
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมยัวสิามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 

วันศุกรที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

    

รายนามผูเขาประชุม 

  1. นายกติติ จวิะสันตกิาร        ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  2. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

  3. นายจาตุรงค พรหมศร สมาชกิสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

  4. นายสุบนิ ชุมตา สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

  5. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

  6. นายพทิักษ แสนชมภู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  7. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  8. นายสันต ิ เขยีวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  9. นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

  10. นายจรูญ เติงจันตะ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 11. นายสมบูรณ คุรุภากรณ       สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 12. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 13. นายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

 14. พันตรวีชิานนท แดงสรอย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 15. นายเกษม ปญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผูไมมาประชุม 

 1. นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัต ิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากจิ) 

 2. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 

 3. นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 

 4. นางสุดารัตน บุญม ี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาปวย) 

รายนามผูเขาประชุม (ฝายบรหิาร) 

 1. นายกติติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 3. นายสุรทัศน พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 6. นางจันทรสม เสยีงด ี ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 7. นางละมัย บุญยง ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 8. นายสุคนธ อนิเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง  

 9. นายสมภพ สุวรรณปญญา เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 1. นายชาตรี สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายพรีะยศ วริัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 4. นางสาวอุษา สมคดิ ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 

 5. นายพัฒนา ราชกรม ผูอาํนวยการสํานักการชาง 

 6. นางวรรณศรี อนิทราชา ผูอํานวยการกองวิชาการ 

 7. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

 8. นายวิชญศคิภัทร วงศมณ ี ผูอาํนวยการกองสาธารณสุข 

   และสิ่งแวดลอม 

 9. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

   รก.ผูอํานวยการกองคลัง 

 10. นายสวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 11. นายมนัส ใหมคํา หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป 

 12. ส.ต.ต.หญิงฐติิรัตน คุณชมภู หวัหนาฝายสงเสรมิกิจการขนสง 

  13. นางสาววไิล             วงศพรม             หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

 14. นายสุรทัศน กองสุรกานต หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 15. นายอสิรารัฐต ไสยวงศ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

 16. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนาฝายกิจการสภา 

 17. นางเบญจวรรณ จนิตนพงคพันธุ นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 18. นางสาวฉลัทชา ปดสาพันธุ นักวชิาการพัสดุชํานาญการ  

 19. นางเลศิลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 20. นางสุพัตรา จันทรศรี พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 

 21. นางสาวพมิพณารา  ทองคํา            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 
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ผูเขารวมรับฟงการประชุม 

 1. นายสาตรา โสภณรัตนากร ประธานชุมชนกาดกองตาเหนอื 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้   

เปนการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 บัดนี้สมาชิกสภาฯ   

ไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหนาสวนการงาน

ของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผูที่สนใจไดเขารวมรับฟงการประชุมครั้งนี้ดวย และไดเวลาตามกําหนด

นัดหมายในการประชุมครั้ง น้ีแลว คือ เวลา 09.30 น. ในการนี้ กระผมนายจาตุรงค พรหมศร             

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล        

นครลําปาง ไดข้ึนมาปฏบิัตหินาที่เปนประธานฯ ในที่ประชุมครัง้นี้ ขอเชญิครับ                                                                                                                               

นายกิตต ิจิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนีเ้ปนการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมฯ  และสมาชิกสภาฯ    

มาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตอนรับผูเขารวม

ประชุมทุกทาน ที่มารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวยความยินดียิ่ ง  กอนที่จะดําเนินการประชุม

ในระเบยีบวาระที่ 1 ขอเชญิทานเลขานุการสภาฯ อานประกาศฯ และหนังสอืจากเทศบาลนครลําปาง เชิญครบั 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน  กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ 

สมัยที่  2 ประจําป 2562 ในวันนี้  ในระเบียบวาระที่  1 ตามที่ทานประธานสภาฯ ไดมอบหมายใหผม      

แจงเรื่องที่จะแจงตอที่ประชุม ผมมขีอเรื่องที่จะเรยีนแจงตอที่ประชุมตามลําดับดังตอไปนี้  
 

ประกาศจังหวัดลําปาง 

เรื่อง เปดสมัยประชุมและเรยีกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 
---------------------------------------------- 

 

โดยที่นายกเทศมนตรีนครลําปางรายงานวา มีญัตติที่จะเสนออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน    

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และญัตติขออนุมัตกิันเงนิกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และขอราชการอื่นในภารกิจของเทศบาล เพื่อขอรับความเห็นชอบตอสภาเทศบาล       

นครลําปาง และเพื่อถือปฏิบัติตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข

เพิ่มเติม จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดลําปาง พิจารณาเปดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาล  

นครลําปาง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 ตัง้แตวันที่ 16 – 30 กันยายน 2562  
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข

เพิ่มเตมิ ผูวาราชการจังหวัดลําปางจงึประกาศเปดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 มีกําหนด 15 วัน ตัง้แตวันที่ 16 กันยายน 2562 เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 

ทรงพล  สวาสดิ์ธรรม 

(นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม) 

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง 

หนังสอื 

ที่ ลป 52001/4984               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

                               24  กันยายน 2562 

เรื่อง    มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปางเปนผูอภิปราย ช้ีแจง หรือแถลงญัตติ 

          ตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)102 ลงวันที่  19 กันยายน 2562 

ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 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  

นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานัก      

และกอง เปนผู อ ภิปราย ช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง                  

ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน  พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
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ขอแสดงความนับถือ 

กติตภิูม ิ นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นอกจากนี้ผมมเีรื่องที่ผูวาราชการจังหวัดลําปางไดใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งไดใหความเห็นชอบเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ดังกลาว ขณะนี้ทานประธานสภาฯ ไดสงรางเทศบัญญัติดังกลาวใหกับนายกเทศมนตรีนครลําปาง    

เพื่อลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไปแลว ผมมี

ขอเรื่องที่จะเรียนแจงใหที่ประชุมไดทราบ ตามความขางตนนะครับจากนี้ขอกราบเรียนตอ              

ทานประธานสภาฯ ไดดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระของการประชุมในวันนี้เปนลําดับตอไปครับ 

ระเบยีบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

1.1 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข 

คร้ังที่ 2/2562 เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 ประกาศ

เทศบาลนครลําปาง เรื่อง ใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) แกไขครั้งที่ 2/2562 ของ

เทศบาลนครลําปาง ตามเอกสารที่ทุกทานไดรับครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 

ประจําป 2562 เมื่อวันอังคารที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

นายกิตต ิจิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรอง

รายงานการประชุม ขอ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ครัง้ท่ี 1 ประจําป 2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สงิหาคม พ.ศ. 2562 มีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขหรือไมครับ

เชญิ นายพทิักษ แสนชมภู 

นายพิทักษ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ        

ที่เคารพ กระผม นายพทิักษ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแกไขรายงานการประชุมครับ  

- หนาที่ 33 นับจากดานบนลงมาบรรทัดที่ 11 ขอความ “ตามที่คณะผูบรหิารไดมีญัตติรางเทศ

บัญญัติ” ขอแกไขเปน “ตามที่คณะผูบรหิารไดเสนอญัตตริางเทศบัญญัติ” 
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- หนาที่  33 นับจากดานบนลงมาบรรทัดที่ 12 ขอความ “เทศบัญญัติรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563” ขอแกไขโดยเพิ่มคําวา “ใหสภาพิจารณานั้น” เปน “เทศบัญญัติรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสภาพจิารณานัน้” ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ    

ไมมนีะครับ ผมจะขอมตทิี่ประชุมสองครัง้คอื มตเิห็นชอบใหแกไขและมติรับรองรายงานการประชุมครับ 

ตามที่สมาชิกสภาฯ นายพิทักษ แสนชมภู ไดขอแกไขรายงานการประชุม ในหนาที่ 33 บรรทัดที่  11 

เปลี่ยนคําวา “มี” เปน “เสนอ” และบรรทัดที่  12 ใหเติมคําวา “ใหสภาพิจารณานั้น” สมาชิกฯ ทานใด

เห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุมฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมฯ มีมตเิห็นชอบใหแกไขฯ

ครับทานประธานฯ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

- หนาที่ 33 นับจากดานบนลงมาบรรทัดที่ 11 ขอความ “ตามที่คณะผูบรหิารไดมีญัตติรางเทศ

บัญญัติ” แกไขเปน “ตามที่คณะผูบรหิารไดเสนอญัตตริางเทศบัญญัติ” 

- หนาที่  33 นับจากดานบนลงมาบรรทัดที่ 12 ขอความ “เทศบัญญัติรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563” แกไขโดยเพิ่มคําวา “ใหสภาพิจารณานั้น” เปน “เทศบัญญัติรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสภาพจิารณานัน้” 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไป ผมจะขอมติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม นะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง

รายงานการประชุมครับทานประธานฯ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 คร้ังที่ 2 

ประจําป 2562 เมื่อวันพุธที่  28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปขอ 2.2 รายงานการประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันพุธที่ 28 

สงิหาคม 2562 มสีมาชกิสภาฯ ทานใดขอแกไขหรอืไมครับ ไมมนีะครับ เม่ือไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุม 
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สมาชิกสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 

2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สงิหาคม 2562 โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง

รายงานการประชุมครับทานประธานฯ 

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สงิหาคม 2562 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทูถาม 

- ไมม ี– 

ระเบยีบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมม ี– 

ระเบยีบวาระที่  5 เร่ืองที่เสนอใหม 

5.1 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติ ขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงนิ     

แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 3 โครงการ เปนเงนิจํานวน 

13,641,000 บาท (สิบสามลานหกแสนสี่หมื่นหน่ึงพันบาทถวน) เปนระยะเวลาอกีหน่ึงป 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปในระเบียบวาระที่ 5     

เรื่องที่ เสนอใหม ขอ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายเงนิในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน         

แตยังมิไดกอหน้ีผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 3 โครงการ เปนเงนิจํานวน 13,641,000 บาท 

(สบิสามลานหกแสนสี่หม่ืนหน่ึงพันบาทถวน) เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป เชญิผูเสนอครับ 

นายสมเกยีรต ิ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา            

รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังน้ี 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตต ิขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงนิในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

          ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณสีภาเทศบาลนครลําปางอนุมัตใิหกันเงนิ แตยังมิไดกอหนี้ 

ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 3 โครงการ เปนเงนิจํานวน 13,641,000 บาท  

(สบิสามลานหกแสนสี่หม่ืนหน่ึงพันบาทถวน) เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป 



8 

 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ   

ขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณี

สภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนีผู้กพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 

3 โครงการ เปนเงินจํานวน 13,641,000 บาท (สิบสามลานหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถวน) เปน

ระยะเวลาอกีหนึ่งปตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

1. เทศบาลนครลําปาง ไดตั้งงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ของปประมาณ 

พ.ศ. 2561 และสภาเทศบาลนครลําปางไดอนุมัติใหกันเงินไปแลว แตยังมีโครงการที่มิไดกอหนี้ผูกพัน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 3 โครงการ เปนเงนิจํานวน 13,641,000 บาท (สิบสามลานหกแสน

สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถวน) โดยโครงการดังกลาว ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม

กระบวนการพัสด ุ

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคสอง กําหนดวา “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงนิตามวรรคหนึ่งแลว หาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงนิได ไมเกิน

อกีหน่ึงปตอสภาทองถิ่น...”  

