่งผานไป ก็มอียูหลายสบิโครงการ ประกอบกับโครงการในญัตติถัดไปที่จะมีอกี 33 

โครงการ ซึ่งถารวม ๆ กันแลว ผมวานาจะเกินกําลังของฝายบรหิาร เนื่องจากวาที่ผานมางานตาง ๆ ที่ฝาย

บรหิารดําเนนิโครงการมานี้ ที่เห็นเปนรูปเปนราง เปนกายภาพ ก็มีหลาย ๆ โครงการที่ทําไดไมสําเร็จ ทําได

ตกคาง ตองมีการขยายเวลาอะไรมากมาย ก็แสดงใหเห็นวา ฝายบริหารไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

ดังนัน้ ถาหากอนุมัติ 27 โครงการไป ก็จะเปนภาระในการที่จะจัดซื้อจัดจาง ซึ่งก็อาจจะเปนดินพอกหางหมู  

และก็ทําใหการทํางานมีผลงานออกมาไดไมดีเทาที่ควร  เพราะฉะนั้นทางสภาเราก็ไดใหโอกาสมามาก

พอสมควร  ดังน้ันผมเองนะครับ ผมไมเห็นดวย ทั้ง 27 โครงการ ที่จะใหฝายบริหารไดทําอีกตอไป ขอให

ทานทําโครงการที่ทานมีอยูในมือทําใหไดครบถวน ออกมาด ีไมเปนที่วิพากษวิจารณ ไมเปนที่อับอายขาย

หนา เหมือนกับงานตาง ๆ ที่ ทานเองก็รูในสื่อสังคมออนไลน ในสื่อโซเชียลเขาก็ลงผลงานตาง ๆ ก็ไมเปนที่

ถูกอกถูกใจ ถูกนินทา เพราะฉะนั้นในญัตตินี้ 27 โครงการ ผมนายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง ผมไมเห็นดวยที่จะใหผานญัตตนิี้ ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายอกีหรอืไมครับ เชิญ นายสันต ิ เขยีวอุไร   

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ

กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติที่ทางฝายบริหารไดนําเสนอมา     

ในญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน จํานวน 27 โครงการ ผมก็มาพิจารณาดูในนี้ ก็เขาใจวา 

โครงการทัง้ 27 โครงการน้ี อยูในงบประมาณป 2560 ที่ไดขอตัดฝากเงนิมาครั้งหนึ่งแลว ซึ่งในงบประมาณ

ป 2560 ก็ไดถูกตราเปนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายป 2560 ไปเปนที่เรียบรอยแลว เพราะฉะนั้น

จากกรณีที่ไดนําเสนอขอกันเงินมาอีกครั้งหนึ่ง ผมมีขอสังเกตวา อาจจะเปนคําถามดวย เทาที่พิจารณาดู 

โครงการที่ 1 - 19 น้ี อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตามเหตุผลที่ประกอบมาในญัตติ และ

โครงการที่ 20 รถบรรทุกน้ําก็อยูระหวาง (e-bidding) ในสวนของโครงการที่ 21 - 27 อยูในระหวางการ

ประเมินราคา ผมสอบถามเพื่อเปนความรูวา ถาเกิดกรณทีี่สภาไมเห็นชอบ ในการขยายเวลาเบิกจายเงิน 

จะกระทบตอกระบวนการดําเนินงาน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป 2560 มากนอยเพียงใด และ

กระบวนการที่ยังอยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจางนี้ จะเกิดผลกระทบอะไรกับทางเทศบาลหรือไม 
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เพราะวาเปนผลประโยชนสวนรวมตามโครงการที่เราไดอนุมัติงบประมาณไปในป 2560  และความลาชา  

ที่ตองมาขยายเวลานี้ เกิดจากสาเหตุใด ที่ เราจะตองพิจารณา ที่จะใหขยายหรือไมขยายในวันนี้ 

เพราะฉะนั้นจะเปนคําถาม ผมเปนหวงนะครับ ถาเทศบัญญัติเราประกาศใชไปแลว เปนขอกฎหมาย ตรา

กฎหมายไปแลว แตยังอยูในระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจางจะกระทบการดําเนินงานเรื่องของงบประมาณ

อยางไร ขอบคุณครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายอกีหรอืไมครับ เชิญ นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิก

จายเงินกรณยีังมิไดกอหน้ีผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

จํานวน 27 โครงการ  เปนเงิน  21,497,300 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนเกาหม่ืนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) 

เปนเทศบัญญัติป 2560 ที่เราอนุมัติจายผานสภา แตอยูในระเบียบวาระของกระทรวงมหาดไทยขอ 59 

วรรคสองอยู ผมคดิวาสภาไดผานไปแลว และถาเราไมอนุมัติใหกันเงิน ก็อาจจะเปนเรื่องแปลกอยู เพราะ

อยูในระเบียบขอบังคับใหกันเงินไดสองป ใชหรือไมครับทานประธาน ผมคงจะเห็นดวยกับ 27 โครงการนี้ 

ผมอนุมัตใิหกันเงนิได แตผมขอตั้งขอสังเกตวา จากเวลา 1 ปที่เราอนุมัติผานงบประมาณรายจายประจําป 

2560 ไปแลว คาซื้อโตะ ซื้อเกาอี้ ซื้อเครื่องวางคอมพิวเตอร มันยากหนักหนาหรือครับทานประธาน 1 ป 

ยังไมทํากันเลย แลวโครงการตาง ๆ อีกมากมาย ผมก็อยากจะฝากฝายบริหาร ผานไปยังทานประธานวา 

ใหเจาหนาที่เรงรัดในการทํางานตอไป ขอใหทํางานใหตรงตามระยะเวลาที่เรากําหนด  หรอืวาตามระเบยีบ

ของกระทรวงมหาดไทย จะไดไมตองมากันเงนิกันอกี ขอบพระคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายอกีครับ เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จะขอ

สอบถามฝายบริหารวาโครงการที่ 21 และโครงการที่ 22 เปนโครงการเกี่ยวกับคากอสรางปรับปรุงถนน

บุญวาทย และก็คากอสรางระบบไฟฟาสองสวางที่ถนนบุญวาทย ทัง้สองโครงการนี้ ก็รวมเปนเงินประมาณ

เกาลานบาท อยากถามฝายบริหารวาโครงการสายไฟฟาลงดิน ทานไมทําแลวเหรอคะ หรือวาทําไมได    

ถงึไดทําโครงการที่ถนนบุญวาทยทัง้สองโครงการนี้ ขอบคุณคะ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายจาตุรงค  พรหมศร 
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นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะสมาชกิสภาเทศบาล

นครลําปาง  เกี่ยวกับญัตติขอ 5.3  สาระสําคัญก็คือ เรื่องเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน  

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีสภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ 2561 จํานวน 27 โครงการ เปนจํานวนเงิน 

21,497,300 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนเกาหม่ืนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป ทาน

ประธานครับ ผมขอนําเรียนตอทานประธานวา เกี่ยวกับญัตติดังกลาว ถาเราพิจารณาดูจากหลักการและ

เหตุผลแลว โครงการเหลานี้จะปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 เมื่อเปนแบบนี้ งบประมาณดังกลาวซึ่งไดผานการเห็นชอบตอสภา ผูวาราชการจังหวัดอนุมัต ิ     

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล เม่ือตราข้ึน และไดประกาศใชแลว ถือเปนกฎหมาย 

ที่ผูบรหิาร ผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของ ตองดําเนนิการใหเปนไปตามเทศบัญญัตคิรับทานประธาน ทุกโครงการ 27 

โครงการ ปรากฏอยูในรางเทศบัญญัตฯิ ตามที่ผมนําเรยีน แลวก็มีการประกาศใชแลว ถือวาเปนกฎหมาย

แลว เปนกฎหมายของทองถิ ่นนี้ อยางไรก็ดีในระเบียบเบิกจาย ขอ 67 ไดกลาวเปนหลักการไววา  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะที่กฎหมายระเบียบขอบังคับหรือ

หนังสอืสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว จากระเบียบการเบกิจายขอ 67 ที่ผมพูดเม่ือสักครู ก็จะมา

โยงเกี่ยวกับระเบียบเบิกจายขอ 59 วรรคสอง และขอ 59 วรรคแรก เมื่อเปนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทางผูบริหารไมสามารถกอหนี้ในปงบประมาณได แลวก็ไดมีการขออนุมัติกันเงิน

ตอที่ประชุมสภาแหงน้ี ดังปรากฏในเหตุผลของญัตติฯ ที่ผูบริหารไดแถลงไวเมื่อสักครู ตรงนี้สภาก็ไดอนุมัติ

ใหกันเงนิไวกอนแลว ผมมาดูทั้ง 27 โครงการ โครงการตาง ๆ เหลานี้ที่อยูในเทศบัญญัติ ซึ่งประกาศใชไป

แลวนั้น เปนภาระหนาที่ของเทศบาลทั้งหมด ไมวาจะเปนครุภัณฑ ไมวาจะเรื่องที่ดินและสิ่งกอสราง ทาง

ผูบรหิารจะตองดําเนนิการ สวนการดําเนินการลาชาอยางไร คอยไปวากัน แตโดยความคิดเห็นสวนตัวของ

ผมแลว ที่ทางผูบรหิารเสนอขออนุมัตขิยายระยะเวลากันอีก 1 ป โดยอางระเบียบการเบิกจายขอ 59 วรรค

สอง ผมไมขัดของครับ เพราะดวยเหตุผลที่ผมเรียนทานประธานวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายป 

2560 มผีลบังคับใชเปนกฎหมายแลว ประกาศใชแลว ผมก็ยังใหโอกาสผูบริหาร ที่จะตองดําเนินการตอไป 

โดยอาศัยอํานาจตามขอ 59 วรรคสอง สวนการทํางานลาชา อยูในขั้นตอนที่ควรจะเสร็จในบางโครงการ 

ทางฝายบริหารตองรับผดิชอบเอง จากงบประมาณป 2560 ทานกันเงินมาป 2561 แลวกอหนี้ไมได มาขอ

ขยายเวลาเบิกจายอีก 1 ป ผมมองเห็นวาการจัดซื้อจัดจางของทาน ก็จะตองไปเขาสูพระราชบัญญัติ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งตรงนี้ทานจะตองไปรับผิดชอบ 

แตผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อทานใชอํานาจตามที่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบิกจายฯใหอํานาจทาน และผมดูแลววาภารกิจตาง ๆ ตาม 27 โครงการ ก็เปนภารกิจที่อยูในอํานาจ

หนาที่  มีทั้งถนนหนทาง มีทั้งรถน้ําฯ ซึ่งลวนเปนประโยชนกับสาธารณะฯ ผมยังใหโอกาสทานขยายเวลา
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เบกิจายไดอกี 1 ป ฉะนัน้ ผมนายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมอนุมัติใน

ญัตตินี้ ขอบคุณครบั  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ ฝายบรหิาร  

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ    

ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

โครงการ 27 โครงการตามญัตติ สวนมากอยูในระหวางการปฏิบัติทั้งน้ัน  เพื่อไมใหเกิดความสับสน ผมก็

จะแบงเปนสองประเด็น ในประเด็นที่หนึ่ง สมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดสอบถามวา เมื่อผานสมาชิกสภา

หรือไมผานอยางไร  ดีไมดีอยางไร ผมจะขออนุญาตใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูตอบในคําถามนี้ สวน

รายละเอียด 27 โครงการ ที่บอกวามันชามันเร็วตาง ๆ เพราะอะไร ตามที่สมาชิกสภาไดสอบถาม จะขอ

อนุญาตประธานสภาไดมอบใหสํานักการชาง ซึ่งไดจัดเตรียมขอมูลและรายละเอียด ไดเปนคนตอบ       

ขอซักถามของสมาชกิ ขออนุญาตครับ ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ รองนายกเทศมนตร ี

นายสมเกยีรต ิ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูมาชี้แจงเกี่ยวกับญัตตินี้  ตองขอขอบพระคุณทาน

สมาชิกผูทรงเกียรติที่มีความหวงใย ในการบริหารกิจการของเทศบาลนครลําปาง ทางผูบริหารก็ถือวา 

ทานมีหนาที่ตามกฎหมายที่ทานมีสิทธิที่จะซักถาม มีสิทธิที่จะหวงใยในการบริหารกิจการของผูบริหาร   

ผมขอเรียนคือผมไมไดแกตัวนะครับ การปฏิบัติงานที่ลาชานี้เปนเพราะวา 1. เรามีกฎหมายวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางออกมาใหม เม่ือป 2560  ซึ่งเปลี่ยนแปลงหลักการของกฎหมายจัดซื้อจัดจางฉบับเดิมอยาง

มาก  ทําใหเจาหนาที่ของเราทุกฝายจําเปนที่จะตองศึกษากฎหมายตาง ๆ แลวก็อยูในระหวางของการ

ปรับปรุงกระบวนการอยูหลายอยาง ๆ 2. ไมขอแกตัววาเจาหนาที่ของสํานักการชาง เรามีจํานวนที่นอย

มาก ซึ่งเทศบาลของเราเปนขนาดใหญ นาจะมีเจาหนาที่ของกองชางไมตํ่ากวา 30 คน แตขณะนี้เรามีเพยีง 

10 กวาคนเทานัน้ งานแตละรายการจะตองผานกระบวนการอยูหลายข้ันตอน นับตั้งแตการสํารวจสถานที่ 

ไปจนถึงการสํารวจออกแบบ เขียนแบบ และมาถึงรายการที่จะตองประเมินราคาตาง ๆ มีกระบวนการ

คอนขางมาก ที่ลาชาที่สุดก็คอื ในกระบวนการของการเขียนแบบแปลนและออกรูปแบบรายการในญัตตินี้ 

ทั้งหมดมีอยู 27 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 21,497,300 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนเกาหม่ืนเจ็ดพันสามรอย

บาทถวน) ทานจะเห็นไดวาเปนรายการของสํานักการศึกษาถึง 19 โครงการ ที่เหลืออีก 8 โครงการ      

เปนงานของสํานักการชาง ถาดูแตละรายการแลว ผมเห็นวาเปนเรื่องที่มีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อจัดจาง    

ที่เทศบาลจะตองมีเครื่องมืออุปกรณดังกลาวเอาไวใชในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น งานของสํานักการศึกษานั้น 
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ไมไดเอาไวใชในการปฏิบัติงานของสํานักเพียงอยางเดียว แตรวมหมายถึงโรงเรียนตาง ๆ ที่สังกัดเทศบาล

นครลําปางอยู อุปกรณเหลานั้น เรามีความจําเปนที่จะตองจัดหาใหกับทางโรงเรียน เพื่อที่จะเอาไวใชใน

การปฏิบัติงานราชการ ซึ่งก็เปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติจัดทําตามพระราชบัญญัติเทศบาลอยูแลว สวนใน

รายการของสํานักงานชางมีอยูประมาณ 16 รายการ ลาชาตรงที่วาบางรายการพอประมูลไปแลว ก็มีการ

รองเรยีนอยูหลาย ๆ อยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกฎหมายพัสดุฉบับใหม จะมีบทบัญญัติวาในกรณทีี่มีการ

ทักทวงจากเอกชน ทางเทศบาลจะตองนํากลับมาแกไข  การจัดซื้อรถบรรทุกน้ําสองคันที่ทางสภาไดกรุณา

อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายการไปแลว  ก็เจอปญหาอยางนี้อยูเหมือนกันวา หลังจากที่เราเปลี่ยนแปลง

รายการแลว เราดําเนินการจัดซื้อก็ปรากฏวามีการรองเรียนขึ้นมา เกี่ยวกับปญหารายละเอียดของ

รถบรรทุกน้ํา ซึ่งขณะนี้เราก็ไดเจรจากับผูที่สนใจจะขายรถบรรทุกน้ําดังกลาวแลว  ก็อยูในข้ันตอนของการ

ดําเนินการจัดซื้ออีกครัง้หนึ่ง ทั้ง 27 โครงการ ผมเรียนวาถาสภาแหงนี้กรุณาใหเราขยายเวลาออกไปอีก   

1 ป ผมเขาใจวาทั้ง 27 โครงการ สามารถที่จะปฏิบัติจัดการเสร็จสิ้นภายในงบประมาณป 2562 สามารถ

จัดทําได ถาไมไดก็ หมายความวา เงินนั้นจะตองตกไปเปนเงินสะสม ซึ่งก็หมายความวา เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบรวมทั้งผูบริหาร จะตองเปนฝายรับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณที่ตกไป ทั้งผูบริหารและ

เจาหนาที่ประจําทุกคนก็มีความรับผิดชอบในเรื่องน้ีอยู คงไมมีใครอยากจะถูกสอบสวน ดําเนินโทษทาง

วนิัยหรอืวาดําเนินการทางอาญา ในฐานะที่ละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ ผมเขาใจอยางนั้น เพราะฉะนั้นทาง

ผมในฐานะที่เปนผูบริหาร ผมขอโอกาสจากทานอีกครั้งหน่ึง สวนปญหาขอผดิพลาดทั้งหลายเราพยายาม

แกไขอยู เกี่ยวกับอัตรากําลังตาง ๆ ที่ลดนอย ที่หายไป ปหนาผูอํานวยการสํานักการชางก็ยังวางอยู ขณะนี้

เราก็มกีารแตงต้ังผูรกัษาการแทน ซึ่งมีความจําเปนจะตองสรรหาเปนอยางยิ่ง จึงเรียนตอที่ประชุมสภาแหง

นี้วา ขอความกรุณาขอขยายเวลาใหเราอีก 1 ป ทางผูบริหารจะจัดการใหเสร็จสิ้น ภายในงบประมาณป 

2562 ตามระยะเวลาที่สภาแหงน้ีไดขยายเวลาให ขอบพระคุณมากครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายกเทศมนตรนีครลําปาง  

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ    

ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง        

ไมทราบวาทางทานรองนายกเทศมนตรี ที่ไดรับมอบหมายจากผมไดช้ีแจงครบถวนทุกกระบวนการหรอืยัง 

เม่ือสักครูผมไดขออนุญาตทานประธานไววา ในรายละเอียดที่สอบถามมา จะมอบใหกับสํานักงานชาง    

ไดเปนตัวแทนตอบ ถายังไมครบถวน ขอใหทางสํานักงานชางไดชี้แจงในประเด็นที่ยังไมครบถวน ขอบคุณ

มากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ทางทานรองนายกเทศมนตรี มีอะไรจะชี้แจงอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เชิญ    

นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ 
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นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ   

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ที่เคยกราบเรียนทาน

ประธานไปทุกครั้ง การเสนอญัตติใด ๆ ก็ตามของฝายบริหารน้ัน ชอบที่ฝายบริหารนั้นควรจะตองชี้แจง

ประกอบเพิ่มเติม เพราะมิเชนนั้นแลวเรามีแตคําถามขอสงสัยที่จะตองซักถาม แลวก็ถาม ๆ เพราะทาน

ไมไดช้ีแจงประกอบเลยวา สิ่งที่ทานยื่นญัตติมาขอกันเงนิก็ดี หรอืเรื่องใด ๆ ก็ตาม จําเปนมากนอยเพยีงใด 

ทานดําเนินงานไมไดเพราะอะไร ญัตติเรื่องนี้ 27 โครงการ สภาไดอนุมัติตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 หรือ

งบประมาณป 2560 แลวก็มาขอขยายเวลา 1 ครั้งแลวอีก 1 ป แลวก็ไมสามารถดําเนินการได ดังนั้น

ถอยคําที่บอกวาสําคัญและจําเปนนัน้ ผมวาไมจําเปนและไมสําคัญตามที่ทานไดเสนอเปนเหตุผล ทานดูใน

ขอ 1 ก็รู ครุภัณฑราคาหมื่นกวาบาท ตู โตะ เตียง ตูเหล็กเอกสาร ถาสําคัญและจําเปนทําไมไมเรง

ดําเนินการเสีย ในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ 2560  ผมพูดแตครุภัณฑเบา ๆ งาย ๆ ผูบรหิารมีทั้ง

คุณวุฒิ มีวัยวุฒิ มีความรูที่ดีมาก ทานไมไดเอาใจใสในกิจการของเทศบาลโดยตรงอยางจริงจัง ทานไมได

เห็นประโยชนของเทศบาลอยางจริงจัง โดยเฉพาะสํานักการศึกษา ปกวาเกือบสองป ถาจะมาขยายตอไป

อีก 1 ปน้ัน ผมเชื่อวาตอนนี้เขาก็ปฏิบัติงานไดอยู ไมใชวาขาดสิ่งเหลานี้แลว จะปฏิบัติงานมิได รถน้ําก็ด ี

ถนนบุญวาทยก็ดี อางแตวามีความจําเปน กําลังคนไมพอ เพราะฉะนั้นในการที่ทานต้ังรางงบประมาณใน

แตละปนั้น  ก็เกินกําลังความสามารถที่จะทํา ทําไมทานไมตั้งใหพอดี สภาก็ใจดี เห็นชอบอนุมัติใหหมด 

เพราะฉะนั้นในญัตตินี้ ทุกโครงการทั้งหมดนั้น ผมเองก็ยังไมเห็นชอบที่จะอนุมัติใหกันเงินหรือขยายเวลา

ตอไปอีก ทานมาตอบไดยังไงวาสําคัญและจําเปน แลวในชวงเกือบ 2 ปที่ผานมา เขาไมมีของใช ครุภัณฑ

ดังกลาว รถน้ําก็ไมไดซื้อ ผมไมทราบวาทานมุงประโยชนของสวนรวมหรอืของใคร เพราะฉะนั้นกราบเรียน

ทานประธานวา ผมไมเห็นดวยในการที่จะใหกันเงินไวอีก เพราะอะไร เพราะในงบประมาณป 2562  ที่เรา

ไดอนุมัติไปเม่ือ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผานมานั้น ก็มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 44 หรือ 48 โครงการ เปนเงิน

หลายรอยลานบาท ผมก็ไมแนใจวาทานจะทําไดทันหรอืไม ครบถวนหรอืไม เพราะมโีครงการสะสมอกี แลว

ในญัตตติอไปก็จะตองมีสะสมอกี แลวผมก็ไมไดเชื่อวา ทานจะใหความมุงม่ันเอาจรงิเอาจัง หรือเอาใจใสใน

การบรหิารเทศบาลนครลําปางอยางเต็มความสามารถ ที่ทานมีอยู ขอเรียนวาผมไมเห็นชอบที่จะใหกันเงนิ

ไวอีกนะครับ ถาจําเปนจริง ก็ไปต้ังงบประมาณป 2563 ก็ยังไดแลวก็ยังทันอยู ถนนบุญวาทยไปดูตอนน้ี  

ไมจําเปนตองไปลาดยางหรือทําอะไรเลย ทานปรับปรุงแสงสวางมันงายมาก แตละเลย ชาวบานแจงมา

บอกวาไฟดับ ก็ไมไปแก แกชาบาง ขอกราบเรียนทานประธานและที่ประชุมแหงนี้วา ไมสมควรที่จะกันเงิน

ตอไป ขอบพระคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายกเทศมนตร ี 

นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ     

ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง    
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ดวยเหตุผลถาใหผมตอบก็จะหาวาเปนการแกตัว ก็ขออนุญาตใหทางสํานักการชาง ซึ่งไดรับมอบหมายและ

ไดเตรยีมขอมูลเอาไวไดตอบคําถาม ใหสมาชิกสภา ซึ่งมีขอสังเกตเอาไวโดยยอ เพื่อประกอบการพจิารณา

ของสภาตอไป ขออนุญาตทานประธานใหตัวแทนของสํานักงานชางไดช้ีแจง ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ เจาหนาที่สํานักการชางครบั 

นายวสันต  สุวรรณวงศ  ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง กราบเรียนทานประธานฯ    

ที ่เคารพ  ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายวสันต  สุวรรณวงศ ผูอํานวยการสวนควบคุมการ

กอสราง สํานักการชาง เทศบาลนครลําปาง ขอกราบเรียนช้ีแจงทั้ง 27 โครงการในภาพรวมทั้งรายการ

ครุภัณฑ และรายการที่ดินและส่ิงกอสราง สําหรับรายการครุภัณฑ รายการที่ 1 - 16 เปนครุภัณฑที่มี

ความจําเปนสําหรับใชในอาคารมิวเซียม ซึ่งปจจุบันกําลังปรับปรุงอยู ยังดําเนินการทุกสวนยังไมแลวเสร็จ 

จึงไมสามารถที่จะทํางานสรรหา เพื่อที่จะไปติดตั้งไวภายในอาคารได สวนในรายการที่ 17 , 18 และ 19 

จากการตรวจสอบกับทางพัสดุ กองคลังแลวปรากฏวา ไดทําสัญญาซื้อขายเรียบรอยแลว จะมีการสงมอบ

ของพัสดุในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นี้ สวนลําดับรายการที่ 20 รถบรรทุกน้ําก็มีความจําเปนใชงานของ

สํานักการชาง ปรากฏวาอยางที่ทานรองนายกเทศมนตรี ไดนําเรียนช้ีแจงตอที่ประชุมทราบแตแรกแลว    

มีการประกาศใน (e-bidding) รอบแรกแลว ก็มีการวิพากษวิจารณ ซึ่งมีผูวิพากษวิจารณในสวนของ TOR  

ที่กําหนดคุณลักษณะของรถบรรทุกน้ํา ซึ่งอาจจะสุมเส่ียงตอการลดคุณภาพ เลยเริ่มดําเนนิการจัดทํา TOR 

ขึ้นใหม ขณะนี้ก็อยูระหวางที่ดําเนินการ (e-bidding) อีกรอบหนึ่ง สวนโครงการลําดับที่ 21 และ 22 ก็เปน

โครงการที่มีความจําเปนสําหรับถนนบุญวาทย เพื่อจะรองรับการดําเนินการเอาสายไฟลงใตดินของการ

ไฟฟา ซึ่งขณะนี้อยูระหวางที่ดําเนินการทําสัญญาจางอยู สําหรับโครงการที่ 23 และ 24 ก็เปนโครงการ

ระบบการจายน้ําของสวนสาธารณะ อยูระหวางการสรรหาผูรับจาง โครงการลําดับที่ 25 , 26 และ 27 

เปนโครงการปรับปรุงถนนสามเสนดวยกัน ก็ปรากฏวาในชวงระหวางที่ฝายชางดําเนินการอยู ก็มีแนวเขต

ทางที่ไมชัดเจนอยูบางชวง จงึทําเรื่องไปถึงท่ีดิน เพื่อทําการสอบเขตทางสาธารณะ สําหรับโครงการของสุข

สวัสดิ์ กับซอยอินโดจีน ทางสํานักงานที่ดินจังหวัดไดสงหลักฐานมาเรียบรอยแลว อยูระหวางการ

ดําเนินการเขียนแบบ และประมาณการ ซึ่งใกลจะแลวเสร็จแลว ไมเกินภายในเดือนตุลาคมนี้ สวนถนน

ลําปางแมทะ ซอยดวงดี ทางสํานักงานที่ดินยังไมจัดสงเอกสารมาให ซึ่งคาดวานาจะสงเอกสารมาให

ภายในสัปดาหหนา  และหลังจากนั้นทางสวนผูควบคุมการกอสราง ก็จะทําแบบแปลน และประมาณการ 

ใหแลวเสร็จไมเกินเดือนตุลาคมนี้ ขอเรยีนชี้แจงเพยีงเทานี้ ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายอกีหรอืไมครับ เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ไดฟงเพื่อนสมาชิกอภิปรายมีทั้ง
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หลักการและเหตุผล แตผมก็เปนหวงวา กรณีญัตตินี้ก็ไดอนุมัติไปตั้งปกวาแลว แลวทางฝายบริหาร         

ก็อาจจะทํา แตทําไมถึงชา เพราะกันเงินไปแลวหนึ่งรอบ ในรอบตอไปก็ยังมา แตก็ยังไมไดทํา ญัตตินี้ผม

อยากจะใหแบงเปนรายขอดวยซ้ําไป เพราะวาแตละญัตติ แตละเรื่องในนี้ บางเรื่องก็อาจจะสําคัญ กรณี

ถนนบุญวาทยอยางที่กองชางไดอธิบายเมื่อสักครู เพื่อการรองรับสายไฟลงดิน ถาเกิดวาปนี้ยังไมไดทํา

สายไฟลงดนิ ก็จะตองมาขอกันอกีปหน่ึงหรอืครับ เพราะเรื่องสายไฟลงดนิ ผมก็ยังไมรูวาเหลือเวลาอีกกี่วัน 

งบประมาณจะตกไปแลว จะทําทันหรือครับ เสียเวลางบประมาณไปสามสิบเกาลานบาท กี่ปมาแลวครับ 

จะเอาไปทําอยางอื่นก็ไมไดทํา ผมก็เปนหวงครับ เงินยี่สิบกวาลานบาทตรงนี้ก็เปนหวงเหมือนกัน แลวฟง

สมาชิกแตละคนแสดงความคิดเห็น จะใหเขามาตัดสินตอนน้ีเลย ผมวาคอนขางจะลําบากนะครับทาน

ประธาน และอกีอยางหนึ่งก็ใกลพักเที่ยงแลว ผมก็เปนหวงทานประธานดวยครับวา จะตองทานขาวและ

ทานยาดวย ก็อยากจะเสนอแนะใหพักเพื่อพิจารณาตรงนี้สักครูหนึ่ง จะไดปรึกษาหารือกัน เพราะแตละ

โครงการบางคนก็มีความคดิเห็นแตกตางกัน ถาตัดสินใจอะไรผดิพลาดไปแลว ผมขอเสนอทานประธานให

พัก 15 นาที จะไดปรึกษาหรือกัน เพราะสมาชิกแตละคนความคิดเห็นแตกตางกันครับ ขอบคุณมากครับ

ทานประธาน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี

รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลําปาง หลังจากที่ผมไดฟงผูบรหิารและสํานักการชางช้ีแจง 27 โครงการนั้น ก็ยังติดใจอยูในบางประเด็นวา 

เมื่อสักครูมีรายการที่อยูระหวางจะอนุมัติจายเงินหรืออะไรประมาณนี้นะครับ ก็ไดทําไปแลว แตจะขอ

อนุมัตจิายเงนิในวันที่นัน้ เราก็ยังสงสัยวา ใน 27 โครงการนี้ จะถามฝายบริหารอีกครั้งหนึ่งวา ที่ยังมิไดกอ

หนี้ผูกพัน มีกี่โครงการ แลวโครงการไหนที่บอกวาดําเนินการไปแลว ยังขยายเวลาเบิกจายเงินไหม

ครับ ถามงาย ๆ วา ใน 27 โครงการนี้ มีโครงการไหนที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ยังไมไดทําอะไรเลย แลวมี

โครงการไหนบางที่ทําไปแลว รอเบิกจายเงนิ ขอใหชี้แจงอกีครั้งหน่ึงเปนโครงการ ๆ สั้น ๆ เพื่อจะไดใหสภา

แหงน้ีพจิารณาวา จะอนุมัตหิรอืไมอนุมัต ิขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) รอยเอกศักดิ์ชัยฯ ที่คุณถามมาบอกวา 27 โครงการนี้ นาจะอานในญัตติขอ 5.3 นะครับ 

เขาก็บอกวายังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ 2561 ถามทําไมอกีครับ อานใหเขาใจสคิรับ  

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อสักครูไดฟงสํานักงานชาง 

เขาบอกวามีบางโครงการไดทําไปแลว ใชหรือไมครับ ที่ประชุมสภาไดยินเหมือนผมไหมครับ ไดยินนะครับ   

ที่ประชุมนี้ไดยิน ที่ผูบริหารใหสํานักการชางไดอธิบายวา มีโครงการบางโครงการ ใน 27 โครงการนี้ได
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ทําไปแลว แตยังไมไดจายเงิน ก็จะขอขยายเวลาเบิกจายเงินหรือจะยังมิไดกอหนี้  ผมก็ยังสงสัยอยูเมื่อ

สักครู  ที่ประชุมสภาก็ไดยนิครับ ทานประธาน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายกเทศมนตรชีี้แจงครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ     

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง      

เพื่อความชัดเจนอกีรอบหนึ่ง ขออนุญาตทานประธานสภา ใหทางทีมชางเมื่อสักครูที่ไดพูดไปแลวรอบหนึ่ง 

ไดพูดอกีรอบ ใน 27 โครงการ ขออกีครัง้หนึ่ง ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ สํานักการชางครับ 

นายวสันต สุวรรณวงศ ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง กราบเรียนทานประธานฯ     

ที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาฯ เมื่อสักครูผมไดช้ีแจงไปคราว ๆ ตอนนี้ผมขอนําเรียนตอบคําถามของทาน

สมาชิกสภา กรณีที่กอหนี้แลว รอการเบิกจาย ก็จะมีรายการที่ 17 , 18 และ 19 ซึ่งเปนรายการเกี่ยวกับ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จากการสอบถามพัสดุกองคลัง ปรากฏวาจะสามารถสงมอบของ ภายในวันที่ 18 

ตุลาคม 2561 ทั้งสามรายการนี้ไดกอหนี้เรียบรอยแลว พรอมที่จะเบิกจาย สวนรายการอื่น ๆ อีก 24 

รายการน้ัน ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน นําเรียนใหทราบครับ โครงการลําดับที่ 17 , 18 และ 19 นะครับ ไดทํา

สัญญากอหน้ีผูกพันเรยีบรอยแลว ซึ่งเปนรายการของสํานักการศึกษา สวนรายการอื่น ๆ เปนรายการที่ยัง

มไิดกอหน้ีผูกพัน ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี

รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน  กระผม รอยเอกศักด์ิชัย หงษใจสี เม่ือสักครูทางผูบรหิารได

บอกใหสํานักการชางไดตอบคําถามมา 17 , 18 และ 19 ไดทําไปแลว  แตเมื่อญัตติเขามาในขอ 5.3 แตยัง

มิไดกอหน้ีผูกพัน ผมสงสัยตรงนี้แหละครับ ถามีการไมอนุมัติโครงการไป ก็แสดงวา 17 , 18 และ 19 นี้     

ไมสามารถเบิกจายเงินไดใชหรือไมครับ ทําไมญัตติตัวนี้ถึงไมเขาในญัตติ ขอขยายเวลาเบิกจายเงินครับ     

เอามาอยูในญัตติ 5.3 วายังมิไดกอหนี้ผูกพัน ทานประธานครับ ขอถามฝายบริหารดวยครับ อนุมัติไปผิด 

จะยุงนะครับ ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ สํานักการชางครับ 
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นายวสันต  สุวรรณวงศ ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง ขออนุญาตเรียนช้ีแจงเพิ่มเติม

ครับ รายการทั้งสามรายการ คือรายการที่ 17, 18 และ 19 ตองขอประทานอภัยตอที่ประชุมสภา 

เนื่องจากวาตอนที่ทําญัตติเสนอเขาสภา อยูระหวางเรยีกทําสัญญาจาง ทําสัญญาซื้อขาย แต ณ ปจจุบัน

จากการตรวจสอบจากงานพัสดุแลววาไดทําสัญญากอหนี้เรยีบรอยแลว พรอมที่จะสงมอบของภายในวันที่ 

18 ตุลาคม 2561 ขอเรยีนช้ีแจง ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี

รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี ผมใหขอสังเกตวา          

ถาโครงการที่ 17 , 18 และ 19 ซึ่งไดกอหนี้ผูกพันไปเรียบรอยแลว ถาสภาแหงนี้ไมอนุมัติไป จะเกิดปญหา

คอื ผูรบัจางก็จะไมไดเงนิ เพราะไมไดกันเงนิไว ใครรับผดิชอบครบั ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนชิย 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ     

ที่เคารพและสมาชิกสภาฯทุกทาน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง    

อยางที่ทานสมาชิก ทานนายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ไดกลาวถึงวา การมาขอกันเงินไวนี้ แลวฝาย

บริหารบอกวา มีเหตุผลตาง ๆ นานา ถึงเรื่องความจําเปนแลวก็เรื่องกําลังคน เรื่องนี้เห็นดวยกับคุณหมอ

นะคะวา ในเมื่อโครงการปกติทานก็ยังทําไมทันอยูแลว แลวจะมาขอกันเงินในโครงการที่ลาชา บาง

โครงการลาชาตั้งแตสมัยที่ทานเขามาใหม ๆ ทานก็ยังทําไมได เพราะฉะนั้นไมมีความจําเปนที่จะตอง      

ขอกันเงิน โดยเฉพาะสายไฟลงดิน บอกนับหนึ่งตัง้แตมารับตําแหนงเลย 5-6 ปมาแลว ก็ยังไมไดทํานะคะ 

