
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมยัวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2563 

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

    

รายนามผูเขาประชุม 

  1. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

  2. นายจาตุรงค พรหมศร สมาชกิสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

  3. นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  4. นายสุบนิ ชุมตา สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

  5. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

  6. นายพทิักษ แสนชมภู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  7. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  8. นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  9. นายสันติ เขยีวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 10. นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 11. นายจรูญ เตงิจันตะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 12. นางสุดารัตน บุญมี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 13. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

 14. นายณัฐกติติ ์ บรรจงจิตต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

  15. พันตรวีชิานนท แดงสรอย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 16. นายเกษม ปญญาทอง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผูไมมาประชุม 

 1. นายกติต ิ จวิะสันตกิาร        ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาปวย) 

 2. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 

 3. นายสมบูรณ คุรุภากรณ       สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 

รายนามผูเขาประชุม (ฝายบรหิาร) 

  1. นายสมเกยีรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  2. นายสุรทัศน พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  3. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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 5. นางละมัย บุญยง ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 6. นายสุคนธ อนิเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง  

 7. นายสมภพ สุวรรณปญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 8. นายเผาชัย เทพยศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 1. นายชาตรี สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 3. นางสาวอุษา สมคดิ ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 

 4. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

 5. นางสาวสรัลชนา เกษสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง 

 6. นายวิชญศคิภัทร วงศมณ ี ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

   และสิ่งแวดลอม 

 7. นายมนัสพ ี เดชะ นายชางเขยีนแบบอาวุโส 

   รก.ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

 8. นางสาวกนกกาญจน พรรณรัตน ผูอํานวยการสวนบรหิารการศกึษา 

 9. นางสาวสุกัลญา เรอืงรุง ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการศกึษา 

   ศาสนาและวัฒนธรรม 

 10. นายสวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 11. นายบรรยง เอื้อนจติร หัวหนาฝายปกครอง 

 12. นายมนัส ใหมคํา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

 13. ส.ต.ต.หญงิฐติริัตน คุณชมภู หัวหนาฝายสงเสรมิกิจการขนสง 

  14. นางสาววไิล             วงศพรม              หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

 15. นางรุงทพิย กุลโมรานนท หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวชิาการ 

 16. นายศุภชัย วงคบรรใจ หัวหนาฝายนติกิาร 

 17. นายสุทัศน กองสุรกานต หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 18. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนาฝายกจิการสภา  

 19. นายวรดล              หวานแหลม       นติกิรชํานาญการพเิศษ 

 20. นางเกสร คําออง นักวชิาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ 

 21. นางณิชารัศม อนันตธรีะบวร นักวชิาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ 

 22. นางเลศิลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 23. นางสาวพัชมณฑ ฉันทะ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 24. นางวรรณเสด็จ รัตนมงคล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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 25. นางกนษิฐา ไชยแกว เจาพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 

 26. นางสาวพมิพณารา  ทองคํา            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 

ผูเขารวมรับฟงการประชุม 

 1. นางฉันทนา เขียวคํา ประธานชุมชนหัวเวยีง 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

 นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้   

เปนการนัดประชุมฯ สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจําป 2563 ขณะนี้ถึง

กําหนดเวลานัดประชุมแลว คอื เวลา 10.00 น. บัดนีส้มาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ไดลงช่ือเขาประชุม

และครบเปนองคประชุมแลว จากสมาชิกสภาฯ ซึ่งมีสมาชิกภาพอยูทั้งหมด 19 ทาน ขณะนี้อยูใน    

ที่ประชุม 15 ทาน ประกอบกับทางผูบรหิารเทศบาลนครลําปาง ซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี

นครลําปาง ไดเขารวมประชุมฯ รวมถึงหัวหนาสวนการงานของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผูที่

สนใจไดเขารวมรับฟงการประชุมในวันนี้ กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง ขอเรียนตอที่ประชุมวา ผมไดรับแจงจากหัวหนาฝายกิจการสภาเทศบาลนคร

ลําปาง วาวันนี้ นายกติต ิจิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไดแจงลาปวย ประกอบ

กับจาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งทานอยูในที่ประชุม แตมี

ปญหาดานสุขภาพ จึงไมสามารถขึ้นมาปฏิบัติหนาที่เปนประธานในที่ประชุมได ฉะนั้นเม่ือผมไดเรียน

ขอเท็จจริงไปเบือ้งตนแลว ในการนี้จึงตองมีการเชิญสมาชิกสภาฯ ผูมีอายุมากที่สุด ซึ่งอยูในที่ประชุม  

ในวันนี้ ข้ึนมาเปนประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดําเนินการใหสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เลือก

กันเองเปนประธาน ที่ประชุม ช่ัวคราวนั้น  (คราวนี้ )  โดยผมขอเรียนหลักการของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ ่ม เ ติม ฯ         

ที่เกี่ยวกับการนี้ก็คอื ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ฉบับดังกลาว ขอที่ 26 ซึ่งวางหลักการไววา “เมื่อถึง

กําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถิ่นมาครบองคประชุมแลวแตไมมีประธานสภาทองถ่ินและ

รองประธานสภาทองถิ่น หรอืมีแตไมอยูในที่ประชุมหรอือยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิกสภา

ทองถิ่นผูมีอายุมากที่สุด ซึ่งอยูในที่ประชุมคราวนั้น เปนประธานที่ประชุมช่ัวคราว เพื่อดําเนินการ      

ใหสมาชิกสภาทองถิ่นเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุมชั่วคราวน้ัน โดยใหเสนอชื่อและลงคะแนนดวย

วิธียกมือ ถาในระหวางการเลือกน้ันประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่น แลวแตกรณ ี   

เขามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหนาที่ ก็ใหระงับการเลือกนัน้เสียหรือถาเลือกไดแลวก็ใหผูไดรับเลือก

เปนอันพนหนาที่และนําความในขอ 7 และขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีประธานสภาทองถิ่น

หรือรองประธานสภาทองถิ่นไมยอมปฏิบัตหินาที่ ใหประธานสภาทองถิ่นหรอืรองประธานสภาทองถิ่น

ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่สําหรับการประชุมนั้น และใหดําเนินการเลือกประธานที่ประชุม



4 
 

 

ชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง เพื่อดําเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น” นี่คือ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวของที ่  

ที่ประชุมแหงนี้จะตองรวมกันเพื่อดําเนินการ เมื่อที่ประชุมไดรับทราบขอระเบียบฯ ที่ผมไดชี้แจงไป    

เมื่อสักครูนะครับ ผมไดดูรายชื่อของสมาชิกสภาฯ ที่อยูในที่ประชุมวันนี้และมีอายุมากที่สุดคือ          

พันตรีวิชานนท  แดงสรอย ทานเกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2482 อายุ 81 ป ทานเปนผูมีอายุสูงที่สุด 

ฉะนัน้ผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอกราบเรยีน พันตรวีิชานนท  แดงสรอย ซึ่งมี

อายุมากที่สุดและอยูในที่ประชุมแหงน้ี ไดข้ึนมาเปนประธานที่ประชุมช่ัวคราว เพื่อดําเนินการใหสมาชิก

ในที่ประชุมเลอืกกันเองเปนประธานที่ประชุมในคราวนี้ ผมขอเรยีนเชญิครับ                                                                                                                                

 พันตรีวิชานนท  แดงสรอย ประธานที่ประชุมช่ัวคราว (คราวนี้) เชิญนั่งครับ กระผม      

พันตรีวิชานนท  แดงสรอย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งเปนสมาชกิสภาฯ ที่มีอายุมากที่สุดในที่

ประชุมแหงนี้ และเปนประธานที่ประชุมชั่วคราว (คราวนี้) เพื่อดําเนินการเลือกประธานในที่ประชุมฯ 

วันนี้ ขอใหสมาชกิสภาฯ เสนอช่ือเลือกกันเองเปนประธานในที่ประชุมฯ ครับ เชญิ นางสุดารัตน  บุญม ี

 นางสุดารัตน  บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดิฉัน นางสุดารัตน  บุญมี สมาชิก

สภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันต ิ เขยีวอุไร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ  

 พันตรีวิชานนท  แดงสรอย ประธานที่ประชุม ช่ัวคราว นางสุดารัตน  บุญมี เสนอ       

นายสันต ิ เขยีวอุไร เปนประธานในที่ประชุมฯ ขอผูรับรองดวยครับ  

 นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ รับรอง       

5 ทานครับ 

 พันตรีวิชานนท  แดงสรอย ประธานที่ประชุมชั่วคราว มีผูรับรอง 5 ทาน ถูกตองนะครับ    

มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอทานอื่นหรือไม ไมมีนะครับ เปนอันวาสภาแหงนี้ ได เลือกสมาชิกสภาฯ 

คอื นายสันต ิ เขียวอุไร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ  (คราวน้ี) 

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายสันติ  เขียวอุไร ทําหนาที่เปนประธาน       

ในที่ประชุมฯ (คราวนี้) 

 พันตรีวิชานนท  แดงสรอย ประธานที่ประชุมชั่วคราว ขอเชิญ นายสันติ  เขียวอุไร ข้ึนมา

ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ ครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เมื่อสมาชิกสภาฯ เขาประชุมครบเปนองค

ประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2563 ในวัน

พุธที่ 30 กันยายน 2563 กอนที่จะดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมฯ ขอเชญิเลขานุการ

สภาฯ อานประกาศฯ และหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เชญิครับ 
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 นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ       

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับระเบียบวาระการประชุมเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ประจําป 2563 ผมมเีรื่องที่จะเรยีนแจงตอที่ประชุม เพื่อใชประกอบการประชุมในวันนี้ โดยมีขอ

