รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2563
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
รายนามผูเขาประชุม
1. จ.ส.อ.สมบูรณ
2. นายจาตุรงค
3. นายแพทยวัฒนา
4. นายสุบิน
5. นายนวพัฒน
6. นายพิทักษ
7. รอยเอกศักดิ์ชัย
8. นางสาวอมลยา
9. นายสันติ
10. นายนพดล
11. นายจรูญ
12. นางสุดารัตน
13. นายวิบูลย
14. นายณัฐกิตติ์
15. พันตรีวิชานนท
16. นายเกษม
ผูไมมาประชุม
1. นายกิตติ
2. นายสมหมาย
3. นายสมบูรณ
รายนามผูเขาประชุม (ฝายบริหาร)
1. นายสมเกียรติ
2. นายสุรทัศน
3. นายสุวรรณ
4. นางนพวรรณ

บรรจงจิตต
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
ชุมตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
หงษใจสี
เจนตวนิชย
เขียวอุไร
ผดุงพงษ
เติงจันตะ
บุญมี
ฐานิสรากูล
บรรจงจิตต
แดงสรอย
ปญญาทอง

รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาและเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

จิวะสันติการ
พงษไพบูลย
คุรุภากรณ

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาปวย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)

อัญชนา
พงษนิกร
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
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5. นางละมัย
6. นายสุคนธ
7. นายสมภพ
8. นายเผาชัย
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายยุทธนา
3. นางสาวอุษา
4. นายสุนทร
5. นางสาวสรัลชนา
6. นายวิชญศิคภัทร
7. นายมนัสพี

บุญยง
อินเตชะ
สุวรรณปญญา
เทพยศ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง

สุขารมย
ศรีสมบูรณ
สมคิด
จวงพลงาม
เกษสุวรรณ
วงศมณี

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
นายชางเขียนแบบอาวุโส
รก.ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง
ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
หัวหนาฝายสงเสริมกิจการขนสง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
หัวหนาฝายนิติการ
หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
หัวหนาฝายกิจการสภา
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เดชะ

8. นางสาวกนกกาญจน พรรณรัตน
9. นางสาวสุกัลญา
เรืองรุง
10. นายสวาท
11. นายบรรยง
12. นายมนัส
13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน
14. นางสาววิไล
15. นางรุงทิพย
16. นายศุภชัย
17. นายสุทัศน
18. นางสาวนริศรา
19. นายวรดล
20. นางเกสร
21. นางณิชารัศม
22. นางเลิศลักษณ
23. นางสาวพัชมณฑ
24. นางวรรณเสด็จ

จําปาอูป
เอื้อนจิตร
ใหมคํา
คุณชมภู
วงศพรม
กุลโมรานนท
วงคบรรใจ
กองสุรกานต
หงสกุล
หวานแหลม
คําออง
อนันตธีระบวร
ทรัพยรุงทวีผล
ฉันทะ
รัตนมงคล
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25. นางกนิษฐา
ไชยแกว
26. นางสาวพิมพณารา ทองคํา

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คนงานสารบรรณ
ฯลฯ

ผูเขารวมรับฟงการประชุม
1. นางฉันทนา

เขียวคํา

ประธานชุมชนหัวเวียง

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป น การนั ด ประชุ ม ฯ สภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจํ า ป 2563 ขณะนี้ ถึ ง
กําหนดเวลานัดประชุมแลว คือ เวลา 10.00 น. บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไดลงชื่อเขาประชุม
และครบเปนองคประชุมแลว จากสมาชิ ก สภาฯ ซึ่งมีส มาชิ ก ภาพอยูทั้งหมด 19 ทาน ขณะนี้อยูใน
ที่ประชุม 15 ทาน ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง ซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ไดเ ขารวมประชุมฯ รวมถึงหั ว หน า ส ว นการงานของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผูที่
สนใจไดเ ขา รวมรั บ ฟงการประชุม ในวัน นี้ กระผม นายจาตุร งค พรหมศร ในฐานะเลขานุก ารสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอเรียนตอที่ประชุมวา ผมไดรับแจงจากหัวหนาฝายกิจการสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ว า วั น นี้ นายกิตติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ไดแ จ ง ลาปวย ประกอบ
กั บ จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งทานอยูในที่ป ระชุม แตมี
ปญหาดานสุขภาพ จึงไมสามารถขึ้นมาปฏิบัติหนาที่เ ปนประธานในที่ประชุมได ฉะนั้นเมื่อผมไดเ รียน
ขอเท็จจริงไปเบื้องตนแลว ในการนี้จึงตองมีการเชิญสมาชิกสภาฯ ผูมีอายุมากที่สุด ซึ่งอยูในที่ประชุม
ในวันนี้ ขึ้นมาเปนประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดําเนินการใหสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เลือก
กั น เองเป น ประธาน ที่ ป ระชุ ม ชั่ ว คราวนั้ น (คราวนี้ ) โดยผมขอเรี ย นหลั ก การของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่ แ ก ไ ขเ พิ่ ม เ ติ ม ฯ
ที่เกี่ยวกับการนี้ก็คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับดังกลาว ขอที่ 26 ซึ่งวางหลั ก การไววา “เมื่อถึง
กําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถิ่นมาครบองคประชุมแลวแตไมมีประธานสภาทองถิ่นและ
รองประธานสภาทองถิ่น หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูมีอ ายุมากที่สุด ซึ่งอยูใ นที่ป ระชุมคราวนั้น เปน ประธานที่ป ระชุม ชั่วคราว เพื่อดํ าเนิน การ
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุมชั่วคราวนั้น โดยใหเสนอชื่อและลงคะแนนดวย
วิธียกมือ ถาในระหวางการเลือกนั้นประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่น แลวแตกรณี
เขามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหนาที่ ก็ใหระงับการเลือกนั้นเสียหรือถาเลือกไดแลวก็ใหผูไดรับเลือก
เปนอันพนหนาที่และนําความในขอ 7 และขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีป ระธานสภาท อ งถิ่ น
หรือรองประธานสภาทองถิ่นไมยอมปฏิบัติหนาที่ ใหประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่น
ดั งกลา วพน จากการปฏิบั ติห นา ที่สํ าหรับ การประชุม นั้ น และใหดํ าเนิน การเลือ กประธานที่ ป ระชุ ม
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ชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง เพื่อดําเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น” นี่คือ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวของที่
ที่ป ระชุมแหงนี้จะตองรวมกัน เพื่อดํา เนิน การ เมื่อที่ป ระชุมไดรับ ทราบขอระเบียบฯ ที่ผมไดชี้แ จงไป
เมื่ อ สั ก ครู นะครับ ผมไดดูรายชื่อของสมาชิก สภาฯ ที่อยูในที่ป ระชุ ม วั น นี้ แ ละมี อ ายุ มากที่สุ ดคือ
พันตรีวิชานนท แดงสรอย ทานเกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2482 อายุ 81 ป ทานเปนผูมีอายุสูงที่สุด
ฉะนั้นผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอกราบเรียน พันตรีวิชานนท แดงสรอย ซึ่งมี
อายุมากที่สุดและอยูในที่ประชุมแหงนี้ ไดขึ้นมาเปนประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดําเนินการใหสมาชิก
ในที่ประชุมเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุมในคราวนี้ ผมขอเรียนเชิญครับ
พันตรีวิ ชานนท แดงสรอ ย ประธานที่ป ระชุม ชั่ว คราว (คราวนี้) เชิญ นั่งครับ กระผม
พันตรีวิชานนท แดงสรอย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งเปนสมาชิกสภาฯ ที่มีอายุมากที่สุดในที่
ประชุมแหงนี้ และเปนประธานที่ประชุมชั่วคราว (คราวนี้) เพื่อดําเนินการเลือกประธานในที่ประชุมฯ
วันนี้ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเลือกกันเองเปนประธานในที่ประชุมฯ ครับ เชิญ นางสุดารัตน บุญมี
นางสุดารัตน บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดิฉัน นางสุดารัตน บุญมี สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันติ เขียวอุไร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ
พันตรีวิชานนท แดงสร อ ย ประธานที่ ป ระชุ ม ชั่วคราว นางสุด ารัตน บุญมี เสนอ
นายสันติ เขียวอุไร เปนประธานในที่ประชุมฯ ขอผูรับรองดวยครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลําปาง มี ส มาชิก สภาฯ รับ รอง
5 ทานครับ
พันตรีวิชานนท แดงสรอย ประธานที่ประชุมชั่วคราว มีผูรับรอง 5 ทาน ถูกตองนะครับ
มีสมาชิกฯ ท า นใดจะเสนอท า นอื่นหรือไม ไม มี น ะครับ เปนอันวาสภาแห ง นี้ ไ ด เ ลื อ กสมาชิกสภาฯ
คือ นายสันติ เขียวอุไร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ (คราวนี้)
มติที่ประชุม ที่ป ระชุม มีม ติเ ห็น ชอบเลือ ก นายสั นติ เขี ย วอุไ ร ทํา หน า ที่ เ ป น ประธาน
ในที่ประชุมฯ (คราวนี้)
พันตรีวิชานนท แดงสรอย ประธานที่ประชุมชั่วคราว ขอเชิญ นายสันติ เขียวอุไร ขึ้นมา
ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ ครับ
นายสัน ติ เขีย วอุไ ร ประธานในที่ป ระชุม ฯ เมื่อสมาชิกสภาฯ เขา ประชุม ครบเปน องค
ประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2563 ในวัน
พุธที่ 30 กันยายน 2563 ก อ นที่ จ ะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ อานประกาศฯ และหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ
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นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปางทุ ก ทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับระเบียบวาระการประชุมเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําป 2563 ผมมีเรื่องที่จะเรียนแจงตอที่ประชุม เพื่อใชประกอบการประชุมในวันนี้ โดยมีขอ
เรื่องและสาระสําคัญที่ผมจะไดแจงใหที่ประชุมไดทราบเปนลําดับ ดังนี้
ประกาศจังหวัดลําปาง
เรื่อง เปดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2563
โดยที่ น ายกเทศมนตรี นครลํ า ปางรายงานว า มีญัต ติที่จ ะเสนอขออนุมัติ ข ยายเวลา
เบิกจายเงิน ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสภาเทศบาล
นครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 โครงการ
(โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) เปนเงินจํานวน 150,000 บาท
และโครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่
47/1 เปนเงินจํานวน 459,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 609,000 บาท) และมีขอราชการอื่ น ในภารกิจ
ของเทศบาลนครลําปาง เพื่อขอรับ ความเห็นชอบตอสภาเทศบาลนครลําปาง และเพื่อถือปฏิบัติตาม
มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงขอใหผูวาราชการจังหวัด
ลํ า ปางพิ จารณาเปด สมั ย ประชุ ม และเรี ย กประชุ มสภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมั ย วิส ามั ญ สมั ย ที่ 1
ประจําป 2563 ตั้งแตวันที่ 21 – 30 กันยายน 2563
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ผูวาราชการจังหวัดลําปางจึงประกาศเปด สมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครลําปางสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2563 ตั้งแตวันที่ 21 – 30 กันยายน 2563 มีกําหนด 10 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
ณรงคศักดิ์ โอสถธนากร
(นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร)
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/5815
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
28 กันยายน 2563
เรื่อง มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปางเปนผูอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู
ตอสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
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อางถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/80 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563
ตามหนังสื ออา งถึง สภาเทศบาลนครลํ า ปางได นัด ประชุม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมั ย วิ ส ามั ญ สมัยที่ 1 ประจํา ป 2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจงแลว นั้น
เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
48 เอกาทศ และมาตรา 48 วีส ติ วรรคสาม แหงพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก ไข
เพิ่มเติม และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง
เปนผูอภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน พงษนิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นี่คือ หนังสือมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูอภิปรายชี้แจงแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภา
นอกจากนี้ผมยังมีเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องคือ เรื่องที่ทางผูวาราชการจังหวัดลําปาง ไดใหความเห็นชอบ
รางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลําปาง ตามที่ที่
ประชุมแหงนีไ้ ดมีการพิจารณาและใหความเห็นชอบในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2563
เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 และทางประธานสภาฯ ไดสงรางฯ ดังกลาวเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดฯ
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ บัดนี้ทางผูวาราชการจังหวัดฯ ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบในรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลําปางและสงมายังประธานสภาฯ
ทางประธานสภาฯ ก็ไ ด สง ไปให นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง เพื่อทํา การประกาศและบัง คั บ ใชเ ป น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลําปาง ตอไป ซึ่งทาง
นายกเทศมนตรี น ครลํ าปาง ได ทํ า ประกาศของเทศบาลนครลํ าปาง เรื่ อ ง ประกาศใช เ ทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนที่เรียบรอยแลว ตามประกาศลงวันที่ 21
กันยายน พ.ศ. 2563 ผมก็มีขอเรื่องที่จะเรียนแจงตอที่ประชุม ตามรายละเอียดดังกลาว จากนี้ไปก็ขอ
เรียนทานประธานที่ประชุมฯ ไดดําเนินการตามระเบียบวาระของการประชุมครั้งนี้ เปนลําดับตอไปครับ
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป 2563 (วันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ขอ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจํา ป
2563 (วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563) มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขหรือไมครับ ไมมีนะครับ
ถาไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลนครลํา ปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ ง ที่ 1 ประจําป 2563 (วั น พฤหั ส บดี ที่ 13
สิงหาคม พ.ศ. 2563) โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ป ระชุ ม สภาฯ มีมติเปน
เอกฉันทรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาวฯ ครับทานประธานฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 (วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ ง ที่ 2
ประจําป 2563 (วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไปขอ 2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2563 (วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
มีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมฯ สมาชิกสภาฯ ทานใดรับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2563 (วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563) โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ป ระชุ ม สภาฯ มีมติเปน
เอกฉันทรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาวฯ ครับทานประธานฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2563 (วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถาม

3.1 เรื่อง การจัดเก็บรายไดทองถิ่น (โดย นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง)
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไปในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.1
เรื่อง การจัด เก็บ รายได ทองถิ่น (โดย นายแพทยวัฒ นา วานิช สุขสมบัติ สมาชิก สภาเทศบาลนคร
ลําปาง) เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวั ฒนา วานิช สุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรีย นทา น
ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ
กระทูถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทูถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอยื่นกระทูถาม
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง การจัดเก็บรายไดทองถิ่น ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง ในปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 จัดเก็บ
ได เ ป น จํา นวนเท าใด น อยกวา หรือ มากกวา ป งบประมาณ 2562 เท า ใด และแนวโน ม
ในปงบประมาณ 2564 คาดวาจะจัดเก็บไดเทาใด
2. การจัดเก็บรายไดคาเก็บขนขยะในปงบประมาณ 2563 นั้น รายได ณ วันที่ 15 กันยายน
2563 จัดเก็บไดเทาใด นอยกวาหรือมากกวาเปาหมายเทาใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
ผูตั้งกระทูถาม
(นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัต)ิ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ ฝายบริหารครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีน ครลํา ปาง กราบเรียนท า นประธานฯ
ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูตอบกระทูถามของสมาชิกสภาฯ ดังตอไปนี้
กอนอื่นนะครับ ผมขอกราบเรียนใหที่ประชุมทราบวา พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.
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2562 ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป ดังนั้น
ตามกฎหมายใหมที่ออกมานี้ ก็จะมีการยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ ยกเวนภาษี
ที่ตองเสียหรือพึงชําระหรือที่คางอยูกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น ภาษีที่ทานสมาชิกสภาฯ
ไดสอบถามคือ ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้น ก็จะแยกออกมาเปนสองรายการดวยกัน คือ ภาษี
โรงเรือนและที่ดินประเภทหนึ่ง กับเปนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางอีกประเภทหนึ่ง กลายเปนสองภาษี
ดวยกัน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ตั้งไวในป 2564 นั้น เปนภาษีที่คา งจัดเก็บอยูจึงตั้งงบประมาณไว
กระผมขอกราบเรีย นแบบนี้ วา ตามที่ ท า นสมาชิก สภาฯ ได ส อบถาม ผมก็ จ ะตอบเปน ภาษีทั้ง สอง
ประเภท คือ ภาษี โ รงเรื อ นและที่ดินเดิมนั้น ในปงบประมาณ 2563 ตั้งงบประมาณไว 200,000 บาท
(สองแสนบาทถวน) ไดรับจริง 268,354.66 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันสามรอยหาสิบสี่บาทหกสิบ
หกสตางค) สูงกวาที่ตั้งรับไว 68,354.66 บาท (หกหมื่นแปดพันสามรอยหาสิบสี่บาทหกสิบหกสตางค)
หรือสูงกวางบที่ตั้งไว 34.18 เปอรเ ซ็นต สวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สราง ซึ่ ง กฎหมายเริ่ ม บังคับ ใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 งบประมาณตัง้ ไว 56,500,000 บาท (หาสิบหกลานหาแสนบาทถวน)
จัดเก็บไดจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลนครลําปาง จัดเก็บไดเปนจํานวนเงิน 4,540,755.79
บาท (สี่ลานหาแสนสี่หมื่นเจ็ดรอยหาสิบหาบาทเจ็ดสิบเกาสตางค) ต่ํากวางบที่ตั้งไว 51,959,244.21
บาท (หาสิบเอ็ดลานเกาแสนหาหมื่นเกาพันสองรอยสี่สิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค) หรือต่ํากวางบที่ตั้งไว
91.96 เปอรเซ็นต คําถามตามกระทูในประเด็นที่สอง ทานถามวา ภาษีที่จัดเก็บไดนอยกวาหรือมากกวา
ปงบประมาณ 2562 เทาใด กระผมขอกราบเรียนวา ในประเด็นที่สอง ในปงบประมาณ 2562 เทศบาล
นครลําปาง จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ ดิ น ได 62,329,692.01 บาท (หกสิบสองล า นสามแสนสองหมื่น
เ ก า พั น ห ก ร อ ยเ ก า สิ บ สองบาทหนึ่ ง สตางค) แล ว ก็ จั ด เก็ บ ภาษี บํ า รุง ท อ งที่ไ ด 710,201.61 บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองร อ ยหนึ่ ง บาทหกสิ บ เอ็ ด สตางค) รวมเปนภาษีทั้งสองรายการ เป น เงิ น อยู
63,039,893.62 บาท (หกสิบสามลานสามหมื่ น เก า พั น แปดรอยเกาสิบสามบาทหกสิบสองสตางค )
ภาษีทที่  า นสมาชิ ก สภาฯ สอบถาม จะจัดเก็บไดต่ํากวาในป 2562 ไป 58,499,137.83 (หาสิบแปดลาน
สี่แสนเกาหมื่นเกาพันหนึ่งรอยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค) แลวก็ประเด็นคําถามในเรื่องที่สาม
ทานถามวา และแนวโนมในปงบประมาณ 2564 คาดวาจะจัดเก็บไดเทาใด ในป 2564 ทางกองคลัง
คาดการณ ว า จะสามารถจัดเก็บได 58,000,000 บาท (หาสิบแปดล า นบาทถวน) ทั้งภาษี โ รงเรื อ น
และที่ดินเกา และภาษีบํารุงทองที่ดวย นีเ่ ปนคําตอบสําหรับประเด็นคําถามขอที่หนึ่ง ถาทานสมาชิกสภาฯ
เจาของกระทูย ังสงสัยในเรื่องรายละเอียด ผมจะไดใหทางเจาหนาที่เปนผูตอบคําถามในรายละเอียดตาง ๆ
เพียงแตวา ขอมูลในหลักสําคัญใหญ ๆ เปนไปตามที่ผมไดตอบกระทู ทานจะใหผมตอบคําถามในขอ
ที่สองเลยไหมครับ หรือวาจะใหเสร็จสิ้นในขอที่หนึ่งกอนครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
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นายแพทย วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลํา ปาง กราบเรียนทาน
ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย วั ฒ นา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอบพระคุณครับที่ทานไดกรุณาตอบ และไดถามเปนขอ ๆ ไป นับวาเปนเรื่องที่ดี เหตุผลที่ผมไดยื่น
กระทูถาม เพราะดวยความเปนหวงวา การจัดเก็บรายไดของเทศบาลนครลําปาง คงจะคาดการณได
ไม ง า ยนั ก เนื่ อ งจากวา เป น ป แ รกที่ไ ด เ ริ่ ม บั ง คับ ใช ก ฎหมายตัว ใหม นี้ สํ า หรั บ ในเรื่ อ งแนวโน ม ที่ ไ ด
ตั้ ง เป า หมายไว 58,000,000 บาท (หาสิบแปดล า นบาทถวน) นั้น ท า นตั้ ง เป า หมายไว แตยังไมได
คาดการณวาจะเก็บไดกี่เปอรเซ็นต นี่เปนกระทูถามที่ผมไดเรียนถามไป เพราะอยากจะฟงความเห็นของ
ฝายบริหาร คาดการณวาเปาหมายในปงบประมาณ 2564 นั้น จะไดมากกวาหรือนอยกวา เปาหมาย
ที่ ตั้ ง ไว 58,000,000 บาท (ห า สิ บ แปดล า นบาทถวน) มากน อ ยเท า ใด อันนี้ก็เพื่อที่จะเปนการตั้งรับ
สํา หรับ ในการเตรียมตัว วา แผนพัฒ นาเทศบาลที่เ ราไดตั้งเปาหมายไวนั้น จะไดวางแนวทางในการ
ดําเนินงานอยางไร ขอบพระคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ ฝายบริหารครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ในป 2564 เทศบาลนครลํา ปาง ไดตั้งรับคาภาษีโรงเรือนที่คงคางไวจํานวนเทาเดิมคือ 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ ว น) และได ตั้ง งบป ระ มา ณรายรั บ ภาษี ที่ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร างคือ ภาษี ตัว ใหม นี้
เป น จํา นวนเงิน 35,000,000 บาท (สามสิ บ ห า ล า นบาทถ ว น) รวมภาษีทั้งสองรายการรวมเป น เงิ น
35,200,000 บาท (สามสิ บ ห า ล า นสองแสนบาทถ ว น) แตท างกองคลังประมาณการวา เขาจะ
สามารถจัดเก็บไดประมาณ 58,000,000 บาท (หาสิบแปดลานบาทถวน) ซึ่งก็จะเปนตัวเลขที่ใกลเคียง
กับที่เทศบาลจัดเก็บไดจริง ในป 2562 คือ ในป 2562 จัดเก็บไดทั้งหมด 63,039,893.62 บาท (หกสิบ
สามลานสามหมื่นเกาพันแปดรอยเกาสิบสามบาทหกสิบสองสตางค) และในป 2564 คาดการณวาจะได
ประมาณ 58,000,000 บาท (หาสิบแปดลานบาทถวน) ก็จะต่ํากวาในป 2562 ที่ไดรับไปประมาณสี่ถึง
หาลานบาท นี่คือ ตัวเลขที่ทางกองคลังเขายืนยันมาวา เขาจะสามารถจัดเก็บได แตทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขสามประการดวยกัน คือ 1. เจาของที่ดินและสิ่ ง ปลู ก สร า งแจงปรับแกไขเปลี่ ย นแปลงขอมูล
มากนอยแคไหน 2. ราคาประเมิ น ทุ น ทรัพยที่ดินสิ่งปลูกสราง หรือสิ่งปลูกสราง โดยเฉพาะหองชุดของ
กรมธนารักษมีการเปลี่ยนแปลงอยู ซึ่งไมทราบวาในปหนานี้ทางกรมธนารักษ เขาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม
ถาเขาเปลี่ยนแปลงแลวก็จะมีผลกระทบตอประมาณการที่เทศบาลไดตั้งรับไว 3. ขึ้นอยูกับนโยบายของ
รั ฐ บาลด ว ยวา ภาษีประเภทนี้ทางรัฐบาลจะมีนโยบายประการใด ตรงนี้ก็นอกเหนือจากความสามารถ
นอกเหนือจากการคาดเดาของเทศบาลนครลําปาง จึงเรียนใหทานไดทราบ ขอบพระคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
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นายแพทยวั ฒนา วานิช สุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปาง กราบเรีย นทา น
ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณ
ครับ สําหรับคําถามขอที่หนึ่งก็ไมมีอะไรเพิ่มเติม ขอใหทานชวยตอบคําถามขอที่สองดวยครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาต
ตอบกระทูถามของทานสมาชิกสภาฯ ในขอที่สองนะครับ ทานถามวา การจัดเก็บรายไดคาเก็บขนขยะ
ในปงบประมาณ 2563 นั้น รายได ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 จัดเก็บไดเทาใด นอยกวาหรือมากกวา
เปาหมายเทาใด ผมขออนุญาตแยกออกเปนสองประเด็นวา ในป 2563 คือ ในปงบประมาณนี้ รายได
การเก็บ คาขนขยะมูล ฝอย ณ วัน ที่ 15 กัน ยายน 2563 จัด เก็บ ได 4,534,236 บาท (สี่ลานหาแสน
สามหมื่นสี่พันสองรอยสามสิบหกบาทถวน) ขออนุญาตตอบในประเด็น ที่สอง นอยกวาหรือมากกวา
เปา หมายเท าใด ในปงบประมาณ 2563 เทศบาลนครลํา ปางได ตั้งประมาณการรายรั บ ไว เ ปน เงิ น
5,200,000 บาท (หาลานสองแสนบาทถวน) ในเมื่อจัด เก็บ ไดจริง 4,534,236 บาท (สี่ลา นหาแสน
สามหมื่น สี่พัน สองรอยสามสิบ หกบาทถ วน) ต่ํา กวา งบประมาณไป เป น จํา นวนเงิน 665,764 บาท
(หกแสนหกหมื่นหาพันเจ็ดรอยหกสิบสี่บาทถวน) คิดเปนเปอรเซ็นตเทากับ 12.80 เปอรเซ็นต แตวาใน
สวนนี้ ณ ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2563 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ ก็คงจะจัดเก็บไดอีกจํานวนหนึ่ง
ขออนุญาตชี้แจงเพียงเทานี้ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง กราบเรียนทาน
ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับ
ในเรื่องของการจัดเก็บคาขนขยะนั้นก็ไมมีคําถามอะไรเพิ่มเติม ขอบพระคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญั ต ติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใ หกันเงิน
แต ยั งมิ ไ ดก อ หนี้ ผู ก พั น ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จํ า นวน 2 โครงการ เป น เงิ น จํา นวน
609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาทถวน)
นายสั นติ เขีย วอุไ ร ประธานในที่ป ระชุ มฯ ตอไปในระเบี ยบวาระที่ 5 เรื่องที่เ สนอใหม
ขอ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 โครงการ เปนเงินจํานวน 609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาท
ถวน) ขอเชิญผูเสนอครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญั ต ติ ขออนุมัตขิ ยายเวลาเบิ ก จ า ยเงิ น ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ส ภาเทศบาลนครลําปางอนุ มั ติ ใ ห กั น เงิ น แตยังมิไดกอหนี้
ผู ก พั น ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 โครงการ เป น เงิ น จํา นวน 609,000 บาท
(หกแสนเกาพันบาทถวน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสภา
เทศบาลนครลําปางอนุ มัติใ หกันเงิน แตยังมิไ ดกอหนี้ผูกพันในปง บประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2
โครงการ เปนเงินจํานวน 609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการ
ในกรณีที่เทศบาลนครลําปางมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิได
กอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก และไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลําปาง
ใหกันเงินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินดังกลาวแลว หากเทศบาลนคร
ลําปางยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาเทศบาลนครลําปางได
อีกไมเกินหนึ่งป ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคสอง
เหตุผล
เทศบาลนครลํ า ปางได ตั้ ง งบประมาณในหมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสภาเทศบาลนครลําปางไดอนุมัติใหกันเงินแลว เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลนครลํา ปาง สมัย วิส ามัญ สมัย ที่ 2 ประจํ าป 2562 ในวันศุก รที่ 27 กั นยายน พ.ศ. 2562
แตเ ทศบาลนครลํา ปางยัง มีโครงการที่มิไ ดดํา เนิน การกอหนี้ผูกพัน ทัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียนเทศบาล 1
(บานแสนเมืองมูล) เปนเงินจํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) และโครงการปรับปรุง
ถนนและท อ ระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 เป น เงิ น จํา นวน
459,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นเกาพันบาทถวน) รวมเปนเงินจํานวน 609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาท
ถวน) โดยโครงการดังกลาวยังมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการตอไปเพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะ
ตามภารกิจอํานาจและหนาที่ของเทศบาลนครลํา ปาง บรรลุผลเปนไปอยา งตอเนื่อง เกิ ดประโยชน
แกประชาชน และเปนไปตามแผนพัฒนาฯ ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน
ตอสภาเทศบาลนครลําปางอีกหนึ่งป รายละเอียดดังนี้

14
ลําดับ

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

1

แผนงาน
การศึกษา/
งานระดับกอน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง/
ประเภทคา
กอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล)
- เพื่อจายเปนคากอสรางประตูดานขาง โรงเรียนเทศบาล 1
โดยทําการกอสรางประตูดานขางกวาง 4 เมตรทางทิศเหนือติดอาคาร
สุชาดารามบริเวณถนนดานขางวัดพระแกวดอนเตาและติดตั้งโคมไฟ
ปด-เปดอัตโนมัติอยูบนหัวเสาทัง้ สองดานของประตู และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 หนาที่ 25 ลําดับที่ 13
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

2

แผนงานเคหะ
และชุมชน/
งานไฟฟาถนน

หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง/
ประเภทคา
กอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต
บานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1
- โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 – 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้าํ ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 86 เมตร และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับแกไข หนาที่ 9 ลําดับที่ 7
รวมทั้งสิ้น

เหตุผล

150,000.00 โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียน
เทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) ตอง
ดําเนินการหลังจากการกอสรางอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 หองเรียนของโรงเรียน
เทศบาล 1 แลวเสร็จเสียกอน เนื่องจาก
การกอสรางอาคารเรียนดังกลาว
จําเปนตองขนยาย หรือนําวัสดุสําหรับ
การกอสรางเขา-ออกทางประตูดานขาง
รวมทั้ง ตองขยายชองทางประตูดวย
ดังนั้น จึงรอการกอสรางประตูฯ ไว
ดําเนินการหลังจากการกอสรางอาคาร
เรียนฯ เสร็จสิ้นแลว จึงจะดําเนิน
โครงการดังกลาวตอไป
459,000.00 อยูระหวางการสอบเขตที่ดิน

609,000.00

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59
วรรคสอง บัญญัติวา “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น...”
ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ป ระชุมสภาเทศบาลนครลํ าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลา
เบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรา งของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสภาเทศบาล
นครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน
จํา นวน 609,000 บาท (หกแสนเกา พั นบาทถว น) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยการรั บ เงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคสอง ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค ผูเสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายสันติ เขีย วอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในญัตตินี้นะครับ กอนที่จะใหโอกาสทานสมาชิก
สภาฯ อภิปราย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบและขอกฎหมายครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท า นประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับระเบียบวาระ
การประชุมในระเบียบวาระที่ 5 แบงเปนขอ 5.1 ขอ 5.2 และขอ 5.3 ผมใหขอสังเกตวา ตามระเบียบวาระ
ที่ 5 นั้น เปน เรื่องที่ท างผูเ สนอไดเ สนอญัตติในการขออนุมัติข ยายเวลาเบิก จายฯ และขออนุมัติกั นเงิน
ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งตามระเบียบวาระที่ผมไดกลาวไปขางตนนั้น อยูภายใตบังคับ
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5
การกั นเงิน ขอ 59 และขอ 59/2 ฉะนั้น เพื่อที่ผมจะไดไมตองชี้แจงซ้ําซอนนะครับ ผมขอกราบเรียนตอ
ทานประธานฯ วา ผมจะขอชี้แจงระเบียบฯ เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 5 ในขอ 5.1 ขอ 5.2 และ ขอ 5.3 ไป
คราวเดียวกัน เนื่องจากใชระเบียบฯ ขอเดียวกัน คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกั นเงิน ขอ 59 ไดว างหลักการไววา “ในกรณีที่มี

รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไป
อีกใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมั ติกัน เงินตอสภาทองถิ่น ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป”
วรรคสอง “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิได
ดําเนินการกอหนี้ผูกพั น ใหขออนุ มัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเ กินอีก หนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณี
มีค วามจํา เปน ต องแก ไ ขเปลี่ ยนแปลงรายการดั ง กลา วที่ทํ า ใหลั กษณะ ปริม าณ คุ ณภาพเปลี่ย น หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป
ตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเ ดิมตามที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไว”
วรรคสาม “กรณีองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายตามขอผูกพัน” วรรคท า ย
“เมื่อ สิ้น สุ ด ระยะเวลาการกั นเงินตามวรรคหนึ่ งหรือ ขยายเวลาเบิก จ ายเงินตามวรรคสองแลว หากยั ง
ไมดําเนิน การกอหนี้ผูกพั นหรือ มีเงินเหลือจา ยจากการดํ าเนินการดั งกลาว ใหเ งินจํ านวนนั้นตกเป นเงิน
สะสม” และระเบียบฯ ดังกลาวในขอ 59/2 วางหลั ก การไว วา “การขอขยายเวลาเบิกจายเงินตามหมวดนี้
ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การก อ นสิ้ น ระยะเวลาที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห กั น เงิ น หรื อ ขยายเวลา
เบิกจายเงิน” นี่คือ หลักการที่เกี่ยวของกับระเบี ย บวาระที่ 5 ซึ่งที่ประชุมแหงนี้จะใชประกอบการพิจารณา
เพื่อจะลงมตินะครับ และผมขอเรียนวา ญัตติตามระเบียบวาระที่ 5 ในขอ 5.1 ขอ 5.2 และขอ 5.3 เปนญัตติ
เกี่ ยวกับกิจการสภา ที่ป ระชุ มแหง นี้ก็ พิ จารณาเพียงวา จะอนุ มั ติหรือไมอนุมัติ เมื่ อที่ ป ระชุ มเขาใจแลว
ผมขอเรียนทานประธานฯ ไดดําเนินการตามระเบียบวาระที่ 5 เปนลําดับตอไปครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในญัตติขอ 5.1 มีจํานวน 2 โครงการ ผมจะขอให
สมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายโดยรวม แลวผมจะขอมติทีละโครงการนะครับ ขอเชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี
รอยเอกศักดิ์ชั ย หงษใจสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ เปนการเสนอญัตติ
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจา ยเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน
2 โครงการ เปนเงินจํานวน 609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาทถวน) ผมไดดูในเอกสารวา สาเหตุที่จะขอ
กันเงินในโครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) งบประมาณ 150,000 บาท
(หนึ่ ง แสนห า หมื่น บาท) คื อ “โครงการก อ สร า งประตู ดา นข า งโรงเรีย นเทศบาล 1 (บ า นแสนเมื องมู ล )
ตองดําเนิน การหลัง จากการก อสรา งอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 แลว เสร็ จ
เสียกอน เนื่องจากการกอสรางอาคารเรียนดังกลาวจําเปนตองขนยาย หรือนํ าวัสดุ สําหรับการกอสราง
เขา - ออกทางประตูดานข าง รวมทั้งต องขยายชองทางประตู ดว ย ดังนั้ น จึงรอการกอ สรางประตูฯ ไว
ดํ า เนิ น การหลั ง จากการก อ สร า งอาคารเรี ย นฯ เสร็ จ สิ้ น แล ว จึ ง จะดํ า เนิ น โครงการดั ง กล า วต อ ไป”