มาขอกันเงินอีกทําไมคะ แลวขอตําหนิเลยนะคะ เรื่องเอกสาร สามโครงการนี้ เซ็นสัญญาแลว เอามาให

สมาชิกสภาพิจารณาบอกวายังมิไดกอหนี้ผูกพัน เกิดพิจารณากันไปแลว เซ็นสัญญากันไปแลว บอกวาจะ

สงมอบของภายในเดอืนหนา แลวเกดิมตนิี้ไมผาน ใครจะรับผดิชอบคะ ฝายบรหิารช้ีแจงดวยคะ ขอบคุณคะ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ ฝายบรหิารครับ 

นายสมเกยีรต ิ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ความผิดพลาดที่เกิดข้ึน เปนเรื่อง

ของกระบวนการทําเอกสาร เพราะวาการทําญัตตินั้น ทางเจาหนาที่ประจําเขาตองทําลวงหนา จะตองผาน

ทางเลขานุการสภาดวย ผานผูบรหิาร ในขณะที่เอกสารญัตตกิําลังดําเนนิอยูนัน้ ก็ปรากฏวา ทางกองคลังก็

ไดเรียกผูขาย ซึ่งเปนระบบคอมพวิเตอรทัง้ 3 รายการ มาทําสัญญา แลวก็ไมสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลง

ญัตติดังกลาวตอสภาได เพราะวาทางเลขานุการสภาไดอนุญาตใหเขาในระเบียบวาระแลว แตผมขอ
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อนุญาตเรียนชี้แจงวา ไมมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น สวนที่ทําสัญญาไปแลว ก็ไมตองขอขยายเวลาเบิก

จายเงิน เมื่อทําสัญญาไปแลว เขาสงของ มีการตรวจรับถูกตอง ก็จะสามารถทําการเบิกจายเงิน ตาม

สัญญาซื้อขายน้ันไปได ก็จะไมเกี่ยวกับการขอขยายเวลาในครัง้น้ี เพราะการขอขยายเวลาในครัง้น้ี เปนการ

ขอขยายเวลาที่ยังไมไดทําสัญญา หรือวาทําภาระผูกพันใด ๆ ก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงดวย คงไมมีปญหา

ใด ๆ เกิดข้ึนกับการปฏบิัตริาชการ ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ    

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ฟงคําช้ีแจงของทาน

รองนายกเทศมนตรีแลว อยางที่ผมไดกราบเรียนตั้งแตเบื้องตนแลววา ขณะเสนอญัตตินั้น ทําไมไมบอก

ที่ประชุมวาโครงการที่ 17 , 18 และ 19 ทําสัญญาไวแลว จะขอถอนออกไปก็ได ทําไมไมถอน แลวมา

นําเสนอรวมทั้งหมดอยางนี้ แนนอนสภาก็จะตองพิจารณารวมทั้งหมด คํากลาวอางที่วาอยูในระบบนั้น 

ทานตองจัดการ แลวก็ไมไดเปนเฉพาะคราวนี้ดวย ถาผมจะยอนไปเรื่องเดิม ต้ังแตญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณแลว ควรจะเขากอนวันที่ 15 ดวยซ้ํา แลวญัตติพวกนี้ทานเหลือเวลาวันน้ี วันที่ 27 กันยายน 

2561 อีกสามวันไปติดวันเสาร – อาทิตยอีก หมดสิ้นเดือนกันยายนแลว วสิามัญน้ีขอเปดไดตลอด ถาเปน

คําขออนุญาตเปดวิสามัญจากทานนายกเทศมนตรีหรือวาทานประธานสภา ก็ทําไมไมทํากอน จะเอา

ระยะเวลามาใหทานสมาชกิทั้งหลายเห็นอกเห็นใจหรอื เราก็เห็นใจ ผมเห็นใจพนักงานขาราชการ แตเพราะ

ใคร ทานตองไปดู เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกราบเรยีนวา การกระทําดังกลาวแสดงถึงความไมเอาใจใสกิจการ

ของเทศบาลโดยแทจริง ไมไดมีความมุงม่ัน ไมไดมีความตั้งใจ ที่จะทําประโยชนใหเกิดแกบานเมืองนี้ 

ทองถิ่นนี้ ทําใหเทศบาลนครลําปางแหงน้ีไมมีความภาคภูมิใจเลย แมแตนิดเดียว ขอบพระคุณครับ      

ทานประธาน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายอกีหรอืไมครับ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ  

นายนพดล  ผดุงพงษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายนพดล ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็คงจะมึน พอ ๆ กับผูบริหารในขณะน้ี 

แลวก็ทานประธานดวย บางทีทานประธานก็ไปตอบแทนผูบริหาร ไมรูวาใครอยูฝายไหนกันแน เลยเกิด

ความสับสนใหกับผมเปนอยางยิ่ง ถาผมไมพูดในวันนี้ ผมก็คงตองมึนไปกับทานดวยเหมือนกัน ก็จะเห็นได

วา แตละโครงการที่เสนอมา ทัง้ 27 โครงการ อนุมัติเม่ือเดือนตุลาคม 2559 เปนโครงการที่เรงดวน แตจะ

จําเปนหรอืไมจําเปนผมไมทราบ ถึงยืดเยื้อมาจนถึงป 2561 จนลืมหนาลืมตา ลืมภูมิหลังไปกันหมด แตละ

โครงการทัง้หลักการและเหตุผล ก็นํามาบรรจุเปนญัตติเขามาในวาระนี้ ขออนุญาตเอยนามทานเลขานุการ

สภา ก็อุตสาหชี้แจงตามขอกฎหมายถึงสิทธิ ถึงหนาที่ความรับผดิชอบ ที่ทุกคน โดยเฉพาะสภาที่เกี่ยวของ
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จะตองรับผิดชอบ แตไมเห็นจะบอกวา ผูบริหารจะตองรับผิดชอบอะไรบาง เม่ือเปนการกระทําที่จงใจ     

นําญัตติที่ไมถูกตอง เหมือนจะมาหลอกลวงทางสภาใหหลงกันไปหมด ถาเสียหายข้ึนมาใครจะรับผิดชอบ 

ถาทานกลารับผดิชอบ ทานบอกมาเลยในสภาแหงนี้ ผมรับผดิชอบเพยีงผูเดียว แตถาใหผมยกมือให ผมไม

ยกนะครับ และจะมาชวนใหผมลงไปทําใหบานเมืองเดือดรอนเสียหายผมไมเอา ผมจะตอตานสุดฤทธิ์ 

ถึงแมจะผานสภาแลว สภาจะตองรับผิดชอบ แตถาผมไมอนุมัติ ผมไมเห็นดวยในครัง้น้ี ผมก็พรอมจะไม

เห็นดวย เพราะผมถือวาผมไมไดทุจริตตอบานเมือง ไมไดทุจรติตอหนาที่ ผมสํานึกนะครับ ลําปางใหอะไร

กับผมเยอะมาก พูดดวยใจที่แทจริง ใครจะมาโกงกินบานเมืองผมไมไดบอกอยางนี้เลย ผมไมไดวาใครดวย 

อยามาชักใบใหเรือเสีย หรือมาทําอะไรใหเสียหาย ทานอยากจะทําอะไรทานก็ทําไปเถอะ แตถาเราไมเห็น

ดวย เราก็ไมเห็นดวย ใครจะมืดบอดตอไป โคลนเปอนหนาเปอนตาอยูในดินก็ปลอยไป กรรมอยูที่การ

กระทํา ฉะนัน้วันนี้ ถาเราพูดดวยความสัตยจริง เปนเรื่องดวนที่จําเปนที่จะตองทํา คนไมพอ งบประมาณก็

มเียอะแยะ แลวทําไมไมตัง้ ทําไมไมทํา ไมถูกตองก็ถอนไปกอน ถาจําเปนมันเรงดวน มันเสร็จตั้งแตป 2559 

หรือป 2560 แลวครับ ไมตองมาขอกันเงิน ไมตองมาทําอะไร ใหเพื่อนสมาชิกตองไดรับความเดือดรอน

ขนาดนี้ รวมทั้งประชาชนชาวลําปางดวย ถาทานบอกไมเสียหายน่ันคือความเสียหาย แทนที่เขาจะไดรับ  

จะไดใชบริการ  เดินทางสะดวกปลอดภัย ซึ่งเปนทรัพยสินของเขาในเขตเทศบาลนครลําปาง ผูบริหาร

จะตองรับผดิชอบ ไมใชอะไร ๆ ก็ผลักภาระมาใหทางสภาตองรับผดิชอบ นี่ผมขอประณามเลยนะครับ ก็ขอ

โทษดวยที่ผมอาจจะพูดอะไรรุนแรงไปหนอย แตเปนความรูสึกจริง ๆ ของผม อยามาทําบานเมืองผม

เสียหาย  ถาจะทําอะไรก็ทําไปในขั้นตอนที่ถูกตอง ทําแลวสานตอใหเสร็จ ทําใหเสร็จ แลวอยามาสับขา

หลอกใหสมาชิกไดรับความสับสนเชนนี้ตอไปครับ ผมก็ฝากสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไดรวม

พจิารณาถงึความถูกตอง ความคุมคาไดประโยชน ไมเกิดความเสียหายใหแกพี่นองประชาชน ทุกคนก็ตาง

ไดรับฉันทานุมัติจากพี่นองประชาชนเลือกตั้งขึ้นมา ใหมาดูแล มาบริหารจัดการบานเมืองใหเรียบรอย   

การทําอะไรในสภามันมีกฎหมาย บางครัง้เราก็ไมเขาใจ จะตองมาเรยีนรู เพราะไมไดจบกฎหมายกันทุกคน     

ก็เหมือนกับทานนายกเทศมนตรีก็ดี สิ่งที่ทานตอบไมได ทานก็ไมตอบ ถูกตองครับ อันนี้ก็คือหลักการ

บริหารเบื้องตน ตองขอบคุณนายกเทศมนตรีครับที่วา ก็เรียบรอยดี ยังแปลกใจดวย แตผมไมเห็นดวยทั้ง 

27 โครงการที่เสนอมา โครงการไหนที่มีประโยชน สําหรับพี่นองประชาชนชาวลําปางก็ทําไปเถอะ          

แตโครงการไหนที่ทําไปแลว ตอไปจะไดทําหรอืเปลาไมรู อันนี้ก็ควรจะพิจารณา เงนิตกไปเปนเงนิสะสมได

ยิ่งดี ก็ยื่นโครงการเขามาใหม ถามพี่นองประชาชนดวยวาเขาตองการไหม อยาทําในสิ่งที่ผูบรหิารตองการ 

ขอบคุณครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายอกีครับ เชญิ นายจาตุรงค  พรหมศร 

นายจาตุรงค  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ     

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผมนายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
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นครลําปาง เกี่ยวกับญัตติที่กําลังพิจารณาอยูนี้ เม่ือไดขอเท็จจริง ตามที่นายกเทศมนตรไีดมอบหมายให

พนักงานเทศบาลฯ ไดชี้แจงเมื่อสักครูวา ญัตติดังกลาวน้ีที่ขออนุมัติขอขยายเวลาเบิกจายเงนิไปอีก 1 ปนั้น 

ทานไดแถลงยืนยันวา ในโครงการที่ 17 , 18 และ 19 ไดมีการกอหนี้แลว ในกรณีอยางนี้ ผมขอเรียน

สอบถามทานประธานสภาผานไปยังผูบริหารวา ในญัตติดังกลาว เมื่อทานไดมอบหมายใหทางเจาหนาที่

เทศบาลฯ ไดแถลงแลว และชี้แจงยืนยันวาโครงการที่ 17 , 18 และ 19 นั้น ไดมีการกอหนี้แลว เกี่ยวกับ

ญัตติดังกลาว ที่ทานขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน รวมทั้งส้ิน 27 โครงการนั้น ในขอเท็จจริงสวนนี้     

ทางผูบรหิารจะดําเนนิการแกไขอยางไร ทานจะแกไขโครงการ 17 , 18 และ 19 น้ีหรอืไม ทานตองแถลงตอ

ที่ประชุมนี้ใหชัดเจน วาทานจะดําเนนิการอยางไร และคงเหลอืโครงการหรอืเงินจํานวนเทาไหร ทานจะตอง

นําเรยีนตอที่ประชุมสภาแหงนี้ พิจารณาขยายเบิกจายทัง้หมดทั้งสิ้นกี่โครงการ เปนเงินเทาใด ผมขอความ

ชัดเจนตรงน้ีกอน เพราะผมเองในฐานะสมาชิกสภา ผมก็เขาใจวาโครงการที่ทานเสนอมาเพื่อขออนุมัติเบิก

จายเงนินั้นทัง้สิน้ 27 โครงการ แตทานใหเจาหนาที่เทศบาลฯแถลงในที่ประชุมวา โครงการที่ 17 , 18 และ 

19 นั้น ทานไดกอหนี้ผูกพันไปแลว ถาอยางนี้ทานจะแกไขดําเนินการอยางไร ตรงนี้ทานตองตอบตอที่

ประชุมสภาแหงน้ี   และใหผมไดเขาใจเสยีกอน ผมจะไดอภปิรายตอ ขอบคุณครับทานประธาน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายกเทศมนตรี 

นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ     

ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง    

จากเหตุผลทั้งฝายประจํา แลวก็ทางผูบรหิาร ไดตอบขอซักถาม เกือบทุกเรื่อง แตสมาชิกก็ยังตดิใจอยูใน

ลําดับที่ 17 , 18 และ 19 ซึ่งไดกอหนี้ผูกพันไปแลว ไมสามารถดงึโครงการออกแลวนําเขาสูการพิจารณา

ของสภาในวันนี้นั้น เพื่อความสบายใจและความถูกตอง ผมขออนุญาตทานประธานฯ ขอถอนโครงการ

ลําดับที่ 17 , 18 และ 19 ออกจากการพิจารณาของสภาในวันน้ี ขอใหทานประธานฯ ไดพิจารณาในการขอ

ถอนโครงการที่ 17 , 18 และ 19 ดังกลาวของฝายบรหิาร ขอบคุณมากครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายจาตุรงค  พรหมศร 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะแลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง ตามที่ในตอนตนนี้ ผมไดถามเรื่องความชัดเจนในโครงการที่ 17 , 18 และ 19 นั้น ใน

เมื่อทานนายก ลุกขึ้นแถลงตอที่ประชุมแหงนี้วา ทานประสงคที่จะถอนโครงการที่ 17 , 18 และ 19        

ออกไป หรอืทานจะแกไขขอความในญัตตินี้ ผมมีระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลฯ ที่จะเรียนแจง

ตอที่ประชุม คือระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเตมิ ขอ 55 ครับทาน

ประธาน ซึ่งไดบัญญัติหลักการเอาไววา การขอถอนญัตติหรอืคําแปรญัตติ หรือการแกไขขอความในญัตติ
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รางขอบัญญัติ ซึ่งเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของรางขอบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง หรือ

จากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติ จะกระทําเม่ือใดก็ได เวนแตญัตตินั้นไดจัดเขาระเบียบวาระแลว ตองไดรับ

ความยินยอมจากที่ประชุมสภาทองถ่ิน หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ ตองไดรับความ

ยนิยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ก็แปลความวา ถาทานประสงคจะแกไขขอความในญัตติ

ดังกลาวที่เสนอมาแลว โดยจะขอถอนโครงการที่ 17 , 18 และ 19  ทานประธานก็จะตองดําเนินการขอ

ความยินยอมในที่ประชุมสภาแหงนี้เสียกอน แลวหลังจากนั้นก็จะไดดําเนินการพิจารณาตอไป ถาหากที่

ประชุมแหงน้ี มมีตยินิยอมใหถอนโครงการ 17 , 18 และ 19 ออกไป ก็แสดงวาโครงการที่สภาแหงนี้จะตอง

พิจารณาก็คงเหลือ 24 โครงการเทานั้น ถาที่ประชุมแหงนี้เขาใจตามที่ผมชี้แจงแลว ขอใหทานประธานได

ดําเนนิการตอไป ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ      

ที่เคารพ ตองขอขอบคุณทานเลขานุการสภาเปนอยางยิ่งที่ไดใหคําอธิบายและชี้แจง นั่นหมายถึงวาถาจะให

ถอนญัตตเิฉพาะโครงการ 17 , 18 และ 19 ได ตองใหทานประธานถามสมาชิกวาเห็นชอบหรือไมถูกตอง

ไหมครับ ในกรณีเชนนี้ทานประธานฯ เพื่อนสมาชิก โดยเฉพาะทานผูเสนอฯ ยอมจํานนหรือรับสารภาพ

ตอเม่ือพวกเราไดมีการคัดคาน ซักถามแลว ผมถึงเรียนทานประธานตั้งแตตนวาทําไม ขณะที่เสนอญัตติ

เบื้องตนนัน้ บอกมาตัง้แตตนสิครับ เราก็จะไมติดใจ แต ณ ขณะนี้เราซักไปซักมา ดวยความสงสัย ก็มารับ

สารภาพในตอนทาย ผมเรียนถามทานประธานวา สมควรที่จะใหอภัยหรือไม ผมก็ยังเรียนยืนยันตอที่

ประชุมแหงนี้ ตอทานประธานวา ไมสมควรไดรับการอนุมัติโดยเด็ดขาด ใหผูบริหารรับผิดชอบกันเอง 

ตุลาคม 2559 นี่จะถึง 1 ตุลาคม 2561 แลว และญัตติดังกลาวมาเสนอเอาตอนจะสิ้นปงบประมาณในอีก

สามวันจะหมด ก็เปนเรื่องที่นาอดสูใจ สําหรับสภาก็ด ีแลวก็ประชาชนชาวนครลําปางก็ดี ขอบพระคุณครับ

ทานประธาน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับวา จะยินยอมใหถอนโครงการลําดับที่ 17 , 18 และ 19 

หรอืไม สมาชกิทานใดยนิยอมใหถอนโครงการลําดับที่ 17 , 18 และ 19  โปรดยกมอืครับ  

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานขอมติที่ทาง

ผูบรหิารเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงญัตติฯ ขอถอนโครงการลําดับที่ 17 , 18 และ 19 เนื่องจากญัตตินี้ไดจัดเขา

สูระเบียบวาระการประชุมแลว ทานประธานถามวาสมาชิกทานใดยินยอม ใหถอนฯ โปรดยกมือครับ 

ยนิยอม 8 เสยีง ครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชิกทานใด ไมยนิยอมใหถอนฯ โปรดยกมอืครับ  

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมยนิยอม 7 เสยีง ครับ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 8 เสียง ยนิยอมใหถอนโครงการลําดับที่ 17 , 18 

และ 19 ในญัตต ิขอ 5.3 ออก , ไมยนิยอม 7 เสยีง , นอกนัน้งดออกเสยีง 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เมื่อมติเสียงขางมากยินยอมใหถอนฯ  ฝายบริหารจะมีอะไรช้ีแจงเพิ่มเติมอกีหรือไมครับ 

ไมมีนะครับ ไมมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกแลวนะครับ  เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุม ในญัตติที่ 5.3 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง          

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันใน

ปงบประมาณ 2561 จํานวน 27  โครงการ เปนเงินจํานวน 21,497,300 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนเกาหมื่น

เจ็ดพันสามรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป แตที่ประชุมฯ ยินยอมใหแกไข/ถอนฯ ลําดับที่ 17 ,18 

และ 19 ออกไป จงึคงเหลอืฯ จํานวน 24 โครงการ เปนจํานวนเงนิ 21,404,700 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนสี่

พันเจ็ดรอยบาทถวน) ฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมฯ เปนรายโครงการฯ นะครับ เชิญเลขานุการสภาฯ      

นับองคประชุมครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขณะนี้สมาชิกอยูในที่ประชุม

ทัง้หมด 18 ทานครบั  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) คุณสมหมาย พงษไพบูลย มีอะไรหรอืเปลาครับ 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตทานประธาน นะครับ 

ตอนแรกหลังจากที่แถลงญัตติฯ ทานประธานบอกวาจะขออนุมัติทั้ง 27 โครงการเลย ใชหรือไมครับ ครัง้แรก

เลยที่ผูบริหารแถลงเสนอญัตติฯ แลวตอนนี้ทานประธานมาเปลี่ยนเปนแตละโครงการ พวกเราก็สับสนอยู

นะครับ ทานประธาน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมพูดตอนแรกวา ผมจะใหอภิปรายรวมทั้ง 27 โครงการ แตเวลาขอมติที่ประชุมฯ ผมจะ

ขอมตเิปนรายโครงการฯ ครับ 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมเขาใจแลวครับ ผมอาจจะ

สับสน เพราะมนึไปหมดครับ ขอบคุณมากครับ ทานประธาน 



 

 

50

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ตอไปผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ โดยจะขอมติเปนโครงการ ๆ ไป โดยโครงการที่

คงเหลอืทัง้หมด 24 โครงการ เทานัน้ ไมใช 27 โครงการ นะครับ 

 

ลําดับที่  1 หรือโครงการที่  1 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก เพื่อจายเปนคาตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 

2 ตู ๆ ละ 7,900 บาท เปนเงิน 15,800 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 

2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 3) (สํานักการศึกษา) 

งบประมาณ 15,800 บาท(หนึ่งหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัตใิหขยายเวลาเบิกจายเงนิฯ เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใด เห็นชอบอนุมัติให

ขยายเวลาเบกิจายเงนิฯ  เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืขึ้นครับ เห็นชอบ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ 9 เสียง ครับ นอกนัน้

งดออกเสยีง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก เพื่อจายเปนคาตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู ๆ 

ละ 7,900 บาท เปนเงนิ 15,800 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 3) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 15,800 บาท 

(หนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) , เห็นชอบ 8 เสยีง , งดออกเสียง 1 คน 

 

ลําดับที่ 2 หรือโครงการที่ 2 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ เครื่องดูดฝุน  ขนาด 25  ลิตร เพื่อจายเปนคาเครื่องดูดฝุน 

ขนาด 25 ลติร จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 14,000  บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  ยุทธศาสตรที่  3  แนวทางที่ 3.2  หนา 3) (สํานัก

การศกึษา)  งบประมาณ 14,000 บาท (หน่ึงหมื่นสี่พันบาทถวน) 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงนิฯ เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอื 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ 9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบกิจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร เพื่อจายเปนคาเครื่องดูดฝุน ขนาด 

25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 14,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 

2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 3) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 14,000 

บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน) , เหน็ชอบ 8 เสยีง , งดออกเสยีง 1 คน 

 

ลําดับที่ 3 หรือโครงการที่ 3 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงานรายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก) เพ่ือจายเปนคาชุดโซฟารับแขก (ชุด

เล็ก) เบาะหนัง พรอมโตะกลางจํานวน 1 ชุด เปนเงิน 40,000 บาท ประกอบดวย 1) โตะกลาง 

จํานวน 1  ตัว  2) โซฟา 3 ที่น่ัง จํานวน 1 ตัว  3) โซฟา 1 ที่น่ัง จํานวน 2 ตัว (ตามราคาในทองถิ่น) 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 

หนา 3) (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 40,000 บาท (สีห่มื่นบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้  โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงานรายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก) เพื่อจายเปนคาชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก) 

เบาะหนัง พรอมโตะกลางจํานวน 1 ชุด เปนเงิน 40,000 บาท ประกอบดวย 1) โตะกลาง จํานวน 1  ตัว  2) 

โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว 3) โซฟา 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 3) (สํานักการศึกษา) 

งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) , เห็นชอบ 8 เสยีง , งดออกเสยีง 1 คน 

 

ลําดับที่ 4 หรือโครงการที่ 4 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดกลาง) เพ่ือจายเปนคาชุดโซฟารับแขก 

(ชุดกลาง) หุมผาหลุยส พรอมโตะกลาง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 60,000 บาท ประกอบดวย 1) โตะ

กลาง จํานวน 1  ตัว  2) โซฟา 3 ที่น่ัง จํานวน 1 ตัว 3) โซฟา 1 ที่นั่ง จํานวน 4 ตัว (ตามราคาใน

ทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 

3.2 หนา 4) (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบกิจายเงินฯ เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดกลาง) เพื่อจายเปนคาชุดโซฟารับแขก (ชุด

กลาง) หุมผาหลุยส พรอมโตะกลาง จํานวน 1 ชุด เปนเงนิ 60,000 บาท ประกอบดวย 1) โตะกลาง จํานวน 

1  ตัว  2) โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว 3) โซฟา 1 ที่น่ัง จํานวน 4 ตัว (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 4) (สํานักการศึกษา) 

งบประมาณ  60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) , เห็นชอบ 8 เสยีง , งดออกเสยีง 1 คน 
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ลําดับที่ 5 หรือโครงการที่ 5 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  รายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดใหญ) เพ่ือจายเปนคาชุดโซฟารับแขก 

(ชุดใหญ) หุมผาหลุยส พรอมโตะกลาง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 80,000 บาท ประกอบดวย 1) โตะ

กลาง จํานวน 1  ตัว  2) โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว 3) โซฟา 2 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว 4) โซฟา 1 ที่น่ัง 

จํานวน 2 ตัว (ตามราคาในทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 

ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 4) (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่น

บาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตรุงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ ชุดโซฟารับแขก (ชุดใหญ)  เพื่อจายเปนคาชุดโซฟารับแขก (ชุด

ใหญ) หุมผาหลุยส พรอมโตะกลาง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 80,000 บาท ประกอบดวย 1) โตะกลาง จํานวน 

1  ตัว  2) โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว 3) โซฟา 2 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว  4) โซฟา 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว (ตาม

ราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 

3.2 หนา 4) (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถวน) , เห็นชอบ 8 เสยีง , งดออกเสียง 

1 คน 

 

ลําดับที่ 6 หรือโครงการที่ 6 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ โตะวางคอมพิวเตอร  เพื่อจายเปนคาโตะวางคอมพิวเตอร  

หนาโตะปดผิวเมลามีน มีชั้นสําหรับวางคียบอรด และเมาสโดยใชรางเลื่อนมีลิ้นชัก และมีกุญแจ

สําหรับปด-เปด มชีั้นวาง CPU ขนาดประมาณ 120 x 60 x 75 เซนตเิมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,700 

บาท เปนเงิน 7,400 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) 



 

 

54

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 4) (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 7,400 

บาท (เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ โตะวางคอมพวิเตอร เพื่อจายเปนคาโตะวางคอมพิวเตอร หนาโตะ

ปดผวิเมลามีน มีชัน้สําหรับวางคยีบอรด และเมาสโดยใชรางเลื่อนมีลิ้นชัก และมีกุญแจสําหรับปด-เปด มี

ชัน้วาง CPU ขนาดประมาณ 120 x 60 x 75 เซนตเิมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,700 บาท เปนเงนิ 7,400 

บาท (ตามราคาในทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 

3 แนวทางที่ 3.2 หนา 4) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 7,400 บาท (เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) , เห็นชอบ 8 

เสยีง , งดออกเสียง 1 คน 

 

ลําดับที่ 7 หรือโครงการที่ 7 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ โตะพับอเนกประสงค เพื่อจายเปนคาโตะพับอเนกประสงค

หนาโตะปดโฟเมกาสีขาว โครงขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยมขนาดประมาณ 60 x 150 x 75 เซนติเมตร 

จํานวน 15 ตัว ตัวละ 2,200 บาท เปนเงนิ 33,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 4) (สํานัก

การศกึษา) งบประมาณ 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ โตะพับอเนกประสงค เพื่อจายเปนคาโตะพับอเนกประสงคหนา

โตะปดโฟเมกาสีขาว โครงขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยมขนาดประมาณ 60 x 150 x 75 เซนติเมตร จํานวน 15 ตัว 

ตัวละ 2,200 บาท เปนเงิน 33,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 

2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 4) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 33,000 

บาท (สามหมื่นสามพันบาทถวน) , เห็นชอบ 8 เสยีง , งดออกเสยีง 1 คน 

 

ลําดับที่ 8 หรือโครงการที่ 8 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ โตะกลมสําหรับอานหนังสือ เพื่อจายเปนคาโตะกลมสําหรับ

อานหนังสือ หนาโตะปดผิวลามิเนต ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 100 เซนติเมตร ความสูง

ประมาณ 75 เซนติเมตร จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท (ตามราคาใน

ทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 

3.2 หนา 5) (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ โตะกลมสําหรับอานหนังสือ เพื่อจายเปนคาโตะกลมสําหรับอาน
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หนังสือ หนาโตะปดผิวลามิเนต ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 100 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 75 

เซนติเมตร จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เปนเงนิ 20,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 5) (สํานักการศึกษา) 

งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) , เหน็ชอบ 8 เสยีง , งดออกเสียง 1 คน 

 

ลําดับที่ 9 หรือโครงการที่  9 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  รายการ โตะทํางาน 3 ลิ้นชัก เพ่ือจายเปนคาโตะทํางาน 3 ลิ้นชัก มี

กุญแจสําหรับปด - เปด หนาโตะปดผิวเมลามีนขนาดประมาณ 75 x 150 x 75 ซม. จํานวน  4 

ตัวๆ ละ 8,000 บาทเปนเงิน 32,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 

2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 5) (สํานักการศึกษา) 

งบประมาณ 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หมวด

คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน  รายการ โตะทํางาน  3  ลิ้นชัก  เพื่อจายเปนคาโตะทํางาน 3 ลิ้นชัก มี

กุญแจสําหรับปด - เปด  หนาโตะปดผวิ เมลามีนขนาดประมาณ 75 x 150 x 75 ซม.จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 

8,000 บาทเปนเงิน 32,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 5) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 32,000 บาท 

(สามหม่ืนสองพันบาทถวน) , เหน็ชอบ 8 เสยีง , งดออกเสียง 1 คน 

 

ลําดับที่ 10 หรือโครงการที่ 10 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน  รายการ โตะประชุม เพื่อจายเปนคาโตะประชุมหนาโตะปดผิว

เมลามีน ขนาดประมาณ 60 x 180 x 75 เซนติเมตร จํานวน 11 ตัว ๆ 8,500 บาท เปนเงนิ 93,500 บาท 
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(ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 4  ยุทธศาสตร 

ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 5) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ  93,500 บาท (เกาหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ โตะประชุม เพื่อจายเปนคาโตะประชุมหนาโตะปดผิวเมลามีน 

ขนาดประมาณ 60x180x75 เซนติเมตร จํานวน 11 ตัว ๆ 8,500 บาท เปนเงนิ 93,500 บาท (ตามราคาใน

ทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร ที่ 3 แนวทางท่ี 3.2 

หนา 5) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 93,500 บาท (เกาหม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) , เห็นชอบ 8 เสียง , 

งดออกเสยีง 1 คน 

 

ลําดับที่ 11 หรือโครงการที่ 11 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ เกาอี้อเนกประสงค เพื่อจายเปนคาเกาอี้อเนกประสงค เบาะ

หนัง ขาเหล็ก มพีนักพิง จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 700 บาท เปนเงนิ 28,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 

5) (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 
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นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ เกาอี้อเนกประสงค เพื่อจายเปนคาเกาอี้อเนกประสงค เบาะหนัง 

ขาเหล็ก มีพนักพิง จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 700 บาท เปนเงิน 28,000 บาท (ตามราคาในทองถ่ิน) (ตาม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 5) (สํานัก

การศกึษา) งบประมาณ 28,000 บาท (สองหม่ืนแปดพันบาทถวน) , เห็นชอบ 8 เสยีง , งดออกเสียง 1 คน 

 

ลําดับที่ 12 หรือโครงการที่ 12 แผนงานการศกึษา  งานศกึษาไมกําหนดระดับ  หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ  เกาอี้สําหรับอานหนังสือ เพื่อจายเปนคาเกาอี้สําหรับอาน

หนังสือ แบบมพีนักพิง ผลิตจากพลาสตกิโพลีโพพีลีน ขาชุบโครเมียม จํานวน 16  ตัว ๆ ละ 1,500 

บาท เปนเงิน 24,000 บาท (ตามราคาในทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 5) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 24,000 

บาท (สองหมื่นสีพ่ันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงานรายการ  เกาอี้สําหรับอานหนังสือ เพื่อจายเปนคาเกาอี้สําหรับอานหนังสือ 

แบบมีพนักพิง ผลิตจากพลาสติกโพลีโพพีลีน ขาชุบโครเมียม จํานวน 16  ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 

24,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 

ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 5) (สํานักการศกึษา)งบประมาณ 24,000 บาท (สองหม่ืนส่ีพันบาท

ถวน) , เห็นชอบ 8 เสยีง , งดออกเสียง 1 คน 
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ลําดับที่ 13  หรือโครงการที่ 13  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงานรายการ เกาอี้ทํางาน เพ่ือจายเปนคาเกาอี้ทํางานเบาะหนัง แบบมีพนัก

พิง มีที่ทาวแขน ปรับระดับความสูง/ต่ํา ดวยโชคไฮดรอลิก จํานวน 28 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 

98,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 

แนวทางที่ 3.2 หนา 6) (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 98,000 บาท (เกาหมื่นแปดพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงานรายการ เกาอี้ทํางาน เพื่อจายเปนคาเกาอี้ทํางานเบาะหนัง แบบมีพนักพิง มี

ที่ทาวแขน ปรับระดับความสูง/ต่ํา ดวยโชคไฮดรอลิก จํานวน 28 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 98,000 

บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 แนวทางที่ 3.2 

หนา 6) (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 98,000 บาท (เกาหม่ืนแปดพันบาทถวน) , เห็นชอบ 8 เสียง ,    

งดออกเสยีง 1 คน 

 

ลําดับที่ 14  หรือโครงการที่ 14  แผนงานการศกึษา  งานศกึษาไมกําหนดระดับ  หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ มาน่ังยาวเบาะหนัง เพ่ือจายเปนคามาน่ังยาวเบาะหนัง ขนาด

ประมาณ 100x41x43 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท (ตามราคา

ในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทาง

ที่ 3.2 หนา 6) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 



 

 

60

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงานรายการ มานั่งยาวเบาะหนัง เพื่อจายเปนคามานั่งยาวเบาะหนัง ขนาด

ประมาณ 100x41x43 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท (ตามราคาใน

ทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางท่ี 3.2 

หนา 6) (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) , เห็นชอบ 8 เสยีง , งดออกเสยีง 1 คน 

 

ลําดับที่ 15  หรือโครงการที่ 15  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รายการ ตูวางของที่ระลึก เพื่อจายเปนคาตูวางของที่ระลึกโครงสราง

ผลิตจากไม ปดผิวดวยเมลามีนขนาดประมาณ 40x80x180 เซนติเมตร  ภายในมี 3 ชั้น 4 ชอง 2 

ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู (ตามราคาในทองถ่ิน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม 

ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 6) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 8,000 บาท 

(แปดพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 7 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงานรายการ ตูวางของที่ระลึก เพื่อจายเปนคาตูวางของที่ระลึกโครงสรางผลิต

จากไม ปดผวิดวยเมลามีนขนาดประมาณ 40x80x180 เซนติเมตร ภายในมี 3 ชั้น 4 ชอง 2 ลิ้นชัก จํานวน 
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1 ตู (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 

แนวทางที่ 3.2 หนา 6) (สํานักการศึกษา)งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาทถวน) , เห็นชอบ 7 เสียง , 

งดออกเสยีง 2 คน 

 

ลําดับที่ 16  หรือโครงการที่ 16  แผนงานการศกึษา  งานศกึษาไมกําหนดระดับ  หมวดคา

ครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน รายการ ชั้นวางหนังสอื 3 ชอง เพื่อจายเปนคาชั้นวางหนังสือ 3 ชอง 

ผลิตจากไม ปดผิวดวยเมลามีน  ขนาดความสูงประมาณ 120 เซนติเมตร จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 6,000 

บาทจํานวน 10 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 6) (สํานัก

การศกึษา) งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงานรายการ ช้ันวางหนังสือ 3 ชอง เพื่อจายเปนคาช้ันวางหนังสือ 3 ชอง ผลิต

จากไม ปดผวิดวยเมลามีน ขนาดความสูงประมาณ 120 เซนตเิมตร จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 6,000 บาทจํานวน 

10 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท เปนเงนิ 60,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 

- 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หนา 6) (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 60,000 

บาท (หกหมื่นบาทถวน) , เห็นชอบ 8 เสียง , งดออกเสียง 1 คน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เกี่ยวกับโครงการที่ 17 , 18 และ 19 นั้น ที่ประชุมฯ เสียงขางมากมีมติยินยอมใหผูเสนอ