เหตุผล 

เพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครลําปาง           

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1) และ (6) 

ประกอบมาตรา 50 (8) และมาตรา 53 (1) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

มาตรา 16 (3) (8) และ (11) เปนไปอยางตอเน่ือง และเปนไปตามแผนพัฒนาฯ รวมทัง้ขณะนี้โครงการ 

ทั้ง 3 โครงการดังกลาวขางตน อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เทศบาลจึงมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก    

จงึขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายเงนิเปนระยะเวลาอกีหนึ่งป รายละเอยีดดังน้ี 
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 ดังนั้น จึงขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพจิารณาอนุมัติใหขยาย

เวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีสภา

เทศบาลนครลําปางอนุมัตใิหกันเงนิ แตยังมไิดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 3 โครงการ 

เปนเงินจํานวน 13,641,000 บาท (สิบสามลานหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถวน) โดยขยายเวลาเบิก

จายเงิน เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข

เพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคสอง ตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

กติตภิูม ิ นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  กอน ที ่ท า น สมาชิก ฯ              

จะอภิปรายนะครับ ขอเชญิทานเลขานุการฯ ไดชี้แจงระเบียบหรอืกฎหมายที่เกี่ยวของกับญัตตนิี้ครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทานครับ กระผมนายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติตามระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.1 นั้น มีระเบียบที่ผม     

จะนําเรยีนตอที่ประชุม เพื่อใชประกอบการพิจารณา ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย      

การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง    

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ขอ 59 ซึ่งญัตตินี้ก็เปนไปตาม

หลักการในระเบียบของขอ 59 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติหลักการวา “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน

ตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยาย

เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปของสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปล่ียนแปลง

รายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณ ี    

และโครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามที่ ไดอนุมัติใหกันเงินไว” ตามระเบียบตรงนี้ 

เนื่องจากวาตามญัตติที่ผูบริหารไดแถลงเม่ือสักครูนั้น เปนงบประมาณในหมวดครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งตามญัตติก็ปรากฏวาที่ประชุมไดเคยมีมติใหกันเงินตาม

ระเบียบดังกลาว ในขอ 59 วรรคแรกไวคราวหนึ่งแลว ครั้งนี้ทางผูบรหิารเขาขอขยายเวลาเบกิจายเงิน        

ตามระเบียบขอ 59 วรรคสอง คําวาไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป ในที่นี้หนึ่งปหมายถึง หนึ่งปงบประมาณ 

นอกจากน้ันยังมีระเบยีบ ในขอ 59/2 กําหนดวา“การขอขยายเวลาเบิกจายเงนิตามหมวดนี้ ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการกอนสิ้นระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน”   



11 

 

ก็มหีลักการเกี่ยวกับระเบยีบวาระที่ 5 ขอ 5.1 ตามที่ผมไดนําเรียนตอที่ประชุม ถาที่ประชุมไมมีขอสงสัย             

ในระเบียบที่ผมไดนําเรียนไปเมื่อสักครูนี้ จากนี้ไปผมขอนําเรียนตอทานประธานสภาฯ เพื่อไดนํา

ปรึกษาหารือในญัตตินี้ตอไป เนื่องจากญัตตินี้เปนญัตติเก่ียวกับกิจการสภา ที่ประชุมแหงน้ีก็พิจารณา

เพยีงวาอนุมัตหิรอืไมอนุมัต ิขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย

หรอืไมครับ เชญิ นายจาตุรงค  พรหมศร  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติ         

ในระเบยีบวาระที ่5 ขอ 5.1 ญัตต ิเรื่อง เสนอญัตต ิขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงนิในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงนิ แตยัง

มิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 3 โครงการ เปนเงินจํานวน 13,641,000 บาท 

(สิบสามลานหกแสนสี่หม่ืนหน่ึงพันบาทถวน) เปนระยะเวลาอีกหน่ึงป ผมดูในหลักการและเหตุผล      

ผมเห็นวาญัตติดังกลาวนั้น เปนญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ที่เปนอํานาจหนาที่ของที่ประชุมแหงนี้         

ที่จะพิจารณาเพื่ออนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหขยาย ใหมีการเบิกจายเงินอีกเปนระยะเวลาหน่ึงปน้ัน แตผม   

มีขอสงสัยอยูครับ คือในโครงการที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน คาปรับปรุงตกแตง      

ภูมิทัศน แตมสแีตงเมือง บรเิวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพอดํา อาคารมิวเซียมลําปาง และลานหนา

อาคารมิวเซียมลําปาง ตามโครงการที่ 1 ในชองหมายเหตุที่บอกวา อยูระหวางการพิจารณาผลของ

คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ซึ่งเหตุผลตรงนี้กับโครงการที่ 3 ลักษณะ

เดียวกัน สวนโครงการที่ 2 บอกวา อยูระหวางการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งกําหนด    

ยื่นขอเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจางในภาครัฐ ที่ผมมขีอสงสัยนะครับ ในโครงการที่ 1 และโครงการที่ 3 

ที่บอกวา อยูระหวางการพิจารณาผลของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส 

ผมก็อยากใหทางผูเสนอญัตตไิดอธบิายเพิ่มเตมิตรงนี้หนอยวา ขั้นตอนตรงนี้มีผูยื่นเสนอราคามาหรอืยัง 

หรือวาอยางไร เพราะวาดูเหตุผลเพียงสั้น ๆ ขณะนี้ยังไมเขาใจ สวนโครงการที่ 2 บอกวา อยูระหวาง

การประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ถึงขั้นตอนไหนแลวอยางไร ผมอยากใหทางผูเกี่ยวของได

อธบิายช้ีแจงเพิ่มเติมขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย

หรอืไมครับ ไมมีนะครับ เชิญฝายบรหิารครับ 

นายกติติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง       

ก็ขอขอบคุณ ที่ใหความสนใจในประเด็นทัง้สองโครงการ ซึ่งไดนําเสนอตอสภาฯ ในโครงการที่ 1 ก็คือ

โครงการปรับปรุงตกแตงภูมิทัศน แตมสีแตงเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพอดํา อาคาร    

มิวเซียมลําปาง และลานหนาอาคารมิวเซียมลําปาง โดยทําการตดิตั้งโคมไฟประดับตกแตง และติดตั้ง
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อุปกรณระบบชุดควบคุมแสง สี เสียง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  

สี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หนา 19 ตั้งจายจากเงินรายไดของ

เทศบาลเอง โครงการดังกลาวจริง ๆ แลว เราไดดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจางมาจนถึง

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ปรากฏวามีผูสนใจดาวนโหลดเอกสารจํานวน 4 ราย แตมีผูยื่นขอเสนอราคา

จํานวน 2 ราย แตปรากฏวาในการเผยแพรเอกสารประกอบการประกวดราคาจางของเทศบาล       

นครลําปาง ซึ่งไมไดเผยแพรรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตงาน ซึ่งใชประกอบแบบรูป

รายการละเอียดในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซตของเทศบาล เพื่อใหผูยื่น

ขอเสนอใชเปนขอมูลประกอบการคํานวณราคากอสรางจึงถือวา เปนสาระสําคัญของโครงการทําให     

ผูยื่นขอเสนอไมไดรับขอมูลจึงมีผลตอการคํานวณราคากอสราง เกิดการคลาดเคล่ือนและเสนอราคา     

ไมเปนไปตามขอกําหนดของรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะขอบเขตงาน เพื่อใหการประกวดราคาและ

เอกสารดังกลาวที่ใชประกอบถูกตองครบถวนเปนไปตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางและบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไมใหกอเกิดความเสียหายตอทางราชการจึงยกเลิกการประกวดราคาจาง

ดังกลาวและเมื่อเทศบาลไดดําเนินการแลวเสร็จ ก็จะดําเนินการประกวด ซึ่งขณะนี้ผมไดยกเลิก

ประกวดการจัดซื้อจัดจางครั้งนั้นไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผานมา แตตอนน้ีก็เขาสู

กระบวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบของงานพัสดุการจัดซื้อจัดจางการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 

ตอไป ซึ่งตอนนี้อยูระหวางขั้นตอนของการเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางตอไป สวนในโครงการที่ 3    

คาปรับปรุงมิวเซียม ตอนน้ีเราไดผูรับเหมารับจางเรียบรอยแลว แตอยูระหวางการเรียกทําสัญญา     

ซึ่งเปนขัน้ตอนเหลื่อมล้ําระหวางการที่นําเสนอขอตัดฝากในการนําเสนอตอสภาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งอยูระหวาง

การเหลื่อมล้ํากัน ก็เลยจําเปนที่จะตองเขาสูการพจิารณาของสภาฯ ในครัง้นี้ดวย ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ ทานใด          

จะอภิปรายอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ในญัตตขิอ 5.1 ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน         

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 3 โครงการ เปนเงนิจํานวน 13,641,000 บาท (สิบสามลานหกแสน   

สี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป เนื่องจากขออนุมัติมา 3 โครงการ ผมจะขอมต ิ        

ทลีะโครงการนะครับ 

โครงการที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร หรือสถานที่

ราชการพรอมการกอสรางหรอืภายหลังการกอสราง รายการคาปรับปรุงตกแตงภูมทิัศน แตมสี

แตงเมอืง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพอดํา อาคารมิวเซียมลําปาง และลานหนาอาคาร

มิวเซียมลําปาง โดยทําการติดต้ังโคมไฟประดับตกแตง และติดตั้งอุปกรณระบบชุดควบคุมแสง ส ี
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เสียง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หนา 19 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 

4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) สมาชกิทานใดเหน็ชอบโปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมีครับ  

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลา

เบิกจายเงินฯ เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา

ถนน หมวดคาที่ดนิและส่ิงกอสราง ประเภท คาตดิตัง้ระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตัง้ครัง้แรก      

ในอาคาร หรอืสถานที่ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง รายการคาปรับปรุงตกแตง

ภูมิทัศน แตมสแีตงเมือง บรเิวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพอดํา อาคารมิวเซียมลําปาง และลานหนา