ท า นประธานฯ ครั บ ผมอยากจะสอบถามฝ า ยบริ ห ารว า ขณะนี้ สั ญ ญาการก อ สร า งของโรงเรีย นได
ดําเนินการไปถึงไหนแลว เพื่อจะไดใหสภาฯ รวมกันพิจารณาวา จะอนุมัติใหกันเงินหรือไม อยากทราบวา
โครงการนี้ทํา แลวหรือ ไม และดํ าเนินการไปถึ งไหนแลว และในขอที่ 2 คือ โครงการปรับ ปรุง ถนนและ
ทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 งบประมาณ 459,000 บาท
(สี่แสนหาหมื่นเกาพันบาท) ผมอยากถามไปยังฝายบริหารวา อยูในบริเวณไหนของถนนพระบาท ซอย 6
หรื อ ชื่ อ ที่ ป ระชาชนชาวบ า นเรี ย กกั น สั้ น ๆ ว า ตรงไหน ช ว ยอธิ บ ายด ว ยนะครั บ เหตุ ผ ลที่ ข อกั น คื อ
“อยู ร ะหว า งการสอบเขตที่ ดิ น ” ผมยอนไปดูเ หตุ ผ ลของปที่แลวที่ขอกันเงินโครงการนี้ไวนะครับ โดยให
เหตุผลวา “อยูระหวางประมาณราคากลาง” นี่คือ เหตุ ผ ลที่ ฝ า ยบริ ห ารได ใ ห ไว พอมาในปนี้ใหเหตุผลวา
“อยูร ะหว า งการสอบเขตที่ดิน” ถาป ห น า มาขอกั น อี ก จะบอกวาอะไรอีกครับทานประธานฯ ขอฝากไปยัง
ฝายบริหารใหต อบตรงนี้ดว ยนะครั บ เรื่อ งที่ 1 คือ สั ญญากอสรา งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ได
ดําเนินการไปถึงไหนแลว และเรื่องที่ 2 คือ เหตุผลที่วาอยูระหวางการสอบเขตที่ดิน จึงขอคําอธิบายจาก
ฝายบริหารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติดวย ขอบคุณครับ
นายสันติ เขีย วอุไ ร ประธานในที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานอื่นจะอภิป รายอีกไหมครับ
เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ย นท า นประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ เปนการเสนอ
ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ.
2562 กรณีส ภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูก พันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํ า นวน 2 โครงการ ซึ่ ง โครงการที่ 1 ผมก็ ไ ม ติ ด ใจอะไรและไม มี ข อ ซั ก ถาม เพราะเราเพิ่ ง ได อ นุ มั ติ
งบประมาณไปนะครับ ซึ่งเปนโครงการที่สํานักงบประมาณไดเอาเงินคืนไป แลวเราเพิ่งอนุมัติงบประมาณไป
เมื่อการพิจารณางบประมาณของป 2564 ที่ผานมา แตโครงการที่ 2 อยูในเขต 4 ซึ่งมีการกันเงินมาแลว
หนึ่งป มาปนี้ก็มาขอขยายเวลาอีก ผมคิดวา ปหนาก็คงไมมีการกันเงินแลว ที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปราย
ไปเมื่อสักครูนั้นผมคิดวา โครงการนี้คงตกเปนเงินสะสมแลวนะครับ โครงการนี้อยูในเขตพระบาทหนองหมู
ผมอยากฝากไปยังฝายบริหารวา การทํ าโครงการเมื่อทํ าตามแผนแลวและทํ างบประมาณกั นเสร็จ แลว
ควรจะตรวจสอบใหแนชัดกอนวา เปนสถานที่สาธารณะหรือไม มีชาวบานรุกล้ําที่ตรงนี้หรือไม เราควรจะ
ตรวจสอบใหเรียบรอยกอนที่จะเสนองบประมาณหรือเสนอโครงการมาที่ส ภาฯ เพื่อใหสภาฯ พิจ ารณา
อนุ ม ั ติ ผมว า ตอนนี้ 2 ป มาแลว นะครับ ชาวบา นเขาไมไ ดรับ ผลประโยชนจ ากตรงนี้ ผมอยากใหฝา ย
บริหารใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในแตละโครงการที่เสนอเขามาในสภาฯ แหงนี้ตรวจสอบใหดี เราไดอนุมัติไป
2 ปแลว ยังทําไมไดเลยครับ ตรงนี้คราว ๆ คือ อยูในเขตที่ผมดูแลอยู ในเขต 4 นะครับ เขาใจวา เจาของ

บานเขาทํารั้วออกมานอกเขตถนน และมีการตกลงคุย กัน แตตอนนี้ยั งไมจบครับ คือ ตองไปสอบเขตกับ
สํานักงานที่ดินใหมอีกครั้งหนึ่ง แตคิดวา โครงการนี้อาจจะทําไมได เพราะวายังมีปญหาอยู ก็คงจะตกเปน
เงินสะสมตอไป ผมก็ขอฝากฝายบริหารไปถึงผูที่เกี่ยวของในแตละโครงการ ใหตรวจสอบใหดีกอน กอนที่จะ
นํามาเสนอใหส ภาฯ แหงนี้นะครับ เมื่อเราตรวจสอบแลว จะไดไมมีขอผิดพลาดอะไร เราจะไดดําเนินการ
ตอไปได งานจะไดไมติดขัด โครงการนี้อนุมัติไป 2 ปแลวยังทําไมได ทําใหประชาชนเสียโอกาส ชาวบา น
นาจะไดรับผลประโยชนตรงนี้ ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไมมี
นะครับ เนื่องจากมีคาํ ถามจากขออภิปรายของสมาชิกสภาฯ ขอเชิญฝายบริหาร ครับ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลํ าปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกียรติทุ กทาน กระผม นายสุ ว รรณ นครัง กุ ล รองนายกเทศมนตรีน ครลํา ปาง
คํา ถามที่ทา นสมาชิ ก สภาฯ ไดสอบถามเมื่อ สั ก ครู ในข อที่ 1 นะครั บ โครงการก อสรา งประตู ด า นขา ง
โรงเรียนเทศบาล 1 (บา นแสนเมืองมูล ) โครงการนี้ใ ชเงิน สะสม ซึ่งเมื่อ 2 - 3 อาทิต ยที่ผา นมาก็ ยังอยู
ในระหวางดําเนินการในเรื่องของการแจงประกาศทําราคากลางและประกาศสอบราคาครับ สวนเรื่องที่ 2
โครงการปรั บ ปรุงถนนท อระบายน้ํ า ถนนพระบาทซอย 6 ตั้ งแตบ านเลขที่ 59 ถึ งบา นเลขที่ 47/1 ซึ่ ง
โครงการนี้อยูระหวางการสอบเขตที่ดินอยู ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามวา อยูตรงไหนนะครับ ก็อยากจะ
ขออนุ ญ าตท า นประธานฯ ได ใ ห เ จ า หน า ที่ชี้ แ จงว า ในสว นของถนนตรงนี้ อ ยู ต รงไหนจะดี ก ว านะครั บ
ขอเชิญเจาหนาที่กองชางครับ
นายสันติ เขียวอุ ไร ประธานในที่ป ระชุ มฯ ขอเชิญเจาหนาที่กองชางครั บ รอสั กครูนะครับ
เจาหนา ที่ เ ขา ห องน้ํา เจาหนา ที่ไ มอ ยูน ะครั บ มี สมาชิก สภาฯ ทานอื่น จะอภิป รายตอไหมครั บ ในเรื่องนี้
เชิญ นายจาตุรงค พรหมศร
นายจาตุรงค พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ เกี่ยวกับญัตติ
ที่ทานประธานฯ กําลังปรึกษาหารือเพื่อใหที่ป ระชุมไดอภิป รายแสดงความคิด เห็นตามระเบียบวาระที่ 5
ขอ 5.1 การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางของปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังไมไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 จํานวน 2 โครงการ เป น เงิน งบประมาณ จํ า นวน 609,000 บาท (หกแสนเกา พั นบาทถ วนนั้น )
ผมไดพิจารณารายละเอียดจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการทั้งสองโครงการ ผมขอเรียนตอทานประธานฯ
วา ในโครงการที่หนึ่ง ซึ่งเปนโครงการที่ปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ที่ผานการเห็นชอบ

จากสภาฯ และผูวาฯ อนุมัติแลวนั้น แตวามีปญหาในเรื่องการดําเนินการกอหนี้ฯ ผูบริหารจึงเสนอใหสภาฯ
พิจารณาขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการกอสรางประตูขางโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมือง
มูล) เกี่ยวกับโครงการที่หนึ่งนี้ ผมคิดวาเปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่และเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับ
ในเรื่องการบริหารจัดการทางดานการศึกษาของเด็กและเยาวชน และโครงการดังกลาวนี้ผมคิดวา คงอยู
ระหวางการกอหนี้ ฉะนั้น เพื่อใหโครงการนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคหรือตามนโยบาย ซึ่งเปนภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่อยางหนึ่งของเทศบาลนครลําปาง ผมเห็นดวยอยางยิ่งนะครับ ผมไมขัดของที่จะอนุมัติให
มีการขอขยายเวลาเบิกจายสําหรับโครงการที่หนึ่ง สวนโครงการที่สองนะครับ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน
และทอระบายน้ํา ถนนพระบาทซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 ซึ่งจะทําการปรับปรุงถนน
รายละเอียดก็ปรากฏอยูในโครงการที่สองของญัตติดังกลาว ญัตตินี้ถึงแมวาจะเปนอํานาจหนาที่ในเรื่องการ
ให มี แ ละบํ า รุ ง ทางบกทางน้ํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ ข องเทศบาลนครลํ า ปาง และเป น โครงการที่ อ ยู ใ น
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 และก็ไดมีการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายฯ มาคราวหนึ่ง
แลว และวันนี้ก็จําเปนที่จะตองขอเสนอสภาฯ เพื่อที่จะใหขยายเวลาตามระเบียบเบิกจายฯ ขอ 59 วรรคสอง
ตรงนี้ผมใหขอสังเกตแบบนี้ครับทานประธานฯ ผมเรียนวาจริง ๆ แลวการใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
นั้น ถือเป นสาธารณูป โภคขั้นพื้นฐานและมีความจําเปน อยางหนึ่ง แตการดําเนิน การคอนขางที่จะลาชา
โดยปรากฏวาในการดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ก็อางวาอยูระหวางการประมาณราคา
กลางและก็ไมแลวเสร็จ ก็ขออนุญาตขยายเวลา ขออนุญาตกันเงินตอสภาฯ ซึ่งสภาฯ แหงนี้ก็ไดอนุมัติฯ แตก็
ยังไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามอํานาจหนาที่ ทั้งที่เปนโครงสรางพื้นฐานและก็มีความจําเปน
อยางที่ผมไดกราบเรียนตอทานประธานฯ เมื่อขางตนนะครับ มาเวลานี้ก็บอกวา มีการสอบเขตที่ดิน ซึ่งผม
อยากจะใหขอสังเกตวา การทําโครงการประเภทที่ดินและสิ่งกอสรางนี้ ถานับโครงการนี้และโครงการอื่น ๆ
กรณีอยางนี้ก็เกิดขึ้นอยูบอยครั้ง ถามวาเกิดขึ้นไดไหม เกิดขึ้นไดนะครับ แตวาผมอยากฝากไปทางผูบริหาร
ซึ่งเปนเจาของนโยบายที่จ ะนํ าเงินภาษีมาแกไขป ญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน ผมวาควรจะตอ ง
เร ง รั ด จั ด การ บางสิ่ง บางอย า งถ า ทา นไปเนิ่ น ช า อยู บางสิ่ ง บางอย า งความล า ช า ของทา นก็ อ าจจะมี
ผลกระทบต อ การดํารงชีวิต คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยข อ เท็ จ จริงนี้ที่วา “อยูระหวางการสอบเขตที่ดิน” ในเรื่อง
รายละเอียดนี้ ผมไมทราบ เพราะวาทางผูเ สนอญัต ติก็ไม ไดแ ถลงขอเท็ จจริงตรงนี้ใ หผมทราบ แตผมวา
เรื่องอยางนี้ควรจะตองมีการตรวจสอบเสียกอน กอนทําโครงการ หรือกอนที่จะบรรจุ เขาแผน เพราะวา
ขั้นตอนวิธีการในการจัดทํางบประมาณฯ มีหลายขั้นตอน เริ่มจากลงไปดูพื้นที่ฯ หรือประชาคม เมื่ออยูใน
อํานาจหนาที่แลวก็มาเขาแผน เขาแผนแลวก็มีการพิจารณาคัดสรรเพื่อจัดทํางบประมาณ ซึ่งขั้นตอนแบบนี้
ผมวา ควรจะทําใหเสร็จสิ้นเสียโดยเร็ว ฉะนั้น การสอบเขตนี้ผมไมทราบวาสอบเขตในกรณีไหน สอบเขต
อย า งไร เพราะในรายละเอี ยดไม ไ ดบ อกเอาไว ผมเข า ใจว า เรื่อ งการสอบเขตนั้ น จํ า เปน ไหม ก็ จํ า เป น

ที่จะตองทําเพราะตองอยูในขอบเขตในพื้นที่ในเขตแนวถนนที่เปนสาธารณะ ถาทําผิดพลาดไปก็อาจจะมี
ปญหาอะไรอยางนี้นะครับ แตผมก็อยากจะอภิปรายใหเปนขอสังเกตวา ตองรีบทํา ไมใชวาพอสอบเขตเสร็จ
แลวก็ยังทําไมไ ด งบประมาณฯ ตั้งไวตั้งสองสามปแลว ผมไมรูวา เงินจํานวนดัง กลาวนั้น สี่แสนกวาบาท
ณ ปจจุบันนี้ยังสามารถดําเนินการอยูไดหรือเปลา แตถามวาโครงการนี้จําเปนตองทําไหม จําเปนตองทํา
จะใหผมมาตัดสินวา ไมใหกัน ผมไมอาจรับผิดชอบตอฝายผูบริหารไดนะครับ เพราะเปนหนาที่ที่ทานจะตอง
ทํา เพียงแตวาทานทํางานลาชาเทานั้น อันนี้ผมใหขอสังเกตไวอยางนี้ในฐานะที่ผมเปนสมาชิกสภาฯ มีหนาที่
ติดตาม ตรวจสอบ พิจารณางบประมาณรายจายอะไรตอมิอะไร ผมจึงอยากฝากทานประธานฯ ผานไปยัง
ผูบริหารวา นอกจากมีประสิทธิภาพแลวประสิทธิผลก็ตองเฉียบไวดวยนะครับ ความลาชาคือ ความไมเปน
ธรรมนะครับ ผมเรียนวาอยางนี้ ฉะนั้น ถามวา ณ เวลานี้ผมจะใหกันไหม ผมไมสามารถที่จะไปปฏิเสธหนาที่
รับผิดชอบที่ทานจะตองทํานะครับ เพียงแตวาขอใหทานรีบทํา ขอบคุณครับทานประธานฯ
นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธานในที่ ป ระชุ ม ฯ มี เ จ า หน า ที่ ข องทางสํ า นั ก การช า งมานะครั บ
ทางฝายบริหารจะใหชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรับเรื่องของการปรับปรุงถนนและ
ทอระบายน้ํา ถนนพระบาทซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 มีทานสมาชิกสภาฯ สอบถามวา
อยูตรงไหนของพระบาทซอย 6 นะครับ ก็ จ ะขอใหทางเจา หนาที่สํา นั กการชางชี้แจงวาอยูตรงไหนครับ
ขออนุญาตครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญเจาหนาที่ครับ
นายมนัสพี เดชะ รักษาการผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาฯ ผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายมนั ส พี เดชะ รั ก ษาการผู อํ า นวยการ
สว นควบคุม การก อสรา ง สํา หรั บ โครงการปรั บปรุง ถนนและทอระบายน้ํ า ถนนพระบาทซอย 6 ตั้ง แต
บานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 อยูบริเวณซอยรานกวยเตี๋ยวนะครับ ครั้งกอนทางทีมงานสํารวจไดสํารวจ
ออกแบบและประมาณการเป นราคากลางออกไปแลวนะครับ แตยังมีขอติดขั ดคือ เราสงเรื่องไปใหทาง
สวนควบคุมอาคารและผังเมืองตรวจสอบใหแนชัดอีกที เพราะวาที่ดินแปลงหนึ่งของถนนสายนี้ติดแนวเขต
ที่ดินที่เขามาในถนนนะครับ เราจึงสงเรื่องไปที่สํานักงานที่ดินเพื่อที่จะตรวจสอบแนวเขตที่ดินใหชัดเจนอีก
ครั้ ง หนึ่ ง ทางสํ า นั ก งานที่ ดิ น ก็ ใ ช ร ะยะเวลานานพอสมควรตอนนี้ ก็ ยั ง ไม ส รุ ป แนวเขตที่ เ ข า ไปในถนน
หนึ่งแปลงนะครับ เราก็จะพยายามติดตามทวงถามจากสํานักงานที่ดินอีกครั้งนะครับ จริง ๆ แลวโครงการนี้
ไมยากนะครับ ถาเจาของบานหรือประธานชุมชนชวยเจรจากับเจาของที่ดิน แตที่ดินมีเจาของนะครับ ก็เลย

ตองทําใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อที่จะใหโครงการนี้ผานไปดวยดีจึงขอกันเงิน ในโครงการนี้
ไวอีกหนึ่งป ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอติดใจสงสัยอีกไหมครับ
เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีความรูสึกเสียใจ
อยางมาก ที่ฝายบริหารใหความใสใจและสนใจนอยมาก โดยเฉพาะในเรื่องถนน ผมวาทานไมใสใจและ
ไมส นใจความเดื อ ดรอ นของประชาชน เกื อ บสองปแ ล ว ที่ เ สนองบประมาณเข า มา ก็ อา งว า เป น ความ
เดือดรอนจําเปนตองทําถนน กันเงิน ไวหนึ่งปแลว ปนี้ก็ยังขอกันตอ ในญัตติซึ่งมีไมกี่เรื่องนี้ทานไมไดไปดู
รายละเอียดเลย พึ่งพาอาศัยเจาหนาที่แสดงวาทานใหความสนใจนอยมากหรือไมใหความสนใจเลย ที่จริง
ทานตองรู ตองตอบไดทันทีวา อยูตรงไหน สภาพถนนเดิมเปน อยางไร ติดขัดตรงไหน ทําไมปลอยเรื้อรัง
ขนาดนี้ แลวถาเกิดเจาหนาที่สํานักการชางผูรับผิดชอบเรื่องนี้ไมไดมาทํางานจะเกิดอะไรขึ้น ในญัตติอื่น ๆ
ทา นควรจะต องอา นทบทวน มีความรูอยูเ ต็ม อกที่จะมาเสนอสภาฯ วา ติดขัดตรงไหน เกิด ปญ หาอะไร
โดยเฉพาะในญัตติตอไปเปนเรื่องของการศึกษาทั้งนั้น มีปญหานะครับ สมาชิกหลายทานก็ไดทวงติงไปแลว
จะเกิดปญหาตอไปนี้ หรืออาจจะไมเกิดก็ได สอบหลักเขตแลวผิด ในอดีตแลวก็เคยมีมาแลวสภาฯ แหงนี้
ตองมาเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ เสนอสภาฯ อีก เพราะสอบหลักเขตแลวก็ สอบผิด การที่จะมา
ตอบชี้แจงวา เปนความลาชาของสํานักงานที่ดินนั้นควรจะมีรายละเอียดวา ไดสอบถามสํานักงานที่ดินไป
วันที่เทาไหรเดือนอะไร และสํานักงานที่ดินเขาตอบมาในกําหนดที่ควรจะตอบหรือไม ก็นาจะรับฟงได ผมไม
โทษใคร โทษฝายบริหารตั้งแตน ายกเทศมนตรีลงมา ไมใหความเอาใจใสในเรื่องของบานเมืองเทาที่ควร
จะตองทํา ขอบพระคุณครับ
นายสั นติ เขีย วอุไ ร ประธานในที่ป ระชุ มฯ ในญั ต ติ นี้ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท า นใดจะอภิ ป ราย
เพิ่มเติมไหมครับ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี
ร อ ยเอกศัก ดิ์ ชั ย หงษ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรี ย นท า นประธานฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุ กทาน กระผม รอยเอกศั กดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ผมไดสอบถามฝายบริหารไปและก็ยังจะเห็นวา โครงการนี้ยังตอบไมชัดเจน ถาแบบนี้เมื่อสักครู
ทานสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานนายแพทยวัฒนาฯ ก็ไดสอบถามวา อยูระหวางการสอบ
เขต เหตุผลของการขอกันเงินโครงการที่สอง การปรับปรุงถนนและทอระบายน้ําในซอย 6 ที่บ อกวาราน
กวยเตี๋ยว รานกวยเตี๋ยวตรงไหนละครับ ผมวาเอาเอกสารมาคุย กันเลยไมตองพูดกันลอย ๆ นะครับทาน