ญัตติฯ ถอนในสวนที่วานี้คอืโครงการที่ 17 , 18 และ 19 ออกไปแลวนะครับ 
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ลําดับที่ 20  หรือโครงการที่ 20 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพล

เรือนและระงับอัคคภีัย หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ

บรรทุกนํ้า เพื่อจายเปนคารถบรรทุก (ดเีซล)  แบบบรรทุกนํ้า ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต มีคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขปดังน้ี  1) จุนํ้าไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร 2) นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไมต่ํากวา 

12,000 กิโลกรัม  3) เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท เปนเงิน 

5,000,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตรที่ 

5  แนวทางที่ 5.1 หนา 3-169 (สํานักปลัดเทศบาล) งบประมาณ 5,000,000 บาท (หาลานบาท

ถวน)   

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 9 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  8 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิก

จายเงนิฯ เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป กรณยีังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกัน

ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) 

แบบบรรทุกน้ํา เพื่อจายเปนคารถบรรทุก (ดเีซล) แบบบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 6,000 ซซี ีหรอืกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้1) 

จุนํ้าไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร 2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม 3) เปน

ราคาพรอมปมและอุปกรณ จํานวน 2 คัน ๆละ 2,500,000 บาท เปนเงิน 5,000,000 บาท (ตามราคา

มาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตรที่ 5  แนวทางที่ 5.1  หนา 3-169 

(สํานักปลัดเทศบาล) งบประมาณ 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) , ไมเห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 

1 คน 

 

ลําดับที่ 21 หรือโครงการที่ 21 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางปรับปรุงถนนบุญวาทย ตั้งแต
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บริเวณหาแยกหอนาฬิกาถึงหนาโรงเรียนเทศบาล 3 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลทติก คอนกรีต

ขนาดกวางประมาณ 6.00-10.00 เมตร หรือตามสภาพความยาวประมาณ 1,363 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพักและงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป) 

(พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 4.1 หนา 8 (สํานักการชาง) งบประมาณ 

5,365,000 บาท (หาลานสามแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน)    

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณยีงัมไิดกอหนี้ผกูพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค  รายการ  คากอสรางปรับปรุงถนนบุญวาทย ตั้งแต

บรเิวณ หาแยกหอนาฬกิาถึงหนาโรงเรยีนเทศบาล 3 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลทติก คอนกรตีขนาดกวาง

ประมาณ 6.00-10.00 เมตร หรือตามสภาพความยาวประมาณ  1,363 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

พรอมปรับปรุงบอพักและงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2560-2562) 

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 4.1 หนา 8 (สํานักการชาง) งบประมาณ 5,365,000 บาท (หาลาน

สามแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) , เห็นชอบ 8 เสยีง , งดออกเสียง 1 คน 

 

ลําดับที่ 22 หรือโครงการที่ 22 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางระบบไฟฟาสองสวาง ถนนบุญ

วาทย ตั้งแตบริเวณหาแยกหอนาฬิกาถึงบริเวณหนาโรงเรียนเทศบาล 3  โดยทําการติดตั้งเสา

ไฟฟาสองสวางพรอมฐานตอมอและอุปกรณจํานวน 73 ชุด และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลน

เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หนา 3-114 

(สํานักการชาง) งบประมาณ 3,650,000 บาท (สามลานหกแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) 
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  จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  9 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณยีงัมไิดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา ถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางระบบไฟฟาสองสวาง ถนนบุญ

วาทย ตั้งแตบรเิวณหาแยกหอนาฬิกาถึงบรเิวณหนาโรงเรยีนเทศบาล 3  โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟาสอง

สวางพรอมฐานตอมอและอุปกรณจํานวน 73 ชุด และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา

สามป) (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หนา 3-114 (สํานักการชาง) งบประมาณ 

3,650,000 บาท (สามลานหกแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน) , เห็นชอบ 8 เสยีง , งดออกเสียง 1 คน 

 

ลําดับที่ 23  หรือโครงการที่ 23  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ หมวดคาที่

ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง รายการ คาปรับปรุง

ระบบจายน้ําสวนสาธารณะเขลางคนคร โดยทําการปรับปรุงระบบจายน้ําสวนสาธารณะเขลางค

นครเพื่อใชในการดูแลบํารุงรักษาตนไมและสวนหยอมภายในสวนสาธารณะ โดยการกอสราง

ปรับปรุงระบบจายและสูบนํ้าหอถังสูงของเดิม พรอมฐานติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําขึ้นหอถังสูงโดยติดตั้ง

ปมนํ้าชนิดหอยโขงขนาดทอสงนํ้าไมนอยกวา 3 นิ้ว มอเตอรไฟฟาไมนอยกวา 3 แรงมา พรอม

อุปกรณครบชุด จํานวน 2 เครื่องและงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หนา 3-142 (สํานักการชาง) งบประมาณ 

300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)    

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 9 เสยีง ครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  7 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง รายการ คาปรับปรุง

ระบบจายน้ําสวนสาธารณะเขลางคนคร โดยทําการปรับปรุงระบบจายน้ําสวนสาธารณะเขลางคนครเพื่อใช

ในการดูแลบํารุงรักษาตนไมและสวนหยอมภายในสวนสาธารณะ โดยการกอสรางปรับปรุงระบบจายและ

สูบน้ําหอถังสูงของเดิม พรอมฐานติดตั้งเครื่องสูบน้ําข้ึนหอถังสูงโดยติดตั้งปมน้ําชนิดหอยโขงขนาดทอสง

น้ําไมนอยกวา 3 นิ้ว มอเตอรไฟฟาไมนอยกวา 3 แรงมา พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 2 เครื่องและ

งานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 

4.3 หนา 3-142 (สํานักการชาง) งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) , ไมเห็นชอบ 7 เสียง , 

งดออกเสยีง 2 คน 

 

  ลําดับที่ 24  หรือโครงการที่ 24  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ หมวดคาที่

ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง รายการ คาปรับปรุง

ระบบจายนํ้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) โดยทําการกอสรางปรับปรุง

ระบบจายและสูบนํ้าหอถังสูงของเดิม พรอมติดตั้งเครื่องสูบนํ้าหอยโขง ขนาดทอสงนํ้าไมนอยกวา 

2 นิ้ว มอเตอรไฟฟาไมนอยกวา 2 แรงมา พรอมอุปกรณจํานวน 1 ชุด และงานอื่นๆ (ตามแบบ

แปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หนา 3-

142 (สํานักการชาง) งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)   

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 9 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 
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นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  8 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก  จํานวน 9 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง รายการ คาปรับปรุง

ระบบจายน้ําสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา (เข่ือนยาง) โดยทําการกอสรางปรับปรุงระบบจาย

และสูบน้ําหอถังสูงของเดิม พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําหอยโขง ขนาดทอสงน้ําไมนอยกวา 2 นิ้ว มอเตอร

ไฟฟาไมนอยกวา 2 แรงมา พรอมอุปกรณจํานวน 1 ชุด และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตาม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หนา 3-142 (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) , ไมเห็นชอบ 8 เสยีง , งดออกเสยีง 1 เสยีง 

 

ลําดับที่ 25 หรือโครงการที่ 25 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนนสุข

สวัสดิ์ 1 ซอย 15 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล ขนาดกวางประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ 

หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 250 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวถนนรวมบอพัก ประมาณ 250 เมตร และงานอื่น ๆ (ตาม

แบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4 

แนวที่ 4.1 หนา 15) (สํานักการชาง) งบประมาณ 2,165,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนหกหมื่น

หาพันบาทถวน)    

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 9 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  8 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณยีงัมไิดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน
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และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนนสุขสวัสดิ์ 

1 ซอย 15 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล ขนาดกวางประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 

เมตร ความยาวประมาณ 250 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ความยาวถนนรวมบอพักประมาณ 250 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4 แนวที่ 4.1 หนา 15) (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 2,165,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ 8 เสียง , งดออก

เสียง 1 คน 

 

ลําดับที่ 26 หรือโครงการที่ 26 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนน

พหลโยธิน ซอยขางบานเลขที่ 147 (ซอยโรงแรมอินโดจีน) โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล ขนาด

กวางประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 250 เมตร พรอม

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวถนนรวมบอพัก ประมาณ 

250 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) 

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที ่4 แนวทางที่ 4.1 หนา 17) (สํานักการชาง) งบประมาณ 2,193,000 

บาท (สองลานหน่ึงแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน)  

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 9 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  7 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป กรณยีงัมไิดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนน

พหลโยธิน ซอยขางบานเลขที่ 147 (ซอยโรงแรมอินโดจีน) โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล ขนาดกวาง

ประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 250 เมตร พรอมวางทอระบาย

น้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวถนนรวมบอพัก ประมาณ 250 เมตร และงานอื่น 
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ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4 

แนวทางที่ 4.1 หนา 17) (สํานักการชาง) งบประมาณ 2,193,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนสามพัน

บาทถวน) , ไมเห็นชอบ 7 เสยีง , งดออกเสยีง 2 คน 

 

ลําดับที่ 27 หรือโครงการที่ 27 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนน

ลําปาง-แมทะ ซอยขางบานเลขที่ 74 (ซอยดวงดี) โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล ขนาดกวาง

ประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 218 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ

ระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอพัก ประมาณ 218 เมตร 

และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับ

ที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หนา 18) (สํานักการชาง) งบประมาณ 1,911,000 บาท (หนึ่ง

ลานเกาแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาทถวน)  

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป ใน

โครงการนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบฯ 9 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใด ไมเหน็ชอบฯ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบฯ  7 เสียง ครับ 

นอกนัน้งดออกเสยีง 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิก

จายเงินฯ เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางถนนและทอระบาย

น้ํา ถนนลําปาง-แมทะ ซอยขางบานเลขที่ 74 (ซอยดวงดี) โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล ขนาดกวาง

ประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 218 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอพัก ประมาณ 218 เมตร และงาน

อื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร

ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หนา 18) (สํานักการชาง) งบประมาณ 1,911,000 บาท (หน่ึงลานเกาแสนหน่ึงหมื่นหนึ่ง

พันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ 7 เสยีง , งดออกเสียง 2 คน 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ญัตติในขอ 5.3 ผานไปเรียบรอยนะครับ ขณะนี้เวลา 12.20 น. กระผมจะพักการประชุม

ชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง และเริ่มประชุมตอในเวลา 13.20 น. ครับ 

 

-พักรับประทานอาหารกลางวัน- 

 

เร่ิมประชุมเวลา  13.20 น. 

 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เม่ือถึงเวลา 13.20 น. และครบองคประชุมแลว ผมจะดําเนนิการประชุมตอนะครับ  

 

 5.4 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงนิในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทอาคารตาง ๆ โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค บริเวณตลาดเทศบาล 4 

(ตรงขามบิ๊กซลีําปาง) ของปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 1 โครงการ อกีหกเดอืน 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบยีบวาระที่ 5 ขอ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงนิ ในหมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคารตาง ๆ โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค บริเวณตลาด

เทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซีลําปาง) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1 โครงการ อีกหกเดือน เชิญ      

ผูเสนอญัตตฯิ แถลงครับ 

 นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ      

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

 

    ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงนิในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง แผนงาน การศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ นันทนาการ หมวดคาที่ ดินและสิ่ งก อสรา ง  

ประเภทอาคารตาง ๆ โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขาม 

บิ๊กซลีําปาง) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1 โครงการ อกีหกเดอืน  
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เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอญัตต ิ     

ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม  

และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทอาคารตาง ๆ โครงการ

กอสรางอาคารอเนกประสงค บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซีลําปาง) ของปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 จํานวน 1 โครงการ อกีหกเดอืน ตามหลักการและเหตุผลดังน้ี 

หลักการ 

 เพื่อใหการบริการสาธารณะเปนไปอยางตอเน่ืองและสรางประโยชนแกประชาชนในเขตเทศบาล

นครลําปางตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 

มาตรา 53 ( 1 )  มาตรา 56 ทั้ งนี้  ในกรณีที่ มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่ งกอสราง  

ซึ่งไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ินป และผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลา

หนึ่งป หากดําเนนิการไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอกีไมเกินหกเดือน  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 57 วรรค

แรกและวรรคสอง  

เหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง ไดรับอนุมัตงิบประมาณเกี่ยวกับโครงการกอสรางดังกลาวน้ันจํานวน 

20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) และไดทําสัญญาจาง (กอหนี้ผูกพัน) ตามสัญญาเลขที่ 54/2560 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  วงเงนิตามสัญญา 19,893,000 บาท (สิบเกาลานแปดแสนเกาหม่ืนสามพัน

บาทถวน) ตอมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ไดมีการแกไข

เพิ่มเตมิสัญญาฯดังกลาว ทัง้นี้ จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

 อนึ่ง โครงการดังกลาวเม่ือวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 ไดเบิกจายเงินงวดที่ 1 จํานวนเงิน 

1,989,300 บาท (หนึ่งลานเกาแสนแปดหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน) ตอมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 

2560 ผูบริหารทองถ่ินไดอนุมัติใหกันเงิน จํานวน 17,903,700 บาท (สิบเจ็ดลานเกาแสนสามพัน         

เจ็ดรอยบาทถวน) ไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนเวลาหนึ่งป ในระหวางเวลากันเงิน    

รายจาย กรณีกอหนี้ผูกพันโครงการดังกลาว ไดมีการเบิกจายเงินอีกจํานวน 4,774,320 บาท  

(ส่ีลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามรอยยี่สิบบาทถวน) โดยปจจุบัน คงเหลือยังไมไดเบิกจายเงินจํานวน 

13,129,380 บาท (สิบสามลานหน่ึงแสนสองหม่ืนเกาพันสามรอยแปดสิบบาทถวน) และยังดําเนินการ

เบิกจายฯ ไมแลวเสร็จ จึงมีความจําเปนจะตองเบิกจายเงินใหเปนไปตามสัญญาจางดังกลาวตอไป   

ทั้งนี้ ปรากฏตามรายละเอยีดเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่น

อกีหกเดือน 
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 ดังนั้น จึงขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลา

เบกิจายเงนิในหมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ

นันทนาการ หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทอาคารตาง ๆ โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 

บรเิวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซลีําปาง) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงนิ 13,129,380 บาท 

( สิ บ ส า ม ล า น ห น่ึ ง แ ส น ส อ ง ห ม่ื น เ ก า พั น ส า ม ร อ ย แ ป ด สิ บ บ า ท ถ ว น )  อี ก ห ก เ ดื อ น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงนิ การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 57 

วรรคแรกและวรรคสอง ตอไป  

ขอแสดงความนับถือ 

    (ลงชื่อ)      กติติภูม ิ นามวงค       ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  กอนที่จะใหสมาชิกสภาฯไดอภปิราย ผมขอใหทานเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบฯ กอน

ครับ เชิญ เลขานุการสภาฯ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.4 ผมมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินฯ รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข

เพิ่มเติมฯ เพื่อจะเรียนแจงประกอบการพิจารณาในญัตติดังกลาวตอที่ประชุมดังนี้ครับ ญัตติขอ 5.4 ถือ

เปนญัตติเก่ียวกับกิจการสภา ซึ่งที่ประชุมแหงนี้จะตองพิจารณาและลงมติเพียงวาอนุมัติหรือไมอนุมัต ิ

ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2558 ขอ 57 ไดบัญญัติไวเปนหลักการวา “กรณทีี่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป 

โดยสั่งซื้อหรือสั่งจาง หรอืการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงนิไปชําระหนี้ผูกพันไมทันสิน้ป ใหผูบรหิาร

ทองถิ่นอนุมัตใิหกันเงนิไวเบกิในปถัดไปไดอกีไมเกินระยะเวลาหน่ึงป” วรรคสอง “หากดําเนินการตามวรรค

หนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอกีไมเกินหกเดือน” ระเบียบที่เกี่ยวของก็มี

เทานี้ครับ ผมขอนําเรยีนตอทานประธานเพื่อใหที่ประชุมฯไดพจิารณาตอไปครับ 
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 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตตขิอ 5.4 น้ี มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายครับ เชิญ รอยเอกศกัดิ์ชัย หงษใจส ี

 รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เก่ียวกับญัตติที่ฝายบริหารไดเสนอมา 

เรื่อง ขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงนิฯ ตามหลักการและเหตุผลบอกวา จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ตุลาคม 

2561 นี้ ใชหรือไมครับ คือคําถามประเด็นที่หนึ่งนะครับ ประเด็นที่สองขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน

จํานวน 13,129,380 บาท แตในบันทึกขอความสํานักการศึกษา ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ในขอเท็จจริง

บอกวา เทศบาลฯ ไดดําเนินการเบิกจายเงินใหแกผูรับจางแลว จํานวน 1 งวด คงเหลือ  เงินคาจางที่ยัง

ไมไดเบิกจายงวด 2 - 8 รวมจํานวน 7 งวด เปนเงิน 17,903,700 บาท และในรายละเอียดการกันเงิน

รายจายกรณีกอหนี้ผูกพัน มีเงินคงเหลือ 17,903,700 บาท และในบันทึกขอความ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 

2561 บอกวา ไดเบกิจายเงินใหผูรับจางงวดที่ 1 เปนเงนิ 1,989,300 บาท และเบิกจายเงนิใหผูรับจาง งวด

ที่ 2 และ 3 รวมเปนเงิน 4,774,320 บาท ซึ่งเอกสารสองฉบับนี้คานกันอยู ขอใหผูบริหารตอบเกี่ยวกับ

เอกสารนี้ดวยนะครับ และจะมเีพื่อนสมาชกิทานอื่นอภปิรายตอ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

 นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิก

จายเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง งานกีฬาและนันทนาการ ในหลักการแลวผมก็ควรจะใหผานนะ

ครับ เพราะหากไมผานก็จะเกิดความเสียหายตอราชการ และมีการฟองรองของผูรับจางเกิดขึ้น แตผมไม

เห็นดวยกับการตอสัญญาในครั้งที่แลวที่ผมไดต้ังกระทูถามไป และฝายบริหารไดตอสัญญาใหกับผูรับจาง

รายน้ีไปอีกเกือบสามเดือน ซึ่งผมไดอภิปรายแลววา ไมสมเหตุสมผล เพราะฉะนั้นในญัตตินี้ผมของดออก

เสยีงนะครับ เพราะหากผมเห็นดวย ก็เทากับผมเห็นดวยกับการที่ทานไดตอสัญญาไปอกีเกือบสามเดือน ใน

โครงการนี้เม่ือสักครูผมไดขับรถไปดูที่อาคารกอสราง ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้เหลือเวลาอีกสามสิบ

กวาวัน ผมเชื่อวางานนี้ไมแลวเสร็จตามสัญญาแนนอน ผมเรียนใหที่ประชุมทราบและผานไปถึงทานนายกฯ 

นะครับวา ขอใหทานเตรียมรับมือเลยวา โครงการนี้ไม เสร็จแนนอน ในฐานะที่ผมมีความรูและ

ประสบการณทางดานนี้ ในระยะเวลาสามสิบกวาวัน  และอาคารใหญขนาดนี้ยังไมได ขึ้นหลังคาเลย งาน

กออฐิก็ยังไมแลวเสร็จ เพราะฉะนัน้ไมมทีางที่จะทําไดเสร็จ ก็อยากจะตั้งขอสังเกตตรงนี้ เพื่อฝายบริหารจะ

ไดเตรยีมรับมอืกับความลาชาของงาน ซึ่งผมก็ไมไดอยากใหเกดิ คลาย ๆ กรณ ี การกอสรางศาลหลักเมือง

ที่จะตองลาชายาวนาน โดยที่ฝายบริหารไมไดลงไปดูแลเอาใจใสใกลชิด  ซึ่งถาหากวาเปนปญหาที่ฝาย

บริหารลงมาชวยคณะกรรมการตรวจรับงาน บริหารเรื่องของโครงการ เรื่องของปญหาตาง ๆ งานจะได

แลวเสร็จ อาจจะลาชาไปบางเล็กนอย ก็ปรับไปตามสัญญา ไมอยากใหงานลาชาเกินควร สองปสามปก็ยัง
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ไมเสร็จ ผมเชื่อวาผูรับจางรายน้ีทํางานกับเทศบาลมาหลายสิบปแลว เขาคงไมปลอยใหมีการปรับแนนอน 

ผมคดิวาเขาตองมอีะไรสักอยางจงึไมรบีทําการกอสรางนะครับ เพราะฉะนัน้โดยสรุปคือ ในญัตตินี้ผมของด

ออกเสียง และผมขอฝากขอสังเกตผานทานประธานฯไปยังทานนายกฯวา ปญหาที่จะเกิดขึ้น เกิดข้ึน

แนนอน 100% ครับวางานตองไมเสร็จ ถาสมาชิกไดติดตามการทํางาน ตรวจสอบโครงการตาง ๆ 

ขอสังเกตของผมลวนแลวแตเกดิขึ้นจรงิทัง้สิ้นทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการกอสรางที่ผมไดพูด ก็เกิดขึน้

จรงิตามที่ผมไดอภิปรายและตัง้ขอสังเกตไว โครงการน้ีก็เชนกัน ก็ขอฝากที่ประชุมไวดวยนะครับ ซึ่งญัตติน้ี

ผมของดออกเสียงครับ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ 

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติเรื่องน้ีนั้น ไดขอ

ขยายเวลาครั้งที่ 1 มาแลว 88 วัน สภาฯ ก็เห็นชอบอนุมัติใหไป แตการกอสรางก็ไมไดคบืหนาไปเทาที่ควร 

รวมทัง้รับทราบจากเพื่อนสมาชิกวา ปรมิาณงานเหลืออกีมาก ไมสามารถจะทําใหเสร็จตามสัญญาได 

จริง ๆ ผมไมกังวลครับ ถาจะไมไดรับการอนุมัติใหมีการบอกเลิกสัญญากอสรางนี้ไป ทัง้ๆ ที่อาคารแหงนี้

เปนอาคารที่มีความจําเปนและสําคัญ เพราะสามารถใชกีฬาได แสดงสินคาหรือจัดงานอะไรก็ตาม พอพูด

ถึงเรื่องกีฬาทําใหผมอิจฉาคนจังหวัดบุรีรัมย เขาเอาการกีฬามานําพาเศรษฐกิจ นําพาการทองเที่ยว ซึ่ง

เวลานี้บริเวณโรงเรียนเทศบาล 4 การคาซบเซา โรงยิมเดิมก็ถูกทุบ เอาไปทําสถานีรถมา แตถาหากวา

อาคารแหงนี้สรางเสร็จทันเวลา ก็คงไมมีปญหา ก็ปรากฏวาลาชา ที่ผมเรียนวา ไมหวง เพราะอะไรครับ 

ถึงแมวาผูรับเหมาไมสามารถทําไดตามสัญญา หรือถูกบอกเลิกสัญญา ตอไปอาจมีใครคนหนึ่งตัง้กองทุน

พัฒนาข้ึนมากอสรางตอเหมือนเชนศาลหลักเมืองก็ไดครับ ตรงน้ีผมก็คาดหวังไววาจะเปนอยางนั้น แตใน

ความเห็นของผมโดยสวนตัวแลว  ผมไมเห็นชอบที่จะใหกันเงินตอไปอีก อยางที่เรียนวา ผูบริหารมีทั้ง

ความรูความสามารถ คุณวุฒ ิวัยวุฒิ แตไมไดทุมเทและเอาใจใส  อยางจรงิจังตอทุกโครงการของเทศบาล 

โดยเฉพาะโครงการพวกนี้ ถายอนไปดูคือไมไดอยูในแผนพัฒนา 3 ป หรือ 4 ป ซึ่งสอดคลองกับแผนหลัก 

แตเปนงบประมาณที่เพิ่มเตมิในแผนพัฒนาทัง้ส้ิน แมแตในรางเทศบัญญัติป 2562 มี 44 โครงการในหมวด

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เพิ่มเติม ในแผนทั้งสิ้น แสดงวาแผนหลักที่ทําไวไมไดรับการดูแล ซึ่งเปน

แผนที่ เมื่อรับจากชุมชนมา ก็ตองมาจัดลําดับความสําคัญ เพราะฉะนัน้ในแผนเพิ่มเติมอาจไปสอดคลองกับ

คะแนนเสียงหรืออะไร ผมไมทราบได ขอแสดงความคิดเห็นวา ไมเห็นชอบที่จะอนุมัติใหตามที่ขอมาครับ 

ขอบคุณครบั 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภปิรายอกีหรอืไมครับ ไมมนีะครับ เชญิ ฝายบรหิาร 
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 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ     

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอบคุณสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ ดวยความเปนหวงและคํานึงถึงความลาชา และเปนหวงในเรื่องของ

การขยายเวลา แตทัง้น้ีโครงการดังกลาวไดดําเนนิการแลว เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาโครงการนี้ตดิขัดอะไร 

มเีหตุผลอะไร ผมมอบหมายใหสํานักการชาง ซึ่งเปนชางควบคุมงานไดรวบรวมขอมูล และขออนุญาตทาน

ประธานฯ ใหชางควบคุมงานจากสํานักการชางไดชี้แจงรายละเอียดของโครงการใหที่ประชุมไดรับทราบ

ดวยครับ  

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายวสันต  สุวรรณวงค 

 นายวสันต สุวรรณวงค  ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง  กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายวสันต  สุวรรณวงค ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

สํานักการชาง  สําหรับการกอสรางอาคารอเนกประสงคแหงนี้ มีทั้งหมด 8 งวดงาน ปจจุบันไดทําการ

เบิกจายไปแลว 4 งวดงาน ความคืบหนาของงานประมาณ 52% อยูระหวางการทํางานโครงสรางหลักกอ

ผนัง พื้น และโครงสรางหลังคาโครงเหล็ก ตามแผนงาน ผูรับจางจะดําเนินการโครงสรางหลังคาเหล็ก

ในชวงประมาณตนเดือน ซึ่งจะใชเวลาดําเนินการประมาณสองอาทิตย ตามสัญญาจางที่ไดรับการขยาย

เวลาแลว จะหมดสัญญาเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งคาดการณไววาไมนาจะเสร็จตามสัญญาจาง อาจจะ

ลาชาประมาณเดือนหนึ่ง สวนรายละเอียดวิธีการทํางาน เหตุและผล  ที่ผูรับจางทํางานลาชา ผมขอ

อนุญาตทานประธานฯ ใหคุณอนิทมาตฯ ซึ่งเปนสถาปนกิชางควบคุมงาน เปนผูช้ีแจงครับ  

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายอนิทมาต  อนิทชัยศร ี

 นายอินทมาต  อินทชัยศรี  สถาปนิกปฏิบัติการ  กราบเรียนทานประธานฯ ที่ เคารพ          

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายอินทมาต  อินทชัยศรี  สถาปนิกปฏิบัติการและเปนผูควบคุมงาน

กอสรางอาคารอเนกประสงค บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซลีําปาง) ณ ปจจุบันโครงการกอสราง

อาคารอเนกประสงค อยูระหวางการดําเนินงานในงวดงานที่ 5 ซึ่งดําเนินการในเรื่องของโครงสรางหลังคา 

ตามแผนงานรอคอนกรีตหัวเสาเซทตัว ซึ่งตอนนี้กําลังเซ็ตเพลทหัวเสา และไดดําเนินการทําโครงสราง

หลังคา และจัดเตรียมการยกโครงสรางหลังคา ประมาณวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นี้ เนื่องจากวันที่ 30 

กันยายน 2561 การไฟฟาจะมีการตัดไฟเพื่อขยายสัญญาณแรงสูงครับ เน้ืองานสวนที่เหลือที่กําลัง

จัดเตรียมคอื ประตูหองน้ําสําเร็จรูป วัสดุผวิ พื้น ผนัง สี ระบบบําบัด สุขภัณฑ สายลอฟา โคมไฟ รายการที่

คาดวาจะแลวเสร็จ ผมคิดวานับจากนี้ประมาณสี่เดือนครึ่ง ซึ่งจะเลยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 

ตุลาคม 2561 นี้แนนอน แตหนางานไดมีการดําเนินการอยูตลอด แตมีชวงหนึ่งที่เราจําเปนตองมีการแกไข

แบบ เนื่องจากวามีรายละเอียดที่ไมครบแผง เชน แผงระบบควบคุมไฟฟา  งานโครงสรางจั่ว โครงสรางช้ัน
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ลางของหลังคาที่จุดเชื่อมไมเปนไปตามรูปดานรูปตัด งานชานพัก  งานเพลทหัวเสา งานดีเทลที่ไมชัดเจนของ

งานไฟฟา จงึจําเปนตองระงับการกอสรางเพื่อแกไขแบบดังกลาวใหมีความละเอยีดและสามารถดําเนินการ

ไดตอไป จงึเรยีนมาเพื่อทราบครับ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี 

 รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ในเอกสารที่สงใหสมาชิกฯ ไดพิจารณา

ในญัตตินี้  ผมนั่งอานแลวขัดแยงกันอยูครับ เชน หนังสือบันทึกขอความของสํานักการศึกษา ลงวันที่ 19 

กันยายน 2560 บอกวา คงเหลือเงนิคาจางที่ยังไมไดเบิกจายงวด 2 - 8 เปนเงนิ 17,903,700 บาท (สิบเจ็ด

ลานเกาแสนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน)  จากนัน้หนังสือบันทึกขอความอกีฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 

บอกวา ยังไมไดเบกิจายงวดที่ 4 - 8 เปนระยะเวลาหนึ่งป ฝากทานประธานฯถามไปยังผูบริหารวา จะทํา

เสรจ็หรอืไมครับเหลอืเวลาอกีหนึ่งเดือน เมื่อสักครูเจาหนาที่สํานักการชางไดบอกวา ไมแลวเสร็จ จะลาชา

ไปอกี ฉะนัน้ในญัตตินี้ผมก็จะของดออกเสยีงนะครับ เพราะวาหากอนุมัตไิปก็ไมแลวเสร็จครบั ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายสมบูรณ  คุรภุากรณ 

 นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เม่ือสักครูไดฟงคําชี้แจงจากสํานักการ

ชาง ก็ปรากฏวามีขอสงสัยอยู 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง คือ คุณ

วสันตฯ ไดชี้แจงวา ความลาชาจะประมาณหนึ่งเดือน แตทางสถาปนิกบอกวา จากนี้ไปอีกประมาณสี่เดือน

ครึ่งจึงจะแลวเสร็จ เพราะฉะนั้นความลาชาตามที่สถาปนิกบอกก็นาจะลาชาสามเดือนครึ่ง  ซึ่งผมก็งงวา 

อยูทีมเดียวกัน ทําไมขอมูลตางกัน แตผมเชื่อทางฝายสถาปนิกนะครับ เพราะนาจะลาชาประมาณ 3 - 4 

เดอืน เนื่องจากเนื้องานเหลือเยอะ ประเด็นที่สอง ที่สถาปนกิไดพูดถงึรายละเอยีดที่ยังไมครบ เชน งานคาน

พัก งานแผงไฟ ผมอยากจะขอคํายนืยันวา รายละเอยีดเหลานี้จะเปนเหตุที่ทําใหเราจะตองตอสัญญาใหกับ

ผูรับจางอกีครัง้หรอืไม ขอใหทางสํานักการชางไดชวยอธิบายใหดวย หรือเปนเหตุผลที่ผานมาที่ตอสัญญา

ใหอกี 88 วัน ชวยช้ีแจงใหทราบอกีครัง้ครับ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายวสันต  สุวรรณวงค 

 นายวสันต  สุวรรณวงค  ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายวสันต  สุวรรณวงค ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

สํานักการชาง ขออนุญาตเรยีนชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ กรณีรายการรูปแบบที่ไมชัดเจน และมีการเขียนแบบ
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เพิ่มเติม เนื่องจากมีการตกหลน ก็ไดทําการหยุดงานไป และไดมีการขยายเวลา  การกอสรางใหผูรับจาง

เรยีบรอยแลวครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายจาตุรงค  พรหมศร 

 นายจาตุรงค  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

เกี่ยวกับญัตติที่ 5.4 ที่จะตองมีการขยายเวลาเบิกจายเงินอีกหกเดือนน้ัน ผมกราบเรียนวา เกี่ยวกับ

โครงการในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทอาคารตาง ๆ โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 

บรเิวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซลีําปาง) ซึ่งเปนโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหลักการ

และเหตุผลโครงการดังกลาวไดมีการกอหนี้ ก็คือการจัดทําสัญญาจางเม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2560 และมี

การตอสัญญา โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งโครงการนี้ ผูบริหารทองถิ่นไดใชอํานาจ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินฯ ขอ 57 วรรคแรก ไดอนุมัติก ันเงินไวเบิกจายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนเวลาหนึ่งป และตามญัตตินี้ไดมาขอขยายเวลา อีกหกเดือนตอสภาฯ ผม

ฟงคําชี้แจงของเจาหนาที่สํานักการชางเมื่อสักครูวา โครงการนี้ทางคูสัญญา ยังมีการบริหารสัญญากันอยู 

ในเรื่องสัญญาจะแลวเสร็จหรอืไม หรอืจะบริหารสัญญากันอยางไรนัน้เปนเรื่องของการบริหารสัญญาของ

คูสัญญา ผมในฐานะสมาชกิสภาฯ คงจะไมไปกาวลวงตรงนั้น  แตประเด็นที่ผมไดฟงคําชี้แจงจากเจาหนาที่

สํานักการชาง บอกวา ตอนนี้ไดดําเนินการอยูในงวดงานที่ 5 ถาผมจําไมผิด ก็แสดงวาหลังจากกอหนี้แลว 

ตอนนี้ยังมีหนี้คางจายอยู ซึ่งถาดูจากเอกสารที่ทางเจาของญัตติไดแนบมานี้ ยังคางอยูต้ังแตงวดที่ 4 จาย

มาแลว 3 งวด ไมทราบวาผมเขาใจถูกตองหรือไม ถายังมีการบริหารสัญญาการทําสัญญาการกอสรางกัน

อยู แสดงวาทางคูสัญญาโดยเฉพาะเทศบาลฯจะตองมีหนี้ที่เกิดจากสัญญาจางที่จะตองจายใหกับผูรับจาง 

แตเนื่องจากทางผูบรหิารไดเคยมกีารกันเงนิไวแลวหน่ึงปงบประมาณ คอืจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

เพราะฉะนั้นการที่จะมาขอขยายอีกหกเดือน เม่ือผมพิจารณาแลว เมื่อเทศบาลฯยังมีหนี้ที่จะตองจายให

ผูรับจาง การขอขยายระยะเวลาอีกหกเดือน โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบเบิกจายตามขอ 57 วรรคสอง 

ตรงน้ีผมคิดวาเปนภาระหนาที่ที่เทศบาลฯจะตองจายหนี้ สวนสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อไหรนั้น ทางผูบริหาร

จะตองบรหิารสัญญากันเอง เหมือนมีหนี้จะตองจาย หากไมจาย ก็อาจจะตองมีการดําเนินคดี ฟองรองกัน 

ซึ่งจะตองทําใหทางเทศบาลฯคอืผูวาจางจะตองรับผดิในกรณนีี้ผมคดิวานาจะเปนตัวเงนิ การที่จะตองขยาย

เวลาอกีหกเดือนนัน้ ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง สวนในกรณวีาจะบรหิารสัญญาเสร็จส้ินตามระยะเวลาหรือไม

นั้น  ก็ตองใหคูสัญญาดําเนินการบริหารจัดการกันตอไป เพราะฉะนั้นผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ผมมี

ความเห็นดวยที่จะอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินออกไปอีกหกเดือน ตามระเบียบการเบิกจายฯ ขอ 57  

วรรคสอง ขอบคุณครับ 
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 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตตนิี้มีสมาชิกทานใดจะอภปิรายอกีหรอืไมครับ  ไมมนีะครับ ทางฝายบริหาร จะช้ีแจง

เพิ่มเติมหรือไมครับ  ไมมีนะครับ  เมื่อไมมีผูใดอภิปรายแลว  ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ในญัตติที่ 5 

ขอ 5.4 ญัตต ิเรื่อง เสนอญัตตขิออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายเงนิในหมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง แผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคาร

ตาง ๆ โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซีลําปาง) ของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1 โครงการ อีกหกเดือน ซึ่งผมขอใชสิทธิ ในฐานะสมาชิกสภาฯ ผมเห็น

ดวยกับโครงการนี้นะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบที่จะอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบิก

จายเงนิฯ จํานวน 11 เสยีง 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ  สมาชิกฯ ทานใด ไมเหน็ชอบ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลาเบกิ

จายเงนิฯ จํานวน 1 เสียง 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 11 เสียง อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน ใน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคารตาง ๆ โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค บริเวณตลาด

เทศบาล 4 (ตรงขามบิ๊กซีลําปาง) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1 โครงการ อีกหกเดือน ,         

ไมอนุมัต ิ 1  เสยีง , งดออกเสียง 6 คน 

 

 5.5 ญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบกิตัดป)  และขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงนิ  อีกหน่ึง

ป  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

รายการช้ันวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ช้ัน งบประมาณ 160,000 บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถวน)  

สําหรับพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืงลําปาง (มวิเซยีมลําปาง) (สํานักการศกึษา) 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง       

คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป)  และขออนุมัติขยายเวลา

เบิกจายเงินอกีหนึ่งป  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
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สํานักงาน รายการช้ันวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ชั้น งบประมาณ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) 

สําหรับพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง (มวิเซยีมลําปาง) (สํานักการศึกษา) ขอเชญิ ผูเสนอ 

 นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ    

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 (รายการเบิกตัดป) และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินอีกหนึ่งป แผนงานการศึกษา งาน

ศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการชั้นวางหนังสือโครง

เหล็ก 5 ชัน้ งบประมาณ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถวน) สําหรับพิพธิภัณฑการเรยีนรู

เมอืงลําปาง (มวิเซยีมลําปาง) (สํานักการศกึษา)  

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจานายกิตตภิูม ิ นามวงค  นายกเทศมนตรนีครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอ

อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) 

และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินอีกหนึ่งป  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการช้ันวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ช้ัน งบประมาณ 160,000 บาท 

(หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซยีมลําปาง)  ตามหลักการและ

เหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

ขออนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการ

เบิกตัดป) และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการช้ันวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ช้ัน งบประมาณ 160,000 บาท 

(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม

ถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 31 การโอนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดป 

หรอืขยายเวลาใหเบกิตัดปไว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดป หรือขยายเวลาเบิก

ตัดป ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 59 

วรรคสอง ความวา หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนนิการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง

ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป ตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะปรมิาณคุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ให

ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบกิจายเงนิไดไมเกินอกีหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณ ี
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เหตุผล 

เทศบาลนครลําปางไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําป 2560 แผนงานการศึกษา งานศึกษา 

ไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการช้ันวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ชั้น 

งบประมาณ 160,000 บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง  

(มิวเซียมลําปาง) และเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจําป พ.ศ. 2560 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  สภาเทศบาลนครลําปางไดอนุมัติใหกันเงินกรณีมิได

กอหน้ีผูกพันไวแลวและปจจุบัน  ก็ยังมิไดดําเนนิการกอหนี้ผูกพันตามที่สภาเทศบาลนครลําปางไดอนุมัติให

กันเงินแตอยางใด แตเน่ืองจากคําชี้แจงงบประมาณรายการดังกลาว กลาวคือ  รายการชั้นวางหนังสือโครง

เหล็ก 5 ชั้น งบประมาณ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) ขนาดประมาณ 915 x 457 x 1830 

เซนติเมตร หนวยวัดขนาดของชั้นวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ชั้นนัน้ ยังคลาดเคล่ือนอยู ดังนั้น จึงจําเปนตองขอ

แกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการดังกลาว ดังนี้  
 

คําช้ีแจงเดมิ คําช้ีแจงที่แกไข 

1) ชัน้วางหนังสอืโครงเหล็ก 5 ชัน้  

     เพื่อจายเปนคาชัน้วางหนังสอืโครงเหล็ก 5 ชัน้  

ขนาดประมาณ 915 x 457 x 1830 เซนตเิมตร 

จํานวน 16 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงนิ  

160,000 บาท (ตามราคาในทอง ถ่ิน )  (ตาม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม 

ฉบับที่  4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่  3.2 หนา 7) 

(สํานักการศกึษา) 

1) ชัน้วางหนังสอืโครงเหล็ก 5 ชัน้  

     เพื่อจายเปนคาชัน้วางหนังสอืโครงเหล็ก 5 ชัน้  

ขนาดประมาณ 915 x 457 x 1830 มลิลิเมตร 

จํานวน 16 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงนิ  

160,000 บาท (ตามราคาในทอง ถ่ิน )  (ตาม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม 

ฉบับที่  4 ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่  3.2 หนา 7) 

(สํานักการศกึษา) 

การแกไขเปล่ียนแปลงรายการดังกลาว ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน ดังน้ัน ดวยเหตุจําเปนดังกลาว

ขางตน ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) และขออนุมัติขยายเวลาเบิก

จายเงิน อีกหนึ่งป แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

สํานักงาน  รายการชั้นวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ชั้น งบประมาณ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาท

ถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซยีมลําปาง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

วธิกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 

31 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษา

เงนิและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

ขอ 59 วรรคสอง ตอไป 
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                                    ขอแสดงความนับถอื 

    (ลงชื่อ)      กติติภูม ิ นามวงค       ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอเชญิ ทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง ในระเบียบขอ 5.5 ผมขอเรียนช้ีแจงวาเปนญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ซึ่งที่ประชุม

จะตองพิจารณาเพียงในประเด็นวา อนุมัติหรือไมอนุมัติ  ประกอบดวยญัตติดังกลาว มีระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงนิ การเบกิจายเงนิฯ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเตมิฯ ขอ 59 ไดบัญญัติ

ไวความวา “ในกรณทีี่มรีายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดนิและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปน

จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงนิตอสภาทองถิ่นไดอีก

ไมเกินระยะเวลาหน่ึงป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค

หนึ่ง ใหขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงนิไดไมเกินอกีหน่ึงปตอสภาทองถิ่น หรอืกรณีมีความจําเปนตองแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง 

ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือ

จายจากเงินดังกลาว ใหเงนิจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม”  ผมไดช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวของใหที่ประชุมไดรับ

ทราบเก่ียวกับการพจิารณาญัตตขิอ 5.5 ดังนัน้ขอนําเรยีนใหทานประธานไดปรกึษาหารอืในที่ประชุมแหงนี้

ตอไปครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภปิรายหรอืไมครับ เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

 นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบรบิูรณ  บุญยูฮง  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง โดยหลักการและเหตุผลที่ทาง ฝายบรหิาร

ไดเสนอเขามาในสภา ตัวผมเองเห็นดวยนะครับ แตอยากจะใหกรณนีี้เปนกรณีศึกษาขยายความไปถึงญัตติ

อื่น ๆ หรือกรณีอื่น ๆ ซึ่งกระผมเองเคยไดพยายามอธิบาย พยายามรองขอในสภาฯ แหงนี้ ถึงรูปแบบ

รายละเอียด ซึ่งถาเราดูจะเห็นวา จากเดิมจายเปนชั้นวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ช้ัน ขนาด 915x457x1830 

เซนติเมตร ชุดละ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) เนื่องจากเราก็ไมเห็นรูปภาพ ไมทราบรายละเอียดวา
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จะเอาไปใชทําอะไร และไมมีสเปคความหนาหรือชนิดของวัสดุดวย ดังนั้นราคาที่เสนอมาหนึ่งหม่ืนบาทนี้   

ดูแลวก็สมเหตุสมผลดี แตพอแกไขหนวยจากเซนติเมตร เปนมิลลิเมตร จากชุดละหนึ่งหม่ืนบาทที่ดูไมแพง 

ก็อาจจะดูแพงข้ึนไปทันที เพราะวาหากพูดถึงจํานวนหรอืปรมิาณของวัสดุที่นํามาใชผลิตสินคาก็หายไปสิบ

เทา จากความสูง 18 เมตร ก็เหลือเพียง 1.8 เมตร และขอสังเกตอีกประการหน่ึง ในลักษณะของการใช

ตัวเลขที่เปนเชิงสามมิติ กวาง x ยาว x สูง โดยหลักการแลวจะใชหนวยเปนเมตร แตใหใชทศนิยม 

หมายความวา ถาไมถึงเมตร จะใชเปน 0.9 , 0.4 หรือ 1.8 เมตร จะทําใหเปนสากลและไมงง แตพอใส

ตัวเลขซึ่งเปนหลักรอยหลักพัน และพมิพแกไขผิดพลาดจากเซนติเมตรเปนมิลลิเมตร ก็ทําใหเรามองไดวา 

จากของถูก กลายเปนของแพงข้ึนมาหรอืไม ก็ฝากไวเปนขอสังเกตนะครับ แตถาจะพจิารณาใหรอบคอบถี่

ถวนแลว ดวยคําวา ชั้นวางหนังสือ ก็พอจะเขาใจไดวา เปนชั้นวางหนังสือที่มีราคาตามทองตลาด โดย

สวนตัวผมพรอมที่จะใหความเห็นชอบของญัตติ แตใหขอสังเกตวา ครั้งตอ ๆ ไป ถามีแบบแปลนหรือ

รูปแบบหรอืแคตตาล็อคหรอืรายละเอยีดของวัสดุนัน้กํากับมา เราก็พอจะไดชวยกันพจิารณาตั้งแตเบื้องตน 

ไมตองรอใหลาชาจนถงึปจจุบัน ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ   

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จรงิ ๆ ก็ไมอยากจะ

เสียเวลาพูดอะไรเพิ่มเติม แตก็อดไมไดครับทานประธาน เรื่องนี้ก็ไดรับการกันเงินไวแลว เปนเวลานาน

พอสมควร ตองเรยีนตรง ๆ วา ผูบริหารตองรู ตองรับผิดชอบในตัวเลขและขอความทั้งหลาย ปลอยใหเนิ่น

นานมาไดอยางไร เปนเวลากี่เดือน จากเซนติเมตรเปนมิลลิเมตร และในหลักการและเหตุผลเขียนยืดยาว

เปนสิบบรรทัด ความจริง ๆ แคบอกขอแกจากเซนติเมตรเปนมิลลิเมตรเสียก็จบ ผมนั่งอานสามรอบแลว 

คําชี้แจงแกไขคอืตรงไหน อานหารอบถงึจะเจอวา เซนติเมตรเปนมลิลเิมตร แตที่รับไมไดก็คือ ผูบรหิารตอง

รับผดิชอบ ไมใชจะโยนความคลาดเคล่ือนไปใหพนักงานเจาหนาที่  เพราะทานเปนผูลงนามขอยื่นทําอะไร

ทัง้ปวงดวยตนเอง ทานจะไมรับผดิชอบไมได เม่ือมคีวามจําเปน และทอดทิ้งเปนเวลาเนิ่นนานขนาดนี ้ผมวา

ไมสมควรและไมเหมาะสม ไมมคีวามรับผดิชอบดวย ขอบคุณครับ  

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภปิรายอกีหรอืไมครับ ไมมนีะครับ เชญิ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ     

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง ไมไดมี

เชิงสอบถาม แตมีขอเสนอแนะและขอแนะนํา ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติที่ไดใหคําแนะนํา  

ก็จะนําไปเปนขอมูลในการแกไขในการทําญัตตคิรัง้ตอไป ขอบคุณครับ 



 

 

82

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมี ผมจะขอมติที่ประชุม ใน

ญัตติขอ 5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินอีกหนึ่งปแผนงาน

การศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการช้ันวาง

หนังสือโครงเหล็ก 5 ชั้น งบประมาณ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) สําหรับพิพิธภัณฑการ

เรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) (สํานักการศึกษา) ซึ่งผมเห็นดวยกับโครงการนี้ นะครับ สมาชิกทาน

เห็นชอบใหอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงฯ และขยายเวลาเบกิจายเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นชอบใหอนุมัติแกไข 

เปลี่ยนแปลงคํา ช้ีแจงงบประมาณฯ และอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเกี่ยวกับญัตติฯ นี้อีกหนึ่งป        

จํานวน 16 เสยีง 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นชอบฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงงบประมาณฯ  และอนุมัตใิหขยายเวลาเบกิจายเกี่ยวกับญัตติฯ นี้อกีหนึ่งป จํานวน 1 เสยีง 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 16 เสียง อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) และขออนุมัติขยายเวลาเบิก

จายเงินอีกหน่ึงป  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

สํานักงาน รายการชั้นวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ช้ัน งบประมาณ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)  

สําหรับพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง (มิวเซยีมลําปาง) (สํานักการศึกษา) , ไมเห็นชอบ จํานวน 1 เสียง 

, งดออกเสยีง 1 คน 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ

 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ    

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง โดยปกติแลว ผูที่ทํา

หนาที่ประธานฯ ในที่ประชุม ชอบที่จะออกเสียงในขณะที่เสียงนั้นเทาเทียมกัน ผมไมเคยเห็นสภาฯแหงไหนที่

ทานประธานฯ แจงใหที่ประชุมวา ผมขออนุญาตใชสิทธิในฐานะสมาชิกกอนที่จะลงมต ิผมขอทวงติงเทาน้ัน

ครับ ขอบคุณครับ 
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 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ทานเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง ตามที่ทานประธานฯ ไดมอบหมายใหผมชี้แจงเกี่ยวกับการใชสิทธิของทานประธานฯ 

ในการออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาในตอนที่ขอมตินั้น ผมขอนําเรียนวา ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นฯ และที่แกไขเพิ่มเตมิ ขอ 77 กําหนดหลักการไว

วา “สมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน” วรรคสอง “ประธานสภา

ทองถิ่นหรอืรองประธานสภาทองถิ่นซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุม หรือสมาชิกสภาทองถิ่นที่ไดรับเลือกให

ทําหนาที่ประธานที่ประชุมตามขอ 26 และขอ 29 วรรคสาม มสีทิธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภา

ทองถิ่นได โดยไมตองลงมาจากที่นั่งประธานสภาทองถ่ินก็ได” ตรงน้ี ก็แปลความวา สมาชิกสภาทองถิ่นคน

หนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสยีงลงคะแนนนะครับ ระเบยีบใหอํานาจไววา ผูทําหนาที่ประธานก็มี

สทิธิออกเสยีงในฐานะสมาชิกสภาทองถิ่นไดเชนกันครับ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ

 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ    

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ทานเลขาฯ ชี้แจงมา 

ผมเชื่อวาสมาชกิทุกทานรับทราบดอียูแลว แตถาถอดเทปยอนดู ทานประธานฯ เมื่อขอมติใหความเห็นชอบ

และไมเห็นชอบแลว ทานไมไดพูดเลย แตทานพูดกอนขอมติ ผมจึงบอกวาไมชอบ โดยมารยาทแลวผูทํา

หนาที่ประธานฯ เมื่อถามเสียงสมาชิกเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ถาบังเอิญเสียงเทากัน ทานก็ขอใชสิทธิได 

ทานจะใชสิทธิสมาชิกก็ได แตตองเม่ือทานถามกอนวาผูใดเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ เมื่อผูใดเห็นชอบแลว 

ทานจึงบอกขอใชสิทธิสมาชิกแสดงความเห็นชอบ จึงจะถูกตอง ไมใชบอกวาผมเห็นชอบกอนแลวจึงถาม

สมาชิก ทานเลขาฯ วาถูกตองหรอืไมครบั ผดิมารยาทของผูทําหนาที่ประธานฯ กราบเรียนดวยความเคารพ 

ขอบคุณครบั 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ทานเลขานุการสภาฯ  

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง ถาดูตามหลักการตามระเบียบ เมื่อสักครู เมื่ออภิปรายเสร็จ ทานประธานฯก็จะขอมติ 

ในสวนของทานประธานฯเองก็จะใชสิทธิวา ทานเห็นชอบ โดยความคิดเห็นของผม ผมวาทานทําได ตาม

ระเบียบขอ 77 ที่ผมแจงเมื่อสักครู สวนที่ทานบอกวา หากคะแนนเสียงเทากัน และออกเสียงเพิ่มนั้น มีอีก
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ขอหนึ่งครับ ขอ 86 วรรคสอง อยางไรก็ตามผมนําเรียนไวเพื่อใหที่ประชุมไดรับทราบตามระเบียบครับ 

ขอบคุณครบั 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ     

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานเลขาฯ อยาเอา

ขอระเบยีบมาอาง เมื่อสักครูผมเรยีนในที่ประชุมวา ทานประธานฯใชสทิธกิอนขอมติ เปนไปไดอยางไร ตอน

ขอมตสิมาชิก ทานประธานฯไมออกมาพูดวาผมใชสิทธิในฐานะสมาชิก แตพูดลวงหนากอนขอมติ ถูกตอง

หรอืไมครับทานเลขาฯ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอประทวงทานประธานฯ ครับ    

ผูอภิปรายเมื่อสักครูน้ี อภิปรายเรื่องที่ผดิระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ ขอ 68 เกี่ยวกับการอภิปราย

อยูนะครับ มีการกลาวเสยีดส ีวากลาวทานประธาน ขอใหทานประธานฯ วนิจิฉัยดวยครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) พอแลวนะครับ อยาเอาเรื่องหยุมหยิมมาพูดใหยืดเยื้อนะครับ เม่ือผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 

ผมพูดวาผมเห็นดวย ผมมีสิทธิที่จะลงมติหรือคะแนนฯในฐานะสมาชิกสภาฯ แตเม่ือเสียงเทากัน ผมยังมี

สทิธิอกีครัง้หน่ึงในการตัดสนินะครับ พอนะครับ ผมขอดําเนนิการประชุมตอนะครับ 

 

 5.6 ญัตติ เรื ่อง เสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินอีกหน่ึงป 

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา

กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค คากอสรางปรับปรุงถนนดวงรัตน 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) และขออนุมัติขยายเวลาเบิก

จายเงินอีกหน่ึงป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค คากอสรางปรับปรุงถนนดวงรัตน เชญิ ผูเสนอ 
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 นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ    

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(รายการเบิกตัดป) และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงนิอีกหนึ่งป  ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน

ไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค        

คากอสรางปรับปรุงถนนดวงรัตน  

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบกิตัดป) และขอ

อนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงนิอกีหนึ่งป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  คากอสรางปรับปรุงถนนดวงรัตน ตามหลักการ

และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อจัดใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ําตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม

จนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (2) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (1)  โดยขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) และขออนุมัติขยายเวลา

เบิกจายเงินอีกหนึ่งป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค คากอสรางปรับปรุงถนนดวงรตัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2543  ขอ 31  การโอน การแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดป หรือขยายเวลาให

เบกิตัดปไว  จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัตจิากผูมีอํานาจใหเบกิตัดป หรอืขยายเวลาเบกิตัดป ประกอบกับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงนิ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 59 วรรค

สอง ความวา หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมไิดดําเนนิการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให

ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว ที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

กอสราง ใหขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น

แลวแตกรณ ี
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เหตุผล 

 เทศบาลนครลําปาง ไดรับอนุมัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค คากอสรางปรับปรุงถนนดวงรัตน งบประมาณ 16,000,000 บาท (สิบหกลานบาทถวน) 

และตามมตทิี่ประชุม สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2560 เม่ือ

วันที่ 29 สงิหาคม 2560 ไดอนุมัตใิหกันเงนิกรณไีมไดกอหนี้ผูกพัน เปนเงนิจํานวน 16,000,000 บาท ตอมา

ตามมตทิี่ประชุม สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 

29 สงิหาคม 2561 ไดรับอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 (รายการเบิกตัดป) เรียบรอยแลว แตเนื่องจาก โครงการกอสรางดังกลาว ไมจําเปนตองจัดทําระบบ

ไฟสัญญาณจราจรใหมทั้งระบบ แตจะทําการแกไขปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เปนบางสวนเทาน้ัน ซึ่งทํา

ใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  จึงจําเปนตองขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบกิตัดป) ดังน้ี  

คําช้ีแจงเดมิ คําช้ีแจงที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 

- กอสรางปรับปรุงถนนดวงรัตน โดยทําการ

ปรับปรุงซุมเขาเมือง ทางเทา เกาะกลางถนน 

ระบบไฟฟาสองสวาง ระบบไฟสัญญาณจราจร 

และเครื่องหมายจราจร พรอมปรับปรุงภูมิทัศน

โดยรอบ และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสามป พ.ศ. 2560-2562 

เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.3 

หนา 12 (สํานักการชาง)   

(หมายเหตุ) ไดรับอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนคร

ลําปาง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 เมื่อ

วันที่ 29 สงิหาคม 2561 

- กอสรางปรับปรุงถนนดวงรัตน โดยทําการ

ปรับปรุงซุมเขาเมือง ทางเทา เกาะกลางถนน 

ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร  สายไฟฟาสองสวาง 

เครื่องหมายจราจร พรอมปรับปรุงภูมิทัศน

โดยรอบ และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสามป พ.ศ. 2560 - 2562 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4.3 

หนา 12 (สํานักการชาง) 

 

 

รายละเอียดตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 (รายการเบกิตัดป) เอกสารแบบแปลนเทศบาล และประมาณราคาคากอสราง ที่แนบมาพรอมนี้  

ดังนั้น ขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง    

คําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดป) ตามรายการดังกลาว

ขางตน และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินอีกหน่ึงป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน 

หมวดคาที่ดนิและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค คากอสรางปรับปรุงถนนดวงรัตน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และ
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แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 31 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 

การเบกิจายเงนิ  การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

และแกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 59 วรรคสอง ตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)     กติตภูิมิ นามวงค ผูเสนอ 

(นายกิตตภิูม ินามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตตขิอ 5.6 มีสมาชิกทานใดจะอภปิรายเชญิครับ เชิญ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติเก่ียวกับถนนดวงรัตนนี้  ขอมา 

2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ซึ่งครั้งนี้เปนครั้งที่สองแลวนะครับ เรื่องที่สองคือ      

ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ผมไมเห็นดวยนะครับ เนื่องจากวาปจจุบันกระแส

คัดคานโครงการปรับปรุงถนนดวงรัตนนี้ก็ยังคงอยู ถาทานไดเขาไปดูในสื่อก็ยังมีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ถึงแมวาจะเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง และปริมาณงานจะลดลงไปบาง งบประมาณจากสิบหกลานบาทก็เหลือ

สิบเอ็ดลานบาท แตวางานหลัก ๆ ที่เรายังสงสัยและฟุมเฟอยก็ยังมีอยูนะครับ เชน กระเบื้องปูทางเทา 

ตารางเมตรละ 600 บาท ก็ยังใชเหมือนเดิม ซึ่งผมก็ไมเขาใจวาทําไมถึงยืนยันวาจะใชกระเบื้องราคาแพง

ขนาดนี้ทั้ง ๆ ที่เงนิงบประมาณจะตองใชใหถูกตอง เหมาะสม อีกประการหน่ึง ปจจุบันนี้กระแสของพี่นอง

ประชาชนไมคอยศรัทธากับฝายบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของถนนดวงรัตน ครั้งนี้ถึงแม

งบประมาณจะลดลงไปประมาณหาลานบาท แตก็ยังมีรายการที่ใชเงนิเกินความ จําเปนอยู และนอกจากนี้

แลว รายการที่ลดไปเยอะ ๆ คือเรื่องสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเปนเนื้องานหลัก  ที่ลดไปและทําใหเงินหายไป

จํานวนมาก ผมแปลกใจวาทําไมเปลี่ยนแปลงไดเร็วมาก ครั้งแรกก็บอกวาจําเปน พอผานมาไมกี่วัน 

กลายเปนวาไมจําเปน ทําเพียงเล็กนอยก็ได ทําใหเรานึกไปวา อะไรตาง ๆ ที่ฝายบริหารจัดทํานําเสนอ

ขึ้นมา เริ่มไมแนใจวาจะมคีวามโปรงใสหรอืมีความจําเปนมากนอยแคไหน ผมจงึอยากใหฝายบรหิารกลับไป

ตัง้หลักใหมนะครับ ขอใหนําโครงการนี้ไปตัง้ในงบประมาณป 2562 เอาไปจัดทําในงบประมาณที่พอเหมาะ

พอควร ผมไมไดขัดขวางงานของฝายบริหาร เพียงแตวาตอนนี้ประชาชนไมศรัทธาเก่ียวกับการเริ่มตน

โครงการน้ี เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะยุตแิละมาเริ่มตนใหมในงบประมาณที่พอเหมาะพอดี ครั้งกอนที่มีการ

ประชาคมในหองสมุดก็มีคนบอกวา ไมควรที่จะตองมาก ของเดิมก็สวยงามพอสมควรอยูแลว และไมควร

จะตัง้งบประมาณถงึสบิเอ็ดลานบาท เพราะฉะนัน้การปรับปรุงใหเหมาะสม เทาที่ชาวบานผานไปมาพบเห็น 

ตามกายภาพแลวก็จะมีรูปปน สายไฟบางสวน และทางเทาที่ชํารุดทรุดโทรม ถาฝายบริหารอยากจะทํา    

ก็ใหทําในสวนที่ชาวบานคิดวาจําเปน เพราะเดิมก็สวยอยูแลว พอเขาไปก็ดูสีเขียวสบายตาพอสมควร 
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เพราะฉะนั้นผมจึงไมเห็นดวยกับญัตตินี้  ขอฝากที่ประชุมไวดวย และผมอยากจะฟงคําชี้แจงจาก         

ฝายบรหิาร และจะขอใชสทิธอิภิปรายอกี ครัง้หน่ึงครับ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

 นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครูผมกราบขออภัยทานประธานที่

ทําเครื่องหมายมือ บังเอิญยกมือพรอมกัน ขอบพระคุณทานที่ใหอภัยครับ สําหรับญัตตินี้ในสวนของคํา

ชี้แจงซึ่งไดผานมติที่ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 29 

สงิหาคม 2561 ในวันนี้ผมเปนอีกเสียงหนึ่งที่ไมเห็นดวย เพราะขัดกับหลักการในการใชงบประมาณจํานวน

มาก แตเมื่อหลักการและเหตุผล เปล่ียนจากการที่จะใชใหมีพื้นที่จํานวนมากที่จะจัดงาน กลายมาเปนไม

สามารถมพีื้นทีจ่ํานวนมากเพื่อที่จะจัดงานไดตามโครงการแรก จงึไมเหน็ดวย แตสําหรบัวันนีใ้นสวนที่มาขอ

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง ประกอบกับไดพิจารณางบประมาณซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสัดสวนงาน ก็มีขอสงสัย

บางประการที่จะสอบถามฝายบริหารคือ จากขอความเดิม ระบบไฟฟาสองสวาง คําวาระบบไฟฟาสอง

สวาง หมายถงึ องคประกอบซสิเต็ม ที่มวีัสดุอุปกรณหลายชนิดรวมกัน ยกตัวอยางเชน ตองมีเสาไฟ มีโคม

ไฟ มีระบบเซ็นเซอร อัตโนมัติที่จะเปดปดปลอยกระแสไฟฟาเขาสูโคม เพื่อใหเกิดความสวางที่แสงสวาง

จากพระอาทิตยมืดลงยามเวลาเย็น ซึ่งผมก็เขาใจวาถูกตองแลวที่ใชคําวาระบบไฟฟาสองสวาง แตเม่ือ

เปลี่ยนคําชี้แจงใหมเปนสายไฟสองสวาง ผมอานแลวไมแนใจวา สายไฟสองสวางที่ขอแกไขมานี้ ยังรวมไป

ถึงอุปกรณตาง ๆ ที่ผมไดยกตัวอยางเมื่อสักครูหรือไม อีกประการหนึ่ง เมื่อสักครูเราพูดกันไปวา เม่ือสง

ญัตติเขาสภาขอใหมีแบบแปลน มีรายละเอียดประกอบเขามา ซึ่งพอเปดดูในญัตตินี้ก็เห็นวามีแบบแปลน

และรายละเอียดที่สงเขามาพรอมดีแลวนะครับ มีอีกประการหนึ่ง   ที่อยากจะฝากไว เพราะตรงบริเวณ

หนารานกาแฟวาว ีเมื่อเวลาฝนตกและเม่ือฝนหยุดตกแลวก็จะมนี้ําทวมขังอยูเปนเวลานาน อยูหลายวันกวา

จะระเหยแหงไปหมด ผมเห็นในการประมาณราคางานขอ 1.7 งานขุดลอกทรายในทอระบายน้ํา ความยาว 

1,200 เมตร คดิเปนเงิน 360,000 บาท พรอมขนทิ้ง ผมอยากจะฝากวา เม่ือปรับปรุงในสวนของคันหนิคัน

ดินอยากจะใหชวยใสใจรายละเอียดในสวนของปากทางทอระบายน้ําที่จะลงไป เพราะปญหาน้ําทวมขังที่

เกดิขึ้นทุกวันนี้เกิดจากเศษฝุน เศษดินที่ตกคางพอกพูนสูงเกินกวาระดับน้ําจะไหลลงไปไดหมด เวลาพี่นอง

ประชาชนจะไปจอดรถเพื่อทําธุระแถวน้ัน ก็ลําบาก และถาขับรถเร็วก็อาจจะมีน้ํากระเด็น หรือ

รถจักรยานยนตก็อาจจะลื่นลมได ฉะน้ันที่อยาก  จะขอใหชวยอธิบายก็คือจากระบบไฟสองสวางซึ่งได

ใจความดีอยูแลว พอเปลี่ยนเปนแสงไฟสองสวาง ยังจะมีอุปกรณตาง ๆ รวมอยูเปนระบบหรือไม หรือ

เปลี่ยนเพียงสายไฟและดวงโคมเสา และอุปกรณเซ็นเซอรอัตโนมัติหรืออยางอื่นไมเปลี่ยนครับ        

ขอบคณุครับ 
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 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ     

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตตภิูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ตามที่

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดพูดไววาโครงการนี้มีผูสนใจจํานวนมาก ในฐานะนายกเทศมนตรแีละทีม

บริหาร ในมุมมองก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง อยากจะแกไขปญหาดังกลาวเพราะเปนประตูเขาสูเมือง 

และบัดนี้ การทําประมาณการ การเขียนแบบก็แลวเสร็จพรอมที่จะดําเนินการ ในรายละเอียดจะเปนเชิง

เทคนิค ซึ่งผมเองก็คงจะใหคําตอบไดไมชัดเจน จึงไดมอบหมายใหทีมงานทางสํานักการชางไดจัดเตรียม

ขอมูล พรอมที่จะตอบขอซักถาม ขอสงสัยของสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ใหรับทราบ ขออนุญาตทาน

ประธานฯ ไดอนุญาตใหเจาหนาที่สํานักการชางผูออกแบบและประมาณราคาดังกลาวไดใหรายละเอียดใน

โครงการนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายวสันต  สุวรรณวงค 

 นายวสันต  สุวรรณวงค ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง  กราบเรียนทานประธานฯ   

ที่เคารพ ทานสมาชกิสภาฯ ทุกทาน กระผม นายวสันต  สุวรรณวงค ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

สํานักการชาง สําหรับโครงการถนนดวงรัตน หลังจากที่ทางสํานักการชางไดนําเสนอญัตติ  เขาสภาไปรอบ

หนึ่ง ทานนายกฯ ไดใหนโยบายวา ควรคดิทบทวนใหใชงบประมาณอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

ทางทมีงานสํานักการชางจงึพจิารณาวา สัญญาณไฟจราจรบรเิวณสี่แยกเวยีงทอง และสี่แยกเพ็ญทรัพย ก็

ยังสามารถใชงานดีอยูทั้งระบบ เพียงแตจะปรับเปลี่ยนบางสวนเพื่อความเหมาะสมและเปนการประหยัด

งบประมาณ จึงไดทําการประมาณการปรับลดจากสิบหกลานบาทเหลือเพียงสิบเอ็ดลานบาท สวน

รายละเอียดตาง ๆ ในการออกแบบปรับปรุงทัง้หมด ผมขออนุญาตทานประธานฯ ใหคุณคมกรชิฯ ซึ่งเปน

สถาปนกิรับผดิชอบโครงการไดชี้แจงเพิ่มเตมิ เพื่อใหที่ประชุมไดรับทราบครับ 

 นายคมกริช  สุรภักดี  สถาปนิกปฏิบัติการ  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ    

ผูทรงเกียรตทิุกทาน กระผม นายคมกรชิ  สุรภักดี  สถาปนิกปฏิบัติการ ผูรับผดิชอบโครงการถนนดวงรัตน ขอ

ชี้แจงรายละเอียดถึงขอสงสัยของทานสมาชิกสภา ที่ไดสอบถามเมื่อสักครู สําหรับโครงการนี้ ตอนที่ไปทํา

เวทีรบัฟงความคดิเห็นที่ LK PARK ตอนน้ันเราไดคําแนะนําที่ดีจากผูเขารวมรับฟงมากมาย ประเด็นหลัก ๆ 

ที่ประชาชนตองการคอื 1. อยากใหถนนเสนนี้เปนถนนที่สวยงามในเรื่องของภูมิทัศน เพราะอยากใหมีตนไม

อยูกลางเมือง 2. คืออยากใหมีในเรื่องของระบบแสงไฟสองสวาง เพราะปจจุบันนี้ความสวางไมเพียงพอ 

เนื่องจากวาตนไมมีการเติบโต ทําใหแสงสวางลดลง 3.เรื่องของการใชงบประมาณ คือ อยากใหใช

งบประมาณไดอยางเหมาะสมและประหยัดที่สุด ซึ่งหลังจากการไดรับฟงความคิดเห็นในครัง้น้ัน ผมก็ไดนํา

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับ โดยพิจารณาวาสิ่งไหนมีความจําเปนและเหมาะสมกอน ซึ่งถา
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หากเราไดดูในสวนของรายละเอียดในรายการตาง ๆ ที่ผมไดนําเสนอมา จะเห็นวาการปรับปรุงถนน   

ดวงรัตน ถาหากเราอยากจะใหมีความสวยงามในดานของภูมิทัศน แตโดยสภาพพื้นที่ของถนนเราจะเห็น

วา การเทพื้น เปนพื้นคอนกรตีตลอดทางเทา ไมวาจะเกาะกลาง หรือเกาะขาง จะสังเกตวาตนไมไมมีการ

เจรญิเตบิโต ตนปาลมที่เราเห็นอยูมายี่สิบปตนก็เทาเดมิ โดยธรรมชาติของตนปาลมเปนพืชที่รากตองชอน

ไชในแนวดิ่ง เมื่อลงไปขางลางจะเจอแนวทอ ผลที่ตามมาคือตนไมไมเติบโต วิธีการที่ผมพยายามดีไซน

โครงการนี้ก็คอื หากตองการปรับปรุงภูมิทัศน ก็คือตองตัดสินใจรื้อ แตไมไดรื้อเกาะกลางนะครับ เพียงแต

รื้อผวิหนาที่เปนคอนกรตีเดมิออกเพื่อเราจะไดปลูกตนไมตาง ๆ ใหมีความสวยงาม และในโครงการน้ีผมได

จัดสรรในเรื่องของตนไมตาง ๆ คอืมีการจัดสวนหยอม จะเห็นวาผมไดต้ังงบประมาณในการดูแลสวนหยอม

เปนเวลา 24 เดือนหรอื 2 ป เพราะอยากจะใหมีการจัดสวนใหมีความสวยงาม ไมใชปลูกแลวทิ้งเปนภาระ

ของเทศบาลตองมาดูแล เพราะฉะนัน้ในสวนของรายละเอียดอื่น ๆ เชน พื้น ที่บางทานสงสัยวาทําไมตาราง

เมตรละ 600 บาท  คือ พื้นที่เราใชเปนพื้นบล็อกคอนกรีต เหมือนกับพื้นบริเวณทางเทาหนาบริเวณบุญ

วาทยและกัลยาณี จะเปนพื้นคอนกรีตบล็อกขนาด 40x40 เซนติเมตร หนา 3.75 เซนติเมตร ซึ่งราคา

ทองตลาดอยูที่ประมาณ 70 - 80 บาทตอหนึ่งแผน 1 ตารางเมตรเราใช 6.25 แผน เม่ือเราคํานวณแลวจะ

ไดประมาณสี่รอยกวาบาท และอกีรอยกวาบาทก็จะเปนปูน ทราย รวมถึงการซอมแซมดานขางตาง ๆ จริง 

ๆ แลวผมก็พยายามลดคาใชจายใหมาก จะเห็นวาคาใชจายเรื่องคาแรง ตารางเมตรละ 120 บาทเทานั้นเอง   

ซึ่งในความเปนจรงิเปนคาแรงในการปูกระเบื้อง ถาเปนคาแรงในการคุมงานในสวนของงานบล็อก  มีคาแรง