อาคารมิวเซียมลําปาง โดยทําการติดตัง้โคมไฟประดับตกแตง และตดิตั้งอุปกรณระบบชุดควบคุมแสง 

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

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หนา 19 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง) งบประมาณ 

4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 4 คน 

โครงการที่ 2 แผนงานการพาณชิย งานตลาดสด หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท 

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก รายการคาปรับปรุงอาคารภายในพ้ืนที่ตลาดเทศบาล 4 

(หนาบิ๊กซี) โดยทําการปรับปรุงอาคาร B เปนอาคารขายสินคา และอาคาร C เปนศูนยอาหาร 

และหองน้ํา - สวม พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 2,100 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งที่1/2560 หนา 38 ตัง้จาย

จากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) งบประมาณ 5,441,000 บาท (หาลานสี่แสนสี่หมื่น

หนึ่งพันบาทถวน)สมาชกิทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 10 เสยีงครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ   

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลา

เบิกจายเงนิฯ เปนระยะเวลาอีกหน่ึงป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด 

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก รายการคาปรับปรุง

อาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หนาบิ๊กซ)ี โดยทําการปรับปรุงอาคาร B เปนอาคารขายสินคา และ
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อาคาร C เปนศูนยอาหาร และหองนํ้า - สวม พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 2,100 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 

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

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

(หาลานสี่แสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 5 คน 

โครงการที่  3 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสรางประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการคาปรับปรุงอาคารมิวเซียม เพื่อเปน

พิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง โดยทําการปรับปรุงอาคารในสวนที่เหลือ เชน ผิวพื้น ผิวผนัง

ภายใน ติดตั้งดวงโคม - อุปกรณ งานครุภัณฑสํานักงาน หองพยาบาล เคานเตอรประชาสัมพันธและ

ชัน้จําหนายของที่ระลึก ปายจอ LED ติดต้ังระบบเสียงในหองมัลติมิเดีย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน

เทศบาล)  

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 

9 มถิุนายน 2558     

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 

หนาที่ 18 ลําดับที่ 1 และแกไข แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 

3/2561 หนาที่ 2 ลําดบัที่ 1 

- ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการศึกษา)  

งบประมาณ 4,200,000 บาท (สี่ลานสองแสนบาทถวน) สมาชกิทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหขยายเวลา      

เบกิจายเงนิฯ เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานศกึษา        

ไมกําหนดระดับ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ         

คาปรับปรุงอาคารมิวเซียม เพื่อเปนพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง โดยทําการปรับปรุงอาคาร       

ในสวนที่เหลือ เชน ผิวพื้น ผิวผนังภาย ใน ติดตั้งดว งโคม - อุปกรณ งานครุภัณฑสํานักงาน         

หองพยาบาล เคานเตอรประชาสัมพันธและชั้นจําหนายของที่ระลึก ปายจอ LED ติดตั้งระบบเสียง     

ในหองมัลตมิเิดยี และงานอื่น ๆ  (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 

9 มถิุนายน 2558     

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 
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หนาที่ 18 ลําดับที่ 1 และแกไข แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 

3/2561 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1 

- ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการศึกษา) 

งบประมาณ 4,200,000 บาท (สี่ลานสองแสนบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 4 คน 

5.2 ญัตต ิเร่ือง เสนอญัตติ ขออนุมัตกิันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 10 โครงการ เปนเงินจํานวน

ทั้งสิ้น 21,601,600 บาท (ยี่สบิเอ็ดลานหกแสนหน่ึงพันหกรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป 

นายกติต ิจิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไป ขอ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอ

ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 10 โครงการ เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 21,601,600 บาท (ยี่สิบเอ็ดลาน  

หกแสนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป เชญิผูเสนอครับ 

นายสมเกยีรต ิ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา            

รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังน้ี 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตต ิขออนุมัตกิันเงนิในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณยีังมิไดกอหน้ีผูกพัน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 10 โครงการ เปนเงนิจํานวนทัง้ส้ิน 21,601,600 บาท  

(ยี่สบิเอ็ดลานหกแสนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายกติตภิูม ินามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงนิ

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จํานวน 10 โครงการ เปนเงนิจํานวนทั้งสิ้น 21,601,600 บาท (ยี่สบิเอ็ดลานหกแสนหน่ึงพันหกรอยบาท

ถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 1. เทศบาลนครลําปาง ไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา       

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร สําหรับโรงเรยีนเทศบาล 5 (บานศรบีุญเรอืง) 

จํานวน 2 โครงการ เปนเงินจํานวน 159,600 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนเกาพันหกรอยบาทถวน) สํานัก

การศกึษา เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 เม่ือวันศุกร

ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งโครงการดังกลาว ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
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2. เทศบาลนครลําปาง ไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ไปต้ังจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ จํานวน 1 โครงการ เปนเงินจํานวน  

5,800,000 บาท (หาลานแปดแสนบาทถวน) สํานักการชาง เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งโครงการดังกลาว ยังมิได

กอหน้ีผูกพัน 

3. เทศบาลนครลําปาง ไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ไปตัง้จายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน 7 โครงการ เปนเงินจํานวน 15,642,000 บาท 

(สิบหาลานหกแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน) สํานักการชาง เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ซึ่งโครงการ

ดังกลาว ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

4. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง   

ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน แตมคีวามจําเปนตองใชจายเงนินัน้ตอไปอกี ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงาน

ขออนุมัตกิันเงนิตอสภาทองถ่ินไดอกีไมเกินระยะเวลาหน่ึงป”  

เหตุผล 

 เพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครลําปางตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 ประกอบ

มาตรา 53 และมาตรา 50 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 เปนไปอยาง

ตอเนื่อง และเปนไปตามแผนพัฒนาฯ รวมทัง้ขณะนี้คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 

2 โครงการ เปนเงินจํานวน 159,600 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน) อยูระหวางการ

ดําเนินการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 8 โครงการ เปนเงินจํานวน 

21,442,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน) อยูระหวางการดําเนินการในข้ันตอน    

ที่เกี่ยวของตามระเบียบ กฎหมายกําหนด ทําใหไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 และเทศบาลมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 10 โครงการ 

เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 21,601,600 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานหกแสนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) เปนระยะเวลา

หนึ่งป รายละเอยีดดังนี้ 
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ดังนั้น จึงขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน   

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จํานวน 10 โครงการ เปนเงนิจํานวนทั้งสิ้น 21,601,600 บาท (ยี่สบิเอ็ดลานหกแสนหน่ึงพันหกรอยบาท

ถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน    

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข

เพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคหน่ึง ตอไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

กติตภิูม ิ นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกติติ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานสมาชิกฯ จะอภิปราย

นะครับ ขอเชญิทานเลขานุการฯ ไดช้ีแจงระเบยีบหรอืกฎหมายที่เกี่ยวของกับญัตตนิี้ครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทานครับ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติตามระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 ซึ่งเปนญัตติขออนุมัติ

กันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 จํานวน 10 โครงการ เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 21,601,600 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานหกแสนหนึ่งพัน      

หกรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป ตามที่ผูเสนอไดแถลงญัตติไปเมื่อสักครูนั้น เกี่ยวกับญัตติ

ดังกลาว มีระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงนิ การเบกิจายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 

2561 ขอ 59 วรรคแรก กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิได

กอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงาน       

ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” คําวาหนึ่งปตรงนี้ หมายความวา           

หนึ่งปงบประมาณ นอกจากนั้นก็ยังมีขอ 59/2 กําหนดวา “การขอขยายเวลาเบิกจายเงินตามหมวดน้ี       

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกอนสิ้นระยะเวลาที่ไดรับอนุมัตใิหกันเงินหรือขยายเวลาเบิก

จายเงนิ” ญัตตินี้ก็เชนเดียวกัน เปนญัตติเก่ียวกับกิจการสภา ซึ่งที่ประชุมแหงนี้ พิจารณาปรึกษาหารือ

แลวลงมตวิา จะอนุมัติหรือไมอนุมัติ เม่ือที่ประชุมเขาใจระเบียบแลว ผมขอนําเรยีนตอทานประธานสภาฯ 

ไดนําปรกึษาหารอืตอที่ประชุมแหงน้ีเปนลําดับตอไป ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย

หรอืไมครับ เชญิ นายสมบูรณ คุรุภากรณ 

 นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ     

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะอภิปราย        
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ในรายการลําดับที่ 3 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน โครงการปรับปรุงถนนบุญวาทย ตั้งแต

บริเวณหาแยกหอนาฬิกา ถึงหนาโรงเรียนเทศบาล 3 ซึ่งโครงการนี้ก็เปนโครงการที่เกี่ยวของตอเนื่อง

จากโครงการสายไฟฟาลงใตดินนั่นเอง ในรายละเอียดของงาน งบประมาณ 5,800,000 บาท (หาลาน

แปดแสนบาทถวน) ไดชี้แจงรายละเอียดวา โดยทําการเสริมผวิแอสฟลตคอนกรีต ขนาดกวางประมาณ 

5.80 - 9.80 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 1,363 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พรอม

ปรับปรุงบอพักและงานอื่น ๆ จะเห็นไดวา ในรายละเอียดไมมีการพูดถึงการบดอัดหรือซอมแซมพื้นที่

เปนรอง เปนหลุมที่ทรุดตัว ซึ่งปจจุบันก็ยังมีอยู เนื่องจากการทํางานของผูรับจาง ที่รับจางเปนคูสัญญา

กับการไฟฟาสวนภูมิภาค ขณะนี้ก็ยัง เปนปญหา ถาเราไดเขาไปในถนนเสนน้ี ก็จะเห็นถนนเปนหลุม    

เปนรอง โดยเฉพาะในรองที่นําสายไฟฟาลงดิน แลวรอบ ๆ บอพักที่มีการดึงสายเคเบลิลงใตดินน่ันเอง 

เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนตอทานประธานฯ วา การที่เราจะพิจารณาจัดซื้อจัดจางโครงการน้ี      

เราควรที่จะตองไดรับการคืนสภาพถนนที่เรียบรอยถูกตองเหมือนสภาพเดิมที่ผิวถนนเรียบไมทรุดตัว

โดยงาย ทุกทานก็ทราบดีอยูแลววา ถนนเสนนี้มีปญหามานาน ปญหาหลาย ๆ ดาน ผมจะหยิบยกเรื่อง

ความปลอดภัยตอชีวิตของผูใชถนน เน่ืองจากวารองหลุมตาง ๆ กอใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตไป  

ก็มี ซึ่งทุกทานก็ทราบดีอยูแลว เพราะฉะนัน้ผมอยากจะตั้งขอสังเกตในเรื่องนี้ แลวอยากจะใหทางฝาย