ประธานฯ ฝายบริหารขอกันเงินปที่แลวประมาณราคากลางเสร็จวันไหน และมาปนี้วา อยูระหวางการสอบ
เขต เอาเอกสารมาชี้แจงที่ประชุ มเลยวา ขอสอบเขตจากสํานักงานที่ดินนั้นมีหนังสือไปถึงสํานั กงานที่ดิน
วัน ไหนอยางไร ที่วาอยูร ะหวางสอบเขตนั้น ขอใหฝายบริหารตอบผมครับ ท านประธานฯ เพื่ อใหสภาฯ
พิจารณาวา ไดทําถึงไหน ไมใชมาพูดหรือมาชี้แจงแบบลอย ๆ เอามาเลยวา ขอ 1 ปที่แลวเหตุผลขอกันเงิน
วา อยูระหวางการประมาณราคากลาง วันที่เทาไหร อยางไร มีหลักฐานไหม ขอ 2 คือ ขอสอบเขตแนวที่ดิน
วา ทําวันไหนถึงวันไหน และมีหนังสือตอบยืนยันอยางไร ขอใหฝา ยบริหารตอบดวยครับทานประธานฯ
นายสันติ เขีย วอุไ ร ประธานในที่ป ระชุ มฯ เชิญ ฝา ยบริห ารครั บ มี อะไรเพิ่ม เติม ไหมครั บ
ฝา ยบริหารไม มีอะไรเพิ่ม เติม นะครั บ สํ า นั กการชา งมีขอมู ลไหมครั บ เจาหน า ที่ที่เ กี่ ยวข องไมมีน ะครั บ
ทางฝายบริหารและเจาหนาที่ไมมีขอมูลที่จะตอบทานนะครับ ทานนายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ มีอะไร
ไหมครับ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณครับทาน
ประธานฯ ครับ กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง เราจะพักการประชุมเพื่อรอข อมูล ตอนบายก็ยังใหเ วลาอยู ถึงเย็นนี้ก็ยัง ไดนะครับ
พวกผมรอได ขอบพระคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ก็คงยังไมถึงตองพักการประชุมนะครับ แตถาทาง
ฝายบริหารไมมีขอมูลไมมีอะไรชี้แจง ก็อยูในการพิจารณาของทานสมาชิกสภาฯ นะครับวา จะอนุมัติหรือ
ไมอนุมัติ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท า นประธานฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง รอคะ ยังไงก็จะรอคะ เพราะวา
อยากจะทราบวา ฝายบริหารบริหารงานกันอยางไร มีขอมูลมาก นอยแคไหน รอนะคะ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในญัตตินี้เปนเรื่องการอภิป ราย หากฝายบริหาร
ไมมีขอมู ล สมาชิกสภาฯ สงสัย ก็อยูในการพิจารณา ซึ่งระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาวา อนุมัติ
หรือไมอนุมัติน ะครับ ก็เ ปนขอพิจารณาของสมาชิกเองวา เหตุ ผลอะไรทั้งหลายจะสมเหตุส มผลหรือไม
มี ส มาชิ ก ท า นอื่นจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ไม มี น ะครั บ ไมมีผมจะไดขอมติ เชิ ญ นายแพทยวัฒนา
วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณครับทาน
ประธาน กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลํา ปาง ที่จ ริง ผมไม อยากจะทั ก ทวงทา นประธานฯ ท า นก็ ค วรจะตํ า หนิผูเ สนอญั ต ติเ รื่อ งนี้ ด ว ยวา

เสนอญัตติอะไรมาก็ตามควรจะตองมีขอมูลรายละเอียดประกอบในการชี้แจงใหครบถวนใหชัดเจน เพื่อการ
พิจารณาจะเปนประโยชน โดยเฉพาะในเรื่องของสาธารณูปโภค ซึ่งถนนหนทางก็ดี ทอระบายน้ําก็ดี ไดผาน
การกลั่ น กรองจากฝา ยบริห ารมาอย า งดีแ ล ว จึง ได นํ า เสนอในแผนพั ฒ นา บรรจุ เ ข า เป น เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย โครงการอะไรก็ตามถาลาชาขนาดนี้ฝายบริหารนาจะตองมีขอมูลอยางเต็มที่อยูแลว
การที่ มานั่ งบริหารลอยไปลอยมา แล ว ก็ ไ ม ไ ดส นใจในตั ว เลข ไม ไ ดส นใจในป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้น ถา ผมเป น
พนักงานเทศบาลผมก็ คงจะถอดใจแลวครับ ปลอยลูก นองปลอยแนวหนาไปสูรบปรบมือกับป ญหาอะไร
ก็ตาม นี่ตางหากที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานฯ ถามีขอมูลอะไรมาหรืออางกันลอย ๆ แบบนี้ ก็ยาก
ต อ การพิ จ ารณานะครั บ ถ า ถนนเส น นี้ เ ขาเดื อ ดร อ นจริ ง ๆ แต โ ชคดี ใ นหน า ฝนป นี้ ไ ม ห นั ก หนานั ก
ความลํ าบากก็ยังไมมาก แตความลําบากมาเกิดในเมือง ขอนอกเรื่องหนอยนะครับ ถนนสุ เรนทรฝนตก
เดี๋ยวเดีย วน้ํา ลน ถนน ระบายไมทั นแลว สั ก ครูอาจจะมี สมาชิกท านอื่นมาเสนอในวาระอื่น ๆ ผมอยาก
จะกราบเรียนทานประธานฯ วา ไมใชวาขอมูลไมพรอมขอมูลไมมีอะไรก็ใหเปนสิทธิ์สมาชิกในการพิจารณา
พิจารณาไมไดนะครับ จะวางเฉยก็ไมไดเพราะเปนความเดือดรอนความตองการของประชาชน ตามที่ฝาย
บริหารเอามาอางตอสภาฯ แลวก็ไมรวู า ไปคุยกับเขาไวมากนอยแคไหนแลว แตวาถามติไมอนุมัติก็จะมาโทษ
สภาฯ อี ก บอกวา สภาฯ ไมอ นุ มั ติ กั น เงิ นไมไ ด ทา นเดือดร อนตอ ไป เพราะฝายที่ ไม เ ห็ นดว ยหรือ อะไร
ก็ ต ามแต นี่ เ ป น ความไม ดี ที่ผ มอยากจะกราบเรีย นทา นประธานฯ ก็ ค วรจะคํ า นึ ง ถึ ง ข อ นี้ ด ว ยนะครั บ
ขอบพระคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ขอบคุณครับ เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ
นายนพดล ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทา นประธานฯ ที่เ คารพ
กระผม นายนพดล ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ สําหรับญัตติที่เรากําลัง
พูด คุยอยูนี้ ผมวา เกิดความผิดพลาดของฝายบริหาร ซึ่งผมจะไมพู ดไปมากกวานี้ เพราะแตละทานก็ค ง
จะทราบกันดีวา การบริหารที่ผานมาก็เปนลักษณะเชนนี้ตลอด แตวันนี้ผมดีใจอยูอยางหนึ่ง ที่สภาฯ แหงนี้
ไดรวมมือรวมใจกันพิจารณาขอสงสัยเล็ก ๆ นอย ๆ ผมก็ไมอยากจะใหสภาฯ แหงนี้มีคนมากลาววา เล็ก ๆ
ไม ใหญ ๆ ทํา นะครับ นี่เ ล็ก เราก็ เ ห็น แตใหญ ๆ แลว ก็ป ลอยปละละเลยไปตั้งหลายหนหลายครั้งแลว
แตทานประธานฯ จะมางุบงิบบอกวา ในเมื่อฝายบริหารไมอยูไมสามารถตอบได ขอมติดว ยนี่ผมคัดคาน
ผมไมเห็นดวยนะครับ ในการที่จะลงมติเห็นชอบ ไมเห็นชอบ แตผมเห็นดวยกับโครงการแตละโครงการ
ที่เสนอมานี้แนนอน เพราะอนุมัติไปแลวตั้งสองปกวา แตยังคาราคาซังมาถึงปจจุบันนี้ยังไมเสร็จ แมกระทั่ง
ตอนนี้ขอมูลที่สมาชิกสภาฯ ตองการที่จะใหเกิดความโปรงใส อยากจะใหผานพนไปโดยดี ก็จะเห็นวา ตอนนี้
สภาฯ ก็ยังมีสามัญสํานึกอยูบาง ที่ปลอยปละละเลยมาแลวตั้งหลายครั้งเปนรายการใหญ ๆ ทั้งนั้น ดีใจครับ
ชวยกันติชวยกันกอ ชวยกันพิจารณา รักษาสภาฯ ใหคงอยู แตถาจะมาลุยตอไปอีกวา ไหน ๆ ฝายบริหาร

ก็ถลํามาแลว แลวก็ถลํารวมกันไป ผมไมเห็นดวย ฉะนั้น ถาจะลงมติกันตอนนี้ ถาจะถามมตินะครับ กระผม
นายนพดล ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 2 ไมเห็นดวยครับ คือ จะไมรวมสนับสนุนญัตตินี้
ใหผา นไปอีกปหนึ่ง ทั้งที่โครงการก็ดี โครงการที่ประชาชนตองการ แตถาไมโปรงใส ไมมีอะไรตองชี้แจง ไมมี
ขอเท็จจริงมาประกอบ จะใหผมหลับหูหลับตานี่ผมทําไมได ทุก ๆ ครั้งที่ผานมาผมก็ไมหลับหูหลับตานะครับ
ผมจะตองคัดคานตลอดในสิ่งที่ไมถูกตองไมสมควรนะครับ ผมก็ฝากสภาฯ ไวดวยครับ เราเปนสภาฯ ของ
ประชาชนนะครับ ไมใชเปนสภาฯ ของผูใดผูหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ทางฝายบริหารมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลํ าปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน สวนเรื่องของรายละเอียดก็จะขออนุญาตใหทางเจาหนาที่ เผื่อจะมี
ขอมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับ เจาหนาที่สํานักการชางนะครับ มีขอมูลเพิ่มเติมใหกับทางสมาชิกสภาฯ ไหมครับ
นายมนัสพี เดชะ รักษาการผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เ คารพ และสมาชิก สภาฯ ผูท รงเกียรติทุกทาน กระผม นายมนั สพี เดชะ รั กษาการผูอํานวยการสว น
ควบคุมการกอสราง ในสวนรายละเอียดที่จะเอาเอกสารมาประกอบนะครับ คงตองไปพบกับเจาหนาที่
ที่จัดทําโครงการ และประสานกับทางสวนควบคุมอาคารและผังเมือง ซึ่งสงเอกสารไปทางสํานักงานที่ดิน
ตองรวบรวมเอกสารมาประกอบนะครับ ตองขอเวลาเพื่อที่จะรวมรวมเอกสารและจะไดชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในญัตตินี้ผมจะตองขอมตินะครับ รอยเอกศักดิ์ชัย
หงษใจสี มีอะไรเพิ่มเติม เชิญครับ
ร อ ยเอกศัก ดิ์ ชั ย หงษ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรี ย นท า นประธานฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ในญัตตินี้ที่ผมเสนอวา ขอดูประมาณราคากลางนะครับ ความจริงหนังสือเรื่องนี้นะครับทาน
ประธานฯ ตองมีสิครับ จะไปยากอะไรละครับ ฝายบริหารก็สั่งไปสิครับตอนนี้ แสดงวาจะตองไมไดทําอะไร
สั ก อยา ง เขีย นขึ้ น มาลอย ๆ เพื่อ เป น เหตุ ผ ลจะขอกั น เงิน ไว กอ น ท านสมาชิก ที่ไ ดอ ภิ ป รายลว งหน าไป
ทานบอกวาเล็ก ๆ ไม ใหญ ๆ ทําเพราะเปนงบแคสี่แสนกวาบาท ถาเอกสารมีอยูในมือเรียบรอยวา ไดทําจริง
ไดประมาณราคาจริงเมื่อวันที่เทาไหร ประมาณราคาเทาไหร หรือไดไปขอสอบแนวเขตที่ดินก็ตองมีสิครับ
จะไปยากอะไรกับหลักฐานตรงนี้ ทานก็สั่งการไปเลยวา ตอนนี้จะลงมติแลว ทานประธานฯ จะใหผานไป
แบบนี้หรือ ใหบันทึกการประชุมในวันนี้วา สภาฯ แหงนี้ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย ขอเอกสาร เทศบาลบอกวา
ไมมี ไมรูอยูไหน ทานประธานฯ ตองรอดูใหได แลวเราก็ตองพักการประชุมเพื่อเตรียมเอกสารวันนี้ เพื่อให

สภาฯ แหงนี้ไดเห็นเอกสารและรวมกันพิจารณาอนุมัติโครงการเหลานี้นะครับ ทานประธานฯ ตองพิจารณา
ใหเปนสภาฯ ที่เราเคยคิดวาเปนสภาฯ ตนแบบ ตอนนี้สภาเทศบาลนครลําปางนะครับ คําวานครนี้มีอยู 30
แหง ซึ่งก็มีประกาศจาก ป.ป.ช. ออกมาแลววา แหงไหนไดผานไมผานก็เห็นกันอยู ออกมาใน LINE ใน
Facebook ใน Website ถาสภาฯ แห ง นี้ จ ะทํา แบบนี้ น ะครั บ รวบรัดอนุ มั ติ ไ ปเลย จะเขาทาเขาทางไหม
ครับ ถาทานประธานฯ จะใหฝายบริหารนําเอกสารนั้นมาเสนอในที่ประชุม นี้ ก็ สั่งการลงไปเลยวา ใหเอา
เอกสารมาพักการประชุมสัก 15 นาที เพื่อหาเอกสารหรือถาฝายบริหารบอกวา เอกสารไมมี ก็ตอบชี้แจงมา
เลยวา ไมมีเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น จะไดบันทึกการประชุมไวในวันนี้วา ฝายบริหารบอกวาไมมีเ อกสารใด ๆ
ทั้งสิ้น ก็เสนอกันไปแบบนั้นแหละ ที่ประชุมแหงนี้ก็จะไดรวมกันพิจารณา ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ทางฝายบริหารมีชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ เชิญครับ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลํ าปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ในเรื่องของโครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท
ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามขอมูลนะครับ ผมก็จะขอ
อนุญาตใหทานเลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง นายเผาชัย เทพยศ ไดเ ปนผูตอบคําถามและชี้แจง
ขอมูลเพิ่มเติมครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ นายเผาชัย เทพยศ
นายเผ าชั ย เทพยศ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน เกี่ยวกับขอมูลของโครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา
ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 นี้ ทางเทศบาลไดทําหนังสือถึงเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดลําปาง เพื่อขออนุญาตรังวัดสอบเขตแนวทางสาธารณะ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จนถึง
ป จ จุบั น นี้ ยัง ไม ไดมี หนัง สือ ตอบกลั บ จากสํ านั ก งานที่ดิน จัง หวั ด แลว เทศบาลไดจ า ยมั ด จํ า ค ารั ง วัดไป
เมื่อ วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2562 ซึ่ งถ า จะขอดู เ อกสารก็ ข อดู ไ ดน ะครั บ และในวั น ที่ 12 กุ มภาพั นธ 2563
ทางรักษาการผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางไดใหเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินที่เขามารังวัดแนวเขต
ที่ดินไดเขามาทําการตรวจสอบแลวปรากฏวา มีบานหลังหนึ่งไดสรางรั้ว คอนกรีตรุกล้ําเขามาในแนวเขต
ของถนน จึงทําใหจะตองมีการรังวัดในรอบที่สองอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้น เหตุผลของการรังวัดในครั้งนี้จึงมี
การรังวัดอยูสองรอบ รังวัดครั้งแรกนั้นเปนการรังวัดแนวเขตที่ดิน เพราะวาไมทราบแนวเขตที่ดินที่แนนอน
แลวรังวัดครั้งที่สองนี้ จะเปนการรังวัดเพื่อชี้แนวเขต ที่แนวรั้วคอนกรีตของบานหลังหนึ่งที่อยูดานขวามือ
ของถนนลุก ล้ํา เขามา ป จจุบั นเรายังไมมีเอกสารรั บ รองมาจากสํ านัก งานที่ ดิน จั งหวัด เพราะฉะนั้น การ

ดําเนินการกอสราง การออกแบบเขียนแบบก็เลยชะงั กอยู ณ ขั้น ตอนนี้ ซึ่งทําตอไปยังไมไดครับ จะตอง
ไดรับเอกสารรับรองที่ถูกตองจากสํานักงานที่ดินจังหวัดกอน จึงจะดําเนินการในขั้นตอไปได ขอบคุณมากครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ทานสมาชิกไดฟงคําชี้แจงแลวมีขอสงสัยเพิ่มเติม
ไหมครับ เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เ คารพ กระผม นายแพทยวั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอบคุ ณเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบไดมาใหความกระจางเพิ่มเติมนะครับ นาเสียใจเหลือเกินที่นายกเทศมนตรีวันนี้ไมมาประชุม
ผมไมทราบวาฝายบริหารไมเขาประชุมนั้นทานตองลาการประชุมหรือไม ลากับใครดวย ก็เปนที่นาเสียใจ
อย างที่ผมได เ รีย นทา นประธานฯ แล ว วา ฝา ยบริห ารไมไ ด ใ หค วามสนใจในเรื่ องบ านเมื องโดยแท จ ริ ง
แตโครงการใหญ ๆ นั้นชอบ ตัว อยางเรื่องเคเบิล ไฟฟาลงใตดิน เป นตน ทานประธานฯ คงจะทราบดีวา
จดหมายทางราชการจากหน วยงานหนึ่ ง ไปถึง หน ว ยงานหนึ่ ง นั้น ต องมี ผูล งนามคื อ ผู ใ หญ สู ง สุด ก็ คือ
นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี ผูรั ก ษาการหรือ ปฏิบั ติร าชการแทน การรั ง วัด โดยทั่ ว ไปนั้ น
ทานประธานฯ ก็คงทราบ ถาตามคิวผมวาไมเกิน 3 เดือน ยกเวนวา จะเอาเร็วแตยังไมเปนทางการ ก็อาจจะ
รวดเร็วกวานั้น จากคําชี้แจงเพิ่มเติมวา การสอบเขตรอบแรกก็ 3 เดือน คือ ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ
ก็ รั บ ฟ ง ได แต จ ากเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ม าจนถึ ง ป จ จุ บั น นี้ เ ป น เวลา 7 เดื อ นครั บ ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด คื อ
นายกเทศมนตรีใสใจไหม ตามเรื่องไหม ไดสงหนังสือไปสอบถามเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือไม ผมจึงเรียน
ทานประธานฯ วา นี่คือ การปลอยปละละเลยนั่งทํางานไปวัน วั น ไมได ใสใจในเรื่องความเดือดรอนของ
ประชาชนอยางแทจริง ก็ ไ มอยากจะตํ า หนิอะไรใหมากกวา นี้ แตข อตํ า หนิโ ดยตรงถึงฝา ยบริหารทั้งชุ ด
ในเรื่ อ งของการปฏิ บั ติง านเพื่อ ประชาชน ทั้ง ๆ ที่ไ ด เ คยใหคํ า มั่ น สั ญ ญาไว กั บ สภาฯ แหง นี้ แ ลว ก็ ต าม
กับประชาชนแลวก็ตามวา จะทํางานดวยความซื่อสัตยซื่อตรงโปรงใส แตใสใจความเดือดรอนของประชาชน
อยางแทจริงหาไดปฏิบัติไปตามคําพูดเชนนั้นหรือ ก็แลวแตทานประธานฯ จะวินิจฉัยนะครับวา จะใหลงมติ
ลุยตอหรือวาจะพักการประชุม อยางไรก็แลวแตทาน ขอบพระคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เราก็ไดอภิปรายกันพอสมควรแลวนะครับ มีสมาชิก
ทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ กอนที่จะขอลงมติครับ เชิญ นายจาตุรงค พรหมศร
นายจาตุรงค พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ เกี่ยวกับญัตติ
ที่เรากําลังปรึกษาหารือกันอยูนี้นะครับ โครงการที่หนึ่งผมไมติดใจ ผมเห็นวามีความจําเปนที่จะตองอนุมัติ
สําหรับความคิดเห็นของผมในโครงการที่สองที่ผมไดอภิปรายไปกอนหนานี้ แลวก็ตอมา อยางที่ที่ประชุม