คอนขางสูง ผมพยายามดีไซนไมใหมีการตัดหรือตัดบล็อกใหนอยที่สุด ในสวนของระบบสายไฟ เนื่องจาก

ครั้งที่แลวเรามีการออกแบบคือมีการรื้อเกาะกลางซึ่งจะกระทบตอระบบทั้งหมด ไมวาจะเปนสัญญาณ

จราจรหรอืระบบของสายไฟ แตครั้งนี้เราไมไดรื้อเกาะกลาง เพราะฉะนั้นเราจะมีการซอมบํารุงในสวนของ

สัญญาณจราจร ถาดูในรายละเอียดจะเห็นวามีการตดิตั้งสัญญาณจราจรอีก คือเปนไฟดานขางจํานวน 4 

จุด บริเวณสี่แยกเวียงทอง จุดหนึ่งจะใช 4 ดวง จํานวน 4 ชุด เปน 16 ดวง และมีการเปลี่ยนโคมไฟเกาะ

กลางเปนหลอด LED ที่มีความสวางและประหยัดไฟมากขึ้น รวมถงึการซอมแซมในสวนของสายไฟตาง ๆ 

งบประมาณในสวนนี้ก็ยังมีอยู จรงิ ๆ ก็มีรายละเอียดอีกมากนะครับ หากทานสมาชิกสภาฯ ทานใดสงสัย 

ทานสามารถที่จะพูดคุยกับผมเปนการสวนตัวไดนะครับ วาทานจะใหคําช้ีแนะเพิ่มเตมิ ผมก็ยนิดจีะนําไป

ปรับปรุง เพราะตอนนี้แบบแปลนเสร็จประมาณเกาสิบกวาเปอรเซ็นแลว ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

2561 แบบก็นาจะเสร็จเรียบรอย เพราะฉะนั้นผมจะใชเวลาชวง 2 เดือนนี้ในการหาขอมูลเพิ่มเติม 

เพราะผมเองเปนคนที่อานกระทูและโซเชียลตาง ๆ ดวย สิ่งไหนที่ใหคําแนะนํามาเราก็นําไปปรับปรุงเพื่อให

ดขีึ้น ผมขอจบการชี้แจงเทานี้ครับ ขอบคุณครบั  

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตตขิอ 5.6 มีสมาชิกทานใดจะอภปิรายเชญิครับ เชิญ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 



 

 

91

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากการฟงคําช้ีแจงของสถาปนิก

ผูออกแบบ คําชี้แจงของสถาปนกิกับความรูสึก กับความรับรูของพี่นองประชาชน โดยเฉพาะระดับชาวบาน

เขาจะมคีวามรูสกึวา ของควรจะมรีาคาเทาไหร แตถาทานช้ีแจงตารางเมตร ก็ประมาณน้ัน รวมแลวได 600 

บาท คาแรงรอยกวาบาทก็ตกเจ็ดรอยกวาบาท รวมคา Factor เขาไปก็เกือบหนึ่งพันบาท เพราะพี่นอง

ประชาชนถารูราคาก็คงจะไมเห็นดวยอยูดีนะครับ จากการทําพื้นทางเทาแบบธรรมดา ตารางเมตรหนึ่ง

ประมาณ 3 – 4 รอยบาท คือไมมากนะครับ ผมก็ไมอยากบอกตัวเลข แตถาตัวเลขขนาดนี้ก็ยังสงสัยอยูด ี

และเม่ือสักครู สถาปนิกบอกวาไดติดตามขอคิดเห็นตาง ๆ ผานสื่อ ผมคิดวาทําไมเราไมตองจะเรงรีบ ผม

ถงึบอกวา ผมไมไดขัดของเลย ผมอยากใหบานเมืองสวยงาม ผมเกิดที่น่ีและโตที่นี่ และหากินที่นี่ ก็อยากจะ

ใหเทศบาลเราสวยงามและมีคนมาเที่ยว เพื่อเศรษฐกิจที่ดี เม่ือโครงการนี้มีการวิพากษวิจารณกันตั้งแต

แรกเรื่อยมาถึงความไมเหมาะสม ฟุมเฟอย เพราะฉะนั้นกาวยางตอไปก็ควรจะทําดวยความระมัดระวัง     

มีการรับฟงมาแลวก็ตองไปประชาคมอีกครั้งหนึ่ง ผมคิดวาตอนนี้เรามาตั้งหลักใหดี แลวเปดรับฟงความ

คิดเห็นอีกครั้งวาเราทําแบบนี้  ลดเงินไปสี่ลานบาท แตพื้นก็ยังราคาเจ็ดรอยกวาบาท เอาหรือไม หาก

ประชาชนยอมรับ ก็ทําไดเลย ดกีวาวาไปทําในราคาที่ชาวบานยังสงสัยอยู  นอกจากทางเทาก็ยังสงสัยเรื่อง

การปรับลดระบบสัญญาณ ซึ่งปรับลดกันอยางงาย ๆ คือไมมีระบบการคิดการตัดสินใจที่เหมือนกับวาไม

รอบคอบ นึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนทันที เงนิก็ลดลงไปแบบงาย ๆ เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอใหฝายบรหิาร

ตั้งหลักใหมดวยการไปรับฟงคําคิดเห็นจากชาวบานอีกสักครั้ง แลวตั้งรายการที่ชาวบานเห็นวาถูกตอง     

ดีงามแลว ตอนนั้นผมจะไมขัดของแนนอนครับ ผมรับฟงแลวก็เหมือนเดิมครับ ญัตตินี้ผมไมเห็นดวยครับ 

ขอบคุณครบั 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

 นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครูไดรับฟงคําอธิบายจากทาง

สถาปนิกแลวก็เขาใจวา ถึงแมจะเขียนเปนตัวอักษรวาเปนแสงไฟสองสวาง แตก็มีในสวนของการปรับปรุง

ทัง้ของเดมิและของใหมเพิ่มเตมิเขาไป ขอบคุณมากครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับผมแลว การจะปรับปรุงภูมิทัศนของ

ถนนดวงรัตนซึ่งเปนประตูเมืองที่จะเขามาชมมาพักมาคางในจังหวัดลําปาง ผมเห็นดวย 100% แตวันนี้เรา

มาพูดกันใหม ถาจะทําอยางที่ทําใหม ผมก็ไมเห็นดวย ความสงางามไปไหนครับ บอกวา จะสรางใหดี ผมไม
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เห็นดวย จากงบประมาณที่กําหนดไว และลดมาใหไดขนาดพอดี เหมือนกับลดความอวน แตลืมผาเสริม

จมูก แลวจะสวยไดอยางไรครับ คดิจะทําก็ตองทําใหดี แตเผอญิถนนดวงรัตนไมไดเกิดจากความตองการ

ของพี่นองประชาชนอยางแทจริง ทําไมทานจะตองพยายามลดจํานวนเงินใหลงมาใหม เพื่อใหสภาอนุมัติ

หรือ ผมไมเขาใจ หากเงินสิบหกลานบาทดีแลว สวยแลว ก็ทําไปสิครับ แตที่ติดขัดและทําไมไดเพราะวา 

ไมไดเกดิความรวมมอืรวมใจของพี่นองประชาชน เขาไมไดมสีวนรวมในการคดิแสดงความคดิเห็น การเสนอ

รูปแบบ แผน ใหสวยงาม ใหโนมนาวจิตใจคนที่ผานไปมา ใหมาแวะเยี่ยมเยียนและคางสักคืนสองคนื เปน

การกระตุนเศรษฐกิจ อยางนอยเพียงแคจอดรถลงมาบันทึกภาพวามาถึงลําปางแลว ถนนสวยงาม เปน

เซรามิค หรอือะไรตาง ๆ ที่เปนเอกลักษณของลําปาง ทานไมตองมาขอขยายเวลาหรือแกไขคําชี้แจงอะไร

ตาง ๆ เหลานี้ ถาทุกส่ิงทุกอยางกลั่นมาหลอมรวมน้ําใจของพี่นองประชาชนออกมาเปนสิ่งที่ถูกตอง 

สวยงาม ผมเห็นดวยกับทานผูอภิปราย ขออนุญาตเอยนามคุณสมบูรณ คุรุภากรณ ไมจําเปนตองรีบเรงที่

จะทําใหไดในงบประมาณเพียงนอยนิด ไปแสวงหารูปแบบโดยใหประชาชนมีสวนรวม ใชงบประมาณอยาง

เต็มที่และคุมคาในการกระตุนเศรษฐกจิ ทําอยางไรใหลําปางเปนที่พูดถึง เปนที่อยากจะมาถายรูปหรอือะไร

ก็แลวแต ผมอยากจะเห็นลักษณะอยางนี้ครับ ดังนั้นในการที่ไดเสนอญัตติลดไซสลดขนาดลงมาจนหนาตา

ดูนาเกลียด เสริมจมูกก็ลืมเหลาคาง ดูอยางไรก็ไมสวย ผมพูดฝากเปนขอคิดนะครับ ถาไมจําเปนอยาทํา

เลยครับ เสยีเงนิ เหมือนทานชอบรถเบนซ พอทานซื้อรถเบนซ แตไปใสเครื่องโตโยตา นาภูมิใจหรอืไม ดูแต

ละรายการก็ปะ ผุ ซอมแซม ถาตอนนี้ทําซอมแซมใหดีข้ึนมา บรรเทาไปกอน แลวไปหาทางใหประชาชน

ชวยกันคิดชวยกันสรางเมืองนี้ข้ึนมา ผมวาแบบนี้ไมสงางามนะครับ อยากฝากเรียนทานไววา อันไหนที่

รีบเรงควรทํา ก็ทํา โครงการนี้ไมรูจะรีบเรงใชงบประมาณไปทําไม ทั้งที่คางคาอีกหลายรายการ เทียบกับ

เวลา 365 วัน ทานยังทําไมทันเลย ประมูลวันละโครงการก็ยังไมเสร็จ คดิโครงการไวแลวกลับมาทําใหม ใน

สิ่งที่ดีกวา ใหญกวา ใหสงางามและเปนความภาคภูมิใจวา คนลําปางชวยกันคิดชวยกันทํา ไมใชจากฝาย

บรหิาร   ที่อยากจะทําและอยากจะใหเปน ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภปิรายอกีหรอืไมครับ ไมมนีะครับ เชญิ นายกเทศมนตร ี

 นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ     

ทานสมาชกิสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณทัง้

ขอเสนอแนะทั้งหลาย จากที่ทานไดรับฟงคําชี้แจงจากทีมงานชางของทางเทศบาลวา ไดดําเนินการในเชิง

เทคนิคอยางไร ในสวนของผูบริหารแลว ผมก็ยังเช่ือม่ันในสวนที่หนึ่งคือ เชื่อมั่นในทีมงานชางของเทศบาล 

ถึงแมวายอดเงินจะลดจากสิบหกลานบาทเหลือสิบเอ็ดลานกวาบาท ก็ตองมีเหตุและมีผล ไมวาจะเปนเรื่อง

ของทุกอยางที่ไดทักทวงมา ไมวาจะเปนพื้น บอกวาราคาสูงเกินไป ผมก็ยังเชื่อมั่นวา มีที่มาที่ไปของกระบวน

คิดวาถนนแตละตารางเมตรเอาตัวเลขดังกลาวมาจากไหน สวนที่สอง ผมมีความเช่ือม่ันวา กระบวนการใน

การทําประชาคม เพราะที่ผานมาทั้งขอเสนอแนะของพี่นองประชาชนทุกสารทิศที่เขามาใหความคิดเห็นตาง ๆ 
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และเอามาประกอบกับการพิจารณาของทีมชาง เพื่อใหเปนไปตามความตองการอยางแทจริงตามผลการ

ประชาคม ก็มั่นใจวาทําถูกตอง สวนที่สาม ในฐานะนายกเทศมนตรี ผมก็ยังเชื่อมั่นวาถนนดวงรัตนยังมีความ

จําเปนที่จะตองปรับปรุงใหดูดดีูงาม เพื่อเปนประตูสูเมอืงลําปางในอนาคตตอไป และจากขอมูลทั้งหมดก็คงจะ

เพียงพอสําหรับการพิจารณาของสมาชิกสภา ก็มอบใหสมาชิกสภาเปนผูพิจารณาเห็นชอบในครั้งนี้ตอไป 

ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมี ผมจะขอมติที่ประชุม  ใน

ญัตติขอ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบกิตัดป) และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินอกีหนึ่งป ในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

คากอสรางปรับปรุงถนนดวงรัตน สมาชกิทานเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ และอนุมัติขยายเวลา

เบกิจายเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงฯ และ

ขยายเวลาเบกิจายเงนิฯ จํานวน 9 เสียง 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในฐานะสมาชิกสภาฯ ผมเห็นชอบกับญัตตนิี้ครบั 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สรุปวา เห็นชอบฯ 10 เสยีงครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงฯ และขยายเวลาเบิกจายเงินฯ จํานวน 8 เสยีง  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบกิตัดป) และขออนุมัติขยายเวลาเบกิ

จายเงินอีกหน่ึงป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค คากอสรางปรับปรุงถนนดวงรัตน , ไมเห็นชอบ 8 เสียง , งดออก

เสยีงไมมี 

 

 5.7 ญัตต ิเรื่อง เสนอญัตต ิขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณี

ยังมไิดกอหน้ีผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 33 โครงการ เปนเงนิจํานวน  
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60,502,900 บาท (หกสบิลานหาแสนสองพันเการอยบาทถวน) เปนเวลาอกีหน่ึงป 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.7 ญัตต ิเรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดนิและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 33 โครงการ เปน

เงนิจํานวน  60,502,900 บาท (หกสิบลานหาแสนสองพันเการอยบาทถวน) เปนเวลาอีกหนึ่งป ขอเชิญ  

ผูเสนอ  

 นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ    

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง กอนที่จะเสนอญัตติ ผมอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวน

โครงการและตัวเลข จากจํานวนโครงการที่เสนอทั้งหมด 33 โครงการ เปนเงิน 60,502,900 บาท (หก

สิบลานหาแสนสองพันเการอยบาทถวน) ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปนจํานวน 30 โครงการ เปนเงิน 

57,110,900 บาท (หาสิบเจ็ดลานหน่ึงแสนหนึ่งหมื่นเการอยบาทถวน) โดยขอแกไขญัตติในวรรคแรก 

บรรทัดที่ 3 , ในเหตุผลคอืวรรคที่ 3 บรรทัดที่ 3 และในหนาที่ 2 บรรทัดที่ 3 สวนในเอกสารประกอบญัตต ิ

ผมใครขออนุญาตเปล่ียนแปลงรายการดังนี้นะครับ 1. ขออนุญาตถอนรายการที่ 12 , 18 และ 20 รวม 3 

รายการ เหตุผลเนื่องจากไดมีการทําสัญญาผูกพันไวแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะตองเสนอรายการนี้ตอที่

ประชุม และในรายการที่ 10 ในชองเหตุผล ขอความ อยูระหวางการประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส 

(e-bidding) แกไขเปน อยูระหวางเรียกทําสัญญา รายการที่ 14 ขอแกไขเหตุผล เปน อยูระหวางเรียกทํา

สัญญา และรายการที่ 19 แกไขเหตุผล เปน อยูระหวางเรียกทําสัญญา  ทั้ง 3 รายการดังกลาว ทาง

เทศบาลไดดําเนนิการประกวดราคาเรยีบรอยแลว และอยูระหวางเรยีกผูเสนอราคาต่ําสุดมาทําสัญญา ขอ

ทานประธานสภาไดโปรดขอรับความยนิยอมจากที่ประชุมดวยนะครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) กอนที่ผูเสนอจะแถลงญัตติ ผมจะขอมติยินยอมจากที่ประชุมวา ใหแกไขญัตติขอ 5.7 

ตามที่ขอแกไขฯ นี้หรือไมนะครับ  สมาชกิทานใดยินยอมใหแกไขขอความในญัตติขอ 5.7 ตามที่ขอ แกไขฯ 

โปรดยกมอืครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยินยอมใหแกไขฯ จํานวน 12 

เสยีงครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชกิทานใดไมยนิยอมใหแกไขฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมยินยอมใหแกไขฯ จํานวน    

1 เสยีง  
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 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 12 เสียง ยินยอมใหแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวน

โครงการและจํานวนเงนิ จากที่ไดเสนอเดิมทั้งหมด 33 โครงการ เปนเงินจํานวน 60,502,900 บาท (หก

สบิลานหาแสนสองพันเการอยบาทถวน)  ใหแกไขเปน จํานวน 30 โครงการ  เปนเงนิจํานวน 57,110,900 

บาท (หาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเการอยบาทถวน) โดยแกไขญัตติฯ ในวรรคแรกบรรทัดที่ 3 , ใน

เหตุผลคอืวรรคที่ 3 บรรทัดที่ 3 และในหนาที่ 2 บรรทัดที่ 3 รวมทัง้ยินยอมใหถอนรายการหรือโครงการที่ 

12 , ที่ 18 และที่ 20 และยินยอมใหแกไขรายการที่ 10 รายการที่ 14 และรายการที่ 19 ตามที่รอง

นายกเทศมนตรีฯไดแถลงฯ ขอความยินยอมดังกลาวแลวนั้น , ไมยินยอม 1 เสยีง , งดออกเสยีง 5 คน 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ ผูเสนอญัตต ิไดแถลงญัตตฯิ ครับ 

 นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนทานประธานฯ ที่เคารพ    

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผูไดรับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง  ขอแถลงญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน                                                 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 30 โครงการ เปนเงินจํานวน 57,110,900 บาท (หา

สิบเจ็ดลานหนึ่งแสนหน่ึงหม่ืนเการอยบาทถวน) เปนเวลาอกีหนึ่งป 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวน จํานวน 30 โครงการ เปนเงินจํานวน 57,110,900 บาท (หาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกา

รอยบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

          เพื่อใหการบริการสาธารณะเปนไปอยางตอเนื่องและสรางประโยชนแกประชาชนในเขตเทศบาล

นครลําปางตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 

50 มาตรา 53 (1) มาตรา 56 ทัง้นี้ ในกรณทีี่มรีายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้

ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกัน

เงนิตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 

แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  ขอ 59 วรรคหน่ึง  
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เหตุผล 

           เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง มีรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 บางรายการที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินจํานวน 

 30 โครงการ เปนเงินจํานวน 57,110,900 บาท (หาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเการอยบาทถวน) อีก

ตอไปจึงขออนุมัติกันเงินอีกหนึ่งป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติขอกันเงิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่แนบมาพรอมนี้ 

       ดังนั้น จึงขอไดโปรดนําเรยีนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใหกันเงิน

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวนจํานวน 30 โครงการ เปนเงินจํานวน 57,110,900 บาท (หาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกา

รอยบาทถวน) เปนเวลาอีกหน่ึงป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การ

ฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  ขอ 59 วรรคหนึ่ง ตอไป 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                (ลงช่ือ)      กติตภิูมิ นามวงค     ผูเสนอ 

                   (นายกิตติภูม ินามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการเสนอญัตตขิออนุมัตกิันเงนิกรณมีไิดกอหน้ีผุกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง จํานวน 33 โครงการ 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

1 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํารวจ 

กลองสํารวจ แบบประมวลผล  

เพื่อจายเปนคากลองสํารวจ แบบประมวลผลเปนกลองวัดมุมและ 

วัดระยะอยูในเครื่องเดยีวกัน ใชแกนรวมกัน ใชวัดมุมและคาพกิัด 

ระยะทางไดในทันทใีนสนามพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด 

เปนเงนิ 300,000 บาท มรีายละเอยีดดังนี้ 

1) ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองเล็งมขีนาดไมนอยกวา  

45 มลิลิเมตร มกีําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา ใหภาพหัวตัง้ 

300,000.00         อยูระหวางการดําเนนิการ

ของคณะกรรมการ 

กําหนดรายละเอยีด 

คุณลักษณะเฉพาะ 

 

    2) มรีะยะชัดใกลสุด 1.30 เมตร 

3) คามุมราบและมุมดิ่งนอยที่สุดที่สามารถอานได 1 ฟลปิดา 

4) ความละเอยีดถูกตองหรือคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดมุมราบ 

และมุมดิ่ง 5 ฟลปิดา 

5) มหีนวยความจําภายในตัวกลองสําหรับบันทกึขอมูลการรังวัดในสนาม 

ได 10,000 จุด (ตามราคาในทองถิ่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 4-237) ตัง้จายจากเงินรายได (สํานักการชาง) 
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ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

2 แผนงานบรหิารทั่วไป/ 

งานบรหิารทั่วไป 

คาที่ดนิและ 

สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง 

สาธารณูปโภค 

คากอสรางปายประชาสัมพันธ LED 

   โดยทําการกอสรางปายประชาสัมพันธ LED พรอมโครงสรางและ 

อุปกรณ จํานวน 12 ปาย ในเขตเทศบาลนครลําปาง ขนาดพื้นที่ 

ไมนอยกวา 6 ตารางเมตร ความสูงไมนอยกวา 3 เมตร  และงานอื่น ๆ 

(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่1/2560 หนา29) ต้ังจายจากเงนิรายได 

(กองวชิาการและแผนงาน) 

7,200,000.00 อยูระหวางการพิจารณา 
ปรับปรุงรายละเอยีด 

คุณลักษณะของ 
คณะกรรมการกําหนด 
รายละเอยีดคุณลักษณะ 

เฉพาะ (TOR) และอยู 
ระหวางการขออนุมัติ 

จากคณะกรรมการ ICT 

3 

 

แผนงานเคหะและ 

ชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

 

คาที่ดนิและ 

สิ่งกอสราง 

คาตดิตัง้ระบบ 

ไฟฟาและอุปกรณ 

ซึ่งเปนการตดิตัง้ 

ครัง้แรกในอาคาร 

หรอืสถานที่ราชการ

พรอมการกอสราง 

คาปรับปรุงตกแตงภูมิทัศน แตมสแีตงเมอืง บรเิวณศาลหลักเมอืง  

อาคารหลวงพอดํา อาคารมิวเซยีมลําปาง และลานหนาอาคารมิวเซยีม

ลําปาง 

   โดยทําการตดิตัง้โคมไฟประดับตกแตง และตดิตัง้อุปกรณระบบ 

ชุดควบคุมแสง ส ีเสยีง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ที่ 1/2560 หนา19) ตัง้จายจากเงินรายได (สํานักการชาง) 

 

4,000,000.00 

       

ตองใหการกอสราง 

ปรับปรุงศาลหลักเมอืง 

ดําเนินการ 

แลวเสรจ็กอน 

 

    หรอืภายหลัง      

    การกอสราง        
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

4 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและสิ่ง 

กอสรางคากอสราง 

สิ่งสาธารณูปโภค                                        

คากอสรางถนนและทอระบายนํ้าถนนทาตนเกี๋ยงซอยขางบานเลขที่ 1/1 

(ทางเขาวัดพระธาตุหมื่นครื้น) 

  โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 4.00-5.50 เมตร 

หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ 188 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,680,000.00      อยูระหวางการเรยีกทํา

สัญญา 

    พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  

ความยาวรวมบอพัก ประมาณ 188 เมตร และงานอื่น ๆ 

    

     (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา4-103) ต้ังจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) 

    

5 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/   

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง            

คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนนบานดง ซอย 1 ตัง้แตบรเิวณ 

บานเลขที่ 44 ถึงบรเิวณบานเลขที่ 61 

1,159,000.00       อยูระหวางจัดซือ้จัดจาง 

  งานไฟฟาถนน คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวางประมาณ 4.00-6.00 เมตร  

หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 

   

      พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความ

ยาวรวมบอพัก ประมาณ 145 เมตร และงานอื่น ๆ 

   

      (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป      

      (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที1่/2560 หนา61)  

ตัง้จายจากเงินรายได (สํานักการชาง) 

    



 

 

100

ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

6 แผนงานเคหะและ 

ชุมชน/ 

คาที่ดนิและ 

สิ่งกอสราง 

คากอสรางถนนแอสฟลทตคิคอนกรตี ถนนพระบาท ซอย6 ซอยขาง 

บานเลขที่ 164 

1,629,000.00 อยูระหวางการประมาณ 

ราคา 

  งานไฟฟาถนน คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

 โดยทําการกอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรตี ขนาดกวางประมาณ 

3.00-5.00 เมตร หรอืตามสภาพ ยาวประมาณ 710 เมตร 

    

      หนา 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)                      

     (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ที1่/2560 หนา16) ต้ังจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)      

 

    

7 แผนงานเคหะและ 

ชุมชน / 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง 

สาธารณูปโภค 

         

คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนนพหลโยธนิ ซอย 3 ซอยสมนกึ

เพลส 

  โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 4.00-5.50 เมตร 

หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ 315 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความ

ยาว 

รวมบอพัก ประมาณ 315 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ที่1/2560 หนา15) ตัง้จายจากเงนิอดุหนนุทั่วไป (สํานักการชาง)    

                           

1,890,000.00       อยูระหวางการประมาณ

ราคา 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

8 แผนงานเคหะและ 

ชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

 

คาที่ดนิและ 

สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง 

สาธารณูปโภค 

คากอสรางถนนและทอระบายนํ้าถนนรมิน้ํา ตัง้แตบรเิวณบานเลขที่ 52 

ถงึถนนนากวม 

 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 5.00-6.00 เมตร 

หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาว 

รวมบอพักประมาณ 120 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ที1่/2560 หนา54) ต้ังจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) 

1,047,000.00 อยูระหวางการประมาณ 
ราคา 

9 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/   

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง            

คากอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนศรหีมวดเกลา ซอยขางบานเลขที่ 

29 (ซอยบุญเทียม) 

1,320,000.00       อยูระหวางการประมาณ

ราคา 

  งานไฟฟาถนน คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 4.00-5.00 เมตร  

หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม 

    

      วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาว

รวมบอพักประมาณ 195 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

    

      (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง     

      ครัง้ที1่/2560หนา60) ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)     

      เปนเงนิจํานวน 332,379 บาท      

      ตัง้จายจากเงินรายไดเปนเงินจํานวน 987,621 บาท     
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

10 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/   

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง  

คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค          

คากอสรางถนนและทอระบายนํ้าถนนสุขสวัสดิ์1 ซอย 2/1    

  โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 6.00 เมตร หรอื

ตามสภาพ ความยาวประมาณ 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอ

พัก ประมาณ  50 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  

ครัง้ที ่1/2560หนา57)  ตัง้จายจากเงินรายได (สํานักการชาง)                                                

 

501,000.00         อยูระหวางการประกาศ

ประกวดราคา 

อเิล็กทรอนิกส           

(e-bidding) 

11 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/   

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง            

คากอสรางปรับปรุงถนนทาคราวนอยตัง้แตบรเิวณวัดทาคราวนอยถงึ

สามแยกเกาจาว                          

8,168,000.00      อยูระหวางการประมาณ

ราคา 

  งานไฟฟาถนน คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

   โดยทําการเสรมิผวิพาราแอสฟลทคอนกรตี ขนาดกวางประมาณ  

8.00-10.00 เมตร หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ 1,110 เมตร 

    

      หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ      

      (ตามแบบแปลนเทศบาล)  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  

    

      ครัง้ที1่/2560  หนา17) ตัง้จายจากเงินรายได (สํานักการชาง) 

 

 

    



 

 

103

ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

12 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/   

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง            

 คากอสรางปรับปรุงถนนประตูมา ซอย 1 ตัง้แตถนนประตูมาถึงถนน

ประตูตาล                               

2,092,000.00      อยูระหวางการประกาศ

ประกวดราคา  

  งานไฟฟาถนน คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

  โดยทําการเสรมิผวิพาราแอสฟลทคอนกรตี ขนาดกวางประมาณ  

3.50-10.50 เมตร หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ 387 เมตร 

  อเิล็กทรอนิกส  

(e-bidding) 

      หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ     

      (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1/2560 หนา20) 

   

      ตัง้จายจากเงินรายได (สํานักการชาง) 

 

    

13 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/   

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง            

คากอสรางปรับปรุงถนนพหลโยธนิ ตัง้แตบรเิวณสี่แยกขนสงถงึบรเิวณสี่

แยกดอนปาน                          

5,047,000.00       อยูระหวางการประมาณ

ราคา 

  งานไฟฟาถนน คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

   โดยทําการเสรมิผวิพาราแอสฟลทคอนกรตี ขนาดกวางประมาณ  

10.00-12.00 เมตร หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ 508 เมตร 

    

      หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ      

      (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  

    

      ครัง้ที1่/2560 หนา62) ตัง้จายจากเงินรายได (สํานักการชาง) 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

14 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/   

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง            

คากอสรางปรับปรุงถนนและทางเทา ถนนวังขวาซอยขางบานเลขที่ 215/1 

ถงึบานเลขที่ 135         

2,424,000.00       อยูระหวางการประกาศ

ประกวดราคา  

  งานไฟฟาถนน คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

  โดยทําการเสรมิผวิพาราแอสฟลทคอนกรตี ขนาดกวางประมาณ  

7.40-11.00 เมตร หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ 248 เมตร 

  อเิล็กทรอนิกส  

(e-bidding) 

      หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมรื้อทางเทาเดิมออก แลวกอสรางใหม     

      ขนาดกวางประมาณ 0.80-1.40 เมตร หรอืตามสภาพ ความยาวรวม

ทางเขา-ออกประมาณ 445 เมตร และงานอื่น ๆ 

    

      (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)      

      เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่1/2560 หนา55) ตัง้จายจากเงินรายได 

(สํานักการชาง) 

    

15 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/   

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง            

คากอสรางปรับปรุงทางเทาถนนสุเรนทรฝงตรงขามมูลนธิลิําปาง

สงเคราะห ตัง้แตถนนทาคราวนอยถงึถนนมนตรี                                                                                                             

3,457,000.00      อยูระหวางการประมาณ

ราคา 

  งานไฟฟาถนน คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

 โดยทําการรื้อทางเทาเดมิออก แลวกอสรางใหม ขนาดกวางประมาณ  

1.10-2.20 เมตร ความยาว รวมทางเขา-ออก ประมาณ 785 เมตร 

    

      และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป      

      (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่1/2560 หนา59) ตัง้จาย

จากเงินรายได  (สํานักการชาง) 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

16 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/   

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง           

คากอสรางปรับปรุงทางเทา ถนนสุเรนทรฝงมูลนธิลิําปางสงเคราะห ตัง้แต

ถนนทาคราวนอยถึงถนนมนตร ี

3,243,000.00       อยูระหวางการประมาณ

ราคา 

  งานไฟฟาถนน คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

   โดยทําการรื้อทางเทาเดมิออก แลวกอสรางใหม ขนาดกวางประมาณ 1.00-

2.10 เมตร ความยาวรวมทางเขา-ออก ประมาณ 775 เมตร 

    

      และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป     

      (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่1/2560 หนา58) ตัง้จายจาก

เงนิรายได (สํานักการชาง) 

    

17 แผนงานการพาณิชย/ 

 งานตลาดสด  

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

คาตอเตมิหรอื 

ดัดแปลง 

อาคารบานพัก           

คาปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล4(หนาบิ๊กซ)ี 

   โดยทําการปรับปรุงอาคาร B เปนอาคารขายสินคา และอาคาร C  

เปนศูนยอาหาร และหองน้าํ-สวม พื้นที ่ใชสอยไมนอยกวา 2,100 ตารางเมตร 

และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) เพิม่เติม/เปลี่ยนแปลงครัง้ที่1/2560 หนา38) ตัง้จายจากเงนิ

รายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

5,441,000.00       อยูระหวางดําเนนิการ 

ออกแบบและประมาณ 

ราคา 

18 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/ 

งานสวนสาธารณะ    

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

อาคารตางๆ 

คาบํารุงรักษาและ 

ปรับปรงุ 

ที่ดนิและสิ่งกอสราง     

คากอสรางอาคารหองน้ํา - สวม ภายในสวนสาธารณะเขลางคนคร  

  โดยทําการรื้อถอนอาคารหลังเดมิออก แลวกอสรางอาคาร ค.ส.ล  

ชัน้เดยีว จาํนวน 1 หลังพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 60 ตารางเมตร 

และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่1/2560 หนา17) 

ตัง้จายจากเงนิรายได  (สํานักการชาง) 

1,100,000.00       อยูระหวางเรยีกทํา

สัญญา 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

19 แผนงานการศกึษา/ 

งานระดับกอนวัยเรยีน 

และประถมศกึษา 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ 

ปรับปรุง 

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

คาปรับปรุงอาคารเรยีน โรงเรยีนเทศบาล 3 (บุญทวงคอนุกูล) 

   โดยทําการปรับปรุงดาดฟาอาคารเรยีนที่รั่ว ปรับปรุงฝาเพดาน  

และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

ทัง้นี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิ 

การปกครองทองถิ่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

หนา4-81) ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) 

 

200,000.00         อยูในระหวางการเสนอ

ราคา 

20 แผนงานการศกึษา/ 

งานระดับกอนวัยเรยีน 

และประถมศกึษา 

คาที่ดนิและ 

สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง 

สาธารณูปการ 

คาปรับปรุงโรงอาหารพรอมรื้อถังเก็บน้ํา โรงเรยีนเทศบาล 1 (บานแสน

เมอืงมูล) 

   โดยทําการปรับปรุงสวนทําอาหาร เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนพื้นและผนัง 

ทําเคานเตอรสําหรับประกอบอาหารใหม พรอมรื้อถอนถังเก็บน้ํา 

ของเดิมออก และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจาย

ตอเมื่อไดรับการจัดสรร งบประมาณจากกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น (ตามแผนพัฒนา ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่1/2560 หนา13) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(สํานักการศึกษา) 

 

200,000.00         อยูระหวางการสรุปผล

การเสนอราคา 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

21 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

คาที่ดนิและ 

สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง 

สาธารณูปโภค 

คาปรับปรุงอาคารมวิเซียมเพื่อเปนพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืงลําปาง 

   โดยทําการปรับปรุงอาคารในสวนที่เหลอื เชน ผวิพื้น ผวิผนังภายในตดิตัง้

ดวงโคม-อุปกรณ งานครุภัณฑสํานักงาน หองพยาบาล เคานเตอร

ประชาสัมพันธ และช้ันจําหนายของที่ระลกึ ปายจอ LED ตดิตัง้ ระบบเสยีงใน

หองมัลตมิเิดยี และงานอืน่ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มถิุนายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ที่ 3/2561 หนาที ่18 ลําดับที่ 1 และแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 หนาท่ี 2 ลําดับที่ 1 

- ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานกัการศกึษา) 

4,200,000.00 สภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครัง้ที ่2 

ประจําป 2561 

เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

2561 

22 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

คอมพวิเตอร 

เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย แบบที่ 1 

- เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพวิเตอรแมขาย แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 

130,000 บาท สําหรับพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง (มวิเซียมลําปาง)  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1) มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 CORE) หรอืดีกวาสําหรับ

คอมพวิเตอรแมขาย(Server) โดยเฉพาะและมีความเรว็สัญญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไม

นอยกวา 1.7 GHzจํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี

หนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 11 MB 

130,000.00         สภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ 

สมยัท่ี 3  ครัง้ที่ 2 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

    3) มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ ECC DDR4 หรอืดกีวา มขีนาด  

ไมนอยกวา 8 GB 

4) สนับสนุนการทาํงาน RAID ไมนอยกวา RAID 0,1,5 

5) มหีนวยจดัเก็บขอมลู (Hard Drive) ชนดิ SCSI หรอื SAS หรอื SATA ที่ม ี

  ประจําป 2561 

เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

2561 

      ความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที หรอื ชนดิ Solid State Drive    

      หรอืดกีวา ขนาดความจไุมนอยกวา 200 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย    

      6) ม ีDVD-ROM หรอืดกีวา แบบตดิตัง้ภายใน (Internal) หรอืภายนอก     

      (External) จํานวน 1 หนวย     

    
  

7) มชีองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

    

      8) มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย     

      9) ม ีPower Supply แบบ Redundant หรอื Hot Swap จํานวน 2 หนวย     

      (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร)     

    
  

 - เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่  

มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

    

    
  

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง

ครัง้ที่ 4/2561 หนาที ่5 ลําดับท่ี 1 

    

       - ตัง้จายจากเงินรายได (สํานักการศกึษา)     
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

23 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

คอมพวิเตอร 

 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 

- เพื่อจายเปนคาอุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง 

แบบที่ 1 จํานวน 3 ตัวๆ ละ 6,200 บาท เปนเงนิ 18,600 บาท 

สําหรับพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืงลําปาง (มิวเซียมลําปาง)โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1) มลีักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

2) มชีองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 

3) มสีัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย 

ทุกชอง 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร) 

- เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มถิุนายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/ 

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4/2561 หนาที่ 5 ลําดับที่ 2 

- ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) 

18,600.00           สภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม

ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครัง้ที่ 2 

ประจําป 2561 

เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 

2561  
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

24 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

คอมพวิเตอร 

 

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access point) 

- เพื่อจายเปนคาอุปกรณกระจายสัญญาณ (Access point) แบบที่ 1 

จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,700 บาท เปนเงนิ 11,400 บาท 

สําหรับพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง (มวิเซียมลําปาง) 

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b,g,n และ ac ไดเปน 

อยางนอย 

2) สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 

3) สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WEP,WPA และ WPA2 ไดเปน 

อยางนอย 

4) มีชองเช่ือมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรอืดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

5) สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) 

หรอืดกีวา 

6) สามารถบรหิารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร) 

- เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มถิุนายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ 

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่4/2561 หนาที่ 5 ลําดับท่ี 3 

- ต้ังจายจากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) 

11,400.00 สภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครัง้ที่ 2 

ประจําป 2561 

เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 

2561 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

25 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

คอมพวิเตอร 

อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครอืขาย แบบที่ 1 

- เพื่อจายเปนคาอุปกรณจัดเก็บ  Log File ระบบเครอืขาย แบบที่ 1 

จํานวน 1 ตัว เปนเงนิ 50,000 บาท สําหรับพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืง 

ลําปาง (มวิเซียมลําปาง) โดยมคุีณลักษณะดังนี้ 

1) เปนอุปกรณ Appliance หรอื อุปกรณ คอมพวิเตอรที่ไดมาตรฐาน 

สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ (logs or Events) ที่เกิดขึ้น 

ในอุปกรณที่เปน appliances และ non-appliances เชน Firewall, 

Network Devices ตางๆ  ระบบปฏบิัตกิาร ระบบ appliances 

ระบบเครอืขายและระบบฐานขอมูลเปนตน ไดอยางนอย 3 อุปกรณ 

ตอระบบโดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) เดียวกันได 

2) มรีะบบการเขารหัสขอมูลเพื่อใชยนืยันความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บ 

ตามมาตรฐาน MD5 หรอื SHA-1 หรอืดกีวา 

3) สามารถเก็บ Log File ในรปูแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน 

Router,Switch,Firewall,VPN,Server เปนตน ได 

50,000.00          สภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครัง้ที่ 2 

ประจําป 2561 

เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

2561 

 

 

      4) สามารถบรหิารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS,Command Line     

      Interface และ SSH ได     
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

  

 

5) สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวยการ 

กระทํา ผดิเกี่ยวกับคอมพวิเตอร ฉบับที่มผีลบังคับใชโดยไดรบัรอง 

มาตรฐานการจัดเก็บและ รักษาความปลอดภัย ของ log file 

ที่ไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของศูนย อเิล็กทรอนกิสและคอมพวิเตอร 

แหงชาต ิ(มศอ. 4003.1-2560) เปนตน 

6) สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณจัดเก็บ 

ขอมูลภายนอก เชน Tape หรอื DVD หรอื External Storage เปนตนได 

7) สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวนิาท ี(Events per Seconds) ได 

ไมนอยกวา 1,000 eps 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร) 

- เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/ 

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4/2561 หนาที่ 5 ลําดับที่ 4 

- ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

26 แผนงานการศกึษา / 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

คอมพวิเตอร 

 

 

 

 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 kVA 

- เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 kVA จํานวน 1 เครื่อง 

เปนเงนิ 13,000 บาท สําหรับพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง  

(มวิเซียมลําปาง) 

โดยมคีุณลักษณะดังนี้ 

1) มกีําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 2 kVA (1,200 Watts) 

2) มชีวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 200+/-20% 

3) มชีวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-10% 

4) สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร) 

- เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

13,000.00           สภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง   

สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครัง้ที่ 2 

ประจําป 2561 

เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

2561 

     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/    

      เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่4/2561 หนาที่ 6 ลําดับที่ 5    

      - ตัง้จายจากเงินรายได (สํานักการศกึษา)    
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

27 แผนงานการศกึษา / 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

 

 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

คอมพวิเตอร 

 

 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 3 kVA 

- เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 3 kVA จํานวน 1 เครื่อง  

เปนเงนิ 37,000 บาท 

สําหรับพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืงลําปาง (มิวเซียมลําปาง)  โดยมี 

คุณลักษณะดังนี้ 

1) มกีําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3 kVA (2,100 Watts) 

2) มชีวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 200+/-25% 

3) มชีวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-5% 

4) สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร) 

- เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 

 ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มถิุนายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง 

37,000.00           สภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง   

สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครัง้ที่ 2 

ประจําป 2561 

เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

2561 

     ครัง้ที่ 4/2561 หนาที่ 6 ลําดบัที่ 6 

- ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) 

   

          

          

  

  

  



 

 

115

ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

28 แผนงานการศกึษา / 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

คอมพวิเตอร 

 

เครื่องพมิพชนดิเลเซอร หรอืชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ Network แบบที่ 1 

- เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพชนดิเลเซอร หรอืชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ  

Net work แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 7,900 บาท 

สําหรับพพิธิภัณฑการเรยีนรูเมอืงลําปาง (มิวเซียมลําปาง) โดยมี 

คุณลักษณะดังนี้ 

1) มคีวามละเอยีดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

2) มคีวามเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาท ี(ppm) 

3) สามารถพมิพเอกสารกลับหนาอัตโนมัตไิด 

4) มหีนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

5) มชีองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา จํานวน 

ไมนอยกวา 1 ชอง 

6) มชีองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100  

Base- T หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

หรอืสามารถใชงานผานเครอืขายไรสาย  (Wi-Fi) ได 

7) มถีาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 

7,900.00             

 

 

สภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครัง้ที่ 2 

ประจําป 2561 

เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

2561 

      8) สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom     

      (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร)     
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

   - เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/ 

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4/2561 หนาที่ 6 ลําดับที่ 7 

- ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) 

 

  

29 แผนงานสาธารณสุข/ 

งานโรงพยาบาล 

 

 

 

คาที่ดนิและ 

สิ่งกอสราง 

คาตอเตมิหรอื 

ดัดแปลงอาคาร 

บานพัก 

คาปรับปรุงศูนยบรหิารสมรรถภาพทางกาย(สวนเขลางคฟตเนส) 

   โดยทําการปรับปรุงพื้นที่จอดรถดานลาง พื้นที่ใชสอยประมาณ  

42 ตารางเมตร เปนหองออกกําลังกาย ปรับปรุงพื้น ผนัง ฝาเพดาน 

กัน้ผนัง และประตูหนาตาง ตดิตัง้ดวงโคมไฟฟาสองสวาง 

ตดิตัง้เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 48,000 บีทยีู 1 เครือ่ง และ 

งานอื่น ๆ  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/ 

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 หนา 26 และแกไข 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ที่ 3/2561 หนา 1 

 

 

365,000.00 สภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง   

สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครัง้ที่ 2 

ประจําป 2561 

เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

2561 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

30 แผนงานบรหิารทั่วไป / 

งานบรหิารทั่วไป 

 

 

 

 

 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

คาตอเตมิหรอื 

ดัดแปลงอาคาร 

บานพัก 

 

ปรับปรุงหองทํางานอาคารสํานักการชาง-กองคลัง ชัน้ 3 และชัน้ 4  

ไวสําหรับใชเปนหองทํางานรองปลัดเทศบาลและหัวหนาสํานักปลัด 

   โดยปรับปรุงพื้น ผนัง และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ที่ 3/2561 หนาที่ 61 ลําดับที่ 1 ตัง้จายจากเงินรายได (สํานัก 

ปลัดเทศบาล) 

 

120,000.00         สภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครัง้ที่ 2 

ประจําป 2561 

       เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

        2561 

31 แผนงานเคหะและ 

ชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง 

สาธารณูปโภค 

 

คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนนไฮเวยลําปาง-งาว ซอยขาง

บานเลขที่ 285 ถงึบรเิวณบานเลขที่ 142/31 

   โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 10.00-14.00 เมตร  

ความยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ขนาด 0.40 เมตร ทัง้สองขางทางความยาวรวมบอพัก 104 เมตร 

และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

655,000.00         สภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

  

 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ที่ 4/2561 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1 (ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานเคหะและ 

ชุมชน) 

 ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง   

สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครัง้ที่ 2 

ประจําป 2561 

เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

2561 

32 แผนงานเคหะและ 

ชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

 

 

 

 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง 

สาธารณูปโภค 

 

 

 

 

คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยขาง

บานเลขที่ 4 ถงึบานเลขที่ 17 

  โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 4.00-7.00 เมตร 

ความยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางระบบทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 144 เมตร 

และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ที่ 4/2561 หนาที่ 3 ลําดับที่ 2 

797,000.00         สภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง   

สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครัง้ที่ 2 

ประจําป 2561 

       เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

           2561 
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ที ่ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

33 แผนงานเคหะและ

ชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง 

สาธารณูปโภค 

 

คากอสรางปรับปรุงวงเวยีนน้ําพุสถานีรถไฟและสถานที่โดยรอบ 

   โดยปรับปรุงน้ําพุวงเวยีนรถไฟใหม โดยการขยายวงเวยีนปองกัน 

อุบัตเิหตุ รอบนอกเพิ่มขึ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 13.00 เมตร 

เปลี่ยนรูปทรงประตมิากรรมภายในสระน้ําพุใหมตดิตั้งไฟฟาสองสวาง 

และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง 

ครัง้ที่ 4/2561 หนา 4  ลําดับ 3  (ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานเคหะและ 

2,000,000.00       สภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัตโิอนเงิน 

งบประมาณรายจาย 

ประจําป 2561 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลนครลําปาง  

สมัยประชุมสามัญ  

    ชุมชน)   สมัยท่ี 3 ครัง้ที่ 2 

        ประจําป 2561 

         เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

2561 

      รวม 

    

60,502,900.00    

 

 

 

 



 

 

 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ  ในญัตตินี้ผมจะใหทานสมาชิกอภิปรายโดยรวมนะครับ  แตการพิจารณาลงมตินั้น ใหที่

ประชุมฯ พิจารณาลงมติทีละโครงการเปนลําดับไปจนหมดสิ้นนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม

ครบั เชิญ นายสมบูรณ  คุรภุากรณ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติน้ี ทางผูบริหารขอกันเงิน 33 

โครงการ ขอแกไขเหลือ 30 โครงการ ผมก็ใหโอกาสฝายบริหารที่จะไดนําโครงการตางๆ ไปดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง เพราะวาในญัตติกอนหนานี้ ทางฝายบริหารแจงวา การออกแบบ รวมถึงการจัดซื้อจัดจาง

ตองใชเวลา ผมก็เขาใจนะครับ มีอยูบางรายการที่ผมไมเห็นดวย เนื่องจากวาที่ผานมา ดูแลวไมคุมคา และ

ผมไดไปตามชุมชนตาง ๆ ก็มีเสียงวิพากษวิจารณถึงการใชเงินไมเหมาะสม ฟุมเฟอย ไมเกิดประโยชน

เทาที่ควร คือ รายการที่ 2 คากอสรางปายประชาสัมพันธ LED จํานวน 12 ปาย ๆ ละ 600,000 บาท รวม

เปน 7,200,000 บาท ซึ่งกอนหนานี้ก็ไดมกีารตดิตัง้ตามแยกตาง ๆ ไปพอสมควรแลว ใชไดบาง ใชไมไดบาง 

เนื่องจากปายมีขนาดเล็ก แตราคาแพง และมีคาดูแลรักษา คาไฟประมาณเดือนละเกือบสามพันบาท 

ตัวเลขนี้ผมไมไดมโนข้ึนมาเองนะครับ ไดฟงจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เราจะมีภาระที่ตองชําระคาไฟไป

อยางไมจบสิ้น ทําใหเราตองเสียงบประมาณในการจายเรื่องนี้ ไมคุมคา ที่บอกวาไมคุมคา เนื่องจากวา 

ปายมีขนาดเล็ก และตดิตัง้ในจุดที่ไมคอยเหมาะสมเทาที่ควร ขอความที่สื่อมา  เราไมมีทางที่จะจับใจความ

สําคัญไดเลย ยกเวนพวกเราที่อยูในเทศบาล เราพอจะรูกิจกรรมพอสมควร พอเราเห็นเราก็รู แตหากเปน

ชาวบานเขาไมรูเลยวามีอะไร พอจะอาน ก็เปนไฟเขียวที่ตองออกรถไปแลว เพราะฉะนั้นก็ไมมีความคุมคา 

หลาย ๆ ปายก็เปนที่ใหนกพริาบเกาะ และถายมูล ทําใหดูนาเกลียดมาก ผมจงึไมเหน็ดวยกับรายการที่ 2 นี้

นะครับ ลําดับตอมาคือรายการที่ 3 คาปรับปรุงตกแตงภูมิทัศน แตมสีแตงเมือง บริเวณศาลหลักเมือง 

อาคารหลวงพอดํา อาคารมิวเซียมลําปาง ใชเงินถึง 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) ตอนนี้

ศาลหลักเมืองเราก็อยูในสภาพที่ไมแลวเสร็จ มีนั่งรานไมไผครอบอยู ภายในก็ยังไมแลวเสร็จ มีคนเขาไป

ทํางานอยู นอกจากเปนอาคารที่มีความเปนตํานานเลยนะครับ สรางมาตั้งแตป 2558 จนบัดนี้ก็ยังไมเสร็จ 

แลวยังจะตองใชเงินอีกสี่ลานบาท ผมอยากจะใหชะลอไวกอนนะครับ ผมยังไมแนใจวา หากอาคาร

ศาลหลักเมืองแลวเสร็จจะมีประชาชนมาเคารพสักการะเทาไหร เพราะปจจุบัน  ก็มีเสียงวิพากษวิจารณ

เรื่องของความสงางาม เพราะไมมีความสงางามเทาที่ควร เน่ืองจากอยูรมิทางเทา ติดถนนเลย ก็ยังมีเสียง

วา เนื่องจากที่ตั้งไมสงางาม ความศักดิ์สิทธิ์ และความตองการของพี่นองประชาชนที่จะมาสักการะก็ลด

นอยถอยลง ผมจึงอยากขอใหศาลหลักเมืองสรางเสร็จจรงิ ๆ แลวจึงวากันอกีที เงินสี่ลานบาทขอไวคราว

ตอไป ผมคดิวาเงนิสี่ลานบาทเปนจํานวนที่เยอะเกินไป หากพี่นองประชาชนรูวาจะใชเงินอกีสี่ลานบาทกับ

ศาลหลักเมืองที่ยังสรางไมเสร็จ  ผมไมเชื่อวาจะมีใครเห็นดวยนะครับ ตอมาลําดับที่ 18 ฝายบริหารไดขอ

ถอนออกไป เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจางแลว ผมขอตําหนิฝายบรหิารที่บกพรองและไมรอบคอบ ขอมูลที่
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เขาสูสภาผมรูกอนที่จะเขาที่ประชุมวามีการแกไข ทั้งที่ตอนแรกฝายบริหารไมทราบวาบางรายการมีการ

เปลี่ยนแปลง ถึงข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง และทําสัญญาแลว ซึ่งโครงการกอสรางหองน้ํามีการดําเนินการ

กอสรางแลว เพราะผมไปออกกําลังกายทุกเชา และไดเห็น จึงคิดวาจะมาอภิปราย ผมขออนุญาตทาน

ประธานแสดงรูปภาพครับ (ประธานอนุญาต) ภาพนี้คือปายโครงการกอสรางหองน้ํา - สวม ซึ่งตอนแรก

ไดมาขอกันเงนิ แตความจริงแลว ไดมีการจัดซื้อจัดจางเสร็จสิ้นแลว สะทอนใหเห็นวาฝายบรหิาร และฝาย

ประจําไมไดประสานงานกัน ทําขอมูลที่คลาดเคล่ือนเขามาในที่ประชุมพิจารณา แตในเม่ือฝายบรหิารไดขอ

ถอนรายการนี้ออกกอน ก็ไมเปนไรครับ ตอไปรายการที่ 21 คาปรับปรุงอาคารมิวเซียมเพื่อเปนพิพิธภัณฑ

การเรยีนรูเมอืงลําปาง           ใชงบประมาณ 4,200,000 บาท ผมไมเห็นดวย เนื่องจากวาสัญญาเดิมก็ยัง

อีรุงตุงนังกันอยู ไมรูวาจะแลวเสร็จเมื่อไหร  รายการที่ 29 เปนโครงการที่เพิ่งผานสภาไปเม่ือไมนานมาน้ี 

เดิมทีผมก็ไดอภิปรายเห็นดวยนะครับ เพราะอะไรที่เก่ียวของกับสุขภาพของสวนรวมของพี่นองประชาชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดออกกําลังกายก็เปนสิ่งที่ดี แตผมมาดูโดยละเอียดแลว และผมไดข้ึนไปดู ปรากฏ

วา เอาเครื่องออกกําลังกายข้ึนไปไวในช้ันที่ 2 เบยีดเสยีดกันอยู และผมมานั่งพิจารณาดูแลววา อาคารแหง

นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อเปนที่พักอาศัย การรับน้ําหนักจะกําหนดไวอยางหนึ่ง แตอาคารนี้แปรสภาพเปน

อาคารกีฬาไปแลว การรับน้ําหนักจะมีอีกตัวเลขหน่ึง ผูออกแบบที่เปนวิศวกรจะทราบนะครับ ในเมื่อ

เทศบาลเปนผูควบคุมกติกา เวลาใครมาขออนุญาตกอสรางโรงแรม วศิวกรก็ตองตรวจสอบวาน้ําหนักเทานี้ 

รายการคํานวณถูกตองหรือไม กี่รอยกิโลกรัมตอตารางเมตร ออกแบบบานพักอาศัยก็มีตัวเลขที่ลดลง 

เนื่องจากคนอยูอาศัยนอย รายการนี้ก็เขาขายวาใชอาคารผดิประเภท ผมก็เลยขอเรียนตอที่ประชุมใหทราบ

วาผมไมเห็นดวยที่ใชอาคารผิดประเภท แตการออกกําลังกายที่เปนประโยชนตอประชาชน ผมเห็นดวยนะ

ครับ เพราะฉะนั้นในลําดับที่ 29 ผมก็ไมเห็นชอบ ฝายบริหารตองไปหาทางแกปญหาตรงนี้กอนนะครับ 

เพราะทานเปนเจาหนาที่ของรัฐที่จะตองควบคุมกติกาเรื่องการกอสราง  มีเพียงเทานี้ครับ และจะขอฟงคํา

ชี้แจงจากฝายบรหิาร และอาจจะใชสทิธใินการอภิปรายอกีครัง้หน่ึง ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

 นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในสวนของลําดับที่ 2 คากอสรางปาย

ประชาสัมพันธ จรงิ ๆ อภปิรายไมเห็นดวยตั้งแตตอนที่เปนงบประมาณแลวนะครับ และเมื่อเวลาลาชาผาน

ไปเปนป ในสวนของความกาวหนา หรอืเรื่องของสเปคที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ของที่ออกมาใหมและเราซื้อ

เลย ระยะเวลาผานไปไมถึงปหรอืปกวาก็กลายเปนของลาสมัยแลว แตนี่ระยะเวลาผานมาเนิ่นนาน ทางฝาย

บริหารยังไมสามารถที่จะกําหนดคุณลักษณะที่เหมาะสมได ช้ีใหเห็นวาในสวนของการที่จะนํางบประมาณ

ตัวนี้ไปใช ดูแลวไมนาจะเกิดประโยชน ดวยเหตุผลหลาย ๆ ประการ และของเดิมที่มีอยูแลว ก็ไมไดเกิด

คุณประโยชนในลักษณะของการประชาสัมพันธอะไร เวลาทางฝายบริหารจะจัดกิจกรรมหรือจะทําการ
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ประชาสัมพันธอะไร ก็ยังจําเปนที่จะตองตั้งงบประมาณในการที่จะใชเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ

ตาง ๆ อยู ก็มองวาในสวนของรายการลําดับที่ 2 ไมนาจะเกิดประโยชนจากการใชงบประมาณซึ่งมาจาก

ภาษีของพี่นองประชาชน รายการที่ 3 คาปรับปรุงตกแตงภูมิทัศน แตมสีแตงเมือง บรเิวณศาลหลักเมือง 

อาคารหลวงพอดํา อาคารมิวเซยีมและลานหนาอาคารมิวเซยีมลําปาง ก็เชนกัน ตั้งแตเปนโครงการอยูแลว

ผมก็ไมเห็นดวย เพราะมีลักษณะของการตั้งงบประมาณที่สูงเกินความจําเปน ไมไดหมายความวาราคา

กลางจะสูง เพราะไดรับคําอธบิายจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของวา ในสวนของกรรมการราคากลาง อยางไรแลว

ก็ตองรบัผดิชอบ แตในสวนที่ผมอธบิายกับทางสภาวา ลักษณะที่สูง  ก็คือ จํานวนตอหนวยพื้นที่ ดูจะมีการ

ใชงบประมาณที่เขาลักษณะของความฟุมเฟอยเกินไป ในสวนของการที่จะใชไฟประดับติดตัง้ ก็เพื่อจะใชใน

เวลากลางคืน ซึ่งถาบอกวาเปนลักษณะของการสงเสรมิใหเกิดเปนสถานที่ทองเที่ยว ในลักษณะของการที่

จะสงเสริมในลักษณะนี้ ไมนาจะเปนสถานที่ที่พี่นองประชาชนใหความเคารพศรัทธา ผมเห็นวานาจะเปน

ลักษณะของการใชในชวงเวลากลางวันมากกวา ซึ่ง 2 โครงการน้ีผมไมเห็นดวยนะครับ สวนโครงการลําดับ

ที่ 33 สักครูก็เพิ่งไดอภปิรายไปวา การสงรายละเอยีดโครงการเขามา จะมีแบบแปลนเขามา ซึ่งในสวนของ

ถนนดวงรัตนดีแลวนะครับ และอยากจะบอกวาในสวนของลําดับที่ 33 คากอสรางปรับปรุงวงเวียนน้ําพุฯ 

จะใหเราพิจารณาวาเหมาะสมหรือไม ทั้งที่ไมมีแบบแปลนรายละเอียดเขามา ก็พูดประโยคเดิมครับวา 

พจิารณายาก ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

 นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไดฟงทานสมาชิกสภาไดอภิปรายไป  

2 - 3 ทาน ผมก็มีขอสังเกตอยู 2 - 3 ประเด็น กรณรีายการที่ 2 การกอสรางปายประชาสัมพันธ LED มี

ประชาชนถามวา การทําโครงการนี้ที่ตั้งอยูบนทางเทา จะเปนการกีดขวางทางเทาหรอืไม และที่มาติดตั้งนี้

ไดบอกชาวบานที่อยูใกลเคียงหรือไม ผมจึงบอกวา ไมรู ทางฝายบริหารของบประมาณมา และสภาได

อนุมัติงบประมาณใหไป ในสวนนั้นผมไมทราบ แตมีเสียงสะทอนกลับมา กลับกลายเปนติดลบครับ เชน 

ติดตั้งบริเวณทางแยก แสงจากจอสองเขาระดับสายตาเราพอดี แทนที่จะระวังรถทางขวามือ กลับมีภาพ

แวบ ๆ จากจอเขามาในสายตาเรา อาจเกิดอันตรายตอผูสัญจรไปมาได และการต้ังบนทางเทาก็เหมือนกัน 

และโครงการจอ LED น้ีอีก 12 ปาย เขาขาย พรบ.ควบคุมอาคารหรือไม เพราะมีขนาดใหญ หาก

งบประมาณนี้ผาน และนําไปตัง้บนทางเทา อาจมปีญหาอีกก็ได เพราะที่ทําไปแลวก็มผีลกระทบตอเทศบาล

เรา ประโยชนนอยกวา เพราะขาวสารที่ออกไปสวนมากเปนขาวสารของเทศบาล เราก็รูกันอยูแลว อีก

รายการหนึ่งที่ฝายบรหิารถอนออกไปคือ เรื่องหองน้ําในสวนสาธารณะเขลางค ผมทราบขาวมาวาใชแบบ

แปลนเดียวกับหองน้ําเดิมที่อยูดานเหนือ เราอนุมัติงบประมาณไปเมื่อป 2558 ฝากําแพงดานลางกอฉาบ

แข็ง แตดานบนเปนผวิบอบบาง ลองเขาไปดูนะครับ อาจจะมีคนมือบอนไปทิ่มแทงทะลุหมดครับ และผมได
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ขาววาหองน้ําใหมนี้เปนแบบแปลนเดียวกัน เพียงแตขนาดอาจจะใหญกวา เพราะงบประมาณแตกตางกัน

ไป ผมเปนหวงตรงน้ีวาหากใชแบบเดยีวกันอาจจะเปนปญหาอีกนะครับ ภาพเม่ือสักครูคือ สัญญาจางวันที่ 

5 กันยายน 2561 แตหนังสือขอกันเงนิที่ใหสมาชกิสภาพจิารณา ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ผมก็แปลกใจวา

กอหนี้ผูกพันไปแลว ทําไมมาขอกันเงินอีก แตก็ยังดีนะครับที่ทานถอนออกไดทัน ไมเชนนั้นสมาชิกสภา

อาจจะมึนเหมือนเม่ือสักครู คือตัดสินใจอะไรไมได เพราะมึนมากเก่ียวกับเอกสาร ตอไปลําดับที่ 29 เรื่อง

ของฟตเนส ที่เพื่อนสมาชกิไดอภิปรายไปเมื่อสักครูนี้  เขาออกแบบอาคารมาเพื่อทําเปนสํานักงาน ทางฝาย

บริหารก็เอามาเปลี่ยนแปลงมารับน้ําหนักของเครื่องออกกําลังกาย ตอนแรกผมคดิวานาจะคํานวณกันมา

ถูกตองแลววาสามารถรับน้ําหนักได และทางฝายบริหารเสนอญัตติมา ก็อนุญาตไป แต ณ วันนี้กลับใช

ไมได เพราะผมทราบมาวา อุปกรณแตละชิ้นที่สงมาขนาดไมตรงตามสเปคที่ทําสัญญากันไว เครื่องแรงมา

สูงไป กําหนดไว 3 แรงมา แตสงมา 3.5 แรงมา และเปนจํานวนมาก จึงทําใหรับน้ําหนักไมได เราเสีย

งบประมาณเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงใหมได กรณีที่เขาสงมาไมถูกตอง เรานาจะยึดสัญญา ยึดระเบียบให

เหมือนเดิม ทางเทศบาลจะไดไมเสียหายอะไร กลับกลายเปนแกไขสัญญาใหมเพื่อรองรับอุปกรณน้ี จงึทํา

ใหเสียหาย ตองตั้งงบประมาณเพื่อเอาไปปรับปรุงอาคารใหม เพื่อรองรับอุปกรณ ผมจึงไมเห็นดวยครับ 

และลําดับที่ 33 วงเวยีนน้ําพุ ผมวา  ถาไมเกิดเหตุการณมีคนไปชนตรงนั้นแลวเสียชวีติ คงจะไมมีโครงการ

นี้ พอเกิดเหตุจึงมาทํา พอทําแลวกลับกลายเปนวา จะตองเรงดวน กลับไมทํา ปลอยระยะเวลาเนิ่นนานไป 

แต ณ วันนี้มาขอกันเงนิอกี โครงการน้ีเปนโครงการเรงดวนหรอืไมครับ ถาเรงดวน นาทําเร็ว ทําใหเสร็จทัน 

โครงการนี้ผมวาดี  แตชาไป เพราะหนาสถานีรถไฟมีประชากรหรอืมีผูอยูตางจังหวัดใชเสนทางนี้มาก และ

มาดูสิ่งที่เขาไดเห็น กลับไมสวยไมงาม ทางฝายบริหารนาจะรีบทํา สิ่งเหลานี้คือขอคิดเห็นของผมนะครับ 

อยากจะใหทางฝายบริหาร เรื่องไหนที่สมควร มีหนามีตาตอทางเทศบาลของเรา ใหรีบดําเนินการ จะ

เสยีเวลาเสียโอกาสของประชาชนนะครับ ทองถิ่นอื่น ๆ เขาอิจฉาเทศบาลเราเหลือเกิน งบประมาณมีเยอะ 

สามารถทําได แตไมทํา จะทํา ๆ 365 วัน ก็ยังไมทํา และมาขออีก 365 วัน ก็ไมรูจะไดทําหรอืไม ที่ผมพูด

เพราะอยากใหฝายบริหาร ปรับปรุงและแกไขใหเห็นความสําคัญของประชาชนในเขตเทศบาลของเราครับ 

ขอบคุณครบั 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ฝายบรหิารไดเสนอญัตติขออนุมัติกัน

เงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวน 30 โครงการ ผมก็อยากขอพูดถงึประเด็นที่ผมไมเห็นดวย ซึ่งเปนประเด็นที่ผมไดเคยอภิปรายไวเมื่อ

หนึ่งปที่แลว งบประมาณรายจายประจําป 2561 คือรายการที่ 2 คากอสรางปายประชาสัมพันธ LED 12 

ปาย ซึ่งในขณะนั้นผมก็ไมเห็นดวย คัดคานทั้งเหตุทั้งผล ทั้งที่ประชาชนก็บอกมา ขอรองมา นาจะให
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งบประมาณเจ็ดแปดรอยลานบาทไปใชใหเกดิประโยชนในลักษณะที่ประชาชนสวนรวมไดใชในการสัญจรไป

มา ใชในการรักษาชีวิตและทรัพยสินของตัวเองและครอบครัว ใชในการกระตุนเศรษฐกิจใหแกครัวเรือน

และจังหวัดลําปางของเราดวย โชคดีที่ยังไมไดจัดซื้อ หนึ่งปมาแลว ไมรูจะเหมือนกับคําที่ผมเคยคัดคานไว

วา แลวทานจะไปตั้งที่ไหน ฝายบริหารก็ยังบอกวา 12 จอน้ีนอยไป จะซื้อใหครบทุกชุมชน ไมรูวาถาซื้อ

ตัง้แตตอนนัน้ ไมรูวาตามซอกจะมสีักกี่จอ ขนาด 3 เมตร ที่ทําเพราะความคกึคะนอง หรอืรําคาญ หรือเบื่อ

กิจกรรมตาง ๆ ที่เทศบาลสื่อใหเขาไดรับทราบทุกวันซ้ําไปซ้ํามา ไมไดเกิดประโยชน เปลืองงบประมาณ 

ทานประธานเคยดูหรือไมครับ ถาแถวบานทานประธานยังไมมี นาจะเอาไปตัง้ไวสักจอ ตรงนี้ครับอันตราย 

ผมเปรียบเทียบลักษณะจอภาพของที่อื่นที่เขาทํา จะนุมนวลสายตา ดูแลวไมแยงตา ที่พูดวันนี้ผมก็ยังขอ

คัดคานคือไมเห็นดวยที่ทานจะนําเงินเจ็ดแปดลานบาทไปใชในสิ่งที่ไมกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 

ชาวบานเขาก็แนะนําวา อยาอนุมัติเลย ผมบอกวา ผมไมไดอนุมัติ ผมจะคัดคานในสวนนี้ แตวาผานไปแลว 

แตโชคดีที่ยังไมไดจัดซื้อ และโชคดีที่ไมไดซื้อเพิ่มใหครบ 43 ชุมชน ถาใหผมเดา ปญหาก็คือลักษณะที่ตั้ง 

ไมเหมือนกรุงเทพ ภูมิประเทศ ภาพลักษณของจังหวัดลําปางที่จะไปตัง้ในแหลงไหน ผมคิดวาหลายแหงคง

ไมเห็นดวย เพราะอะไรครับ วันดีคืนดีรถอาจพุงเขาไปในบานเขา ก็อันตราย ผมไมไดแชงนะครับ คือเตือน

ไวกอน ก็ฝากฝายบรหิารวา ผมก็ยังไมเหน็ดวยที่นําเงนิไปใชจายในลักษณะเยี่ยงน้ี ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

 นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เม่ือสักครูผมไดอภิปรายไปแลวแตลืม

ประเด็นในสวนของจอ LED ที่จะซื้อเพิ่มไดหรอืไมได ผมก็ไมทราบนะครับ รอดูมติกัน แตวามีจุดหนึ่งคือ จอ 

LED ที่ตดิตัง้อยูใกลกับแยกศาลหลักเมือง ใกลศาลเจาพอดํา อยากฝากทานผูบริหารไปทบทวน เพราะเปน

ลักษณะของทัศนอุจาด ก็คือ บริเวณนั้นเปนพื้นที่ของสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ สิ่งที่พี่นองชาวลําปางเคารพนับถือ 

เปน 1 ใน 4 ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระราชทานไว 4 ทศิของประเทศ  แตถูกปาย LED บดบัง 

และทําใหเสยีทัศนยีภาพไปเปนอยางมาก ก็ขอฝากตรงนี้ไว ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ      

ที่เคารพ กระผม นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อยากจะแสดงความ

คิดเห็นเล็กนอยเกี่ยวกับเรื่องความไมเหมาะสม และไมคูควรของการจัดซื้อจัดจางจอ LED จํานวน 12 

ปาย งบประมาณ 7,200,000 บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) คดิเปนเงนิ 600,000 บาท (หกแสนบาท

ถวน) ตอปาย ซึ่งไดไปตรวจสอบราคาตามทองตลาดคือแพงกวากันไปเทาตัว และราคานี้ก็เปนการตั้ง

งบประมาณตั้งแตปที่แลว สินคาที่เปนเทคโนโลยีเหลานีจ้ะตกรุนเร็ว และราคาตกเร็ว เพราะฉะน้ัน ราคาก็
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ไมนาจะถึงขนาดนี้ และอยากตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการเขียนสเปคครุภัณฑ ซึ่งปกติก็อาจจะเขียนกันแบบนี้

อยูแลว แตวาขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 6 ตารางเมตร คือ 3x2 เมตร ใชหรือไมคะ ความสูงไมนอยกวา 3 

เมตร ทําไมไมระบุไปเลยวา กวาง 3 เมตร สูง 2 เมตร เพื่อจะใหสเปคชัดเจนวาจริง ๆ แลวขนาดจอที่จะใช

เทาไหร และราคาตามทองตลาดที่เขาซื้อขายกันจริง ๆ เปนราคาเทาไหร แตก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง แต

ประเด็นสําคัญหลัก ๆ ก็คอืวา โครงการน้ีไมไดจําเปนเลย ไมไดเปนโครงการจําเปนเรงดวน หรอืโครงการที่

จําเปนจะตองจัดซื้อจัดจางใหได เพราะทุกวันนี้จอ LED ที่ติดตัง้อยูแลว ก็ตดิตั้งบนทางเทา ซึ่งก็ไมไดพน

จากระดับศรีษะของคนที่เดนิผานไปมาเทาไหร อาจเปนอันตราย เพราะวัสดุที่ใชเปนเหล็กและมีเหลี่ยมมีมุม  

มองไมเห็นความจําเปนเลยกับการที่ฝายบริหารจะจัดซื้ออีก 12 ปาย โครงการน้ีไมเห็นดวยแนนอนนะคะ 

ตอมาการปรับปรุงตกแตงภูมิทัศน ก็ไมไดมีความจําเปนเลยที่จะตองใชงบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่

ลานบาทถวน) ฝายบรหิารตัง้งบประมาณสิ้นเปลอืงมากคะ ไมมคีวามจําเปนที่จะตองใชเงนิเลยขอบคุณคะ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ

 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ     

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จาก 33 โครงการ 

และทานนายกฯ ไดขอถอนไป ก็เหมือนกับญัตติกอน ๆ คือถาหากวาไมไดถอนตั้งแตกอนหนานี้ ก็เชื่อวา

สมาชิกอยางผมก็คงจะโดนหลอกอกีเชนกัน เสนอญัตตเิขามาเปนเรื่องที่จรงิบาง ไมจรงิบาง นับวาจํานนตอ

หลักฐาน จึงไดถอนออกไปเสีย 3 โครงการ ผมขอเรยีนทานประธาน ในโครงการที่เหลืออยู เรื่องจอ LED  