บริหารหรือผูที่เกี่ยวของไดโปรดช้ีแจงใหชัดเจนตอสภาฯ วา กอนที่จะทําการจัดซื้อจัดจางควรที่จะให

ผูรับจางของการไฟฟาสวนภูมิภาคไดคืนสภาพพื้นถนนใหดีดังเดิม เหมือนกอนที่จะลงมือขุดถนน

นําสายไฟฟาลงใตดิน ถาหากวาเราไมทําถนนใหคืนสภาพที่ดีกอนแลว และมีการไปปูผิวแอสฟลตติก  

ทับเขาไป อกีไมนานก็จะทรุดตัวลงเหมือนเดิม และก็จะเกิดปญหาตอพี่นองประชาชน จะเกิดความเสียหาย 

ตอการซอมแซมในภายหลัง ขอเรียนตอทานประธานสภาฯ และก็อยากจะฟงคําชี้แจงจากฝายบริหาร

และผมก็อาจจะใชสทิธิ์อภิปรายตออกีเล็กนอยตามสมควร ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย 

อกีหรอืไมครับ ไมมนีะครับ เชญิฝายบรหิารครับ 

นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง       

ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องของโครงการปรับปรุงถนนบุญวาทยตั้งแตหาแยกหอนาฬิกาจนถึงโรงเรียน

เทศบาล 3 พอสังเขปดังน้ี วาโครงการดังกลาวเราไดเห็นชอบจากสภาฯ ในการดําเนินการเปนโครงการ

ตอเนื่องจากโครงการเคเบิลใตดินตามที่สมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดพูดถึงก็เปนสิ่งที่ถูกตอง และวันนี้   

เปนญัตติที่ผมขออนุญาตตอสภาฯ เพื่อที่จะกันเงินดังกลาว เพื่อดําเนินการตอโครงการ เหตุผลจริง ๆ

แลว โครงการดังกลาว ณ เวลานี้ทางการไฟฟายังไมไดสงมอบงานใหกับเทศบาลคืนพื้นผิวถนน ก็อยู

ระหวางการดําเนินการ เพราะฉะนั้นกอนที่เราจะตรวจรับการคืนพื้นผิวถนนหรือวาโครงการดังกลาว   

กับการไฟฟาจะตองอยูในสภาพที่ดี ซึ่งผมไดตอบกลับทางสภาแหงนี้แลว วาตองเปนไปตามหลัก

วชิาการชาง สวนการ over lay ถนน การลาดยางถนนใหม ก็ตองอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดไมใช
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วาจะเปนหลุมเปนบอแลวดําเนนิการตามใหแลวเสร็จไป เพราะฉะนั้นโครงการดังกลาวตองอยูในสภาพ

ตั้งแตเบื้องตน บริษัทผูรับเหมากับการไฟฟาก็ตองควบคุมกันอยูในระดับหนึ่งแลว เพื่อคืนพื้นผิวถนน     

ก็ตองอยูในสภาพที่ดี และเรายอมรับไดเปนไปตามหลักวิชาการชาง เพราะฉะนั้นโครงการดังกลาวก็คง  

ไมมีอะไรที่เปนขอหนักใจ เพราะ ณ เวลานี้การนําเสนอในสภา ณ วันน้ียังไมไดมีการตรวจรับงาน

ดังกลาว ก็ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ที่เปนหวง และในโอกาสน้ีก็ขอฝากไปยังผูรับเหมา ผูรับผิดชอบ

ตั้งแตปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานักการชางที่นี่ดวย ก็ขอใหเขมงวดในเรื่องดังกลาวใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับทางราชการตอไปขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย

เพิ่มเติมอีกไหมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ในญัตติขอ 5.2 ญัตติ เรื่อง 

เสนอญัตต ิขออนุมัตกิันเงนิในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณยีังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 10 โครงการ เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 21,601,600 บาท (ยี่สิบเอ็ดลาน  

หกแสนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป เนื่องจากขออนุมัติมา 10 โครงการ ผมจะขอมต ิ 

ทลีะโครงการนะครับ 
 

โครงการที่ 1 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬกิา พื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรอืดีกวา จํานวน 1 หนวย 

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  

 - มหีนวยจัดเก็บขอมูล ชนดิ SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

 - มี DVD-RW หรอืดีกวา จํานวน 1 หนวย  

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือ ดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

 - มีแปนพมิพและเมาส  

 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

งบประมาณ 119,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) สมาชกิทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 
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นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเ สีย งขา งมาก  จํานวน 11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ        

เปนระยะเวลาหน่ึงป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศกึษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพวิเตอร รายการเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬกิา พื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรอืดีกวา จํานวน 1 หนวย 

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  

 - มหีนวยจัดเก็บขอมูล ชนดิ SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

 - มี DVD-RW หรอืดีกวา จํานวน 1 หนวย  

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือ ดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

 - มีแปนพิมพและเมาส  

 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

งบประมาณ 119,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 4 คน 

 โครงการที่ 2 แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ  

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 

5,800 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - มกีําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 

  - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

งบประมาณ 40,600 บาท (ส่ีหม่ืนหกรอยบาทถวน) สมาชกิทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเ สีย งขา งมาก  จํานวน 11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ       

เปนระยะเวลาหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 

kVA จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
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 - มกีําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

งบประมาณ 40,600 บาท (สี่หม่ืนหกรอยบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 4 คน 

 โครงการที่ 3 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนบุญวาทย ตั้งแตบริเวณ 

หาแยกหอนาฬกิา ถงึหนาโรงเรียนเทศบาล 3 

- โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต ขนาดกวางประมาณ 5.80 - 9.80 เมตร หรือตาม

สภาพ ความยาวประมาณ 1,363.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพักและงานอื่น ๆ 

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่      

3 - 205 ลําดับที่ 75 งบประมาณ 5,800,000 บาท (หาลานแปดแสนบาทถวน) สมาชิกทานใดเห็นชอบ

โปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ       

เปนระยะเวลาหน่ึงป กรณยีังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนบุญวาทย ตั้งแต

บรเิวณหาแยกหอนาฬกิา ถงึหนาโรงเรยีนเทศบาล 3 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต ขนาดกวาง

ประมาณ 5.80 - 9.80 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 1,363 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

พรอมปรับปรุงบอพักและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 3 - 205 ลําดับที่ 75 งบประมาณ 5,800,000 บาท (หาลานแปด

แสนบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 4 คน 

 โครงการที่ 4 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนพระแกว ตั้งแตบานเลขที่ 

51 ถงึบานเลขที่ 57 

- โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 7.20 - 10.00 เมตร ยาวประมาณ 207 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง   

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาที่ 3 ลําดับที่ 1 งบประมาณ 1,215,000 บาท 

(หนึ่งลานสองแสนหน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) สมาชกิทานใดเห็นชอบ โปรดยกมอืขึ้นครับ  
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นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 11 เสียง เห็นชอบ อนุมัติใหกันเงินฯ       

เปนระยะเวลาหน่ึงป กรณยีังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนพระแกว ตั้งแต

บานเลขที่ 51 ถึงบานเลขที่ 57 โดยทําการเสรมิผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 7.20 - 10.00 เมตร 

ยาวประมาณ 207 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาที่ 3 ลําดับที่ 1 

งบประมาณ 1,215,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนหน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) ไมเหน็ชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 4 คน 

 โครงการที่ 5 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนมนตรี ตั้งแตถนนสุเรนทร 

ถงึถนนทาคราวนอย 

- โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 8.00 - 10.00 เมตร ยาวประมาณ 

800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล    

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาที่ 4 ลําดับที่ 2 งบประมาณ 

3,571,000 บาท (สามลานหาแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จําน วน  11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ        

เปนระยะเวลาหน่ึงป กรณยีังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนมนตรี ตั้งแตถนน

สุเรนทร ถึงถนนทาคราวนอย  โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 8.00 - 10.00 เมตร 

ยาวประมาณ 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 4 ลําดับที่ 2 

งบประมาณ 3,571,000 บาท (สามลานหาแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 4 คน 
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โครงการที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนลูกเสือ  ตั้งแตถนนทา

คราวนอย ถงึ ถนนมนตรี 

- โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 9.00 - 10.50 เมตร ยาวประมาณ 

590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล      

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 5 ลําดับที่ 3 งบประมาณ 

3,467,000 บาท (สามลานสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) สมาชกิทานใดเห็นชอบ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จําน วน  11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ       

เปนระยะเวลาหน่ึงป กรณยีังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนลูกเสือ ตั้งแตถนน

ทาคราวนอย ถงึ ถนนมนตร ี โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 9.00 - 10.50 เมตร ยาว

ประมาณ 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 5 ลําดับที่ 3 

งบประมาณ 3,467,000 บาท (สามลานสี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสียง 4 คน 

โครงการที่ 7 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า พรอมทางเทา 

และขยายถนน ค.ส.ล. ถนนปาขาม (หลังวทิยาลัยพยาบาล) ตั้งแตถนนปาขาม ถงึถนนสนามบนิ 

- โดยทําการกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 

214 เมตร พรอมทางเทา กวางประมาณ 2.00 เมตร ยาวประมาณ 207 เมตร ขยายถนน ค.ส.ล. กวาง

ประมาณ 3.00 - 3.50 เมตร ยาวประมาณ 214 เมตร หนา 0.15 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนา 6 ลําดับที่ 4 

งบประมาณ 2,827,000 บาท (สองลานแปดแสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) สมาชิกทานใดเห็นชอบ     

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จําน วน  11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ        

เปนระยะเวลาหน่ึงป กรณยีังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา 

พรอมทางเทา และขยายถนน ค.ส.ล. ถนนปาขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ตั้งแตถนนปาขาม ถึงถนน

สนามบิน โดยทําการกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 

214 เมตร พรอมทางเทา กวางประมาณ 2.00 เมตร ยาวประมาณ 207 เมตร ขยายถนน ค.ส.ล. กวาง

ประมาณ 3.00 - 3.50 เมตร ยาวประมาณ 214 เมตร หนา 0.15 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนา 6 ลําดับที่ 4 

งบประมาณ 2,827,000 บาท (สองลานแปดแสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 4 คน 

 โครงการที่ 8 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา        

ถนนกําแพงเมอืง ตั้งแตบานเลขที่ 2 ถงึบานเลขที่ 92 

- โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 4.00 - 6.80 เมตร ยาวประมาณ 978 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก

ประมาณ 200 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 7 ลําดับที่ 5 งบประมาณ 2,722,000 บาท (สองลานเจ็ดแสน

สองหม่ืนสองพันบาทถวน) สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จําน วน  11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ       

เปนระยะเวลาหน่ึงป กรณยีังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา 

ถนนกําแพงเมือง ตั้งแตบานเลขที่ 2 ถึงบานเลขที่  92 โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวาง

ประมาณ 4.00 - 6.80 เมตร ยาวประมาณ 978 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 200 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 7 ลําดับที่  5 

งบประมาณ 2,722,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนสองหม่ืนสองพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสียง 4 คน 
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 โครงการที่ 9 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนนากวม ตั้งแตบริเวณ   

หลังวัดนากวมใต ถงึบานเลขที่ 330 

- โดยทําการเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต กวางประมาณ 5.00 - 10.00 เมตร ยาวประมาณ 

380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล    

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 2/2562 ลําดับที่ 1 งบประมาณ 

1,381,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จําน วน  11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ       

เปนระยะเวลาหน่ึงป กรณยีังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนนากวม ตั้งแต

บรเิวณหลังวัดนากวมใต  ถึงบานเลขที่ 330 โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลตคอนกรตี กวางประมาณ 5.00 

- 10.00 เมตร ยาวประมาณ 380 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ    

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขครัง้ที่ 2/2562 

ลําดับที่ 1  งบประมาณ 1,381,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, 

งดออกเสยีง 4 คน 

 โครงการที่ 10 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา       

ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถงึบานเลขที่ 47/1 

- โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 86 เมตร

หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 86 

เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561        

- 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 9 ลําดับที่ 7 งบประมาณ 459,000 บาท (สี่แสนหาหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

สมาชิกทานใดเห็นชอบ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จําน วน  11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ       

เปนระยะเวลาหน่ึงป กรณยีังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภครายการโครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา 

ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวาง

ประมาณ 3.00 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 86 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

นครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับแกไข หนาที่ 9 ลําดับที่ 7 งบประมาณ 

459,000 บาท (สี่แสนหาหม่ืนเกาพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 4 คน 

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ที่ตั้งจายในเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิไดกอหนี้

ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ เปนเงินจํานวน 13,790,000 บาท (สิบสามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นบาท

ถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป 

นายกติต ิ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไป ขอ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอ

ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ตั้งจายในเทศบัญญัติ งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณยีังมิไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 10 โครงการ เปนเงนิจํานวน 

13,790,000 บาท (สบิสามลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนบาทถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป เชญิผูเสนอครับ 

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ

และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตร ี        

นครลําปาง ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง    เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ที่ตั้งจายในเทศบัญญัติ

 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณยีังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ 

เปนเงนิจํานวน 13,790,000 บาท (สบิสามลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายกติตภูิม ินามวงค นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ ดินและสิ่งกอสรางที่ตั้งจายในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณยีังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ เปนเงนิจํานวน 13,790,000 บาท 

(สบิสามลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนบาทถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

 1. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครลําปาง 

มโีครงการที่ยังมิไดกอหน้ีผูกพันในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 10 โครงการ เปนเงิน
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จํานวน 13,790,000 บาท (สบิสามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นบาทถวน) และมีความจําเปนตองใชจายเงนินั้น

ตอไปอกี 

 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  

ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน แตมคีวามจําเปนตองใชจายเงนินัน้ตอไปอกี ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงาน 

ขออนุมัตกิันเงนิตอสภาทองถ่ินไดอกีไมเกินระยะเวลาหน่ึงป”  

เหตุผล 

 เพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครลําปางตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 ประกอบ

มาตรา 53 และมาตรา 50 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 เปนไปอยาง

ตอเนื่อง และเปนไปตามแผนพัฒนาฯ รวมทัง้ขณะนี้โครงการทัง้ 10 โครงการดังกลาวขางตน อยูระหวาง

การดําเนินการในข้ันตอนที่เกี่ยวของตามระเบยีบกฎหมายกําหนด ทําใหไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเทศบาลมีความจําเปนตองใชจายเงนินั้นตอไปอีก จึงขออนุมัตกิัน

เงนิในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง กรณยีังมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จํานวน 10 โครงการ เปนเงินจํานวน 13,790,000 บาท (สิบสามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นบาทถวน)       

เปนระยะเวลาหน่ึงป รายละเอยีดดังนี้ 
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ดังนั้น จงึขอไดโปรดนําเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใหกันเงนิ

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ที่ตั้งจายในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณยีังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ เปนเงนิจํานวน 13,790,000 บาท 

(สิบสามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การรับเงิน การ เบิกจาย เ งิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง      

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคหน่ึง ตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

กติตภิูม ิ นามวงค 

(นายกิตตภิูม ิ นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายกิตต ิจิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานสมาชิกฯ  จะอภิปราย    

นะครับ ขอเชญิทานเลขานุการฯ ไดช้ีแจงระเบยีบหรอืกฎหมายที่เกี่ยวของกับญัตตนิี้ครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทานครับ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปางเกี่ยวกับญัตติในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.3 ซึ่งเปนญัตติขออนุมัติ   

กันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสรางที่ต้ังจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

13,790,000 บาท (สิบสามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นบาทถวน) ตามที่ผูเสนอญัตติไดแถลงไปเมื่อสักครูนั้น 

เกี่ยวกับญัตตนิี้ มรีะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บ

รักษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคหน่ึง ไดกําหนดหลักการไววา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงนิตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” หนึ่งปในที่นี้หมายถึงหน่ึง

ปงบประมาณนะครับ นอกจากนัน้ในขอ 59/2 กําหนดไววา “การขอขยายเวลาเบิกจายเงนิตามหมวดนี้ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการกอนสิน้ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหกันเงนิหรือขยายเวลาเบิก

จายเงิน” น่ีคือระเบียบที่เกี่ยวของกับการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับญัตติในสวนนี้ และเปน

ญัตตทิี่เก่ียวของกับกิจการสภา ที่ประชุมก็พิจารณาวา อนุมัติหรือไมอนุมัติ ถาที่ประชุมเขาใจระเบียบ

แลว ผมขอนําเรยีนตอทานประธานฯ ไดนําปรกึษาหารอืตอที่ประชุมสภาฯ แหงน้ีไดพจิารณาตอไปครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย

หรอืไมครับ เชญิ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี
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รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ        

ที่เคารพ ทานสมาชกิสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชกิสภาเทศบาล

นครลําปาง ในญัตติ 5.3 เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ที่ตัง้จายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณยีังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

จํานวน 10 โครงการ เปนเงินจํานวน 13,790,000 บาท (สิบสามลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนบาทถวน)        

เปนระยะเวลาหน่ึงป ญัตตนิี้ก็เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ      

ที่แกไขเพิ่มเติม ผมมีขอสงสัยเกี่ยวกับโครงการในลําดับที่ 1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่น ๆ รายการบุษบกสําหรับ

อัญเชิญพระเจาแกวมรกต งบประมาณทั้งสิ้น 420,000 บาท (สี่แสนสองหม่ืนบาทถวน) เหตุผลที่ขอกัน

เงนินั้นฝายบริหารบอกวา อยูระหวางคณะกรรมการจางโดยวธิีเฉพาะเจาะจงดําเนินการเรียกผูมีอาชีพ

ยื่นขอเสนอราคา ก็ผานมา 1 ป ประกอบกับเอกสารที่แจกในการประชุมสภาฯ แหงนี้ คือ เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหนาที่ 2 – 271 งบลงทุน รวมเปนเงิน 

10,419,000 บาท (สิบลานส่ีแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) เปนคาบุษบกสําหรับอัญเชิญพระเจาแกว

มรกต จํานวน 420,000 บาท (สี่แสนสองหม่ืนบาทถวน) และรถลากจูงพรอมบุษบกอีกจํานวน      

9,999,000 บาท (เกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) ตรงนี้ไมไดขอกันเงนินะครับ ซึ่งก็มีการโอน

ไปตั้งจายเปนรายการใหม 5,800,000 บาท (หาลานแปดแสนบาทถวน) คงเหลือเงนิ 4,199,000 บาท 

(สี่ลานหน่ึงแสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) ญัตตินี้ก็มีสมาชิกสภาหลาย ๆ ทานไดอภิปรายในเรื่อง       

รถบุษบก ทางฝายบริหารก็บอกวา ทําได ตามที่ไดมีการอภิปรายกัน และมีสมาชิกบางทานมีมติ

เห็นชอบ ใหผานไปนะครับ ผมจะถามวา ทําไมถึงกันเงินแค 420,000 บาท (สี่แสนสองหม่ืนบาทถวน) 

และอกี 4,199,000 บาท (สี่ลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) ไปไหนครับทานประธาน ฝากถามไป

ยังฝายบริหารดวยนะครับ ในรายการที่ 2, 3 และ 6 เหตุผลที่ฝายบริหารไดยื่นมาวา อยูระหวางสอบ

เขตที่ดิน ในการทําโครงการตาง ๆ นั้นไมไดไปตรวจสอบกอนหรือครับวา ที่ดินนั้นเปนที่ดินของใคร    

เมื่อสภาฯ แหงนี้ไดผานงบประมาณไปให จะทําไดหรอืไมได หรอืวาเขียนแบบไปกอนหรอืครับ เม่ือสภา

อนุมัตเิสร็จใหไปทํา ปรากฏวา ทําไมได ตรงนี้ผมไมเห็นดวยนะครับ กอนที่ทานจะทําโครงการอะไรตาง ๆ         

ทานนาจะไปสอบแนวเขตที่ดินใหเรียบรอยวา สามารถทําไดหรือไมได พอทําไปก็เกิดปญหาอีกวา

ตองกันเงิน มีเหตุผลวาอยูระหวางการสอบเขตแนวที่ดิน และรายการสุดทาย รายการที่ 10 แผนงาน

การศกึษางานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) 

งบประมาณทัง้ส้ิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) ในญัตตินี้ไดเสนอเหตุผลมาวา ชะลอการ

กอสรางเนื่องจากใหผูรับจางกอสรางสรางอาคารเรียนใหแลวเสร็จกอน ถาตามความเขาใจ               

ก็หมายความวา ขณะนี้มีการสรางอาคารเรียนในโรงเรียนซึ่งผูรับเหมากอสรางจะตองขนอุปกรณวัสดุ
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กอสรางอะไรตาง ๆ เขามา ประตูโรงเรียนจึงยังทําไมได ผมก็อยากถามไปยังฝายบริหารครับวา 

โครงการกอสรางอาคารเรียนไปถึงไหนแลว เปนไปตามสัญญาหรือไม และผูรับจางยังทําตอหรือไม   

เพื่อจะไดมาพิจารณาตอวา จะใหกันเงนิโครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียนหรอืไม ขอใหผูบริหาร