สงสัย ผมก็สงสัยอยูเชนกันวา การอยูระหวางการสอบเขตนี้ ขอเท็จจริงเปน อยางไร ซึ่งก็ปรากฏวา ในที่
ประชุมแหงนี้ ทานเผาชัย เทพยศ ซึ่งเปนเลขานุการฯ ของทางผูบริหารฯ ไดลุกขึ้นมาชี้แจง ซึ่งผมฟงแลว
ผมเขาใจขอเท็จจริงไดวา สําหรับโครงการดังกลาวนี้ทางผูบริหารก็ไดมีการสอบเขตที่ดินอยูเปน 2 ขั้นตอน
นะครั บ ขั้น ตอนแรกก็คือ การสอบเขตแนวถนนทั่ว ๆ ไป ซึ่งผมไมกลาวยอนวา ทานสอบเขตไปเมื่อวันที่
เท า ไหร และหลั ง จากนั้ น ตามถ อ ยแถลงของท า นเผ า ชั ย ฯ ก็ พ บวา มี ก ารสร า งรั้ ว ซึ่ ง ยั ง มี ข อ สงสั ย อยู
พอสมควรวา อาจจะรุกล้ําแนวเขตที่ดินหรือไมนะครับ ก็มีการสอบเขตอีกครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณตนป 2563
เพื่อจะทราบวา มีการสรางรั้วรุกล้ําในเขตที่ดินหรือไม ซึ่งก็ไดมีการทําหนังสือไปถึงเจาพนักงานที่ดิน ผมคิด
วา เพื่อใหเกิดความชัดเจน ถูกตอง เปนธรรม ก็ควรจะดําเนินการตรวจสอบโดยเจาพนักงานที่ดินนะครับ
ทําไปแลวแตระยะเวลาก็เนิ่นนานพอสมควรนะครับ แต ณ เวลานี้ก็ยังไมปรากฏ ซึ่งผมก็ไมกาวลวงตรงนี้
นะครับ จากขอเท็จจริงตรงนี้ ตามที่ทางทานเผาชัยฯ ไดแถลงวา มีการสรางรั้วแลวและอาจจะรุกล้ําเขามา
ฉะนั้น การที่จะไปเรงรัดกอสรางก็อาจจะเกิดความเสียหายไดทั้งสองฝาย ทั้งทางเทศบาลและผูที่สรางรั้ว
นะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนตรงนี้ โดยสวนตัวผมเขาใจและรับไดนะครับวา จําเปนที่จะตอง
รอ เพราะวาเราไมสามารถที่จะกาวลวงการทํางานของหนวยงานราชการอื่นนะครับ ซึ่งเขาอาจจะมีภารกิจ
หนาที่ไมใชเฉพาะการตรวจสอบใหกับเทศบาลแหงเดียว เพราะตองบริการประชาชนทั้งจังหวัดฯ และในเรื่อง
การสอบเขตแนวเขต เมื่อสอบแลว ก็ตองใหมีการโตแยงชี้แจงกันทั้งสองฝาย ไมวาจะเปนเทศบาลที่ยืนยัน
วา แนวเขตอยูตรงนี้ ทางผูรุกล้ําเขามาก็บอกวา ของเขาอยูตรงนี้นะครับ ฉะนั้นจะไปรวบรัดตัดความผมวา
ตรงนี้ ผมเข าใจวา กระบวนการในการดํ าเนินการก็จ ะตองใหชั ดเจนชั ดแจงนะครับ ใหเ วลาทั้งสองฝา ย
แตอยางไรก็ตาม ในเรื่องการทําถนนหนทางเปนเรื่องที่จะตองทําและเรงดําเนินการ ก็ตองฝากทางเทศบาล
ดวยวา ขอใหทานรีบเรงรัดจัดการ แตจากปญหาดังกลาวก็ตองใหเกิดความเปนธรรมกับผูที่เกี่ยวของดวย
ขอบคุณครับทานประธานฯ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่ เ คารพ กระผม นายแพทย วั ฒ นา วานิชสุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ที่จริงผมเอง
ก็ไมอยากจะขึ้นมาอภิปรายหรือทักทวงอะไรเพิ่มเติม แตทานสมาชิกที่เพิ่งอธิป รายไปเมื่อสักครู ทานเป น
นักกฎหมายทานก็มีความรูอยางดีวา การบริหารราชการที่โปรงใสและมีคุณธรรมนั้นเปนอยางไร เทศบาล
แหงนี้ก็เปนอยางนั้น ใครมาขออนุญาตอะไรก็ จะมีกําหนดบอกเวลาชัดเจน 5 วัน 10 วัน 3 เดือน 1 เดือน
สิ่งที่ผมไดเรียนที่ประชุมแหงนี้ก็คือ ผมขอตําหนิฝายบริหารทั้งคณะ ทั้งทางเลขานุการฯ ทั้งหลายทั้งหมด
ละเลยได อยา งไรครับ ตั้ง แตเดือนกุมภาพั น ธม าจนถึงเดื อนนี้ ไมไดมีก ารติด ตามทวงถามเรื่อง ผิดวิสั ย
ผิดปกติโดยเฉพาะเงินงบประมาณก็ตองรูอยูแลววา ตองทําโครงการทั้งหลายใหเสร็จภายในปงบประมาณนั้น

ที่นาตําหนิเ ปนอยางยิ่ง แตไม ไดเ รียนประธานฯ ก็คือว า ญัตติอีก หลายเรื่องเปนโครงการดี ๆ สํา คัญ ๆ
แผนผั งแผนที่สัก รูป หนึ่งก็ ไม เอามาแสดง จนมี สมาชิกทานหนึ่งตองถามว า อยูต รงไหนที่ วา 86 เมตรนี้
อยูตนถนน กลางถนน หรือปลายถนน ใครก็ตอบไมได ทานไมใชคนแทจริงที่จะมาบริหารแบบนี้หรอกครับ
ไมไดเตรียมอะไรมาเลย แลวทานประธานฯ จะใหผมอยูพิจารณาญัตตินี้อยางไร ทานสมาชิกอีกทานหนึ่ง
ก็ไมอยากจะไปกาวลวง แตผมเอาขอเท็จจริง ไปขออนุญาตอะไรก็ ตาม ตองมีกําหนดเวลาครับ 2 เดือน
รูไหม 3 เดือนรูไหม ถาเลยกําหนดมาตองติดตามอยางไร เปนไปไมไดที่จะปลอยปละละเลยแบบนี้ ผมกราบ
เรียนไว แตทานประธานฯ ทานจะวากันตอ สิ่งที่คนที่จะมาขอรองสภาฯ ก็คือ ฝายบริหารควรจะออกมาพูด
วา เหมือนที่ทานสมาชิกอภิปรายไปเมื่อสักครูนี้นะครับวา จําเปนครับ กันไวอีกซักปเถอะครับ อยางอื่นจะได
เรง รั ด ทํา ใหอยางนั้น อยางนี้ ถา อยา งนั้นผมจะนั่ งประชุมดว ย ทานสมาชิกพู ดถู ก แตเป น หนา ที่ข องฝา ย
บริหารที่เ ขาควรจะตองมาบอกสภาฯ ก็แลวแตทานจะวินิจฉัย แตถาการประชุมจะเปนอยางนี้ผมก็คงจะ
กราบเรียนดวยความเสียใจวา อาจจะนั่งอยูตอไมไดนาน ขอบพระคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ นายจาตุรงค พรหมศร
นายจาตุรงค พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตครับทานประธานฯ
เมื่อสักครูผมถูกพาดพิงนิดหนอยนะครับ ผมขออนุญาตตรงนี้ที่ทานผูอภิปรายเมื่อสักครูนี้ ไดกลาวพาดพิง
ผมวา เป น นัก กฎหมายหรืออะไรทํ า นองนี้น ะครั บ ผมขอเรี ยนตอทา นประธานฯ วา ใช ครั บผมเป น นั ก
กฎหมาย การทําอะไรก็ตองอยูบนหลักการนะครับ อยูในกฎเกณฑเราตองพิจารณา ผมพิจารณาผมพูด
ในทํานองวา การดําเนินการตองเปนไปตามกฎเกณฑใหความเปนธรรม ตองดูวาเมื่อถนนนี้มีการกลาวอาง
วารุกล้ํา การที่ไปสอบเขตสอบอะไร ผมก็ ถือวาเปนการใหความเปนธรรม ตองฟงความใหรอบดานและ
ถูกตอง ผมเปนนักกฎหมาย เราอยูในสภาฯ แหงนี้ ผมทําหนาที่นิติบัญญัติ ถาผมไมเคารพกฎหมาย ผมจะ
ใชความรูสึ กตามอํา เภอใจมาตัด สินนี้ ผมวา ไมใชนะครับ ผมก็ไมอยากจะพูดมาก ผมก็อ ยากจะชี้แจง
เฉพาะที่ผมถูกพาดพิงฯ ยังไงผมก็ยังยืนอยูในหลักเกณฑอยูในกฎหมายและคํานึงถึงประโยชนของประชาชน
เปนที่ตั้ง ขอบคุณครับทานประธานฯ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในญัตตินี้ผมก็ ใหสมาชิกไดอภิปราย แลว ก็มีการ
ตอบขอซักถามจากฝายบริหารมาพอสมควรแลวนะครับ ผมคิดวาเหตุผลในการอภิปรายก็ดี เหตุผลในการ
ตอบคําถามก็ดี ก็คงจะทําใหสมาชิกที่จะตองพิจารณาญัตตินี้ไดตัดสินใจไดนะครับ เพราะทุ กอยางก็ถูก
บันทึกไวในรายงานการประชุมหมดแลว นะครับ เพราะฉะนั้น เมื่อไมมีทานใดจะอภิปรายตอ ผมจะขอมติ
นะครับ ในขอ 5.1 ญัต ติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุ มัติขยายเวลาเบิก จายเงิน ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้

ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 โครงการ เปนเงินจํานวน 609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาท
ถวน) กอนที่จะลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขณะนี้ สมาชิกอยูในที่ประชุ ม
จํา นวน 16 ทานครั บ จากสมาชิกทั้งหมด 19 ทา น ถือวา ครบองคป ระชุ มครับ ขอใหทานประธานฯ ได
ดําเนินการลงมติตามระเบียบวาระที่ 5.1 เปนลําดับตอไปครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ผมจะขอมติทีละโครงการนะครับ
ลําดับที่ 1 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียน
เทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) เพื่อจายเปนคากอสรางประตูด านขาง โรงเรียนเทศบาล 1 โดยทํา
การกอสรางประตูดานขางกวาง 4 เมตรทางทิศเหนือติดอาคารสุชาดารามบริเวณถนนดานขางวัด
พระแกวดอนเตาและติดตั้งโคมไฟปด-เปดอัตโนมัติอยูบนหัวเสาทั้งสองดานของประตู และงานอื่น
ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เปนไป
ตามแผนพัฒนาท องถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่ม เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 หน าที่ 25
ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 150,000.00 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ
โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติฯ 12 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัตฯิ ไมมี นอกนั้นงดออกเสียง
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัตฯิ 12 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 12 เสียง อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณี
สภาเทศบาลอนุมัติใหกันเงิน แตยั งมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) เพื่อจายเปนคากอสราง
ประตูดานขาง โรงเรียนเทศบาล 1 โดยทําการกอสรางประตูดานขางกวาง 4 เมตรทางทิศเหนือติดอาคาร

สุชาดารามบริเวณถนนดานขางวัดพระแกวดอนเตาและติดตั้งโคมไฟปด-เปดอัตโนมัติอยูบนหัวเสาทั้งสอง
ดานของประตู และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561
หนาที่ 25 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 150,000.00 บาท (หนึ่ง
แสนหาพันบาทถวน), ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ ไมม,ี งดออกเสียง 4 คน
ลําดับที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย
6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 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 ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาที่ 9 ลําดับที่ 7 งบประมาณ 459,000.00 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน ฯ
โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตฯิ 9 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติฯ 3 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัตฯิ 9 เสียง ไมอนุมัติฯ 3 เสียง
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณี
สภาเทศบาลอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ 2563 ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดิ นและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณู ปโภค รายการ โครงการ
ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 โดยทํ าการ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 – 4.00 เมตร ยาวประมาณ 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 86 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครลําปาง ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาที่ 9 ลําดับที่ 7
งบประมาณ 459,000.00 บาท (สี่แสนหาหมื่นเกาพันบาทถวน), ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 3
เสียง, งดออกเสียง 4 คน

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่ ง ก อ สร า ง กรณี
ที่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้
ผู ก พั น จํ านวน 9 โครงการ เป น เงิ น จํ านวน 9,756,500 บาท (เก าล านเจ็ ด แสนห าหมื่น หกพั น
หารอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไประเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอ
ญัตติ ขออนุมัติกันเงินหมวดค า ครุ ภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีที่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง ยังมิ ไดกอ หนี้ผู กพัน จํ านวน 9 โครงการ เป น เงินจํานวน
9,756,500 บาท (เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป เชิญ ผูเสนอ
นายสุวรรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลํ าปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่ เ คารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ไดรับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีที่มีรายจายในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ
เปนเงินจํานวน 9,756,500 บาท (เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) เปนระยะเวลา
หนึ่งป
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน
หมวดค า ครุภัณ ฑ ที่ ดิน และสิ่ง กอสรา ง กรณีที่มี รายจายในเทศบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจา ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยั งมิไ ดกอหนี้ผูก พั น จํานวน 9 โครงการ เป นเงินจํ านวน 9,756,500 บาท
(เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลนครลําปางมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ในเทศบัญ ญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไป
อีก ใหขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคหนึ่ง

เหตุผล
เทศบาลนครลําปางมีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดคา ครุภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง ซึ่ ง ยั ง มิ ไ ด ก อ หนี้ ผู ก พั น จํ า นวน 9 โครงการ เป น เงิ น จํ านวน
9,756,500 บาท (เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) และมีความจําเป นตองใชจายเงิน นั้น
ตอไปอีก รายละเอียดตามเอกสารซึ่งแนบมาดวยแลว ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจ
อํานาจและหนาที่ของเทศบาลนครลําปางเปนไปอยางตอเนื่อง เกิดประโยชนแกประชาชน และเปนไปตาม
แผนพัฒนาฯ ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณี
ที่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
จํานวน 9 โครงการ เปนเงินจํานวน 9,756,500 บาท (เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่น หกพันหา รอยบาทถว น)
เปนระยะเวลาหนึ่งป รายละเอียดดังนี้

33
ลําดับ แผนงาน/งาน
1

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป/
งานบริหาร
ทั่วไป

หมวด/ประเภท

รายการ

หมวดคาครุภัณฑ/ ระบบบัตรคิว
ประเภทครุภัณฑ - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อระบบบัตรคิว พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ เปนเงิน
สํานักงาน
235,000 บาท สําหรับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ประกอบดวย
1) เครื่องจัดลําดับบัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง
2) แปนกดสําหรับเรียกผูมาใชบริการ จํานวน 8 เครื่อง
3) ปายประจําชองบริการ จํานวน 8 ปาย
4) จอแอลอีดีทีวี (LED TV) ขนาดไมนอยกวา 49 นิ้ว พรอมขายึด จํานวน 2 จอ
5) ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย Amplified สําหรับขยายเสียง
และลําโพงไมนอยกวา 6 วัตต
6) โปรแกรมเชื่อมตอระบบคิวและวิเคราะหสถิติ จํานวน 1 ระบบ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
หนาที่ 55 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
235,000.00 สภาเทศบาลนคร
ลําปาง
อนุมัติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม
2563 ไมสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อได
ทัน
ภายในปงบประมาณ
2563

ลําดับ แผนงาน/งาน
2

3

หมวด/ประเภท

รายการ

แผนงานเคหะ หมวดคาครุภัณฑ/ โคมไฟฟาถนน ขนาด 2x18 วัตต
และชุมชน/
ประเภทครุภัณฑ - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟฟาถนน ขนาด 2x18 วัตต พรอมอุปกรณครบชุด
งานไฟฟาถนน ไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 150 ชุด ๆ ละ 1,750 บาท เปนเงิน 262,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-366 ลําดับที่ 18
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)
แผนงานเคหะ หมวดคาครุภัณฑ/ โคมไฟฟาถนน ขนาด 2x36 วัตต
และชุมชน/
ประเภทครุภัณฑ - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟฟาถนน ขนาด 2x36 วัตต พรอมอุปกรณครบชุด
งานไฟฟาถนน ไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 250 ชุด ๆ ละ 1,950 บาท เปนเงิน 487,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับที่ 19
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
262,500.00 รอผลการอุทธรณ
จากกรมบัญชีกลาง

487,500.00 รอผลการอุทธรณ
จากกรมบัญชีกลาง

ลําดับ แผนงาน/งาน
4

5

หมวด/ประเภท

รายการ

แผนงานเคหะ หมวดคาครุภัณฑ/ โคมสปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 200 วัตต
และชุมชน/
ประเภทครุภัณฑ - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมสปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 200 วัตต ชนิดเลนสสี่เหลี่ยม
งานไฟฟาถนน ไฟฟาและวิทยุ
ตัวโคมผลิตดวยอลูมิเนียม จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เปนเงิน 90,000 บาท
(ตามราคาในทองถิ่น)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับที่ 22
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)
แผนงานเคหะ หมวดคาครุภัณฑ/ โคมสปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 400 วัตต
และชุมชน/
ประเภทครุภัณฑ - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมสปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 400 วัตต ชนิดเลนสสี่เหลี่ยม
งานไฟฟาถนน ไฟฟาและวิทยุ
ใชหลอดชนิด SUPER-COB แบบแสงกระจาย จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท
เปนเงิน 32,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับที่ 21
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
90,000.00 รอผลการอุทธรณ
จากกรมบัญชีกลาง