ก็ตาม ไดมีการอภิปรายกันตั้งแตปที่แลววา ไมเหมาะสมดวยประการทั้งปวง ถาจะประชาสัมพันธให

ประชาชนใน 4 เขตหรอื 43 ชุมชน ที่เขาตองการไมใชจอ LED จะอางวาเพื่อประชาสัมพันธ  ใหนักทองเที่ยว 

ใหผูสัญจรผานไปมาไดเห็น ก็เปนสิ่งที่เกิดประโยชนนอยมากกับการที่คนขับรถผานแคไมกี่วินาที ประกอบ

กับในชวงตั้งงบประมาณนั้นก็ไมไดระบุจุดติดตั้งที่แนชัด ตัวผมเองไดเคยเรยีนถามประเด็นน้ีไป เมื่อสักครู

ทานสมาชิกไดพูดถึงจุดติดตัง้ของเดิมนั้นอยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสม สิ่งที่ชาวบานอยากจะทราบจากการ

ประชาสัมพันธของเทศบาลก็คอื น้ําประปาจะหยุดไหลเม่ือใด เมื่อวันอาทิตยที่ผานมาหลายเขต นอกจาก

ตําบลเวียงเหนือซึ่งเปนฝงบานที่ผมอยู  ก็มีกระแสในออนไลนวา น้ําประปาไมไหลอีกแลว โดยไมได

รับทราบกอน ในสมัยกอน ๆ โนน รถประชาสัมพันธของเทศบาลประสานงานกับการประปาเปนอยางด ี

เมื่อไฟฟาจะดับ น้ําประปาจะไมไหล รถประชาสัมพันธจะออกไปประกาศรอบ ๆ ในเขตชุมชนใหเขาได

รับทราบและรูตัวลวงหนา แตในปจจุบันสี่หาปมานี้ เหตุการณเหลานี้เกิดข้ึนโดยราษฎรไมไดรูเรื่องหรือ

รับทราบกอน ก็เกิดปญหา สระผมคางไว ทําอาหารคางไว น้ําไมไหล ไฟดับบาง จึงเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมที่

จะไปตั้งจอ LED และราคาไมไดถูก ทานประธานคงทราบดีวาเทคโนโลยีปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว และราคาก็คอนขางจะถูกลง ยกตัวอยาง โทรศัพทสมารทโฟน สมัยกอนราคาสองหมื่นถึง

สามหมื่นบาท แตเดี๋ยวนี้ราคาเหลือหลักพันแลว  ซึ่งสามารถใชงานไดดี เปนตน ขอถัดไป การตกแตง     

ภูมิทัศนของบรเิวณศาลากลางเกา  หรอืเปนที่ต้ังของมิวเซยีมลําปาง ผมจําไดวามีงบขอตกแตงภูมิทัศนไป
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ในงบประมาณปกอน ๆ แลว ตัวเลขอาจจําไมไดแนนอน แตคิดวาเปนหลักเกือบสิบลาน ก็เปนอกีเรื่องหนึ่ง

ที่ตั้งงบกันไดอยางคลองตัว คําวาภูมิทัศน ไมเหมือนอาคารกอสราง ที่ตั้งงบประมาณสูงไว และไปหาวัสดุ

สิ่งของที่สมกับราคา ทําใหเราเกิดความรูสึกวา โปรงใสหรือไมประการใด เรื่องของถนนหนทางก็เชนกัน 

งบประมาณไดอนุมัติไปแลว เปนเวลาเน่ินนาน ถึงแมนวาจะทําตอนน้ีก็ยังสมควรที่จะทําอยู เพราะแตละ

เสนทางตามที่เสนอมานี้ ก็เปนสิ่งที่เหมาะสมที่ควรจะทํา แตในอีกสองสามโครงการทาย ๆ ผมจะไม

อภิปรายแลว จะเปนการเสียเวลา ยังมีความไมเหมาะสมอยูอีกหลายโครงการ ก็คงใหความคิดเห็นเพียง

เทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมเห็นวา สมาชิกอภิปรายกันมาหลายคนแลวนะครับ ตอนนี้ขอเชิญ นายกเทศมนตรีนคร

ลําปาง ช้ีแจงครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ    

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ตอง

ขอขอบคุณที่มีขอเสนอแนะที่ดี และแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญ ๆ อยูหลายประเด็น จํานวนโครงการ 30 

โครงการที่ขออนุมัติตอสภาในการประชุมครั้งนี้เปนเรื่องขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง จากจํานวน 33 โครงการ ทานจะดูรายละเอียดใหชัดเจน ทัง้หมดอยูในงบประมาณป 2561 แต

ในป 61 แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนงบรายจายประจํา ซึ่งมีอยูหลายโครงการ และสมาชิกสภาก็ไดเปน

หวงโครงการหลายโครงการที่บอกวาทําไมชา ทําไมตองรีบทํา เพราะโครงการดังกลาวจําเปนที่จะตองกัน

เงนิอยูแลว เพราะวาเปนโครงการที่ใชเงนิเหลอืจายของป 2561 ซึ่งสภาไดอนุมัติไปเม่ือการประชุมสภา เมื่อ

วันที่ 29 สงิหาคม 2561 นี้เอง เชน โครงการมวิเซียมสี่ลานสองแสนบาทถวน ผมไดอธิบายตั้งแตตนแลววา 

เงนิจํานวนสี่ลานสองแสนบาทมาจากที่ไหน เพราะมาจากที่เรายกเลิกสัญญาจากโครงการเดิม และปลอย

ใหเงนิที่เหลือทัง้หมดตกเปนเงินสะสมไป แลวคณะผูบริหาร ก็ไดใชเงนิเหลือจายจากงบประมาณป 2561 

มาตัง้เปนรายการใหม ซึ่งนาจะเปนผลด ีและเปนไปตามวัตถุประสงคเดมิ คอืทําใหสมบูรณ โครงการน้ําพุที่

สบตุยก็เชนเดยีวกัน ใชเงนิเหลอืจายในปงบประมาณ 2561 โครงการถนนอีกสองสามโครงการ ถาผมจําไม

ผิด ที่เหลือนอกนั้นก็จะเปนโครงการในงบประมาณรายจายประจําป 2561 ซึ่งเหตุผลตาง ๆ จะใหทาง

เจาหนาที่ไดช้ีแจงวา เหตุที่ลาชาเพราะอะไร สวนโครงการที่สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติใหความสนใจคือ 

เรื่องจอ LED จรงิ ๆ แลวเราไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบไป แตพอดีมีหนังสือแนวปฏิบัติซึ่งตอง

เอาโครงการดังกลาวไปเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติคอมพิวเตอรระดับจังหวัด ซึ่งขณะนี้

เทศบาลก็ไดสงเรื่องไปใหกับทางคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว จะถูกจะแพง คณะกรรมการฯ ยังไมตอบ

กลับมายังเทศบาล เพราะฉะนัน้ผมก็ตอบใหไมไดวา โครงการดังกลาวจะถูกหรือแพงอยางไร  รายละเอียด

ทัง้หมดอยูที่คณะกรรมการพจิารณาระดับจังหวัด ซึ่งจะตองตอบใหเทศบาลตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง

คอมพิวเตอร จอ LED ก็ถือวาเปนสวนหนึ่งของคอมพิวเตอรเชนเดียวกัน ถามวามีความจําเปนขนาดไหน 
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เราก็ยังม่ันใจวา จอ LED เปนสวนหนึ่งของการรับรู รับฟงของพี่นองประชาชนซึ่งเปนเจาของภาษีอากร 

ปกติอยูแลว และมีสิทธิที่จะรับรูวาภารกิจงานตาง ๆ ของเทศบาลในการใชจายงบประมาณตาง ๆ แต

สําหรับรายละเอยีดวาควรจะประชาสัมพันธในเรื่องอะไร ก็ขอขอบคุณสมาชิกผูทรงเกียรติที่ใหคําแนะนําวา 

ควรที่จะประชาสัมพันธในเรื่องใดบาง ผมจะไดกําชับไปยังงานประชาสัมพันธวา สวนที่จําเปน สําคัญที่

จะตองประกาศเรงดวนใหกับชาวบานดวยวธิไีหน อีกครั้งหนึ่ง  สําหรับรายละเอยีดในเชิงลึกที่สมาชิกผูทรง

เกยีรตไิดสนใจ ผมขออนุญาตทานประธานฯ ไดอนุญาตใหเจาหนาที่สํานักการชางไดตอบขอซักถาม ซึ่งคดิ

วานาจะจดบันทกึไวแลววามเีรื่องอะไรบาง ใหกับทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดรับทราบตอไป ขออนุญาต

ทานประธานฯ ครับ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นายวสันต  สุวรรณวงค 

นายวสันต  สุวรรณวงค ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง กราบเรียนทานประธานฯ    

ที่เคารพ ทานสมาชกิสภาฯ ทุกทาน กระผม นายวสันต สุวรรณวงค ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

สํานักการชาง ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ตามที่ทานนายกฯ ไดนําเรียนใหทานสมาชิกไดทราบ 

สําหรับโครงการงบลงทุนทัง้หมดที่ทานนายกฯ ไดชี้แจง มี 2 สวนดวยกันตามที่ทานนายกฯ ไดชี้แจงไปแลว 

ตั้งแตโครงการลําดับที่ 18 - 30 เปนโครงการที่ใชเงินเหลือจายมาตั้งจายเปนรายการใหม และสภาได

เห็นชอบเมื่อวันที่ 29 สงิหาคม 2561 ที่ผานมา ไดดําเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ คอื โครงการลําดับที่ 18 

และโครงการลําดับที่ 20 สวนโครงการที่เหลือซึ่งตองมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ กําหนด TOR จัดทํา

แบบแปลนและประมาณการ จึงไมสามารถดําเนินการไดเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ จึงขออนุญาตกัน

เงินตอที่ประชุมสภาไวเพื่อดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ทานสมาชิกไดสอบถามเกี่ยวกับศูนยฟตเนส 

เดิมทีสํานักการชางไดตั้งงบประมาณเพื่อเปนที่พักอาศัยของผูอํานวยการของสํานักการชาง และปรับปรุง

เปนสํานักงานของสวนชางสุขาภิบาล และลาสุดก็ปรับปรุงเพื่อเปนศูนยฟตเนส ตามที่ทาน สท.สมบูรณ   

ขออนุญาตเอยนามนะครับ ไดสอบถามถึงเรื่องการออกแบบ การรับน้ําหนักของอาคารที่พักอาศัยตาม 

พรบ.ควบคุมอาคารอยูที่ 150 กิโลกรัมตอตารางเมตร สวนการเปนสํานักงานจะอยูที่ 300 กิโลกรัมตอ

ตารางเมตร และลาสุดจะเปนอาคารศูนยฟตเนส ซึ่งเปนโรงกีฬาตาม พรบ.ควบคุมอาคาร การรับน้ําหนัก

อยูที่ 500 กิโลกรัมตอตารางเมตร จะเห็นไดวาสวนโครงสรางที่มีอยูเดิม อาจจะไมเพียงพอที่จะรองรับ

ประโยชนในสอยของอาคารได แตทั้งน้ีทั้งนั้นแลวอาคารดังกลาวเปนอาคาร 2 ชัน้ คอืมีชั้นลางและช้ันบน 

ซึ่งประเด็นปญหาที่เกดิขึ้นนี้ก็ไดนําเรยีนปรกึษาทานปลัด และทานปลัดไดมหีนังสือเสนอทานนายกฯ เพื่อไป

ตรวจสอบอาคารนี้ถึงขอเท็จจรงิวา จริง ๆ แลวอาคารศูนยฟตเนสทั้ง 2 ชั้นจะสามารถที่จะใชงานเพื่อเปน

ศูนยฟตเนสตามที่ไดตัง้งบประมาณไวหรอืไมอยางไร โดยเฉพาะโดยปกติทั่วไปแลว อาคารโครงสราง 2 ชั้น    

ถาเปนที่พักอาศัย โดยปกตอิาคารช้ันลาง จะออกแบบเปนพื้นอยูบนดิน ถาลักษณะอาคารเปนพื้นอยูบนดิน   

ก็ยังสามารถที่จะใชสอยไดอยูบางนะครับ แตจะตองมีการตรวจสอบใหชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง สวนโครงการ
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ลําดับที่ 29 ที่เสนอขอกันงบประมาณไวนั้นเปนบรเิวณลานจอดรถดานหนา ไมเก่ียวของกับตัวอาคารที่จะ

ดําเนินการเปนศูนยฟตเนสแตอยางใด เพราะฉะนั้นยืนยันวาโครงการลําดับที่ 29 สามารถรองรับเพื่อเปน

ศูนยฟตเนสสําหรับออกกําลังกายไดอยางปลอดภัยครับ สวนโครงการลําดับที่ 21 เหมือนที่ทานนายกฯ ได

นําเรยีนใหทราบวาเปนโครงการที่เราตองรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว เน่ืองจากเปนการดําเนินการที่

ปรับปรุง  ตอเติมจากสวนที่ทางผูรับจางรายเดิมที่เราไดยกเลิกสัญญาไปแลว และเปนสวนที่ตอง

ดําเนนิการใหแลวเสร็จเพื่อรองรับการเปดมวิเซยีม งบประมาณ 4,200,000 บาท (สี่ลานสองแสนบาทถวน) 

เนื่องจากเปนรายการที่ตัง้จายเปนรายการใหม เราจงึไมสามารถที่จะออกแบบประมาณการใหแลวเสร็จทัน

ภายใน 30 กันยายนนี้ แตทางสํานักการชางจะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อใหทันตอการเปดใช

อาคารมิวเซียมครับ จริง ๆ แลวโครงการในปงบประมาณ 2561 ในสวนที่อยูระหวางดําเนินการประมาณ

การและเขียนแบบ มอียู 11 โครงการ สวนโครงการอื่นอยูระหวางการทําสัญญาจาง และอยูระหวางการทํา

ประกวดราคาและเรยีกทําสัญญาจาง สาเหตุที่โครงการประเภทโครงสรางพื้นฐาน สิ่งกอสรางถนนหนทาง

ที่ลาชาไปบางในปงบประมาณป 2561 เนื่องจากวาภายในป 2561 ทางสํานักการชาง โดยเฉพาะสวน

ควบคุมการกอสรางเราไดจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับหลายสวนดวยกัน สวนแรกที่ทําคอื งบประมาณเงนิ

เหลือจายในป 2560 ที่คาบเกี่ยวเขามาในปงบประมาณ 2561 ซึ่งเราตองเรงทําใหแลวเสร็จโดยเร็วกอน 

โครงการสวนที่สองคือ เราไดเงนิรางวัลหกลานบาทจากการบริหารจัดการที่ดี ก็มีโครงการเพิ่มเติมมาอีก

ประมาณ 7- 8 โครงการดวยกัน และเปนโครงการใชจายเงินสะสมที่เราเสนอพาราแอสฟลทจากสภา

เทศบาลอีก หลังจากที่แลวเสร็จจากโครงการเหลานี้ เราจึงเริ่มจับโครงการงบประมาณป 2561 ประกอบ

กับในชวงเวลา 2 - 3 เดอืนที่ผานมา ทางสวนควบคุมการกอสรางเราไดรับผดิชอบชวยเหลือโครงการของ

ชุมชนทัง้ 43 ชุมชน คอืโครงการไทยนยิม ยั่งยนื ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลและเปนนโยบายของทานนายกฯ 

ที่ตองใชชวยเหลือชุมชน เน่ืองจากวาชุมชนไมมีชางเขียนแบบและประมาณการ สํานักการชาง โดยเฉพาะ

สวนควบคุมการกอสรางตองไปชวยดําเนินการตรงน้ี ชางเขียนแบบโครงการกอสรางของเรามีทั้งหมด 4 

คน รับผิดชอบ 43 ชุมชนก็เฉลี่ยกันไปคนละหลายโครงการ จงึกระทบตอแผนงานโครงการประจําป 2561 

ซึ่ง ณ ปจจุบันนี้เราไดดําเนินการสานตองบประมาณป 2561 แลว สวนโครงการทัง้หมด 11 โครงการที่ไม

สามารถสงใหกองคลังจัดซื้อจัดจาง ทางสวนควบคุมการกอสรางจะสามารถสงใหกองคลังไดภายในเดือน

ตุลาคมนี้ครับ ขอเรยีนแจงใหที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ  เชญิ นายสมบูรณ  คุรภุากรณ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไดรับฟงคําชี้แจงจากผูอํานวยการสวน

ควบคุมการกอสราง โดยเฉพาะในประเด็นขอที่ 29 ก็เขาใจครับ และผมขอเปล่ียนจะเห็นชอบใหนะครับ 

เนื่องจากวา โดยกายภาพแลวการตั้งเครื่องออกกําลังกายบนพื้นวางบนดินรับแรงไดมากอยูแลว ไมวาจะ
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หนักแคไหนก็รับได และขอฝากใหคุณวสันต ที่ไดแจงในที่ประชุมวาจะกลับไปทบทวนในสวนของชั้นที่ 2   

วาจะเหมาะสมที่จะตดิตัง้เครื่องออกกําลังกายอยูหรอืไม เนื่องจากวาเปนอาคารที่ผดิประเภทไปแลวเพื่อตั้ง

เปนที่ออกกําลังกาย ก็ขอฝากไวดวยนะครับ และขอยอนไปยังฝายบริหาร ขอชมเชยนะครับวาทานนายกฯ 

พูดเกงนะครับ โดยเฉพาะจอ LED นายกฯ บอกวา โครงการนี้มีความจําเปนเน่ืองจากกวาประชาชนเปน

เจาของภาษี มีสิทธิรับรูในภารกิจเทศบาล จริง ๆ แลวผมไมอยากไดยินในประโยคแบบนี้ อยากจะฟงจาก

เหตุผลมากกวา แตทานนายกฯ พูดประโยคนี้มา ยอมรับวาฟงแลวดูดมีากเลยครับ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ     

ที่เคารพ กระผม นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย  สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ประเด็นรายการที่ 29 จาก

ที่ไดรับฟงสํานักการชางไดอธิบายเรื่องน้ําหนักของพื้นที่โครงสรางไมรองรับเครื่องออกกําลังกาย ซึ่งมี

น้ําหนักมาก ก็บงบอกใหเห็นถึงความสามารถของฝายบริหารเปนอยางดีวา ในการตั้งโครงการจัดซื้อจัด

จางอะไรตาง ๆ ขึ้นมา ไมไดมีความรอบคอบในการพิจารณาเลย เพียงแตใหมีงบประมาณไดซื้อไดจาง

เทานัน้ ไมไดคดิเลยวาอาคารจะรองรบัไดหรอืไม จํานวนเครื่องที่สั่งมาสามารถติดตัง้ใชงานในอาคาร 2 ช้ัน

นี้ไดหรือไม บงบอกชัดเจนเลยวาไมไดมีความรอบคอบในการตั้งงบประมาณเลย และทําใหเราตองเสีย

งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อไปปรับปรุงพื้นที่จอดรถดานลางอีกสามแสนกวาบาทเกือบสี่แสนบาท เปนการใช

งบประมาณโดยสิ้นเปลือง และเสยีเงนิหลายตอ เพราะความไมรอบคอบของฝายบรหิารทัง้สิ้นเลยนะคะ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตตทิี่ 5.7 น้ี มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายอกีหรอืไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอ

มติที่ประชุมฯ ในญัตติขอ 5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 30 โครงการ เปนเงิน

จํานวน 57,110,900 บาท (หาสบิเจ็ดลานหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเการอยบาทถวน) เปนเวลาอกีหนึ่งป  ผมจะขอ

มตจิากที่ประชุมฯ เปนรายขอหรอืรายโครงการฯ นะครับ 

 

 ลําดับที่ 1 หรือโครงการที่ 1  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาครุภัณฑ  

ประเภทครุภัณฑสํารวจ รายการ กลองสํารวจ แบบประมวลผล เพ่ือจายเปนคากลองสํารวจ แบบ

ประมวลผลเปนกลองวัดมุมและวัดระยะอยูในเคร่ืองเดียวกัน ใชแกนรวมกันใชวัดมุมและคาพิกัด

ระยะทางไดในทันทีในสนามพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 300,000 บาท มี

รายละเอียดดังนี้ 1 ) ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองเล็งมีขนาดไมนอยกวา 45 

มลิลิเมตร  มกีําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา ใหภาพหัวตั้ง  2) มีระยะชัดใกลสุด 1.30 เมตร  3) คา
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มุมราบและมุมดิ่งนอยที่สุดที่สามารถอานได 1 ฟลิปดา 4) ความละเอียดถูกตองหรือคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของการวัดมุมราบและมุมดิ่ง 5 ฟลิปดา 5) มหีนวยความจําภายในตัวกลองสําหรับบันทึก

ขอมูลการรังวัดในสนามได 10,000 จุด (ตามราคาในทองถิ่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) หนา 4-237) ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 300,000 บาท (สาม

แสนบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี นอกน้ันงดออกเสยีง 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีติเสียงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัติใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ใน

แผนงานเคหะ และชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํารวจ รายการ กลอง

สํารวจ แบบประมวลผล เพื่อจายเปนคากลองสํารวจ แบบประมวลผลเปนกลองวัดมุมและวัดระยะอยูใน

เครื่องเดียวกัน  ใชแกนรวมกันใชวัดมุมและคาพิกัดระยะทางไดในทันทีในสนามพรอมอุปกรณครบชุด 

จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 300,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้  1) ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองเล็งมี

ขนาดไมนอยกวา 45 มิลลิเมตร มีกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา ใหภาพหัวตั้ง 2) มีระยะชัดใกลสุด 1.30 

เมตร 3) คามุมราบและมุมดิ่งนอยที่สุดที่สามารถอานได 1 ฟลิปดา 4) ความละเอียดถูกตองหรือคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดมุมราบและมุมดิ่ง 5 ฟลิปดา 5) มีหนวยความจําภายในตัวกลองสําหรับ

บันทึกขอมูลการรังวัดในสนามได 10,000 จุด (ตามราคาในทองถิ่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) หนา 4-237) ตัง้จายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสน

บาทถวน) , ไมเห็นชอบ  ไมม ี , งดออกเสียง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 2 หรือโครงการที่ 2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางปายประชาสัมพันธ LED โดย

ทําการกอสรางปายประชาสัมพันธ LED พรอมโครงสรางและอุปกรณ จํานวน 12 ปาย ในเขต

เทศบาลนครลําปาง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 6 ตารางเมตร ความสูงไมนอยกวา 3 เมตร และงานอื่น 

ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่1/2560 หนา29) ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน) งบประมาณ 7,200,000 

บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 8 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมใชสทิธอิอกเสยีงในฐานะสมาชิกสภาฯ โดยผมเห็นชอบในโครงการนี้นะครับ  

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สรุปวา  เห็นชอบ 9 เสยีง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ 9 เสยีง ครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน          

ใหประธานที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาดฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเตมิฯ ขอ 86 วรรคสอง  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมออกเสียงเพิ่มข้ึนอกีหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาดฯ โดยผมออกเสยีงฯช้ีขาดใหความเห็นชอบ

กับโครงการนี้ครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เปนอันวามตเิห็นชอบ 10 เสยีง ครับ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติฯเห็นชอบ 10 เสียง (รวมเสียงชี้ขาดฯ ดวยหนึ่งเสียง) เห็นชอบและ/

หรืออนุมัติใหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางปายประชาสัมพันธ LED โดยทําการ

กอสรางปายประชาสัมพันธ LED พรอมโครงสรางและอุปกรณ จํานวน 12 ปาย ในเขตเทศบาลนครลําปาง 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 6 ตารางเมตร ความสูงไมนอยกวา 3 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2560 หนา29) ตั้งจายจาก

เงนิรายได (กองวิชาการและแผนงาน) งบประมาณ 7,200,000 บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) เปนเวลา

อกีหน่ึงป , ไมเห็นชอบ 9 เสยีง  

 

 ลําดับที่ 3 หรือโครงการที่ 3 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่

ราชการ พรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง  รายการ คาปรับปรุงตกแตงภูมทิัศน แตมสี

แตงเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพอดํา อาคารมิวเซียมลําปาง และลานหนาอาคาร  
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มวิเซยีมลําปาง  โดยทําการตดิตั้งโคมไฟประดับตกแตง และติดตั้งอุปกรณระบบ ชุดควบคุมแสง สี 

เสียง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2560 หนา19) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 

4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 10 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ 8 เสยีง 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 10 เสยีง อนุมัติใหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะ  และชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คาติดต้ังระบบไฟฟาและอุปกรณ 

ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ  พรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง  

รายการ คาปรับปรุงตกแตงภูมิทัศน แตมสีแตงเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพอดํา อาคาร   

มิวเซียมลําปาง และลานหนาอาคารมิวเซียมลําปาง  โดยทําการติดตั้งโคมไฟประดับตกแตง และติดตั้ง

อุปกรณระบบ ชุดควบคุมแสง สี เสยีง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2560 หนา19) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) , ไมเห็นชอบ  8 เสยีง 

 

 ลําดับที่ 4 หรือโครงการที่ 4  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง คากอสราง สิ่งสาธารณูปโภค  รายการ คากอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนทาตน

เกี๋ยงซอยขางบานเลขที่ 1/1 (ทางเขาวัดพระธาตุหมื่นครื้น) โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด

กวางประมาณ  4.00-5.50  เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 188 เมตร หนา 0.15 เมตร  

พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาว รวมบอพัก ประมาณ 

188 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

หนา4-103)  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 1,680,000 บาท (หน่ึงลานหกแสน

แปดหมื่นบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 
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นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 15 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 15 เสยีง อนุมัตใิหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

รายการ คากอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนทาตนเก๋ียงซอยขางบานเลขที่ 1/1 (ทางเขาวัดพระธาตุหม่ืน

ครื้น) โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 4.00-5.50 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว

ประมาณ 188 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ความยาว รวมบอพัก ประมาณ 188 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา4-103) ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 1,680,000 

บาท (หนึ่งลานหกแสนแปดหมื่นบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม ี, งดออกเสียง 3 คน 

 

 ลําดับที่ 5  หรือโครงการที่ 5 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนนบานดง 

ซอย 1 ตั้งแตบริเวณบานเลขที่ 44 ถึงบริเวณบานเลขที่ 61 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาด

กวางประมาณ 4.00-6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก ประมาณ 

145 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่1/2560 หนา 61)  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ  

1,159,000  บาท (หน่ึงลานหน่ึงแสนหาหมื่นเกาพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีติเสยีงขางมากจํานวน 16 เสยีง อนุมัตใิหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
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รายการ คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนบานดง ซอย 1 ตั้งแตบริเวณบานเลขที่ 44 ถึงบริเวณ

บานเลขที่ 61  โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวางประมาณ 4.00-6.00 เมตร หรือตามสภาพ 

ความยาวประมาณ 145 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก ประมาณ 145 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หนา 61) ตั้งจายจากเงิน

รายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 1,159,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหมื่นเกาพันบาทถวน) ,            

ไมเหน็ชอบ ไมม ี, งดออกเสยีง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 6 หรือโครงการที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ คากอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต ถนนพระ

บาท ซอย 6 ซอยขางบานเลขที่ 164  โดยทําการกอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต ขนาดกวาง

ประมาณ 3.00-5.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 710 เมตร หนา 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ 

(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 1/2560 หนา 16) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 1,629,000 บาท (หน่ึง

ลานหกแสนสองหมื่นเกาพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

รายการ คากอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยขางบานเลขที่ 164  โดยทําการ

กอสรางถนนแอสฟลทตคิคอนกรีต ขนาดกวางประมาณ 3.00-5.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 

710 เมตร หนา 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หนา 16) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 1,629,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนสองหม่ืนเกาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี , งดออกเสียง   

2 คน 
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 ลําดับที่ 7 หรือโครงการที่ 7  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนน

พหลโยธิน ซอย 3 ซอยสมนึกเพลส โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 4.00-

5.50 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 315 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า 

ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.40 เมตร ความยาว รวมบอพัก ประมาณ 315 เมตร และงานอื่น ๆ 

(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่1/2560 หนา15) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ 1,890,000 บาท 

(หน่ึงลานแปดแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

รายการ คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนพหลโยธิน ซอย 3 ซอยสมนกึเพลส โดยทําการกอสราง

ถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 4.00-5.50 เมตร หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ 315 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาว รวมบอพัก 

ประมาณ 315 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-

2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2560 หนา15) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 1,890,000 บาท (หน่ึงลานแปดแสนเกาหม่ืนบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี , งดออกเสียง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 8  หรือโครงการที่ 8 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ คากอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนริมนํ้า 

ตั้งแตบริเวณบานเลขที่ 52 ถึงถนนนากวม โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 

5.00-6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ

ระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 120 เมตร และ

งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
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เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2560 หนา54) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 1,047,000 

บาท (หน่ึงลานสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

รายการ คากอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนรมิน้ํา  ตั้งแตบรเิวณบานเลขที่ 52 ถึงถนนนากวม โดยทํา

การกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 5.00-6.00 เมตร  หรอืตามสภาพ ความยาวประมาณ 120 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอ

พักประมาณ 120 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-

2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2560 หนา54) ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 

1,047,000 บาท (หน่ึงลานสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม ี, งดออกเสียง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 9  หรือโครงการที่ 9  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ คากอสรางถนนและทอระบายนํ้าถนนศรีหมวด

เกลา ซอยขางบานเลขที่ 29 (ซอยบุญเทยีม) โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 

4.00-5.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ

ระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 195 เมตร และ

งานอื่น ๆ  (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2560 หนา 60)  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  (สํานักการชาง) เปนเงนิจํานวน 

332,379 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดเปนเงินจํานวน 987,621 บาท งบประมาณ 1,320,000 บาท 

(หน่ึงลานสามแสนสองหมื่นบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

รายการ คากอสรางถนนและทอระบายนํ้าถนนศรีหมวดเกลา ซอยขางบานเลขที่ 29 (ซอยบุญเทียม) โดย

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 4.00-5.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 

195 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาว

รวมบอพักประมาณ 195 เมตร และงานอื่น ๆ  (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561-2564)เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่1/2560หนา60) ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) เปน

เงนิจํานวน 332,379 บาท ตั้งจายจากเงนิรายไดเปนเงนิจํานวน 987,621 บาท งบประมาณ 1,320,000 บาท 

(หนึ่งลานสามแสนสองหม่ืนบาทถวน) , ไมเหน็ชอบ ไมม ี, งดออกเสียง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 10 หรือโครงการที่ 10 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ คากอสรางถนนและทอระบายนํ้าถนนสุขสวัสดิ์

1 ซอย 2/1 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความ

ยาวประมาณ 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร ความยาว รวมบอพัก ประมาณ 50 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2560 หนา 57) ตั้ง

จายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 501,000 บาท (หาแสนหน่ึงพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหน่ึงป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

รายการ คากอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนสุขสวัสดิ์1 ซอย 2/1 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด
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กวางประมาณ 6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาว รวมบอพัก ประมาณ 50 เมตร และงาน

อื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้

ที่1/2560 หนา 57) ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 501,000 บาท (หาแสนหนึ่งพันบาท

ถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี , งดออกเสียง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 11 หรือโครงการที่ 11  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ คากอสรางปรับปรุงถนนทาคราวนอยตั้งแต

บรเิวณวัดทาคราวนอยถงึสามแยกเกาจาว โดยทําการเสรมิผิวพาราแอสฟลทคอนกรีต ขนาดกวาง

ประมาณ 8.00-10.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 1,110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2560 หนา 17) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 8,168,000 บาท (แปดลานหน่ึงแสนหกหมื่นแปดพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

รายการ คากอสรางปรับปรุงถนนทาคราวนอยตัง้แตบรเิวณวัดทาคราวนอยถงึสามแยกเกาจาว โดยทําการ

เสริมผิวพาราแอสฟลทคอนกรีต ขนาดกวางประมาณ 8.00-10.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว

ประมาณ 1,110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน

เทศบาล)  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1/2560  หนา 17) 

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 8,168,000 บาท (แปดลานหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพัน

บาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม ี, งดออกเสยีง 2 คน 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ลําดับที่ 12 หรือโครงการที่ 12 ที่ประชุมสภาฯ ลงมติยินยอมใหถอนโครงการน้ีฯ ออกไปแลว

นะครับ  

 

 ลําดับที่ 13 หรือโครงการที่ 13 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  คากอสรางปรับปรุงถนนพหลโยธิน  ตั้งแต

บริเวณสี่แยกขนสงถงึบริเวณสี่แยกดอนปาน โดยทําการเสริมผิวพาราแอสฟลทคอนกรีต ขนาด

กวางประมาณ 10.00-12.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 508 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 

เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก  และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2560 หนา 62) ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักการ

ชาง) งบประมาณ 5,047,000 บาท  (หาลานสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มตทิี่ประชุม  ทีป่ระชุมมีมตเิสียงขางมากจํานวน 16 เสยีง อนุมัตใิหกันเงนิฯ เปนเวลาอีกหน่ึงป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

รายการ คากอสรางปรับปรุงถนนพหลโยธนิ ตัง้แตบรเิวณส่ีแยกขนสงถึงบรเิวณสี่แยกดอนปาน โดยทําการ

เสรมิผวิพารา   แอสฟลทคอนกรีต ขนาดกวางประมาณ 10.00-12.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว

ประมาณ 508 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1/2560 หนา 62) ตั้งจายจาก

เงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 5,047,000 บาท (หาลานส่ีหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ    

ไมม ี, งดออกเสียง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 14 หรือโครงการที่ 14 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ คากอสรางปรับปรุงถนนและทางเทา ถนนวัง

ขวาซอยขางบานเลขที่ 215/1 ถึงบานเลขที่ 135 โดยทําการเสริมผิวพาราแอสฟลทคอนกรีต ขนาด

กวางประมาณ 7.40-11.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 248 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
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เมตร พรอมร้ือทางเทาเดิมออก แลวกอสรางใหม ขนาดกวางประมาณ 0.80-1.40 เมตร หรือตาม

สภาพ ความยาวรวมทางเขา-ออกประมาณ 445 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

(ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หนา 55) ตั้ง

จายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 2,424,000 บาท (สองลานสี่แสนสองหมื่นสี่พัน

บาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

รายการ คากอสรางปรับปรุงถนนและทางเทา ถนนวังขวาซอยขางบานเลขที่ 215/1 ถึงบานเลขที่ 135 โดย

ทําการเสรมิผวิพาราแอสฟลทคอนกรตี ขนาดกวางประมาณ 7.40-11.00 เมตร หรอืตามสภาพ ความยาว

ประมาณ 248 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมรื้อทางเทาเดิมออก แลวกอสรางใหม ขนาดกวาง

ประมาณ 0.80-1.40 เมตร หรอืตามสภาพ ความยาวรวมทางเขา-ออกประมาณ 445 เมตร และงานอื่น ๆ 

(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่

1/2560 หนา 55) ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 2,424,000 บาท (สองลานสี่แสนสอง

หม่ืนสี่พันบาทถวน) ,ไมเห็นชอบ ไมม ี, งดออกเสยีง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 15 หรือโครงการที่ 15 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ คากอสรางปรับปรุงทางเทาถนนสุเรนทรฝงตรง

ขามมูลนิธิลําปางสงเคราะห ตั้งแตถนนทาคราวนอยถงึถนนมนตรี  โดยทําการรื้อทางเทาเดมิออก 

แลวกอสรางใหม ขนาดกวางประมาณ 1.10-2.20 เมตร ความยาว รวมทางเขา-ออก ประมาณ 785 

เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หนา 59) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 

3,457,000 บาท (สามลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป   

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

รายการ คากอสรางปรับปรุงทางเทาถนนสุเรนทรฝงตรงขามมูลนิธิลําปางสงเคราะห ต้ังแตถนนทาคราว

นอยถึงถนนมนตร ี โดยทําการรื้อทางเทาเดมิออก แลวกอสรางใหม ขนาดกวางประมาณ 1.10-2.20 เมตร 

ความยาว รวมทางเขา-ออก ประมาณ 785 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หนา 59) ตั้งจายจากเงิน

รายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 3,457,000 บาท (สามลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ 

ไมม ี,งดออกเสียง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 16 หรือโครงการที่ 16 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ คากอสรางปรับปรุงทางเทา ถนนสุเรนทรฝง

มูลนิธิลําปางสงเคราะห ตั้งแตถนนทาคราวนอยถึงถนนมนตรี โดยทําการรื้อทางเทาเดิมออก แลว