ไดตอบวา สัญญาจางกอสรางอาคารเรยีน ผูรับจางไดกอสรางไปถึงไหนแลว และจะรอฟงคําตอบจาก

ฝายบรหิาร และอาจจะมโีอกาสไดอภิปรายอกีสักครัง้นะครับ ขอบคุณครับ  

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิฝายบรหิารครบั 

นายกติติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง      

ขออนุญาตตอบ 2 – 3 ประเด็นที่สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดใหความสนใจนะครับ โครงการที่ 1 คือ 

โครงการรถบุษบกสําหรับอัญเชิญพระเจาแกวมรกต และรถบุษบกอีกโครงการหนึ่งจํานวนเงินเกาลาน

กวาบาทน้ันเราไดโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมเรียบรอยแลว ซึ่งสภาแหงนี้ไดอนุมัติไปเรียบรอยแลว  

สวนรถบุษบกสําหรับอัญเชิญพระเจาแกวมรกตนี้ที่เปนการซอมแซมในสวนที่ไดรับความเสียหาย       

ในวงเงนิไมเกนิ 500,000 บาท ซึ่งจําเปนจะตองใชวิธีเฉพาะเจาะจง ตอนนี้อยูในระหวางดําเนินการเพื่อ

ขอรับการเสนอราคาจากชางผู เ ช่ียวชาญดําเนินการ อยางนอยตอง 3 ราย ที่จะตองเสนอให

คณะกรรมการคัดเลือกวา รายใดเหมาะสมที่จะดําเนินการในเรื่องดังกลาว ในสวนถัดมา คอืเรื่องของ

ประตูโรงเรยีนเทศบาล 1 ไปเก่ียวพันอะไรกับโรงเรยีน จริง ๆ แลวโครงการกอสรางประตูดานขางของ

โรงเรยีนเทศบาล 1 นี้ถาเราจะดําเนินการก็สามารถทําได แตอาจมีความเสียหายเกิดข้ึนเนื่องจากตอนนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 ที่เราไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล เรามีการยกเลิกสัญญา ตอนนี้อยู

ระหวางการจัดซื้อจัดจางเพื่อหาผูรับจางรายใหมเขามาดําเนินการ เพราะวารายเดิมนัน้ทํางานไมเปนไป

ตามสัญญา คณะกรรมการไดพจิารณาแลววา ไมสามารถดําเนนิการตอได จึงยกเลิกสัญญาไป และเขา

สูกระบวนการจัดซื้อจัดจางและทางกรมสงเสริมฯ ไดขยายเวลากันเงินไปจนถึงเดือนมีนาคม 2563 

เพราะฉะนัน้ โครงการดังกลาวก็จําเปนตองกันเงนิไวจนกวาโครงการของโรงเรียนเทศบาล 1 จะแลวเสร็จ 

เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย จริง ๆ แลวการใชงบประมาณในการกอสรางประตูดานขาง จํานวน 

150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) นี้ก็คงจะใชวิธีเฉพาะเจาะจงเพราะไมเกิน 500,000 บาท   

แตเพื่อประโยชนของราชการและเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย จึงจําเปนที่จะตองดําเนินการหลังจากที่

อาคารเรียนดังกลาวแลวเสร็จนะครับ ในอีกประเด็นหนึ่ง เรื่องแนวเขตที่ดินมีจํานวน 4 โครงการที่ยัง   

ไมสามารถดําเนนิการได จรงิ ๆ แลวแตกอนนัน้สามารถดําเนนิการไดเลย แตตอนหลัง ตามระเบียบพัสดุฯ 

ในการดําเนินการกอสรางถนนหนทางใด ๆ จะตองมีการตรวจสอบแนวเขตเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งขั้นตอน 

เพราะฉะน้ันตอนนี้ ทุกโครงการที่เปนเรื่องของการกอสรางถนนหนทางทั้งหลายตองมีการตรวจสอบ

แนวเขตกับกรมที่ดนิ ตอนนี้เราก็ไดสงเรื่องตาง ๆ ใหกรมที่ดินแลว แตกรมที่ดินก็ยังไมไดตอบกลับมาให

เราวา แนวเขตตาง ๆ อยูตรงจุดไหน และติดขัดเรื่องอะไร เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองกันเงินโครงการ

ดังกลาวและคณะผูบรหิารก็ยังเห็นวา โครงการดังกลาวมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการสําหรับพอแม
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พี่นองที่อาศัยอยูบนถนนแตละเสน เพราะฉะนัน้ ในระหวางการสอบแนวเขตตาง ๆ เทศบาลก็ไมไดนิ่งนอนใจ

นะครับ เราก็ประสานงานกับกรมที่ดินอยู สําหรับแบบแปลนของทั้ง 4 โครงการนี้ ถาไดหนังสือจากกรม

ที่ดนิมาประกอบก็จะสามารถดําเนนิการจัดซื้อจัดจางตามกระบวนการตอไปไดครับ ขอบคุณครับ 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี 

รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ        

ที่เคารพ ทานสมาชกิสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชกิสภาเทศบาล

นครลําปาง ก็อยากจะสอบถามอีกนิดหนึ่งครับวา โครงการของรถบุษบก จํานวน 10,419,000 บาท   

(สบิลานสี่แสนหนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน) ซึ่งนายกฯ บอกวา มีการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ผมดูแลว

ก็จะมีแค 5,800,000 บาท (หาลานแปดแสนบาทถวน) ยังเหลอืงบประมาณอกี 4,199,000 บาท (สี่ลาน

หนึ่งแสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) ทานไดกันหรือไมครับ ตอนนี้สถานการณในบานเมืองเรานั้นสภาพ

เศรษฐกิจซบเซา ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตรน้ันนักเศรษฐศาสตรจะมองวา ถาภาคเอกชนไมลงทุน 

ภาครัฐตองเปนผูลงทุนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ในเรื่องนี้เราก็มองกันมาตั้งนานแลว โยงไปถึงสมัยพอ

ขุนรามคําแหงมหาราช ซึ่งถือเปนนักเศรษฐศาสตรที่สําคัญของประเทศไทย ทานไดประดิษฐอักษรไทย

เม่ือป พ.ศ. 1826 ในหลักศิลาจารึกไดเขียนไวตอนหนึ่งวา เพื่อนจูงวัวไปคาขี่มาไปขาย ใครจะใครคา   

ชางคา ใครจะใครคามาคา ใครจะใครคาเงินคาทองคา ตรงนี้ตามหลักภาครัฐลงทุน และมาถึงนัก

เศรษฐศาสตรสมัยใหมที่พูดวา มือที่มองไมเห็น หรอื Invisible Hand ซึ่งนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษที่

ไดรับการยกยองวาเปนบดิาแหงวชิานี้ ช่ือ Adam Smith ไดเขยีนหลักทฤษฎมีอืที่มองไมเห็น ถาเปนภาษา

ตามหลักเศรษฐศาสตรคือ กลไกการตลาด และมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่แจกในที่ประชุมแหง

นี้อีกฉบับหนึ่ง เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวา เงินสะสมสามารถ

นํามาใชไดตามแนวทาง 5 ดาน ตั้งแตดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน    

ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานสงเสริมการทองเที่ยว และดานการศึกษา ถาเงินตัวน้ีเราปลอยตกไปเปน

เงินสะสม เราก็จะขาดโอกาสในการกระตุนเศรษฐกิจ เทศบาลนครลําปางก็เปนฟนเฟองตัวเล็ก ๆ      

ตัวหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยู 7,000 – 8,000 แหงทั่วประเทศ ถาฟนเฟองทุกตัวหมุนไป 

เศรษฐกิจก็จะไปตามน้ี อยางเชน เทศบาลเปนผูวาจางโครงการทํารถลากจูงบุษบก เงินที่เหลือส่ีลาน

กวาบาทน้ี เทศบาลจางหางรานบริษัทซึ่งก็จะไปจางบุคคลมาทํางาน คนที่ทํางานก็จะเอาเงินไปซื้อจาย

ของตาง ๆ เงนิก็จะหมุนเวยีนกระตุนเศรษฐกิจ ตามหลักเศรษฐศาสตรเงนิ 100 บาทไป 5 รอบก็เปนเงนิ 

500 บาท ก็กระตุนเศรษฐกจิไป ผมก็ไมอยากใหตกเปนเงนิสะสมไปนะครับ เม่ือสภาฯ แหงน้ีโดยสมาชกิ

สภาฯ มีมติอนุมัติใหทานไปทํา ตรงนี้พอจะมีเหตุผลใหผมหรือไมครับวา ทําไมถึงไมทํา แลวทานจะทํา

หรอืไมทํา ขอบคุณครับ     

นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิฝายบรหิารครบั 

นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง     
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ขออนุญาตเพิ่มเติมการจากช้ีแจงเมื่อสักครูนี้นะครับวา เงนิที่กอสรางรถบุษบก จํานวน 9 คัน เกาลาน

กวาบาทน้ี ผมไดขออนุมัติสภาในการโอนมาต้ังเปนรายการใหมซึ่งไมครบจํานวนเกาลานกวาบาท    

สวนเงนิที่เหลือก็จะตกเปนเงนิสะสมไป จริง ๆ แลวหลักการบริหารงบประมาณน้ีก็ไมไดยากอะไรมากนัก  

อันไหนที่เรงดวนสามารถใชงบประมาณจากเงนิสะสมของเทศบาลเอง ซึ่งก็มีอยูพอสมควรดําเนินการ

หลายโครงการก็ไดใชจายจากเงนิสะสม บางโครงการเราดูลําดับความสําคัญ แลวก็เห็นวาอยูลําดับทาย ๆ  

จึงมีการโอนไปตั้งเปนรายการใหม หรือวาเงินเหลือจายจากโครงการแตละโครงการก็เอามาตั้งเปน

รายการใหม ซึ่งในวันน้ีก็ไดอยูในญัตติกันเงินแลว สวนเงนิสะสมที่สมาชิกสภาฯ ใหความสนใจวาทําไม  

ไมดําเนินการเพื่อมากระตุนเศรษฐกิจก็ดี นํามาพัฒนาบานพัฒนาเมืองก็ดี ก็เปนเรื่องรีบเรงเกินไป     

ผมก็ไดประชุมแผนพัฒนาเทศบาลไปเมื่อสัปดาหที่ผานมานี้เอง ซึ่งโครงการดังกลาวก็จะมานําเขาสูสภาฯ    

ในการประชุมครัง้ตอไปนะครบั ขอบคุณครบั 

นายกติต ิจิวะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชญิ นายนพดล ผดุงพงษ  

นายนพดล ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนพดล ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผมมขีอสังเกตจากการตอบขอซักถามระหวางผูบรหิารกับฝายสมาชิกสภา และก็บางเรื่องบางอันยังติด

คางอยูในใจถาผมไมถาม ก็คงจะไปตอบประชาชนไมได ถาประชาชนถามมาก็อยากไดคําตอบจาก

ผูบริหารเพื่อเปนการอางอิง วันนี้เรามาอภิปรายถึงเรื่องการกันเงิน ทั้ง 3 รายการใหญ ๆ นะครับ        