32,500.00 รอผลการอุทธรณ
จากกรมบัญชีกลาง

ลําดับ แผนงาน/งาน
6

หมวด/ประเภท

แผนงานเคหะ หมวดคาครุภัณฑ/
และชุมชน/
ประเภทครุภัณฑ
งาน
การเกษตร
สวนสาธารณะ

รายการ
เครือ่ งสูบน้ําไฟฟา
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบจุมจมใตน้ํา (Submersible pump)
พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เปนเครื่องสูบน้ําไฟฟา แบบจุมจมใตน้ํา (Submersible pump) ขนาดทอสง 2 นิ้ว
สูบน้ําได ไมนอยกวา 7.5 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ใชกระแสไฟฟา 3 เฟส 380 โวลต
50 ไซเคิล
2. ขับดวยมอเตอรไฟฟาชนิดระบายความรอนดวยน้ํา
3. ขนาดกําลังมอเตอรไมนอยกวา 3 แรงมา
4. ความเร็วรอบมอเตอร ระหวาง 2,700-3,000 รอบตอนาที
5. ตูควบคุมไฟฟาพรอมอุปกรณตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค
6. อุปกรณตอเชื่อมทอตามมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค (ตามราคาในทองถิ่น)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-368 ลําดับที่ 25
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
150,000.00 อยูระหวาง
ดําเนินการ
จัดหาพัสดุตาม
ตามระเบียบฯ

ลําดับ
7

8

แผนงาน/
งาน
แผนงาน
การศึกษา/
งานระดับ
กอนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

แผนงาน
การศึกษา/
งานระดับ
มัธยมศึกษา

หมวด/ประเภท
หมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง/
ประเภทคาตอเติม
หรือดัดแปลง
อาคารบานพัก

รายการ

โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย)
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) โดยทําการ
ปรับปรุงพื้นเดิม ตกแตงผนังเดิม กั้นหองใหม ติดตั้งชั้นวางหนังสือบิ้วอิน
ตกแตงทางเขาใหม ปรับปรุงงานระบบไฟฟา พรอมครุภัณฑ และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-109 ลําดับที่ 30
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)
หมวดคาที่ดิน
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายในชั้น 1 เปนหองสมุด
และสิ่งกอสราง/ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ประเภทคาตอเติม - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน ชั้น 1 เปนหองสมุด โรงเรียน
หรือดัดแปลง
เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทําการปรับปรุงภายใน ชั้น 1 อาคารเรียนมัธยม เปน
อาคารบานพัก
หองสมุด ติดตั้งชั้นวางหนังสือ พรอมครุภัณฑ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลําปาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-111 ลําดับที่ 33
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
3,000,000.00 อยูระหวาง
ดําเนินการ
จัดหาพัสดุตาม
ตามระเบียบฯ

1,999,000.00 อยูระหวาง
ดําเนินการ
จัดหาพัสดุตาม
ตามระเบียบฯ

ลําดับ แผนงาน/งาน
9

แผนงานเคหะ
และชุมชน/
งานกําจัดขยะ
มูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

หมวด/ประเภท

รายการ

หมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง/
ประเภทคา
กอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางบอฝงกลบมูลฝอย
- เพื่อจายเปนคากอสรางบอฝงกลบมูลฝอย โดยทําการตกแตงบอฝงกลบมูลฝอย
ปูแผนวัสดุกันซึม HDPE ขอบบอและภายในบอฝงกลบมูลฝอย ขนาดกวางไมนอยกวา
60 เมตร ยาวไมนอยกวา 100 เมตร ลึกไมนอยกวา 6 เมตร และบอบําบัดน้ําเสีย
จากบอฝงกลบขยะ ความกวางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวไมนอยกวา 30 เมตร
ลึกไมนอยกวา 1 เมตร วางทอ HDPE รวบรวมน้ําขยะที่พื้นบอฝงกลบ เรียงหินใหญ
ปูแผนใยสังเคราะห พรอมถมทรายหยาบ กอสรางระบบทอระบายกาซ
กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียจากบอฝงกลบขยะ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-203 ลําดับที่ 73
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
3,500,000.00 อยูระหวาง
ดําเนินการ
จัดหาพัสดุตาม
ตามระเบียบฯ

9,756,500.00

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ
59 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา
ทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป…”
ดั งนั้น ขอไดโปรดนํ าเสนอตอ ที่ป ระชุ มสภาเทศบาลนครลํ าปาง เพื่อพิจารณาอนุ มัติใ หกั นเงิน
หมวดค า ครุภัณ ฑ ที่ ดิน และสิ่ง กอสรา ง กรณีที่มี รายจายในเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ าย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ เปนเงินจํานวน 9,756,500 บาท (เกา
ลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) ตามรายการดังกลาวขางตน เปนระยะเวลาหนึ่งป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคหนึ่งตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค ผูเสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ทางฝายบริหารไดเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินฯ
ในญัต ตินี้จะมีทั้งหมด 9 โครงการ กอนที่จ ะใหทานสมาชิก ไดอภิปราย ผมจะขอใหอภิปรายในภาพรวม
แลว จะขอมติที่ละโครงการนะครับ ทานเลขานุการสภาฯ มีขอระเบียบจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไมค รับ ไมมี
นะครับ ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของไปแลว เบื้องตนในญัตติแรก
ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายในญัตตินี้ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชยั หงษใจสี
รอ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานฯ
ที่เ คารพ กระผม รอยเอกศัก ดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง ขออนุญาตทานประธานฯ
ตอนนี้ใกลเวลาเที่ยงแลว เราจะอภิปรายยาวเลยหรือจะพักรับประทานอาหารกอนครับ (ประธานฯ แจงให
อภิปรายตอ) ในญัตตินี้เปนการเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีที่มี
รายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพันจํานวน
9 โครงการ เป น จํ า นวนเงิ น 9,756,500 บาท (เก า ล า นเจ็ ด แสนห า หมื่ น หกพั น ห า ร อ ยบาทถ ว น)
เปนระยะเวลาหนึ่งป ผมไดฟงผูบริหารที่ไดเสนอญัตตินี้เขามา ผมก็ยังเห็นวาโครงการบางโครงการมีเหตุผล
คือ รอผลการอุทธรณจากกรมบัญชีกลาง ผมจะขอใหฝายบริหารอธิบายสักนิดหนึ่งวา รอผลการอุทธรณ

จากกรมบัญชีกลาง คืออะไร เรื่องที่สองก็คือ ในการขอกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ไดเขียนไว เทาที่ผมทราบคือ มีหนังสือสั่งการหรือหนังสือซักซอม ของกระทรวงมหาดไทยหรือของกรมฯ
คือ ในการขออนุญาตกันเงินบางเรื่องอํานาจอยูที่นายกเทศมนตรี บางเรื่องที่ขออนุมัติจะอยูในอํานาจของ
สภาฯ อยากจะใหฝายบริหารไดชี้แจงตรงนี้วา ในเรื่องทั้งหมดที่เสนอในญัตตินี้ทั้ง 9 โครงการเปนอํานาจ
ของสภาฯ แลวหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยมีหรือไมครับ เพราะหนังสือสั่งการบางเรื่องจะตองสง
มาที่เทศบาลนครลําปางแนนอน แตบางครั้งไมไดสงมาใหสมาชิกสภาฯ เราก็ไมทราบวาเรื่องที่ตีความในบาง
เรื่องเปนอํานาจนายกฯ หรืออํานาจสภาฯ อนุมัติ ผมขอสอบถามในเบื้องตนนี้ ขอใหฝายบริหารตอบ ถามีขอ
สงสัยผมก็จะถามฝายบริหารอีก ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตามระเบียบกฎหมายเปนเรื่องของสภาฯ นะครับ
เมื่อประธานสภาฯ ไดรบั ญัตติจากฝายบริหารเขามาแลว ก็เปนหนาที่ของประธานสภาฯ ที่จะตองบรรจุญัตติฯ
เขาระเบียบวาระฯ และในที่ประชุมสภาฯ ก็จะเปนหนาที่ของสภาฯ ที่จะตองพิจารณาฯ สวนระเบียบขอกฎหมาย
ที่สมาชิกสภาฯ ไดสอบถาม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวของครับ เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายจาตุ รงค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับญัตติขออนุมัติ
กันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีที่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง ยั งมิไดกอหนี้ ผูก พั น จํานวน 9 โครงการ เป นเงิน จํานวน 9,756,500 บาท
(เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึง่ ป ซึ่งปรากฏอยูในระเบียบวาระของการ
ประชุมที่ทานประธานฯ กําลังนําปรึกษาหารืออยู ในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ
เบื้องตน กอนที่เราเขาสูระเบียบวาระที่ 5.1 ผมไดชี้แจงไปครั้งหนึ่งแลว ก็ คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 เรื่องการกันเงิน
เราจะเห็น วา การกัน เงิน ในหมวด 5 มี ตั้ง แตขอ 57 ถึงข อ 59/2 แตที่เ กี่ยวของกั บญั ต ติที่ป ระธานกํ าลั ง
นําปรึกษาหารือเพื่อใหที่ประชุมพิจารณานั้น ตามญัตติก็ระบุชัดเจนแลววา เปนการขออนุมัติกันเงินหมวด
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีที่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูก พัน จํานวน 9 โครงการ เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป เกี่ยวกับขอเท็จจริงตาม
ญัตติดังกลาวที่ทางผูเสนอไดแถลงตอที่ประชุมไปเมื่อสักครู ตรงนี้ก็ตองมาจับหลักตามระเบียบเบิกจายฯ
ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู ในหมวด 5 เรื่องการกันเงิน ก็คือ ขอ 59 มีทั้งวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่

และวรรคหา แตสําหรับญัตตินี้ไดระบุชัดเจนในหลักการตามระเบียบเบิกจายฯ ตามขอ 59 วรรคหนึ่ง บอก
วา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใช
จายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมั ติกั นเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเ กิน
ระยะเวลาหนึ่งป...” ถาเปนงบประมาณที่อยูในหมวดครุ ภั ณ ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามขอ 59 วรรคแรก
เปนอํานาจของสภาฯ ที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ ทั้งนี้ การเสนอญัตติดังกลาวเปนไปตาม ขอ 59/2
“การขอขยายเวลาเบิกจายเงินตามหมวดนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกอนสิ้นระยะเวลาที่
ไดรับอนุมัติใหกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน” หมายความวา ญัตตินี้เปนงบประมาณ ป 2563 มีความ
จําเปนที่จะตองทําตามนโยบายของผูบริหาร ก็ใชสิทธิขออนุมัติกันเงินตอสภาฯ โดยอางระเบียบเบิกจายขอ
59 วรรคหนึ่ง และเปนไปตามขอ 59/2 ซึ่งตองขอกอนสิ้นระยะเวลาก็คือ งบประมาณ ป 2563 ทานก็รูอยู
แลววาระยะเวลาเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ฉะนั้น จึงตองเสนอญัตตินี้กอนสิ้น
ปงบประมาณ ถามวาตามญัตติทั้ง 9 โครงการเปนไปตามหลักการในระเบียบเบิกจายฯ ขอ 59 วรรคหนึ่ง
เปนอํานาจของสภาฯ ที่จะพิจารณาวาอนุมัติหรือไมอนุมัติ เพราะในสวนที่เปนอํานาจหนาที่ของฝายบริหาร
ก็แยกออกไปตางหาก ซึ่งผมจะไมกลาวตรงนี้ เพราะเปนเรื่องนอกประเด็น ผมจะพูดเฉพาะประเด็นในญัตติ
ที่เรากําลังปรึกษาหารือเทานั้นใหเปนไปตามญัตติขอ 5.2 ทั้ง 9 โครงการ ผมยืนยันวาเปนไปตามระเบียบ
เบิกจายขอ 59 วรรคแรกประกอบดวย 59/2 ขอบคุณครับ
นายสั นติ เขีย วอุ ไ ร ประธานในที่ป ระชุ มฯ มีส มาชิ กทา นใดจะอภิป รายเพิ่ม เติม ในญัต ติ นี้
อีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เชิญ นายจาตุรงค พรหมศร
นายจาตุรงค พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติในระเบียบวาระที่ 5
ขอ 5.2 ที่ทางผูเสนอขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีที่มีรายจายในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา ย ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 และยั งมิ ไ ดก อหนี้ผูก พั น จํ า นวน 9 โครงการ
เปนระยะเวลาหนึ่งป ตามที่ผูเสนอญัตติหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีไดแถลงไปเมื่อสักครูนั้น
ทานประธานฯ ครับ ผมพิจารณาดูแลวทั้ง 9 โครงการแลวก็เปนทั้งครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทั้ง 9
โครงการนั้นก็ปรากฏอยูในเทศบั ญญัติงบประมาณรายจาย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาฯ
แหงนี้ไดใหความเห็นชอบ ผูวาอนุมัติประกาศใชแลว ก็ยืนยันไดระดับหนึ่งวาเปนอํานาจหนาที่ที่เทศบาลแหงนี้
ตองทํา เพียงแตวาดําเนินการไมทันในปงบประมาณ 2563 และจากเหตุผลที่ผูเสนอญัตติแถลงวาโครงการ
ดังกลาวก็ยังมีความประสงคที่จะดําเนินการอีกตอไป ซึ่งผมดูแลววาเกิดประโยชนตอประชาชน เพื่อบริการ
สาธารณะเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาล ดังนั้น เมื่อญัตติตรงนี้เปนไปตามหลักการ ตามระเบียบเบิกจาย
ขอ 59 วรรคหนึ่ง การที่ทางผูบริหารเสนอเพื่อจะขออนุมัติกันเงินในญัตตินี้จํานวน 9 โครงการ เปนเงิน

จํานวนทั้งหมด 9,756,500 บาท (เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) เปนระยะเวลาอีกหนึ่งป
นั้น ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ เห็น กับ ประโยชนสาธารณะและเห็ นวา โครงการดังกลาวเป นประโยชนกั บ
ประชาชน และในเมื่ อ ผูบ ริ ห ารมี ค วามจํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การต อ ไปตามนโยบายที่ ไ ด จั ด ทํ า ไว แ ละตั้ ง
งบประมาณไว ผมอนุมัติครับ ขอบคุณครับ
นายสั นติ เขีย วอุ ไร ประธานในที่ป ระชุ ม ฝา ยบริห ารมี อะไรจะชี้แ จงเพิ่ม เติม หรือไมค รับ
เชิญ ฝายบริหาร
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลํ าปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จากคําถามที่ทางทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไดสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลทุก ๆ โครงการ
เกี่ ย วกั บ งานไฟฟ า ถนนที่รอผลการอุ ทธรณจ ากกรมบั ญ ชีก ลาง จะขอใหท างทานรองปลั ด ฯ ยุ ทธนา
เปนผูตอบคําถามนี้ ขออนุญาตทานประธานฯ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ รองปลัด เทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เ คารพ
และสมาชิ ก สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ รองปลั ด เทศบาลนครลําปาง
กรณีการรอผลการอุทธรณตามญัตติที่ทางฝายบริหารไปเสนอนั้น กรณีนี้เนื่องจากไมไดรับผิดชอบโดยตรง
แตก็พอรูเนื้อความอยูบาง ก็อยากจะขอนําเรียนที่ประชุมสภาเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาโดยคราว ๆ
นะครับ ในการจัดซื้อจัดจางโคมไฟถนนนี้ไดทําการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ วาดวยการจัดซื้อ
จั ด จ า งแล ว โดยการประกวดราคา ผลการประกวดราคาหรือ e-bidding นั้น เกิดขอโต แ ย ง จากผูที่มี
สว นไดเ สีย หรือผูที่เ สนอราคาวา การพิจารณาไมเป น ไปตามระเบีย บที่เ กี่ย วของ จึงได อุท ธรณผลการ
พิ จ ารณาเสร็ จ แล ว จึ ง ได ส ง ผลการอุ ท ธรณ นั้ น ให ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ พิ จ ารณา ซึ่ ง อยู ร ะหว า ง
ที่คณะกรรมการอุทธรณของกรมบัญชีกลางไดพิจารณาอยู โครงการเหลานี้จึงยังไมสามารถกอหนี้ผูกพันได
จึงเปนที่มาของการขอกันเงินครับ ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุ ไร ประธานในที่ประชุ มฯ ทางฝายบริหารและเจาหนาที่ไดชี้แจงแลวนะครั บ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีผมจะขอมติในที่ประชุม กอนจะขอ
มติในที่ประชุม ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ นับองคประชุมครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลํ าปาง มีสมาชิกอยูในที่ประชุม 13 ทา น
จากสมาชิกทั้งหมด 19 ทาน ครบเปนองคประชุมครับ

นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ
ขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีที่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ เปนเงินจํานวน 9,756,500 บาท
(เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป ผมจะขอมติทีละโครงการนะครับ
ลําดับที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน รายการ ระบบบัตรคิว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อระบบบัตรคิว พร อมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ
เปนเงิน 235,000 บาท สําหรับ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ประกอบดวย 1)
เครื่องจัดลําดับบัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 2) แปนกดสําหรับเรียกผูมาใชบริการ จํานวน 8
เครื่อง 3) ปายประจําชองบริการ จํานวน 8 ปาย 4) จอแอลอีดีทีวี (LED TV) ขนาดไมนอยกวา 49
นิ้ว พร อ มขายึด จํ านวน 2 จอ 5) ชุ ด เครื่อ งขยายเสี ย ง จํ านวน 1 ชุ ด ประกอบด วย Amplified
สําหรับขยายเสียง และลําโพงไมนอยกวา 6 วัตต 6) โปรแกรมเชื่อมตอระบบคิวและวิเคราะหสถิติ
จํานวน 1 ระบบ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
3/2563 หน า ที่ 55 ลําดับที่ 1 ตั้ ง จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่วไป (สํา นั ก ปลั ด เทศบาล) งบประมาณ
235,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 9 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ไม อนุ มั ติ ใ หกั น เงิ น ฯ ไม มี
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 9 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุ มมีมติเ สียงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหกั น เงินฯ กรณีที่มีรายจาย
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา
หนึ่ ง ป ในแผนงานบริ หารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ สํา นั ก งาน
รายการ ระบบบัตรคิว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อระบบบัตรคิว พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ เปนเงิน 235,000
บาท สําหรับงานทะเบีย นราษฎรและบัตรประจํา ตัวประชาชน ประกอบดวย 1) เครื่องจัดลํ าดับ บัตรคิว

อัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 2) แปนกดสําหรับเรียกผูมาใชบริการ จํานวน 8 เครื่อง 3) ปายประจําชองบริการ
จํานวน 8 ปาย 4) จอแอลอีดีทีวี (LED TV) ขนาดไมนอยกวา 49 นิ้ว พรอมขายึด จํานวน 2 จอ 5) ชุดเครื่อง
ขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ประกอบด ว ย Amplified สําหรับขยายเสียง และลํา โพงไม น อ ยกวา 6 วัตต 6)
โปรแกรมเชื่อมตอระบบคิวและวิเคราะหสถิติ จํานวน 1 ระบบ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ย นแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน าที่ 55 ลํ า ดั บ ที่ 1 ตั้ง จายจากเงินอุ ดหนุ น ทั่ ว ไป (สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล) งบประมาณ 235,000 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน
ลําดับที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ า ถนน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ไฟฟ า และวิ ท ยุ รายการ โคมไฟฟาถนน ขนาด 2x18 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟฟ า ถนน
ขนาด 2x18 วัตต พรอมอุปกรณครบชุด จํา นวน 150 ชุด ๆ ละ 1,750 บาท เป น เงิ น 262,500 บาท
(ตามราคาในทองถิ่น) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพั ฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-366
ลําดับที่ 18 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ 262,500 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิ หกันเงินฯ 8 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 8 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 5 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 8 เสียง อนุมัติใหกั น เงินฯ กรณีที่มีรายจาย
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา
หนึ่งป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ า ถนน หมวดค า ครุภัณฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ ไฟฟาและวิทยุ
รายการ โคมไฟฟ า ถนน ขนาด 2x18 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟฟ า ถนน ขนาด 2x18 วัตต พรอม
อุ ป กรณ ค รบชุ ด จํานวน 150 ชุด ๆ ละ 1,750 บาท เปนเงิน 262,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท อ งถิ่ น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-366 ลําดับที่ 18 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักการชาง) งบประมาณ 262,500 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 5 คน
ลําดับที่ 3 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุภัณฑ
ไฟฟ า และวิทยุ รายการ โคมไฟฟ า ถนน ขนาด 2x36 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟฟ า ถนน
ขนาด 2x36 วัตต พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 250 ชุด ๆ ละ 1,950 บาท เปนเงิน 487,500 บาท
(ตามราคาในทองถิ่น) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367
ลําดับที่ 19 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ 487,500 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 8 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ไม อนุ มั ติ ใ หกั น เงิ น ฯ ไม มี
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 8 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 5 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 8 เสียง อนุมัติใหกันเงิน ฯ กรณีที่มีรายจาย
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา
หนึ่งป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดค า ครุภัณฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ ไ ฟฟ า และวิทยุ
รายการ โคมไฟฟาถนน ขนาด 2x36 วัตต เพื่อจายเปน คาจัดซื้อโคมไฟฟาถนน ขนาด 2x36 วัตต พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 250 ชุด ๆ ละ 1,950 บาท เปนเงิน 487,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับที่ 19 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักการชาง) งบประมาณ 487,500 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 5 คน
ลําดับที่ 4 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ า ถนน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ไฟฟ า และวิ ท ยุ รายการ โคมสปอร ต ไลท ชนิด LED ขนาด 200 วัตต เพื่อจ า ยเป น ค า จัดซื้อโคม
สปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 200 วัตต ชนิ ด เลนส สี่ เ หลี่ ย ม ตัวโคมผลิตดวยอลูมิเนียม จํานวน 20
ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เปนเงิน 90,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทอ งถิ่น ด วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่ 9 มิ ถุน ายน 2558 เป น ไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับ ที่ 22 ตั้ง จายจากเงิ นอุดหนุน ทั่วไป
(สํานักการชาง) งบประมาณ 90,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 8 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ไม อนุ มั ติ ใ หกั น เงิ น ฯ ไม มี
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 8 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 5 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุ มมีมติเ สียงขางมาก จํานวน 8 เสียง อนุมัติใหกั น เงินฯ กรณีที่มีรายจาย
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา
หนึ่งป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ ไฟฟาและวิทยุ
รายการ โคมสปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 200 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมสปอรตไลท ชนิด LED ขนาด
200 วัตต ชนิดเลนสสี่เหลี่ยม ตัวโคมผลิตดวยอลูมิเนียม จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เปนเงิน 90,000
บาท (ตามราคาในทองถิ่น) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับ
ที่ 22 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ 90,000 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี,
งดออกเสียง 5 คน
ลําดับที่ 5 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ า ถนน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ไฟฟ า และวิ ท ยุ รายการ โคมสปอร ต ไลท ชนิด LED ขนาด 400 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคม
สปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 400 วัตต ชนิ ด เลนส สี่ เ หลี่ ย ม ใชหลอดชนิด SUPER-COB แบบแสง
กระจาย จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เปนเงิน 32,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับที่ 21 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ 32,500 บาท

นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 8 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 8 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 5 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุ มมีมติเ สียงขางมาก จํานวน 8 เสียง อนุมัติใหกั น เงินฯ กรณีที่มีรายจาย
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา
หนึ่งป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
รายการ โคมสปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 400 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมสปอรตไลท ชนิด LED ขนาด
400 วัตต ชนิดเลนสสี่เหลี่ยม ใชหลอดชนิด SUPER-COB แบบแสงกระจาย จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท
เปนเงิน 32,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่
3-367 ลําดับที่ 21 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ 32,500 บาท, ไมอนุมัติใหกัน
เงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 5 คน
ลํ าดั บ ที่ 6 แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานสวนสาธารณะ หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภท
ครุภัณฑการเกษตร รายการ เครื่องสูบน้ําไฟฟา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบจุมจม
ใต น้ํา (Submersible pump) พร อ มอุ ป กรณ จํา นวน 2 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท เป น เงิ น 150,000
บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. เปนเครื่องสูบน้ําไฟฟา แบบจุมจมใตน้ํา (Submersible pump) ขนาด
ทอสง 2 นิ้ว สูบน้ําไดไมนอยกวา 7.5 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ใชกระแสไฟฟา 3 เฟส 380 โวลต 50
ไซเคิ ล 2. ขับดวยมอเตอรไฟฟาชนิดระบายความรอนดวยน้ํา 3. ขนาดกําลังมอเตอรไมนอยกวา 3
แรงมา 4. ความเร็วรอบมอเตอร ระหว า ง 2,700-3,000 รอบต อนาที 5. ตูควบคุ มไฟฟ าพรอ ม
อุป กรณตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภู มิภาค 6. อุปกรณต อเชื่อมทอตามมาตรฐานของการ
ประปาสว นภูมิภ าค (ตามราคาในท อ งถิ่น ) เป นไปตามหนั งสือ กรมส งเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั นที่ 9 มิถุนายน 2558 เปน ไปตามแผนพัฒนาทอ งถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) หนาที่ 3-368 ลําดับที่ 25 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ
150,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 9 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 9 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุ มมีมติเ สียงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหกั น เงินฯ กรณีที่มีรายจาย
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา
หนึ่งป ในแผนงานเคหะและชุม ชน งานสวนสาธารณะ หมวดคา ครุภัณ ฑ ประเภท ครุ ภัณ ฑการเกษตร
รายการ เครื่องสูบน้ําไฟฟา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบจุมจมใตน้ํา (Submersible pump)
พรอมอุป กรณ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท เป นเงิน 150,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. เปน
เครื่ อ งสู บ น้ํา ไฟฟ า แบบจุมจมใตน้ํา (Submersible pump) ขนาดท อ ส ง 2 นิ้ว สู บ น้ํา ได ไ ม น อ ยกวา 7.5
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ใชกระแสไฟฟา 3 เฟส 380 โวลต 50 ไซเคิล 2. ขับดวยมอเตอรไฟฟาชนิดระบาย
ความร อ นดวยน้ํา 3. ขนาดกําลังมอเตอรไมนอยกวา 3 แรงมา 4. ความเร็วรอบมอเตอร ระหวาง 2,7003,000 รอบตอนาที 5. ตูควบคุมไฟฟาพรอมอุปกรณตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 6. อุปกรณ
ตอเชื่อมทอตามมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค (ตามราคาในทองถิ่น) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทอ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน าที่ 3-368 ลํ า ดั บ ที่ 25 ตั้ง จายจากเงินอุ ดหนุ น ทั่ วไป (สํา นั ก การชา ง)
งบประมาณ 150,000 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน

ลําดับที่ 7 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดั ด แปลงอาคารบ านพัก รายการ โครงการปรับปรุ งหองสมุด
โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) เพื่อจ ายเปนคาปรับปรุ งหองสมุด โรงเรีย นเทศบาล 4 (บาน
เชียงราย) โดยทําการปรับ ปรุ งพื้นเดิม ตกแต งผนั งเดิม กั้นหอ งใหม ติดตั้ งชั้นวางหนั งสือ บิ้วอิน
ตกแตงทางเขาใหม ปรั บปรุ งงานระบบไฟฟา พร อมครุภัณฑ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ ขเพิ่มเติม เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-109 ลําดับที่ 30 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักการศึกษา) งบประมาณ 3,000,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 9 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 9 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุ มมีมติเ สียงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหกั น เงินฯ กรณีที่มีรายจาย
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา
หนึ่ ง ป ในแผนงานการศึก ษา งานระดั บ กอนวัย เรีย นและประถมศึ ก ษา หมวดคา ที่ดิ น และสิ่งก อสรา ง
ประเภทคาตอเติมหรือดั ด แปลงอาคารบานพัก รายการ โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4
(บานเชียงราย) เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) โดยทําการปรับปรุง
พื้น เดิม ตกแตงผนังเดิม กั้นหองใหม ติดตั้งชั้นวางหนังสือบิ้วอิน ตกแตงทางเขาใหม ปรับปรุงงานระบบ
ไฟฟา พรอมครุภัณฑ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-109
ลําดับที่ 30 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 3,000,000 บาท, ไมอนุมัติใหกัน
เงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน

ลํ าดั บ ที่ 8 แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา หมวดค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง
ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก รายการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน
ชั้น 1 เปนหองสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม
ภายใน ชั้น 1 เปนหองสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทําการปรับปรุงภายใน ชั้น 1
อาคารเรียนมัธยม เปนหองสมุด ติดตั้งชั้นวางหนังสือ พรอมครุภัณฑ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลํ าปาง เป น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ มเติ ม
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-111 ลําดับที่ 33 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 1,999,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 9 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 9 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหกั น เงิน ฯ กรณีที่มีรายจาย
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา
หนึ่งป ในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารบานพัก รายการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน ชั้น 1 เปนหองสมุด โรงเรียน
เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน ชั้น 1 เปนหองสมุด โรงเรียน
เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทําการปรับปรุงภายใน ชั้น 1 อาคารเรียนมัธยม เปนหองสมุด ติดตั้งชั้นวาง
หนังสือ พรอมครุภัณฑ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-111
ลําดับที่ 33 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 1,999,000 บาท, ไมอนุมัติใหกัน
เงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน

ลําดับที่ 9 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอ สราง ประเภทคาก อสร างสิ่งสาธารณูป โภค รายการ โครงการกอสร างบ อฝ งกลบมู ลฝอย
เพื่อจายเปนคากอสรางบอฝงกลบมูลฝอย โดยทําการตกแตงบอฝงกลบมูลฝอย ปูแผนวัสดุกันซึม
HDPE ขอบบอและภายในบอฝงกลบมูลฝอย ขนาดกวางไมนอยกวา 60 เมตร ยาวไมนอยกวา 100
เมตร ลึกไมนอยกวา 6 เมตร และบอบําบัดน้ําเสีย จากบอฝงกลบขยะ ความกวางไมนอยกวา 30
เมตร ยาวไมนอยกวา 30 เมตร ลึ ก ไม น อ ยกว า 1 เมตร วางทอ HDPE รวบรวมน้ําขยะที่พื้นบอฝง
กลบ เรียงหินใหญ ปูแผนใยสังเคราะห พรอมถมทรายหยาบ กอสรางระบบทอระบายกาซ กอสราง
ท อ รวบรวมน้ํ า เสี ย จากบ อ ฝ ง กลบขยะ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลํ า ปาง เป น ไปตาม
พระราชบั ญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แ ก ไขเพิ่มเติม เป น ไปตามแผนพั ฒนาท อ งถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนาที่ 3-203 ลําดับที่ 73 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ
3,500,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 9 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ไม อนุ มั ติ ใ หกั น เงิ น ฯ ไม มี
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 9 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุ มมีมติเ สียงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหกั น เงินฯ กรณีที่มีรายจาย
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา
หนึ่ ง ป ในแผนงานเคหะและชุ มชน งานกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิกู ล หมวดคา ที่ ดิน และสิ่ ง ก อสร า ง
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางบอฝงกลบมูลฝอย เพื่อจายเปนคากอสราง
บอฝงกลบมูลฝอย โดยทําการตกแตงบอฝงกลบมูลฝอย ปูแผนวัสดุกันซึม HDPE ขอบบอและภายในบอฝง
กลบมูลฝอย ขนาดกวางไมนอยกวา 60 เมตร ยาวไมนอยกวา100 เมตร ลึกไมนอยกวา 6 เมตร และบอ
บําบัดน้ําเสีย จากบอฝงกลบขยะ ความกวางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวไมนอยกวา 30 เมตร ลึกไมนอยกวา
1 เมตร วางท อ HDPE รวบรวมน้ํา ขยะที่ พื้ น บ อ ฝ ง กลบ เรี ย งหิ น ใหญ ปูแผนใยสังเคราะห พร อ มถม
ทรายหยาบ กอสรางระบบทอระบายกาซ กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียจากบอฝงกลบขยะ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-203 ลําดับที่ 73 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการ
ชาง) งบประมาณ 3,500,000 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน
5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณี
ไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
จํานวน 8 โครงการ เปนเงินจํานวน 1,603,200 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามพันสองรอยบาทถวน)
เปนระยะเวลาหนึ่งป
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไประเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอ
ญัตติ ขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ เปนเงินจํานวน 1,603,200 บาท
(หนึ่งลานหกแสนสามพันสองรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป เชิญ ผูเสนอ
นายสุวรรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลํ าปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่ เ คารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ไดรับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ กั น เงิน หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ดิ น และสิ่ง ก อสร า ง กรณี ไ ด รั บ อนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ
เปนเงินจํานวน 1,603,200 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามพันสองรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ เปนเงินจํานวน 1,603,200 บาท (หนึ่งลานหกแสน
สามพันสองรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลนครลําปางมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี
ความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคหนึ่ง

เหตุผล
เทศบาลนครลําปาง ไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน 8
โครงการ เปนเงินจํานวน 1,603,200 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามพันสองรอยบาทถวน) ในคราวประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตามเอกสารทีแ่ นบมาพรอมนี้ ซึ่งโครงการดังกลาว ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน และมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก เพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจอํานาจและหนาที่ของเทศบาลนครลําปางเปนไป
อยางตอเนื่อง เกิดประโยชนตอประชาชน และเปนไปตามแผนพัฒนาฯ ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงขอ
อนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ เปนเงินจํานวน 1,603,200 บาท (หนึ่ง
ลานหกแสนสามพันสองรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป รายละเอียดดังนี้

ลําดับ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

1

แผนงานการศึกษา/
งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ

หมวดคาครุภัณฑ/
ประเภทครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร

รายการ
ชุดอุปกรณเพื่อการเรียนรูหองสื่อมัลติมีเดีย จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
1. จอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.1 จอแสดงภาพ LED ใชภายในอาคาร ชนิด Full Color Display
1.2 ขนาดจอแสดงภาพ ไมนอยกวา 1.92 x 3.84 เมตร
1.3 ความละเอียดจอภาพ ไมนอยกวา 884,736 pixel
1.4 มองชัดเจน ตั้งแต 2 เมตร ขึ้นไป
1.5 รับประกันอุปกรณไมนอยกวา 2 ป
2. อุปกรณจัดการภาพนิ่ง วิดีโอและควบคุมการแสดง มีคุณลักษณะ ดังนี้
2.1 โปรแกรมสามารถควบคุมการเลนไฟลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงตาง ๆ ได
2.2 โปรแกรมสามารถเลนไฟล JPEG, PNG, GIF, MP4, วิดีโอ และอื่น ๆ ได
2.3 โปรแกรมสามารถจัดเรียงภาพ ลําดับภาพ กอนและหลังได
2.4 โปรแกรมสามารถทําไฟลและจัดเก็บ เพื่อเรียกใชงานได
2.5 เครื่องควบคุมการแสดงผลออกจอ LED มีชองตอสัญญาณภาพ
แบบ HDML DVI RJ USB RS และมีปุมปรับคาตาง ๆ ได
2.6 จัดแบงภาพบนหนาจอไดหลายรูปแบบ
3. โครงสรางติดตั้งจอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้
3.1 เปนโครงสรางเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับน้ําหนักของ
จอแสดงภาพ และยึดกับฝาผนังได
3.2 มีวัสดุปดผิวโครงสรางเหล็ก

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผล

1,169,000.00 สภาเทศบาลนครลําปาง
อนุมัติใหโอนเงินเหลือจาย
ไปตั้งจายเปนรายการใหม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2563 ไมสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อไดทัน
ภายในปงบประมาณ
2563

ลําดับ

2

แผนงาน/งาน

แผนงานการศึกษา/
งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

หมวด/ประเภท

รายการ

4. อุปกรณติดตั้งระบบจอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้
4.1 ระบบไฟฟาหลัก 1 ชุด เพื่อเปดและปด ระบบจอแสดงภาพ
4.2 ระบบสายไฟฟาทอรอยสายเบรกเกอร ระยะสายไมนอยกวา 30 เมตร
4.3 ระบบสายสัญญาณควบคุมภาพ ระยะสายไมนอยกวา 50 เมตร
4.4 มีคูมือการใชงานระบบและมีการจัดการสอนการใชงาน
หมายเหตุ : เปนราคารวมคาติดตั้ง
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หนาที่ 40 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)
หมวดคาครุภัณฑ/ เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 3 ขั้นตอน รวมอุปกรณ สารกรองความจุ
ประเภทครุภัณฑ 100-200 ลิตรตอชั่วโมง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย)
งานบานงานครัว จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หนาที่ 40 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผล

22,500.00 สภาเทศบาลนครลําปาง
อนุมัติใหโอนลดเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2563 ไมสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อไดทัน
ภายในปงบประมาณ
2563

ลําดับ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

3

แผนงานการศึกษา/ หมวดคาครุภัณฑ/ เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 3 ขั้นตอน รวมอุปกรณ สารกรองความจุ 100-200
งานศึกษาไมกําหนด ประเภทครุภัณฑ ลิตรตอชั่วโมง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอนกระทิง จํานวน 1 เครื่อง
ระดับ
งานบานงานครัว เครื่องละ 7,500 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนากวมใต จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 7,500 บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หนาที่ 40 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