กอสรางใหม ขนาดกวางประมาณ 1.00-2.10 เมตร ความยาว รวมทางเขา-ออก ประมาณ 775 

เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หนา 58) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 

3,243,000 บาท (สามลานสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี
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 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป   

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

รายการ คากอสรางปรับปรุงทางเทา ถนนสุเรนทรฝงมูลนิธิลําปางสงเคราะห ต้ังแตถนนทาคราวนอยถึง

ถนนมนตร ีโดยทําการรื้อทางเทาเดิมออก แลวกอสรางใหม ขนาดกวางประมาณ 1.00-2.10 เมตร ความ

ยาว รวมทางเขา-ออก ประมาณ 775 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่นสีป่ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1/2560 หนา 58) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก

การชาง) งบประมาณ 3,243,000 บาท (สามลานสองแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี ,       

งดออกเสยีง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 17 หรือโครงการที่ 17 แผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด  หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก รายการ คาปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาด

เทศบาล 4 (หนาบิ๊กซี) โดยทําการปรับปรุงอาคาร B เปนอาคารขายสินคา และอาคาร C เปนศูนย

อาหาร และหองน้ํา-สวม พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 2,100 ตารางเมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบ

แปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่

1/2560 หนา 38) ตั้งจายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) งบประมาณ 5,441,000 

บาท (หาลานสี่แสนสี่หมื่นหน่ึงพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 14 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากจํานวน 14 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป   

ในแผนงานการพาณชิย งานตลาดสด หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คาตอเติมหรอืดัดแปลงอาคารบานพัก 

รายการ คาปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หนาบิ๊กซี) โดยทําการปรับปรุงอาคาร B เปน

อาคารขายสินคา และอาคาร C เปนศูนยอาหาร และหองน้ํา-สวม พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 2,100 ตาราง

เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่1/2560 หนา38) ตัง้จายจากเงนิรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) งบประมาณ 

5,441,000 บาท (หาลานสี่แสนสี่หมื่นหน่ึงพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี , งดออกเสียง 4 คน 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ลําดับที่ 18 หรอืโครงการท่ี 18 ที่ประชุมสภาฯ ลงมติยนิยอมใหถอนโครงการน้ีฯ ออกไปแลว

นะครับ  

 

 ลําดับที่ 19 หรือโครงการที่ 19 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา 

หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง รายการ คาปรับปรุง

อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงคอนุกูล) โดยทําการปรับปรุงดาดฟาอาคารเรียนที่รั่ว 

ปรับปรุงฝาเพดาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการ

จัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) หนา 4-81) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 200,000 บาท 

(สองแสนบาทถวน)  

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ ไมม ี

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป    

ในแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง รายการ คาปรับปรุงอาคารเรยีน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงคอนุกูล) 

โดยทําการปรับปรุงดาดฟาอาคารเรียนที่รั่ว ปรับปรุงฝาเพดาน และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 4-81) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 

200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม ี, งดออกเสยีง 2 คน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ลําดับที่ 20 หรอืโครงการที่ 20 ที่ประชุมสภาฯ ลงมติยนิยอมใหถอนโครงการนี้ฯ ออกไปแลว

นะครับ  
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 ลําดับที่ 21 หรือโครงการที่ 21  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หมวดคาที่

ดินและสิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  คาปรับปรุงอาคารมิวเซียม  เพื่อเปน

พิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง โดยทําการปรับปรุงอาคารในสวนที่เหลือ เชน ผิวพ้ืน ผิวผนัง

ภายใน ติดตั้งดวงโคม-อุปกรณ งานครุภัณฑสํานักงาน หองพยาบาล เคานเตอรประชาสัมพันธ

และชั้นจําหนายของที่ระลึก ปายจอ LED ติดตั้งระบบเสียงในหองมัลติมเิดีย และงานอื่น ๆ (ตาม

แบบแปลนเทศบาล) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หนาที่ 18 ลําดับที่ 1 และแกไข แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3/2561 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก

การศกึษา) งบประมาณ 4,200,000 บาท (สี่ลานสองแสนบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 10 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ 5 เสยีง 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากจํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป   

ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง คากอสรางสิ ่ง

สาธารณูปโภค รายการ คาปรับปรุงอาคารมิวเซยีมเพื่อเปนพิพิธภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง โดยทําการ

ปรับปรุงอาคาร ในสวนที่เหลือ เชน ผิวพื้น ผิวผนังภายใน ติดตัง้ดวงโคม-อุปกรณ งานครุภัณฑสํานักงาน 

หองพยาบาล เคานเตอรประชาสัมพันธและชั้นจําหนายของที่ระลึก ปายจอ LED ติดตั้งระบบเสียงใน

หองมัลติมิเดีย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หนาที่ 18 ลําดับที่ 1 และแกไข แผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงิน

รายได (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 4,200,000 บาท (สี่ลานสองแสนบาทถวน) , ไมเห็นชอบ 5  เสียง , 

งดออกเสยีง 3 คน 

 

 ลําดับที่ 22  หรือโครงการที่ 22  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1  เพื่อจาย
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เปนคาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 130,000 บาท สําหรับ

พิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1) มีหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 CORE) หรือดีกวาสําหรับคอมพิวเตอรแมขาย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.7 GHzจํานวนไมนอย

กวา 1 หนวย 2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มหีนวยความจํา

แบบ Cache Memory ไมนอยกวา 11 MB 3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือ

ดกีวา มขีนาด ไมนอยกวา 8 GB 4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0,1,5  5) มหีนวย

จัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 

รอบตอนาท ีหรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 200 GB  จํานวนไม

นอยกวา 2 หนวย  6) มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 

(External) จํานวน 1 หนวย 7) มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง  8) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา 

ขนาดไมนอยกวา 17 น้ิว จํานวน 1 หนวย 9) ม ีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap 

จํานวน 2 หนวย  (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)  เปนไป

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 

2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 

หนาที่ 5 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 130,000 บาท (หน่ึงแสน

สามหมื่นบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ  ไมมี 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป   

ในแผนงานการศกึษา งานศกึษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 

เปนเงิน 130,000 บาท สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังน้ี 1) มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU)แบบ 8 แกนหลัก (8 CORE) หรอืดีกวาสําหรับคอมพิวเตอร

แมขาย (Server) โดยเฉพาะและมคีวามเร็ว สัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไมนอยกวา 1.7 GHzจํานวนไมนอยกวา 
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1 หนวย 2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory ไมนอยกวา 11 MB 3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ ECC DDR4 หรือดีกวา มีขนาด ไมนอย

กวา 8 GB 4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0,1,5  5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) 

ชนิด SCSI หรอื SAS หรอื SATA ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที หรอื ชนิด Solid State 

Drive หรอืดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 200 GB  จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย  6) มี DVD-ROM หรือ

ดีกวา แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 7) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง  8) มี

จอภาพแบบ LED หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 9) มี Power Supply แบบ 

Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย  (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร)  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1134  ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 

4/2561 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1 ต้ังจายจากเงนิรายได (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 130,000 บาท (หนึ่งแสน

สามหม่ืนบาทถวน) , ไมเหน็ชอบ ไมม ี, งดออกเสยีง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 23  หรือโครงการที่ 23  แผนงานการศกึษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หมวดคา

ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร รายการ อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 

ชอง แบบที่ 1 เพื่อจายเปนคาอุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 

จํานวน 3 ตัวๆ ละ 6,200 บาท เปนเงิน 18,600 บาท สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง    

(มวิเซยีมลําปาง) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1) มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ 

OSI Model 2) มชีองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดกีวา จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 3) มสีัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเช่ือมตอระบบ

เครือขายทุกชอง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) เปนไปตาม

หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มถิุนายน 2558 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หนาที่ 

5 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 18,600 บาท (หนึ่งหมื่นแปด

พันหกรอยบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 15 เสียง ครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ  ไมมี 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 15 เสยีง อนุมัตใิหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป  ใน

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 เพื่อจายเปนคาอุปกรณกระจายสัญญาณ 

(L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 จํานวน 3 ตัวๆ ละ 6,200 บาท เปนเงิน 18,600 บาท สําหรับ

พพิธิภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง (มิวเซยีมลําปาง) โดยมคีุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1) มีลักษณะการทํางาน

ไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 2) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรอืดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 3) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางาน

ชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 

2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4/2561 หนาที่ 5 

ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 18,600 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันหกรอยบาท

ถวน) , ไมเห็นชอบ  ไมม ี, งดออกเสยีง 3 คน 

 

 ลําดับที่ 24  หรือโครงการที่ 24  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access point) 

เพ่ือจายเปนคาอุปกรณกระจายสัญญาณ (Access point) แบบที่ 1 จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,700 บาท 

เปนเงนิ 11,400 บาท สําหรับพพิธิภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) โดยมีคุณลักษณะ 

ดังนี้ 1) สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b,g,n และ ac ไดเปนอยางนอย 2) สามารถ

ทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz  3) สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WEP,WPA 

และ WPA2 ไดเปนอยางนอย 4) มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  5) สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน 

IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกวา 6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทาง

โปรแกรม Web Browser ได (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 

มถิุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

4/2561 หนาที่ 5 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 11,400 บาท (หน่ึง

หมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) 



 

 

148

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ  ไมมี 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ 

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access point) เพื่อจายเปนคาอุปกรณกระจายสัญญาณ (Access point) 

แบบที่ 1 จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,700 บาท เปนเงนิ 11,400 บาท สําหรับพิพิธภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง 

(มิวเซียมลําปาง) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b,g,n และ ac ได

เปนอยางนอย 2) สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz  3) สามารถเขารหัสขอมูลตาม

มาตรฐาน WEP,WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย 4) มีชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  5) สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 

802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกวา 6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web 

Browser ได (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) เปนไปตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หนาที่ 5 ลําดับที่ 3 ต้ังจาย

จากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 11,400 บาท (หน่ึงหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) , ไมเห็นชอบ  

ไมม ี, งดออกเสียง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 25  หรือโครงการที่ 25  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หมวดคา

ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที่ 

1 เพื่อจายเปนคาอุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที่ 1 จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 50,000 

บาท สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) โดยมีคุณลักษณะดังน้ี  1) เปน

อุปกรณ Appliance หรือ อุปกรณ คอมพิวเตอรที่ไดมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ 

(logs or Events) ที่เกิดข้ึนในอุปกรณที่เปน appliances และ non-appliances เชน Firewall, 

Network Devices ตางๆ  ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือขายและระบบฐานขอมูล

เปนตน ไดอยางนอย 3 อุปกรณตอระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) 

เดียวกันได 2) มีระบบการเขารหัสขอมูลเพื่อใชยืนยันความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บตาม



 

 

149

มาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกวา 3) สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ 

เชน Router,Switch,Firewall,VPN,Server เปนตน ได 4) สามารถบริหารจัดการอุปกรณผาน

มาตรฐาน HTTPS,Command Line Interface และ SSH ได 5) สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง 

ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรฉบับที่มีผลบังคับใช โดยได

รับรอง มาตรฐานการจัดเก็บและ รักษาความปลอดภัย ของ log file ที่ไดมาตรฐาน เชน มาตรฐาน

ของศูนย อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-2560) เปนตน 6) สามารถทํา

การสํารองขอมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ DVD หรือ 

External Storage เปนตน ได 7) สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวนิาที (Events per Seconds) 

ไดไมนอยกวา 1,000 eps (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 

มถิุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

4/2561 หนาที่ 5 ลําดับที่ 4  ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 50,000 บาท (หา

หมื่นบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ  ไมมี 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ 

อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครอืขาย แบบที่ 1 เพื่อจายเปนคาอุปกรณจัดเก็บ  Log File ระบบเครือขาย 

แบบที่ 1 จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 50,000 บาท สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้  1) เปนอุปกรณ Appliance หรือ อุปกรณ คอมพิวเตอรที่ไดมาตรฐาน สามารถเก็บ

รวบรวมเหตุการณ (logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณที่เปน appliances และ non-appliances เชน 

Firewall, Network Devices ตางๆ  ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือขายและระบบฐานขอมูล

เปนตน ไดอยางนอย 3 อุปกรณตอระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) เดียวกันได     

2 )  มีระบบการเข ารหัสขอ มูล เพื่ อ ใช ยื นยันความถู กตองของขอ มูลที่ จั ด เ ก็บตามมาตรฐาน                  

MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกวา 3) สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน 

Router,Switch,Firewall,VPN,Server เปนตน ได 4) สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน 



 

 

150

HTTPS,Command Line Interface และ SSH ได 5) สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรฉบับที่มีผลบังคับใช โดยไดรับรอง มาตรฐาน

การจัดเก็บและ รักษาความปลอดภัย ของ log file ที่ไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกส

และคอมพวิเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-2560) เปนตน 6) สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Backup) 

ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ DVD หรอื External Storage เปนตน ได 7) สามารถ

จัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาที (Events per Seconds) ไดไมนอยกวา 1,000 eps (ตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หนาที่ 5 ลําดับที่ 4  ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักการศึกษา) 

งบประมาณ 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) , ไมเห็นชอบ  ไมม ี, งดออกเสยีง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 26  หรือโครงการที่ 26  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 2 kVA เพื่อจายเปนคา

เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 2 kVA จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 13,000 บาท สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรู

เมอืงลําปาง (มิวเซียมลําปาง) โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 1) มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 2 kVA 

(1,200 Watts)  2) มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 200+/-20%  3) มชีวงแรงดันไฟฟา 

Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-10% 4) สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 

นาท ี(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) เปนไปตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หนาที่ 6 ลําดับที่ 5 

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ  ไมมี 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชมุมมีตเิสียงขางมากจํานวน 16 เสยีง อนุมัตใิหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป  ใน

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 kVA เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 kVA จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 
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13,000 บาท สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) โดยมีคุณลักษณะดังนี้  1) มี

กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 2 kVA (1,200 Watts)  2) มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 

200+/-20%  3) มชีวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-10%  4) สามารถสํารองไฟฟาที่ Full 

Load ไดไมนอยกวา 5 นาที (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร) เปนไป

ตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หนาที่ 6 ลําดับ

ที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 13,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน) ,          

ไมเห็นชอบ  ไมม ี, งดออกเสยีง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 27  หรือโครงการที่ 27  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 3 kVA เพื่อจายเปนคา

เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 3 kVA จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงนิ 37,000 บาท สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรู

เมืองลําปาง (มวิเซียมลําปาง) โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 1) มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3 kVA 

(2,100 Watts) 2) มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 200+/-25% 3) มีชวงแรงดันไฟฟา 

Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-5% 4) สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที (ตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2561 หนาที่ 6 ลําดับที่ 6 

ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ  ไมมี 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 3 kVA เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 3 kVA จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 

37,000 บาท สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) มี

กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3 kVA (2,100 Watts) 2) มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 
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200+/-25% 3) มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-5%  4) สามารถสํารองไฟฟาที่ Full 

Load  ไดไมนอยกวา 5 นาที (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร) เปนไป

ตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2561 หนาที่ 6 ลําดับ

ที่ 6 ต้ังจายจากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) , ไมเห็นชอบ  ไมม ี, งดออกเสยีง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 28  หรือโครงการที่ 28  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคา

ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด LED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบที่ 1 เพื่อจายเปนคาเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Net 

work แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 7,900 บาท สําหรับพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง    

(มิวเซียมลําปาง) โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 

dpi  2) มคีวามเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาท ี(ppm) 3) สามารถพิมพเอกสารกลับ

หนาอัตโนมัตไิด  4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  5) มีชองเช่ือมตอ 

(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 6) มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงาน

ผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได 7) มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน  8) สามารถ

ใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หนาที่ 6 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา) 

งบประมาณ 7,900 บาท (เจ็ดพันเการอยบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ  ไมมี 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ 
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เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพชนิด

เลเซอร หรอืชนิด LED ขาวดํา ชนิด Net work แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 7,900 บาท สําหรับ

พพิธิภัณฑการเรยีนรูเมืองลําปาง (มิวเซยีมลําปาง) โดยมคีุณลักษณะดังนี้ 1) มีความละเอยีดในการพิมพไม

นอยกวา 1,200x1,200 dpi  2) มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) 3) สามารถ

พิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 5) มีชอง

เช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 6) มีชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอืดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรอืสามารถใชงานผาน

เครอืขายไรสาย (Wi-Fi) ได 7) มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน  8) สามารถใชไดกับ A4 , 

Letter , Legal และ Custom (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) เปนไป

ตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หนาที่ 6 ลําดับ

ที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 7,900 บาท (เจ็ดพันเการอยบาทถวน) ,         

ไมเห็นชอบ  ไมม ี, งดออกเสยีง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 29 หรือโครงการที่ 29 แผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล  หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก รายการ คาปรับปรุงศูนยบริหาร

สมรรถภาพทางกาย(สวนเขลางคฟตเนส) โดยทําการปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถดานลาง พื้นที่ใชสอย

ประมาณ 42 ตารางเมตร เปนหองออกกําลังกาย ปรับปรุงพ้ืน ผนัง ฝาเพดาน กั้นผนัง และประตู

หนาตาง ตดิตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวาง ตดิตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 48,000 บีทยีู 1 

เคร่ือง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หนา 26 และแกไข แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หนา 1 งบประมาณ 365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหาพัน

บาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 12 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ  3  เสยีง 
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 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 12 เสยีง อนุมัตใิหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป  ใน

แผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลง

อาคารบานพัก รายการ คาปรับปรุงศูนยบริหารสมรรถภาพทางกาย(สวนเขลางคฟตเนส) โดยทําการ

ปรับปรุงพื้นที่จอดรถดานลาง พื้นที่ใชสอยประมาณ 42 ตารางเมตร เปนหองออกกําลังกาย ปรับปรุงพื้น 

ผนัง ฝาเพดาน กัน้ผนัง และประตูหนาตาง ตดิตัง้ดวงโคมไฟฟาสองสวาง ตดิตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวนขนาด 48,000 บีทยีู 1 เครื่อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ี

ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หนา 26 และแกไข แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 หนา 1 งบประมาณ 365,000 บาท (สามแสนหก

หม่ืนหาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ 3 เสียง , งดออกเสียง 3 คน 

 

 ลําดับที่ 30 หรือโครงการที่ 30 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก รายการ ปรับปรุงหองทํางานอาคาร

สํานักการชาง-กองคลัง ชั้น 3 และชั้น 4 ไวสําหรับใชเปนหองทํางานรองปลัดเทศบาลและหัวหนา

สํานักปลัดโดยปรับปรุงพื้น ผนัง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หนาที่ 61 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได 

(สํานักปลัดเทศบาล) งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ  ไมมี 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลง

อาคารบานพัก รายการ คาปรับปรุงศูนยบริหารสมรรถภาพทางกาย(สวนเขลางคฟตเนส) โดยทําการ

ปรับปรุงพื้นที่จอดรถดานลาง พื้นที่ใชสอยประมาณ 42 ตารางเมตร เปนหองออกกําลังกาย ปรับปรุงพื้น 

ผนัง ฝาเพดาน กัน้ผนัง และประตูหนาตาง ตดิตัง้ดวงโคมไฟฟาสองสวาง ตดิตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวนขนาด 48,000 บีทยีู 1 เครื่อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ี

ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หนา 26 และแกไข แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
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(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 หนา 1 งบประมาณ 365,000 บาท (สามแสนหก

หม่ืนหาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม ี, งดออกเสียง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 31 หรือโครงการที่ 31 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนน

ไฮเวยลําปาง-งาว  ซอยขางบานเลขที่ 285 ถึงบริเวณบานเลขที่ 142/31 โดยทําการกอสราง

ถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 10.00-14.00 เมตร ความยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอ

ระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ทั้งสองขางทางความยาวรวมบอพัก 104 เมตร และงานอื่นๆ 

(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 4/2561 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1 (ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานเคหะและชุมชน) งบประมาณ 655,000 

บาท (หกแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ  ไมมี 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  หมวดคาที ่ดนิและสิ ่งก อสร าง ประเภทคาก อสร างสิ ่ง

สาธารณูปโภค รายการ คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนไฮเวยลําปาง-งาว ซอยขางบานเลขที่ 285 

ถึงบริเวณบานเลขที่ 142/31 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 10.00-14.00 เมตร ความยาว 52 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ทั้งสองขางทางความยาวรวมบอ

พัก 104 เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1 (ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานเคหะและชุมชน) 

งบประมาณ 655,000 บาท (หกแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน) , ไมเห็นชอบ ไมม ี, งดออกเสียง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 32 หรือโครงการที่ 32 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ถนน

พระบาท ซอย 6 ซอยขางบานเลขที่ 4 ถงึบานเลขที่ 17 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง

ประมาณ 4.00-7.00 เมตร ความยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางระบบทอระบายน้ํา    
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ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 144 เมตรและงานอื่นๆ (ตามแบบแปลน

เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 

หนาที่ 3 ลําดับที่ 2 งบประมาณ 797,000 บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 16 เสียง ครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ  ไมมี 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 16 เสียง อนุมัตใิหกันเงินฯ เปนเวลาอีกหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ ่ง

สาธารณูปโภค รายการ คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยขางบานเลขที่ 4 ถึง

บานเลขที่ 17  โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 4.00-7.00 เมตร ความยาว 144 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมวางระบบทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 144 

เมตรและงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4/2561 หนาที่ 3 ลําดับที่ 2 งบประมาณ 797,000 บาท (เจ็ดแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันบาท

ถวน) , ไมเห็นชอบ ไมมี , งดออกเสียง 2 คน 

 

 ลําดับที่ 33 หรือโครงการที่ 33 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางปรับปรุงวงเวียนนํ้าพุสถานี

รถไฟและสถานที่โดยรอบ  โดยปรับปรุงน้ําพุวงเวียนรถไฟใหม โดยการขยายวงเวียนปองกัน

อุบัติเหตุ รอบนอกเพ่ิมขึ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 13.00 เมตร เปลี่ยนรูปทรงประติมากรรม 

ภายในสระน้ําพุใหมติดตั้งไฟฟาสองสวางและงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2561 หนา 4  ลําดับ 3 (ยุทธศาสตรที่ 

4 แผนงานเคหะและชุมชน) งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป ในโครงการนี้ โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เหน็ชอบ 13 เสียง ครับ 
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จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมอืครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมเหน็ชอบ  ไมมี 

 มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมากจํานวน 13 เสยีง อนุมัตใิหกันเงนิฯ เปนเวลาอกีหนึ่งป  ใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสร าง ประเภทคาก อสร างสิ ่ง

สาธารณูปโภค รายการ คากอสรางปรับปรุงวงเวียนน้ําพุสถานีรถไฟและสถานที่โดยรอบ โดยปรับปรุง

น้ําพุวงเวียนรถไฟใหม โดยการขยายวงเวียนปองกันอุบัติเหตุ รอบนอกเพิ่มข้ึน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

13.00 เมตร เปลี่ยนรูปทรงประตมิากรรม ภายในสระน้ําพุใหมตดิตัง้ไฟฟาสองสวางและงานอื่นๆ (ตามแบบ

แปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 4/2561 หนา 

4  ลําดับ 3  (ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานเคหะและชุมชน) งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน ,   

ไมเห็นชอบ  ไมม ี, งดออกเสียง 5 คน 

 

ระเบยีบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ   

          จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไมครับ เชิญ        

นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

 นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง มีเรื่องอยากจะนําเรียนไปยังฝายบริหาร

เกี่ยวกับกรณีของผูประสบเหตุที่เสียชวีิตตรงบริเวณน้ําพุ ซึ่งในการรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ผานมา ผมได

นําเรียนในที่ประชุมวา ทางเทศบาลไดดําเนินการตามหนาที่ตามกฎหมายก็คือ การเรียกรองคาชดเชยใน

การซอมแซมจากทางญาติก็คอื คุณแมของผูเสยีชวีติ ซึ่งทางญาตไิดประสานแจงมาวา เขาไมไดมีทรัพยสิน

หรอืสิ่งอื่นใดที่จะมาชดเชยใหในสวนนี้ ทางทานนายกฯ ก็ใหคําตอบวาเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งผมเองก็ไดไป

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมมาแลว ข้ันตอนดังนี้ ผมฝากเรียนทานประธานฯ ผานยังไปทานนายกฯ วาใน

สวนของผูที่ประสบเหตุเสียชีวติ เปนทายาทของผูที่ไดรับจดหมายตดิตามทวงหน้ี ทวงคารับผดิชอบ คาซอม

จากทางเทศบาล ซึ่งในขอเท็จจริง หากผูเปนทายาทเปนญาติเกี่ยวพันกัน ไมไดรับทรัพยมรดกเพียงพอที่

จะตองชดเชยในสวนที่ถูกทวงถาม ก็ไมจําเปนที่จะตองชดเชยให และก็พันกันเปนงูกินหางไปวา ถาผูที่ถูก

เรยีกรองใหมาชําระชดเชย ไมไดมาชําระชดเชย เหตุเพราะวา ไมไดมีทรัพยมรดกเพยีงพอที่จะไดรับ เพียง

พอที่จะมาชดเชยคาซอมแซมความเสียหาย และก็เกี่ยวกันไปยังของกลางในคดี ก็คือซากรถ ซึ่งก็อยูที่

โรงพัก ทางเจาหนาที่ก็ติดตอใหไปเอาซากรถออก ทางเขาก็ไมมีเงนิที่จะมาชดเชยใหกับทางเทศบาล ยังไง

ขอฝากทานนายกฯ ชวยพจิารณานะครับวา ถาพสิูจนขอเท็จจรงิแลววา ผูที่ถูกทวงติดตามทวงถามจากทาง
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เทศบาล เขาไมไดมีทรัพยมรดกเพียงพอที่จะมาชดเชยคาเสียหาย ก็ขอใหทานพิจารณาใหเปนไปตาม

ระเบยีบกฎหมายวาจะดําเนนิการอยางไรใหเรื่องยุตไิด ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ 

 นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ   

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง มีเรื่องสําคัญที่จะตอง

กราบเรียนถามทานประธานฯ วา รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ซึ่งไดผานมติ

จากสภาแหงนี้ในวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผานมาแลว ขอกราบเรยีนถามวา ไดสงเรื่องให

ผูวาราชการจังหวัดเพื่อเห็นชอบแลวหรอืยัง และไดประกาศบังคับใชแลวหรอืยัง และเมื่อใด ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

เกี่ยวกับรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏชัดแจงวา ที่ประชุม

เสยีงขางมากไดลงมตใิหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 จากนัน้ทางสภาแหง

นี้ไดดําเนินการนํารางเทศบัญญัติดังกลาวฯเสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหความเห็นชอบตาม พรบ. 

เทศบาลฯ ที่กําหนดไว ผมขอเรียนวา ทางผูวาราชการจังหวัดฯไดพิจารณาแลว ไดทําหนังสือเรียนมายัง

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง โดยใหความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 

2562 จากนั้นทางประธานสภาเทศบาลไดนํารางเทศบัญญัติดังกลาว เสนอนายกเทศมนตรีนครลําปาง  

เพื่อลงนามประกาศใชเปนเทศบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯไดกําหนดไวแลว และตอนนี้ราง         

เทศบัญญัตดิังกลาว คงอยูในช้ันที่นายกเทศมนตรีจะไดลงนามและประกาศใชเปนเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2562 ตอไปครบั ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ    

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทานเลขานุการ

สภาฯ ที่ไดแจงใหทราบ ใครขอเรยีนถามเพิ่มเตมิวา ทานผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบแลว ทานไดมี

ขอคดิเหน็และขอแนะนําอยางไรบางหรอืไม ถามขีอไดโปรดแจงใหที่ประชุมทราบดวย ขอบคุณครบั 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เทศบัญญัติฯ ไดสงใหกับทางทานนายกฯ แลวนะครับ เชญิ นายแพทยวัฒนาฯ                
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นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ   

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่กระผมเรียนถาม

ทานประธานฯ ไปเม่ือสักครูนั้นคือ เมื่อผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบแลว ทานไดมีความเห็น

ประกอบเรื่องงบประมาณตามที่ไดแจงไปยังทานประธานสภาอยางไรบาง ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) หากนายแพทยวัฒนาฯ สนใจ ขอดูไดที่นายกเทศมนตรนีะครับ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่กระผมกราบเรียนเรื่องนี้

ก็คอื ควรที่จะมาพูดในสภาแหงน้ี ใหสมาชกิสภาไดรับทราบดวยวา ในการเห็นชอบนัน้มีขอแนะนําหรอือะไร

ที่เกี่ยวกับงบประมาณฉบับดังกลาววาอยางไรบาง ไมใชเรื่องที่ปกปด เพราะอยางไรก็ตองประกาศบังคับใช 

และในฐานะสภาซึ่งเปนผูพิจารณารางเทศบัญญัติดังกลาว เมื่อไดผานไปแลว ในวาระที่ 3 นั้น เพื่อใหตรา

เปนเทศบัญญัติบังคับใช ตามอํานาจหนาที่และกฎหมายของทานผูวาราชการจังหวัดฯ ก็ตองเห็นชอบ     

เมื่อทานเห็นชอบแลว ทานมีขอคิดเห็นหรือขอแนะนําประการใด สมาชิกสภาฯ ผูอนุมัติก็ควรจะตองไดรับ

ทราบดวย จะเปนการถูกตองมากกวานะครับ ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ไมมรีะเบยีบวาระการประชุมฯ ที่จะตองเอางบประมาณฯมาแจงใหทีป่ระชุมทราบ นะครับ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่องเทศบัญญัติเปนเรื่อง

ที่สําคัญมากที่สุด เหตุที่กระผมนําเรียนเรื่องนี้ ผมอยากจะใหพี่นองประชาชนไดรับทราบดวยวา ทานผูวา

ราชการจังหวัดฯ มคีวามเห็นประกอบรางน้ีอยางไร 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  ไมใชวาจะไมใหดูนะครับ แตไมมีในระเบียบวาระที่ใหเอางบประมาณประจําปฯ มาแจง          

ที่ประชุมฯนะครับ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  น่ีไมใชญัตติเรื่องใด ๆ 

ผมเรียนถามวา รางเทศบัญญัติที่ผานการประชุมสภาไปแลวไดรับอนุมัติเมื่อใด และจะประกาศบังคับใช

เม่ือใด ถาขึ้นอยูกับฝายบรหิารก็ไมเปนปญหา แตมีเรื่องที่สําคัญซึ่งผมจะเปดเผยเล็ก ๆ ใหทานประธานฯ

ทราบไววา ยอดเงินงบประมาณรายจายที่อนุมัติมาและที่ผานสภาแหงนี้ไมตรงกันนะครับ ผิดไปประมาณ

หกลานกวาบาท ขอบคุณครับ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชกิทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อกีหรอืไมครับ เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ     

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จะเปนประเด็นติดตาม

สอบถามเรื่องที่เคยคุยในสภาแหงนี้ต้ังแตป 2558 ขออนุญาตเอยนามนะคะ ทาน สท.สมหมาย พงษไพบูลย 

ไดติดตามเรื่องรานอาหารที่รุกล้ําทางเทา และแมน้ําวัง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 วา ไดมีรานอาหาร    

รุกล้ําแมน้ําวังตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 และถัดมามีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง สท.สมหมายฯ ก็ได

ติดตามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ก็ยังไมไดมีการดําเนินการใด ๆ นะคะ ตอมาครัง้ที่ 

3 ทานนายแพทยวัฒนาฯ ก็ไดติดตามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ก็ไดรับคําตอบวา        

มหีนังสือจากสํานักการชาง มีคําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 ที่ ลป 52004/2999 วันที่ 8 มิถุนายน 

2558 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดังกลาวรื้อถอนอาคารทั้งหมดภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับ

คําสั่ง ตอนนี้ป 2561 แลว ไมทราบวาในสวนน้ี ฝายบริหารไดดําเนินการอะไรไปบางแลวหรือยัง และอีก

ประเด็นหนึ่งคอื ดิฉันไดขอเอกสารดังกลาวไป ก็ยังไมไดรับคําตอบวาจะไดเอกสารหรือไม ขอเรียนถามทาง

ฝายบรหิารดวยวา ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร ดฉิันตองไดรับเอกสารฉบับนี้ใชหรอืไมคะ 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบรหิาร ชี้แจงครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตชี้แจงสั้น ๆ  นะครับวา เรื่องดังกลาว

อยางที่ทานสมาชิกสภาไดสอบถามมาวา ขอเอกสารดังกลาว ซึ่งเอกสารดังกลาวผมไดมอบให

คณะกรรมการขอมูลขาวสาร ซึ่งทางคณะกรรมการขอมูลขาวสารจะนัดประชุมวันไหน และจะใหหรอืไมให 

ผมคงตอบเองไมได อยูที่มติของคณะกรรมการ ผมก็ไมไดติดตาม เพราะหนังสือเขาถึงผมเม่ือวันนี้เอง   

ชวงเชากอนที่จะประชุมสภา ตัง้แตตอนนัน้ถึงตอนนี้ก็ยังไมมกีารนัดประชุม ขอบคุณมากครบั 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ทานนายกฯ ยังไมไดตอบ    

นะคะวาไดดําเนินการไปแลวอยางไรบาง หลังจากมีหนังสือฉบับนี้นะคะ เม่ือสักครูไดอานใหฟงแลววาเปน

คําสั่งใหรื้อถอน 

จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) เชิญ ฝายบรหิาร ชี้แจงครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค  นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่องดังกลาว ถาผมจําไมผิดมีการรองเรียน

ทางจังหวัดและรองเรยีนมายังเทศบาล ในสวนของเทศบาลหลังจากที่เราแจงแลว เราแจงใหทางกรมเจาทา 
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เรยีบรอยแลว ถาผมจําไมผดิ สวนที่สอง จังหวัดใหทางเทศบาลไดชี้แจง และเราไดชี้แจงใหกับทางจังหวัด 

แตก็เงียบไปในสวนของจังหวัดก็ไมมีหนังสือตอบมาอีก สวนของกรมเจาทา ผมก็ไมไดติดตาม ถาผมจํา   

ไมผดิ ก็ยังไมไดรับคําตอบจากกรมเจาทาวาจะดําเนนิการอยางไร ขอบคุณมากครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ      

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริง ๆ แลวสํานักการชางมี

คําสั่งใหรื้อถอนภายใน 60 วัน ไมทราบวาตามระเบียบแลวถือเปนที่สุดหรือไม หรือจะตองเอาเรื่องนี้ไป

ปรึกษากับหนวยงานอื่น ๆ อีก และเทศบาลไมมีอํานาจสั่งการใด ๆ เลย กรณีวากอสรางโดยไมไดรับ

อนุญาตหรือรุกล้ําทางสาธารณะ ทานสามารถปลอยใหเขาทําโดยพลการ และอางวาตองรอคําสั่งจาก

หนวยงานอื่น ๆ ถูกตองหรือไมคะ และกับกรณีรายอื่น ๆ ทําไมทานจึงเรงรัดเขมงวดในการใหรื้อถอน                                 

อาคารหรอืไมอนุญาตการกอสรางน้ัน แบบนี้สองมาตรฐานหรอืไมคะ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ) นายบรบิูรณ  บุญยูฮง 

นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ  บุญยูฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง มีชาวบานในชุมชนฝากมาวา ชุมชนบาน 

ดงไชยขอใหเรงจัดเก็บขยะใหถ่ีขึ้น เนื่องจากตกคางมาก เทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

 จาสิบเอกสมบูรณ  บรรจงจิตต  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีทานใดจะเสนอเรื่อง  

อื่น ๆ ในวันนี้เราก็ไดดําเนนิการประชุมฯ ตามระเบียบวาระครบถวนและเสร็จสิ้นเรยีบรอยแลว ขอขอบคุณ

ทุกทานทีเ่ขารวมประชุมในวันนี้ ผมขอปดการประชุมฯครับ 

เลกิประชุม  เวลา  16.30 น. 

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

(นายจาตุรงค  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

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

(สมบูรณ  บรรจงจิตต) 

รองประธานสภาเทศบาล ปฏบิัตหินาที่แทน 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

หมายเหตุ  ที่ประชุมสภาฯ ไดมีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ   

 ครัง้ที่ 2 ประจําป 2561 วันพฤหัสบดทีี่ 27 กันยายน 2561 ในการประชุมสภาเทศบาลนคร 

              ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2561 วนัจันทรที่ 24 ธันวาคม 2561   
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