ก็เปนไปตามเงื่อนไขเปนไปตามระเบียบทุกอยาง แตที่ติดใจกระผมมากที่สุด ก็คือวา เรื่องเหลานี้เปน

เรื่องเกาซึ่งเราก็มีการอภิปรายกันมาอยางเขมขน ในรอบปที่ผานมาในการของบประมาณ และทางสภาฯ 

ก็ไดผานไปเกือบทุกรายการ ทั้งที่ฝายบริหารมีความตองการ ฉะนั้นทําใหผมไดเห็นวา การกําหนด

นโยบายตาง ๆ ในการบริหารบานเมืองของผูบริหารยุคนี้ที่สังเกตงาย ๆ คือ คิดไว คดิเกง นโยบายและ

แผนงานตาง ๆ คดิมาหมด ทําไดหมด แตการปฏิบัติก็ฟองอยูหลาย ๆ โครงการ แมกระทั่งลากยาวถึง

โครงการนี้นะครับ เงนิตัง้หาสิบลานบาท ถาเทียบกับเทศบาลเล็กก็งบลงทุนแตละป แมกระทั่งเทศบาล

นครลําปางก็ตาม แตเราไมไดใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชนเลย บางโครงการที่ประชาชน

ไมตองการ แตฝายผูบรหิารตองการก็ไปทํา งานพื้นฐานทางดานชวีิตความเปนอยูของพี่นองประชาชน 

เชน ถนนหนทาง ไฟฟา ตรอก ซอย ลําคลอง ทอระบายน้ําตาง ๆ เหลานี้ทั้งนั้น โครงการที่อานมา     

สวนใหญเปนโครงการถนนซึ่งก็ไมยากนะครับ เทศบาลจะตองเอาใจใสดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขของ     

พี่นองประชาชนอยูแลว และยิ่งมาขอเสนอกันเงนิในครั้งนี้  แทนที่จะเตรยีมเอกสารชี้แจงใหสมาชิกสภา

ไดเขาใจอยางแจมแจงไมตองมาซักถาม เพราะเปนงบประมาณที่ผานสภามาแลวทั้งสิ้น แตก็ยังไม

ครบถวนนะครับ ทานผูบรหิารก็มักจะตอบวา อันน้ันไมพรอม อันนัน้ไมด ีอันนัน้ยังไมไดรับ อันน้ันยังไมไดมา      

ก็ควรที่จะแนบเอกสารมาดวยนะครับ อยางเชนที่ตอบทานสมาชิกผูทรงเกียรติเมื่อสักครูวา กําลังสอบเขต

ที่ดนิ และประเมินราคาที่ดิน ลักษณะแบบนี้งายมาก ถายเอกสารมาเลยครับวา เทศบาลติดตอกับที่ดิน

เขาอยางไร แจงไปเม่ือไหร วันที่เทาไหร แคนี้งาย ๆ ก็จะตอบโจทยทั้งหมดเลย และจะไดไมเปนเหตุใหเกิด
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ความสงสัยในใจ เชน ยกเลิกสัญญาผูรับเหมาซึ่งทํางานไมแลวเสร็จ ยกเลิกไปแลว กันเงนิไวเพื่อรอจะ

ทํางานตอ มไีหมครับเอกสารที่ยกเลกิเขาไป จางผูรับเหมาคนใหมมาทําตอ มีไหมครับที่จะแนบมาใหเรา 

เราจะไดเห็นไดรับทราบ ตรงน้ีคอืความจรงิใจที่จะทําใหสภาฯ แหงน้ีสบายใจที่จะยกมือสนับสนุนไปดวย

ความไมตะขิดตะขวงใจ ฉะนั้น ขอสังเกตของผมคือวา ที่ฝายบริหารขอกันเงินในลักษณะน้ีทําให

ประชาชนไดเสียโอกาสไปหลาย ๆ อยาง 1. เสยีโอกาสที่พี่นองประชาชนจะไดประโยชนจากการบริการ

ของภาครัฐ 2. เสียเวลาคาใชจาย ก็ยังไมรูวาในโอกาสขางหนาที่เราจะเสียคาใชจายในการจางเหมา

ประมูลตาง ๆ ราคาจะยังอยูในระดับเดิมอยูหรอืไม น่ีผานมาหนึ่งปยังไมไดทํา ปตอไปก็เปนปที่สองที่ยัง

ไมไดทํา ถาไมทําแลวมากันเงินอีกก็ทําใหราคาตองสูงขึ้นเพิ่มขึ้น แลวผูรับเหมาที่ไหนจะทํางานใน

ลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นในเรื่องน้ีไมยากเลยถาเราติดตามงาน เอาใจใสงานดี ๆ ผมวาทุกอยางก็

ตอบสนองตอพี่นองประชาชนไดทุกคนไดทุกฝาย เสร็จแลวขอโตแยงเหลาน้ีก็จะไมเกิดข้ึน การประชุม

สภาฯ ก็จะราบรื่น ไมใชทําแตละอยางแตละงานก็มแีตคําถาม พอถามไปแลวก็ไมไดรับคําตอบ หรอืตอบ

แลวก็ไมครบถวน เปนลักษณะแบบนี้ตลอด นี่คือขอสังเกตของผมครับทานประธาน ดังนัน้ ที่ผมวาจะ  

ไมเห็นดวย เพราะเห็นดวยไปแลวทุกโครงการทั้งหมด แตวันนี้มาขออนุมัติใหกันเงิน ผมจึงของดออก

เสยีงในการที่จะสนับสนุนโครงการ เพราะผมถอืวาสภาไดอนุมัตไิปแลว แตผมวาทานไมทําเอง ขอบคุณครบั 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย

เพิ่มเติมอีกไหมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ในญัตติขอ 5.3 เรื่อง เสนอ

ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ตั้งจายในเทศบัญญัติ งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณยีังมิไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 10 โครงการ เปนเงนิจํานวน 

13,790,000 บาท (สิบสามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นบาทถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป เนื่องจากขออนุมัติมา 

10 โครงการ ผมจะขอมตทิลีะโครงการนะครับ 

โครงการที่ 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑอื่น รายการบุษบกสําหรับอัญเชญิพระเจาแกวมรกต 

- เพื่อจายเปนคาจัดทําบุษบกสําหรับอัญเชิญพระเจาแกวมรกต โดยทําจากไมเนื้อแข็งประดับ

ดวยงานแกะสลักจากไมสัก จํานวน 1 หลัง เปนเงนิ 420,000 บาท โดยมคีุณลักษณะ ดังนี้ 

1) สวนฐาน ขนาดความกวางประมาณ 220 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 220 เซนติเมตร

ความสูงประมาณ 110 เซนตเิมตร และจัดทําบันได ขนาดความสูงประมาณ 110 เซนตเิมตร 

2) สวนแทนวางองคพระ ขนาดความกวางประมาณ 130 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 130 

เซนตเิมตร ความสูงประมาณ 125 เซนตเิมตร 

3) สวนยอดบุษบก ขนาดความกวางประมาณ 130 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 130

เซนตเิมตร ความสูงประมาณ 150 เซนตเิมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง (ตามราคาในทองถ่ิน) 
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 - เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 

9 มถิุนายน 2558 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 

 หนา 98 ลําดับที่ 18 

 - ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) 

งบประมาณ 420,000 บาท (สี่ลานสองหม่ืนบาทถวน) สมาชกิทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 10 เสยีงครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน  10 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ       

เปนระยะเวลาหน่ึงป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่น รายการบุษบกสําหรับอัญเชิญ

พระเจาแกวมรกต 

- เพื่อจายเปนคาจัดทําบุษบกสําหรับอัญเชิญพระเจาแกวมรกต โดยทําจากไมเนื้อแข็งประดับ

ดวยงานแกะสลักจากไมสัก จํานวน 1 หลัง เปนเงนิ 420,000 บาท โดยมคีุณลักษณะ ดังนี้ 

1) สวนฐาน ขนาดความกวางประมาณ 220 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 220 เซนติเมตร

ความสูงประมาณ 110 เซนตเิมตร และจัดทําบันได ขนาดความสูงประมาณ 110 เซนตเิมตร 

2) สวนแทนวางองคพระ ขนาดความกวางประมาณ 130 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 130 

เซนตเิมตร ความสูงประมาณ 125 เซนตเิมตร 

3) สวนยอดบุษบก ขนาดความกวางประมาณ 130 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 130

เซนตเิมตร ความสูงประมาณ 150 เซนตเิมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง (ตามราคาในทองถ่ิน) 

 - เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 

9 มถิุนายน 2558 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 

หนา 98 ลําดับที่ 18 

 - ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักการศกึษา) 

งบประมาณ 420,000 บาท (สี่ลานสองหม่ืนบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 5 คน 
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 โครงการที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนบานดงพัฒนา ซอย 4 

ตั้งแตบรเิวณบานเลขที่ 295 ถึงถนนบานดง ขางบานเลขที่ 231 

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนบานดงพัฒนา ซอย 4 ตัง้แตบรเิวณบานเลขที่ 295 ถงึถนน 

บานดง ขางบานเลขที่ 231 โดยทําการกอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต ขนาดกวาง ประมาณ 4.00 - 

4.50 เมตรหรือตามสภาพความยาวประมาณ 305.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ    

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 

หนาที่ 47 ลําดับที่ 23 

  - ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 725,000 บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จําน วน  11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ                 

เปนระยะเวลาหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวด        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนบานดง

พัฒนา ซอย 4 ตั้งแตบรเิวณบานเลขที่ 295 ถึงถนนบานดง ขางบานเลขที่ 231 เพื่อจายเปนคากอสราง

ถนนบานดงพัฒนา ซอย 4 ตั้งแตบริเวณบานเลขที่ 295 ถึงถนนบานดง ขางบานเลขที่ 231 โดยทําการ

กอสรางถนนแอสฟลทตคิคอนกรีต ขนาดกวางประมาณ 4.00 - 4.50 เมตรหรือตามสภาพความยาว

ประมาณ 305.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 

หนาที่ 47 ลําดับที่ 23 

  - ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 725,000 บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 4 คน 

 โครงการที่ 3 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประ เภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้า       

ถนนบานดงพัฒนา ซอย 4 ซอยขางบานเลขที่ 10 
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- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนบานดงพัฒนา ซอย 4 ซอย ขางบานเลขที่ 

10 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 105 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก 105 เมตร และงานอื่น ๆ  

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561  

หนาที่ 54 ลําดับที ่30 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 10 เสยีงครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเหน็ชอบ ไมมคีรบั  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน  10 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ                 

เปนระยะเวลาหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวด        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนและ    