4

แผนงานการศึกษา/ หมวดคาครุภัณฑ/ เครื่องทําน้ําอุน ขนาดกําลังไฟ 5,000 วัตต
งานศึกษาไมกําหนด ประเภทครุภัณฑ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนากวมใต จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท
ระดับ
งานบานงานครัว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอนกระทิง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
4,000 บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หนาที่ 41 ลําดับที่ 3
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผล

15,000.00 สภาเทศบาลนครลําปาง
อนุมัติใหโอนลดเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2563
ไมสามารถดําเนินการ
จัดซื้อไดทัน ภายใน
ปงบประมาณ 2563
8,000.00 สภาเทศบาลนครลําปาง
อนุมัติใหโอนลดเงิน
งบประมาณ ไปตั้งจายเปน
รายการใหม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2563 ไมสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อไดทัน
ภายในปงบประมาณ
2563

ลําดับ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

5

แผนงานการศึกษา/
งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

6

แผนงานการศึกษา/ หมวดคาครุภัณฑ/ เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งานศึกษาไมกําหนด ประเภทครุภัณฑ นากวมใต จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ระดับ
งานบานงานครัว บานดงมอนกระทิง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หนาที่ 41 ลําดับที่ 4
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

หมวดคาครุภัณฑ/ เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 6
ประเภทครุภัณฑ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท
งานบานงานครัว - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หนาที่ 41 ลําดับที่ 4
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผล

18,000.00 สภาเทศบาลนครลําปาง
อนุมัติใหโอนลดเงิน
งบประมาณ ไปตั้งจายเปน
รายการใหม เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2563 ไมสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อไดทัน
ภายในปงบประมาณ 2563
36,000.00 สภาเทศบาลนครลําปาง
อนุมัติใหโอนลดเงิน
งบประมาณ ไปตั้งจายเปน
รายการใหม เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2563 ไมสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อไดทัน
ภายในปงบประมาณ 2563

ลําดับ
7

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

แผนงานการศึกษา/ หมวดคา
งานบริหารทั่วไป
ครุภัณฑ/
เกี่ยวกับการศึกษา ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพแสดงขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จํานวน 2 ชุด รวมเปนเงิน 34,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผล

44,200.00 สภาเทศบาลนครลําปาง
อนุมัติใหโอนลดเงิน
งบประมาณ ไปตั้งจายเปน
รายการใหม เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2563 ไมสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อไดทัน
ภายในปงบประมาณ 2563

ลําดับ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ
2. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง
รวมเปนเงิน 5,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอก ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาได ไมนอยกวา 15 นาที
3. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 5,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผล

ลําดับ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

8

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ/
งานกีฬาและ
นันทนาการ

หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง/
ประเภทคา
กอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการปรับปรุงภายในอาคารอเนกประสงค (หนาบิ๊กซี)
1. ติดตั้งตาขายกันนกบริเวณภายในอาคาร มีพื้นที่ไมนอยกวา 580 ตร.ม.
2. ติดตั้งระบบประปา เครื่องปมน้ํา ถังเก็บน้ํา และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หนาที่ 16 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)

รวมทั้งสิ้น

เหตุผล

290,500.00 สภาเทศบาลนครลําปาง
อนุมัติใหโอนลดเงิน
งบประมาณ ไปตั้งจายเปน
รายการใหม เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2563
ไมสามารถดําเนินการ
จัดซื้อไดทัน ภายใน
ปงบประมาณ 2563
1,603,200.00

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ
59 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา
ทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป…”
ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใหกันเงินหมวด
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ เปนเงินจํ านวน 1,603,200 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามพัน
สองรอยบาทถวน) ตามรายการดังกลาวขางตน เปนระยะเวลาหนึ่งป ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคหนึ่ง ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค ผูเสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายสันติ เขีย วอุไ ร ประธานในที่ป ระชุมฯ ญัต ตินี้เ ป น ญั ตติขอกั น เงิน ฯ จํ านวนทั้งหมด 8
โครงการ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบขอบังคับและขอกฎหมายที่เ กี่ยวของกับ ญัตตินี้ในเบื้องตน
ไปแลว ผมจะใหส มาชิก ฯ ไดอภิป รายในภาพรวม และจะขอมติที ล ะโครงการนะครั บ มี สมาชิก ทา นใด
จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไมครับ ไมมีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายนะครับ ฝายบริหารมีอะไรจะเพิ่ม เติม
หรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีทานใดจะอภิปราย ผมจะขอมตินะครับ ในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.3 ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัต ติ ขออนุมั ติกัน เงิน หมวดคา ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีที่ไ ดรับ อนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการเปนเงิน
จํานวน 1,603,200 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามพันสองรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป กอนจะขอมติ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ตอนนี้สมาชิกอยูในที่ประชุ ม
14 ทาน จากสมาชิกทั้งหมด 19 ทาน ครบเปนองคประชุมครับ

ลํา ดั บ ที่ 1 แผนงานการศึกษา งานศึ ก ษาไมกําหนดระดับ หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รายการ ชุดอุปกรณเพื่อการเรียนรูหองสื่อมัลติมีเดีย จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย 1. จอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.1 จอแสดงภาพ LED ใชภายในอาคาร ชนิด Full
Color Display 1.2 ขนาดจอแสดงภาพ ไม น อ ยกว า 1.92 x 3.84 เมตร 1.3 ความละเอียดจอภาพ
ไมนอยกวา 884,736 pixel 1.4 มองชัดเจน ตั้งแต 2 เมตร ขึ้นไป 1.5 รับประกันอุปกรณไมนอยกวา
2 ป 2. อุ ป กรณ จั ด การภาพนิ่ ง วิดีโอและควบคุมการแสดง มี คุ ณ ลั ก ษณะ ดังนี้ 2.1 โปรแกรม
สามารถควบคุมการเลนไฟลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงตาง ๆ ได 2.2 โปรแกรมสามารถเลนไฟล
JPEG, PNG, GIF, MP4, วิดีโอ และอื่น ๆ ได 2.3 โปรแกรมสามารถจัดเรียงภาพ ลําดับภาพกอนและ
หลังได 2.4 โปรแกรมสามารถทําไฟลและจัดเก็บ เพื่อเรียกใชงานได 2.5 เครื่องควบคุมการแสดงผล
ออกจอ LED มีชองตอสัญญาณภาพแบบ HDML DVI RJ USB RS และมีปุมปรับคาตาง ๆ ได 2.6
จั ด แบ ง ภาพบนหนาจอไดหลายรูปแบบ 3. โครงสรางติดตั้งจอแสดงภาพ มี คุ ณ ลั ก ษณะ ดังนี้ 3.1
เปน โครงสร างเหล็กที่มีความมั่ นคงแข็ งแรงสามารถรองรั บน้ําหนัก ของจอแสดงภาพ และยึดกั บ
ฝาผนังได 3.2 มีวัสดุปดผิวโครงสรางเหล็ก 4. อุปกรณติดตั้งระบบจอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้
4.1 ระบบไฟฟาหลัก 1 ชุด เพื่อเปดและปด ระบบจอแสดงภาพ 4.2 ระบบสายไฟฟาทอรอยสาย
เบรกเกอร ระยะสายไมนอยกวา 30 เมตร 4.3 ระบบสายสัญญาณควบคุมภาพ ระยะสายไมนอย
กวา 50 เมตร 4.4 มีคูมือการใช ง านระบบและมีการจั ด การสอนการใชงาน หมายเหตุ : เป น
ราคารวมค า ติ ด ตั้ ง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3/2563
หน า ที่ 40 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 1,169,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 10 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ไม อนุ มั ติ ใ หกั น เงิ น ฯ ไม มี
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกั น เงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหนึ่งป
ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
รายการ ชุ ด อุ ป กรณ เ พื่ อ การเรี ย นรู ห อ งสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย จํ า นวน 1 ชุ ด ประกอบด ว ย 1. จอแสดงภาพ
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.1 จอแสดงภาพ LED ใชภายในอาคาร ชนิด Full Color Display 1.2 ขนาดจอแสดงภาพ
ไมนอยกวา 1.92 x 3.84 เมตร 1.3 ความละเอียดจอภาพ ไมนอยกวา 884,736 pixel 1.4 มองชัดเจน ตั้งแต
2 เมตร ขึ้ น ไป 1.5 รั บ ประกั น อุ ป กรณ ไ ม นอยกวา 2 ป 2. อุปกรณจัดการภาพนิ่ง วิดีโอและควบคุ ม การ
แสดง มี คุ ณ ลั ก ษณะ ดังนี้ 2.1 โปรแกรมสามารถควบคุมการเลนไฟลภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อ นไหว เสียงตาง ๆ
ได 2.2 โปรแกรมสามารถเลนไฟล JPEG, PNG, GIF, MP4, วิดีโอ และอื่น ๆ ได 2.3 โปรแกรมสามารถ
จัดเรียงภาพ ลําดับภาพ กอนและหลังได 2.4 โปรแกรมสามารถทําไฟลและจัดเก็บ เพื่อเรียกใชงานได 2.5
เครื่องควบคุมการแสดงผลออกจอ LED มีชองตอสัญญาณภาพแบบ HDML DVI RJ USB RS และมีปุมปรับ
คาตาง ๆ ได 2.6 จัดแบงภาพบนหนาจอไดห ลายรู ป แบบ 3. โครงสรางติดตั้งจอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ
ดังนี้ 3.1 เปนโครงสรางเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับน้ําหนักของจอแสดงภาพ และยึดกับฝา
ผนั ง ได 3.2 มีวัสดุปดผิวโครงสร า งเหล็ ก 4. อุปกรณติดตั้งระบบจอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 4.1
ระบบไฟฟาหลัก 1 ชุด เพื่อเปดและปด ระบบจอแสดงภาพ 4.2 ระบบสายไฟฟาทอรอยสายเบรกเกอร ระยะ
สายไมน อ ยกว า 30 เมตร 4.3 ระบบสายสัญญาณควบคุมภาพ ระยะสายไมนอยกวา 50 เมตร 4.4 มีคูมือ
การใชงานระบบและมีการจัดการสอนการใชงาน หมายเหตุ : เปนราคารวมคาติดตั้ง เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 40 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักการศึกษา) งบประมาณ 1,169,000 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน
ลําดับที่ 2 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภั ณฑง านบ านงานครั ว รายการ เครื่ อ งกรองน้ํ าสแตนเลส 3 ขั้ น ตอน รวมอุ ป กรณ
สารกรองความจุ 100-200 ลิ ตรต อ ชั่ ว โมง สํ าหรั บโรงเรีย นเทศบาล 4 (บ านเชีย งราย) จํานวน
3 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
3/2563 หนาที่ 40 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 22,500 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 10 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหนึ่งป
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบาน
งานครัว รายการ เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 3 ขั้นตอน รวมอุปกรณ สารกรองความจุ 100-200 ลิตรตอ
ชั่ ว โมง สํา หรั บ โรงเรี ย นเทศบาล 4 (บานเชียงราย) จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท เป น ไป
ตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน า ที่ 40 ลํา ดั บ ที่ 2 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 22,500 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน
ลําดับที่ 3 แผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไมกําหนดระดับ หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภท
ครุ ภั ณ ฑ ง านบ า นงานครัว รายการ เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 3 ขั้นตอน รวมอุ ป กรณ สารกรอง
ความจุ 100-200 ลิตรตอชั่วโมง สํ าหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ านดงมอ นกระทิง จํานวน 1 เครื่อง
เครื่ อ งละ 7,500 บาท สํา หรั บ ศู น ย พั ฒ นาเด็กเล็กนากวมใต จํา นวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
เปนไปตามแผนพั ฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 40 ลํา ดั บ ที่ 2
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 15,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 10 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ไม อนุ มั ติ ใ หกั น เงิ น ฯ ไม มี
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหนึ่งป

ในแผนงานการศึ ก ษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
รายการ เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 3 ขั้น ตอน รวมอุ ปกรณ สารกรองความจุ 100-200 ลิต รตอชั่วโมง
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงม อ นกระทิ ง จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท สําหรับศูนยพัฒนา
เด็ ก เล็ ก นาก ว มใต จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 40 ลํา ดั บ ที่ 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ
15,000 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน
ลํ าดับ ที่ 4 แผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม กํ า หนดระดั บ หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภท
ครุภัณฑงานบานงานครัว รายการ เครื่องทําน้ําอุน ขนาดกํา ลั ง ไฟ 5,000 วัตต สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กนากวมใต จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอนกระทิง
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 41 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 8,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 10 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ไม อนุ มั ติ ใ หกั น เงิ น ฯ ไม มี
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกั น เงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหนึ่งป
ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกํ าหนดระดั บ หมวดคาครุ ภั ณฑ ประเภทครุ ภัณ ฑงานบ านงานครั ว
รายการ เครื่องทําน้ําอุน ขนาดกําลังไฟ 5,000 วัตต สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนากวมใต จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 4,000 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอนกระทิง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 41 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 8,000 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน

ลําดับที่ 5 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุ ภั ณ ฑ ง านบานงานครัว รายการ เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 6 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่ ม เติ ม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 41 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)
งบประมาณ 18,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 10 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ไม อนุ มั ติ ใ หกั น เงิ น ฯ ไม มี
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหนึ่งป
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบาน
งานครั ว รายการ เครื่ อ งซั ก ผ า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม สํา หรั บ โรงเรี ย นเทศบาล 6 จํา นวน
1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เปนไปตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ ง ที่ 3/2563
หนาที่ 41 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํา นั ก การศึ ก ษา) งบประมาณ 18,000 บาท, ไมอนุมัติ
ใหกันเงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน
ลํ าดับ ที่ 6 แผนงานการศึ ก ษา งานศึก ษาไม กํ า หนดระดั บ หมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ประเภท
ครุภัณฑงานบานงานครัว รายการ เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม สําหรับศูนยพัฒนา
เด็ ก เล็ ก นาก ว มใต จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท สําหรับศูนยพั ฒ นาเด็ ก เล็กบานดงม อ น
กระทิง จํา นวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เป น ไปตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่ ม เติ ม ครั้งที่ 3/2563 หน า ที่ 41 ลํา ดั บ ที่ 4 ตั้งจายจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่วไป (สํา นั ก การศึ ก ษา)
งบประมาณ 36,000 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 10 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ไม อนุ มั ติ ใ หกั น เงิ น ฯ ไม มี
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหนึ่งป
ในแผนงานการศึกษา งานศึก ษาไมกํ าหนดระดั บ หมวดคา ครุภั ณฑ ประเภทครุ ภัณ ฑงานบา นงานครั ว
รายการ เครื่องซัก ผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม สํ าหรับ ศู น ยพั ฒนาเด็ กเล็ กนากว มใต จํ านวน 1
เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอนกระทิง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000
บาท เป น ไปตามแผนพั ฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ ง ที่ 3/2563 หน า ที่ 41 ลํา ดั บ ที่ 4
ตั้ ง จ า ยจากเงิ น อุดหนุนทั่วไป (สํา นั ก การศึ ก ษา) งบประมาณ 36,000 บาท, ไม อ นุ มั ติ ใหกันเงินฯ ไมมี,
งดออกเสียง 4 คน
ลําดับ ที่ 7 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ย วกับ การศึกษา หมวดค าครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ 1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพแสดง
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จํานวน 2 ชุด รวมเปนเงิน 34,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย หนวยประมวลผลกลาง (CPU)
มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB มีหนวยจัดเก็บขอมูล
ชนิด SATA หรื อ ดี ก ว า ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรื อ ชนิ ด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบ
เครื อ ข า ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อ ดี ก ว า จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง มีแปนพิมพและเมาส มีจอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 2. เครื่ อ งสํา รองไฟฟ า ขนาด 800 VA ราคา
2,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเป น เงิ น 5,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีกําลังไฟฟาดานนอก

ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) สามารถสํา รองไฟฟ า ได ไมนอยกวา 15 นาที 3. เครื่องพิมพ
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเป น เงิ น 5,200
บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็วในการ
พิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาด
ไมนอยกวา 8 MB มีชองเชื่ อ มต อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legalและ Custom ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 44,200 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 10 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ไม อนุ มั ติ ใ หกั น เงิ น ฯ ไม มี
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหนึ่งป
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
รายการ 1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพแสดงขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000
บาท จํานวน 2 ชุด รวมเปนเงิน 34,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา 4 MB มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีข นาดไมนอยกวา 4 GB มีหนวย
จัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรื อ ดี ก ว า ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรื อ ชนิ ด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อ ดี ก ว า จํา นวนไม น อ ยกว า 1 ชอง มีชอง
เชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง มีแปนพิมพและเมาส มีจอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 2. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน

2 เครื่อง รวมเปนเงิน 5,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีกําลังไฟฟาดานนอก ไมนอยกวา 800 VA (480
Watts) สามารถสํารองไฟฟาได ไมนอยกวา 15 นาที 3. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
ราคา 2,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 5,200 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีความละเอียดในการ
พิม พ ไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพสําหรับ กระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที
(ppm) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน สามารถใชไดกับ A4, Letter,
Legal และ Custom ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 44,200 บาท, ไมอนุมัติ
ใหกันเงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน
ลําดับที่ 8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวด
คาที่ดินและสิ่ ง ก อ สร า ง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรั บ ปรุ ง ภาย
ในอาคารอเนกประสงค (หนาบิ๊กซี) 1. ติดตั้งตาขายกันนกบริเวณภายในอาคาร มีพื้นที่ไมนอย
กวา 580 ตร.ม. 2. ติดตั้งระบบประปา เครื่ อ งป ม น้ํา ถังเก็บน้ํา และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาล เปนไปตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้งที่ 3/2563 หน า ที่ 16
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 290,500 บาท
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินฯ 10 เสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ไม อนุ มั ติ ใ หกั น เงิ น ฯ ไม มี
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมมี
งดออกเสียง 4 คนครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหนึ่งป
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนั น ทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงภายในอาคารอเนกประสงค (หนาบิ๊กซี)
1. ติดตั้งตาขายกันนกบริเวณภายในอาคาร มีพื้นที่ไมนอยกวา 580 ตร.ม. 2. ติดตั้งระบบประปา เครื่องปมน้ํา
ถั ง เก็ บ น้ํ า และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เป น ไปตามแผนพัฒ นาทอ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 16 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํา นั ก การศึ ก ษา) งบประมาณ
290,500 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุม ฯ ตอไปในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีส มาชิก
ทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ ฝายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี
และผมไดดําเนินการประชุมสภาฯ จนครบตามระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งนี้แลว ผมขอปดการประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

(ลงชื่อ) ......................................................................
(นายสันติ เขียวอุไร)
ประธานในที่ประชุมฯ

หมายเหตุ

ที่ประชุมสภาฯ ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําป 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