ทอระบายน้ํา ถนนบานดงพัฒนา ซอย 4 ซอยขางบานเลขที่ 10 เพื่อจายเปนคากอสรางถนนและ      

ทอระบายน้ําถนนบานดงพัฒนา ซอย 4 ซอย ขางบานเลขที่ 10 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด

กวางประมาณ 4.00-5.00 เมตร ความยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก 105 เมตร และงานอื่น ๆ  ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561  

หนาที่ 54 ลําดับที่ 30 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 5 คน 

 โครงการที่ 4 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้า     

ถนนศรีปงชัย ซอย 2 ตั้งแตถนนศรีปงชัย ถงึสะพานบานศรีปงชัย 

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนศรีปงชัย ซอย 2 ตั้งแตถนนศรีปงชัยถึง

สะพานบานศรปีงชัย โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 4.00-5.00 เมตร ความยาว 
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502 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวมบอพัก 502 

เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561  

หนาที่ 59 ลําดับที่ 40 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 3,809,000 บาท (สามลานแปดแสนเกาพันบาทถวน) สมาชกิทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 10 เสยีงครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน  10 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ                 

เปนระยะเวลาหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวด        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนและ         

ทอระบายน้ํา ถนนศรปีงชัย ซอย 2 ตัง้แตถนนศรปีงชัย ถงึสะพานบานศรปีงชัย  เพื่อจายเปนคากอสราง

ถนนและทอระบายนํ้า ถนนศรีปงชัย ซอย 2 ต้ังแตถนนศรีปงชัยถึงสะพานบานศรีปงชัย โดยทําการ

กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 502 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวมบอพัก 502 เมตร และงานอื่น ๆ     

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 

หนาที่ 59 ลําดับที่ 40 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 3,809,000 บาท (สามลานแปดแสนเกาพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 5 คน 

โครงการที่ 5 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนและปรับปรุงบอพัก    

ถนนบานดงไชย ซอย 5 ตั้งแตถนนวังขวา ขางบานเลขที่ 223/6 ถึงบรเิวณบานเลขที่ 25/3 

 - เพื่อจายเปนคากอสรางถนนและปรับปรุงบอพัก ถนนบานดงไชย ซอย 5 ตั้งแตถนนวังชวา

ขางบานเลขที่ 223/6 ถึงบรเิวณบานเลขที่ 25/3 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง ประมาณ 

3.50 - 10.00 เมตร ความยาว 487 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมปรับปรุงบอพักและงานอื่น ๆ       

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 
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 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561

หนาที่ 42 ลําดับที่ 18 

 - ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 2,532,000 บาท (สองลานหาแสนสามหม่ืนสองพันบาทถวน) สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรด

ยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 10 เสยีงครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน  10 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ                 

เปนระยะเวลาหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวด        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางถนนและ

ปรับปรุงบอพัก ถนนบานดงไชย ซอย 5 ตั้งแตถนนวังขวา ขางบานเลขที่ 223/6 ถึงบริเวณบานเลขที่ 

25/3 เพื่อจายเปนคากอสรางถนนและปรับปรุงบอพัก ถนนบานดงไชย ซอย 5 ต้ังแตถนนวังชวาขาง

บานเลขที่ 223/6 ถึงบริเวณบานเลขที่ 25/3 โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง ประมาณ 3.50    

- 10.00 เมตร ความยาว 487 เมตร หนา 0.15 เมตรพรอมปรับปรุงบอพักและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง 

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561

หนาที ่42 ลําดับที่ 18 

 - ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 2,532,000 บาท (สองลานหาแสนสามหม่ืนสองพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสยีง 5 คน 

 โครงการที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนตัดใหม ตั้งแตถนนเรือนแพ 

ถงึถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1019 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนตัดใหม ตั้งแตถนนเรือนแพ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 

1019 โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลทตคิคอนกรตี ขนาดกวางประมาณ 3.50 - 5.00 เมตรหรอืตามสภาพ 

ความยาวประมาณ 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

นครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561 

หนาที่ 39 ลําดับที่ 15 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 457,000 บาท (สี่แสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 10 เสยีงครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จําน วน  10 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ                 

เปนระยะเวลาหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวด        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนตัดใหม 

ตัง้แตถนนเรอืนแพ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1019 เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนตัดใหม ตั้งแต

ถนนเรอืนแพ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1019 โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลทติคคอนกรีต ขนาด

กวางประมาณ 3.50 - 5.00 เมตรหรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 

เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561  

หนาที่ 39 ลําดับที่ 15 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 457,000 บาท (สี่แสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 5 คน 

 โครงการที่ 7 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนประตูมา ตั้งแตบริเวณ

บานเลขที่ 72 ถงึถนนพระแกว 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนประตูมา ตัง้แตบรเิวณบานเลขที่ 72 ถงึถนนพระแกว โดยทําการ

เสริมผิวแอสฟลทติคคอนกรีต ขนาดกวางประมาณ 7.00 - 10.00 เมตร หรือตามสภาพความยาว

ประมาณ 420.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

หนาที่ 32 ลําดับที่ 8 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 
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งบประมาณ 2,170,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) สมาชกิทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 10 เสยีงครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน  10 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ                 

เปนระยะเวลาหน่ึงป กรณยีังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงถนนประตูมา ตั้งแต

บรเิวณบานเลขที่ 72 ถงึถนนพระแกว เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนประตูมา ตัง้แตบริเวณบานเลขที่ 72 

ถงึถนนพระแกว โดยทําการเสรมิผวิแอสฟลทติคคอนกรตี ขนาดกวางประมาณ 7.00-10.00 เมตร หรือ

ตามสภาพความยาวประมาณ 420.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พรอมปรับปรุง  บอพัก และงานอื่น ๆ  

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

หนาที่ 32 ลําดับที่ 8 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 2,170,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) ไมเหน็ชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 5 คน 

 โครงการที่ 8 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก รายการโครงการปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ํา 

(ศาลาเฉลมิพระเกยีรต)ิ และสะพานขามสระน้ํา ในสวนสาธารณะเขลางคนคร 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ํา (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) และสะพานขามสระน้ํา  

ในสวนสาธารณะเขลางคนคร โดยทําการปรับปรุงระบบไฟฟา พื้นฝาเพดาน ทาสี พรอมปรับปรุงปาย

ชื่ออาคารและภูมิทัศนโดยรอบ และรื้อถอนสะพานไมเดิม พรอมกอสรางสะพานใหม ขนาดกวาง 2.50 

เมตร ยาว 8.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

หนาที่ 28 ลําดับที่ 4 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาทถวน) สมาชกิทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จําน วน  11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ                 

เปนระยะเวลาหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทคาตอเตมิหรอืดัดแปลงอาคารบานพัก รายการโครงการปรับปรุงอาคาร

ศาลารมิน้ํา (ศาลาเฉลิมพระเกียรต)ิ และสะพานขามสระน้ํา ในสวนสาธารณะเขลางคนคร เพื่อจายเปน

คาปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ํา (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) และสะพานขามสระน้ําในสวนสาธารณะ    

เขลางคนคร โดยทําการปรับปรุงระบบไฟฟา พื้นฝาเพดาน ทาสี พรอมปรับปรุงปายชื่ออาคารและ

ภูมิทัศนโดยรอบ และรื้อถอนสะพานไมเดิม พรอมกอสรางสะพานใหม ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 

8.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

หนาที่ 28 ลําดับที่ 4 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 4 คน 

 โครงการที่ 9 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางปรับปรุงระบบน้ําสวนสาธารณะ

หาแยกหอนาฬกิา 

- เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงระบบน้ําสวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา โดยทําการ

ปรับปรุงระบบบอน้ําพุ หัวน้ําพุผิวพื้นรางตื้นระบายน้ําโดยรอบลานน้ําพุ (ลานรักบี้) พรอมปรับปรุง

ระบบหองเครื่องระบบปมน้ํา ระบบน้ํา ระบบกรองน้ําปรับปรุงภูมิทัศนบางสวนและงานอื่น ๆ ตามแบบ

แปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

หนาที่ 26 ลําดับที่ 2 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 1,927,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) สมาชิกทานใดเห็นชอบ     

โปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 10 เสยีงครับ  
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน  10 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ                 

เปนระยะเวลาหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางปรับปรุงระบบ

น้ําสวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงระบบนํ้าสวนสาธารณะหาแยกหอ

นาฬิกา โดยทําการปรับปรุงระบบบอน้ําพุ หัวน้ําพุผิวพื้นรางตื้นระบายน้ําโดยรอบลานน้ําพุ (ลานรักบี้) 

พรอมปรับปรุงระบบหองเครื่องระบบปมน้ํา ระบบน้ํา  ระบบกรองน้ําปรับปรุงภูมิทัศนบางสวนและ   

งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

หนาที่ 26 ลําดับที่ 2 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 1,927,000 บาท (หน่ึงลานเกาแสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมมี, งดออกเสียง 5 คน 

โครงการที่ 10 แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการกอสรางประตูดานขาง 

โรงเรยีนเทศบาล 1 (บานแสนเมอืงมูล) 

 - เพื่อจายเปนคากอสรางประตูดานขาง โรงเรยีนเทศบาล 1 โดยทําการกอสรางประตูดานขาง

กวาง 4 เมตร ทางทิศเหนือติดอาคารสุชาดาราม บริเวณถนนดานขางวัดพระแกวดอนเตาและติดตั้ง 

โคมไฟปด - เปดอัตโนมัตอิยูบนหัวเสาทัง้สองดานของประตู และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

นครลําปาง 

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561

หนาที่ 25 ลําดับที่ 13 

 - ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) 

งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) สมาชกิทานใดเห็นชอบโปรดยกมอืขึ้นครับ  

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ 11 เสยีงครบั  

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ    

โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบ ไมมคีรับ  
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จําน วน  11 เสียง เห็นชอบอนุมัติใหกันเงินฯ                 

เปนระยะเวลาหนึ่งป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการ

กอสรางประตูดานขาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) เพื่อจายเปนคากอสรางประตูดานขาง 

โรงเรียนเทศบาล 1 โดยทําการกอสรางประตูดานขางกวาง 4 เมตร ทางทิศเหนือติดอาคารสุชาดาราม 

บริเวณถนนดานขางวัดพระแกวดอนเตาและติดตั้งโคมไฟปด - เปดอัตโนมัติอยูบนหัวเสาทั้งสองดาน

ของประตู และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2561

หนาที่ 25 ลําดับที่ 13 

 - ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) 

งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสยีง 4 คน 

ระเบยีบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ   

มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมประชุม

ในวันนี้ ผมขอปดการประชุมครับ 
 

เลกิประชุม  เวลา  11.30 น. 
 

 

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

(นายจาตุรงค  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

 

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

(นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

หมายเหต ุ ที่ประชุมสภาฯ ไดมมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ 

 สมัยที่ 2 ประจําป 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 
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