เรื่องและสาระสําคัญที่ผมจะไดแจงใหที่ประชุมไดทราบเปนลําดับ ดังนี้  

ประกาศจังหวัดลําปาง 

เรื่อง  เปดสมัยประชุมและเรยีกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2563 

โดยที่นายกเทศมนตรีนครลําปางรายงานวา มีญัตติที่จะเสนอขออนุมัติขยายเวลา    

เบกิจายเงนิ ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณสีภาเทศบาล

นครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 โครงการ 

(โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) เปนเงินจํานวน 150,000 บาท 

และโครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 

47/1 เปนเงนิจํานวน 459,000 บาท รวมเปนเงนิจํานวน 609,000 บาท) และมีขอราชการอื่นในภารกิจ

ของเทศบาลนครลําปาง เพื่อขอรับความเห็นชอบตอสภาเทศบาลนครลําปาง และเพื่อถือปฏิบัติตาม

มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงขอใหผูวาราชการจังหวัด

ลําปางพิจารณาเปดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจําป 2563 ตัง้แตวันที่ 21 – 30 กันยายน 2563  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ     

ที่แกไขเพิ่มเติม ผูวาราชการจังหวัดลําปางจึงประกาศเปดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาล  

นครลําปางสมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2563 ต้ังแตวันที่ 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    มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรนีครลําปางเปนผูอภิปรายชี้แจง หรอืแถลงญตัติและตอบกระทู 

ตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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อางถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/80 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 

ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง       

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป  2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว นัน้ 

เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

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

เพิ่มเติม และอํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผดิชอบสํานักและกอง 

เปนผูอภิปรายชี้แจงหรอืแถลงญัตตแิละตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน    พงษนกิร  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ    นครังกุล  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กติตภิูม ิ นามวงค 

           (นายกติตภิูมิ  นามวงค)  

       นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นี่คือ หนังสือมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูอภิปรายช้ีแจงแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภา 

นอกจากนี้ผมยังมีเรื่องสําคัญอกีหนึ่งเรื่องคือ เรื่องที่ทางผูวาราชการจังหวัดลําปาง ไดใหความเห็นชอบ   

รางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลําปาง ตามที่ที่

ประชุมแหงนี้ไดมกีารพจิารณาและใหความเห็นชอบในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2563 

เมื่อวันพุธที ่26 สิงหาคม 2563 และทางประธานสภาฯ ไดสงรางฯ ดังกลาวเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดฯ 

ไดพจิารณาใหความเห็นชอบ บัดนี้ทางผูวาราชการจังหวัดฯ ไดพจิารณาและใหความเห็นชอบในรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลําปางและสงมายังประธานสภาฯ 

ทางประธานสภาฯ ก็ไดสงไปใหนายกเทศมนตรีนครลําปาง เพื่อทําการประกาศและบังคับใชเปน      

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลําปาง ตอไป ซึ่งทาง

นายกเทศมนตรีนครลําปาง ไดทําประกาศของเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ประกาศใชเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนที่เรียบรอยแลว ตามประกาศลงวันที่ 21 

กันยายน พ.ศ. 2563 ผมก็มีขอเรื่องที่จะเรยีนแจงตอที่ประชุม ตามรายละเอียดดังกลาว จากนี้ไปก็ขอ

เรยีนทานประธานที่ประชมุฯ ไดดําเนินการตามระเบยีบวาระของการประชุมครัง้น้ี เปนลําดับตอไปครับ 
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ระเบยีบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

- ไมม ี- 

ระเบยีบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 

ประจําป 2563 (วนัพฤหัสบดีที่ 13 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม   

ขอ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 

2563 (วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563) มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขหรือไมครับ ไมมีนะครับ 

ถาไมมี ผมจะขอมตทิี่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1 ประจําป 2563 (วันพฤหัสบดีที่ 13 

สงิหาคม พ.ศ. 2563) โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมสภาฯ มีมติเปน    

เอกฉันทรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาวฯ ครับทานประธานฯ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2563 (วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 

ประจําป 2563 (วนัพุธที่ 26 สงิหาคม พ.ศ. 2563)  

 นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไปขอ 2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2563 (วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563)         

มสีมาชกิสภาฯ ทานใดขอแกไขหรอืไมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมี ผมจะขอมตใินที่ประชุมรับรองรายงาน

การประชุมฯ สมาชิกสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจําป 2563 (วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563) โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมสภาฯ มีมติเปน   

เอกฉันทรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาวฯ ครับทานประธานฯ 

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจําป 2563 (วันพุธที่ 26 สงิหาคม พ.ศ. 2563) 

 

 



8 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทูถาม 

 3.1 เร่ือง การจัดเก็บรายไดทองถิ่น (โดย นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิก

สภาเทศบาลนครลําปาง) 

 นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไปในระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม ขอ 3.1 

เรื่อง การจัดเก็บรายไดทองถิ่น (โดย นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลําปาง) เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ 

 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทาน

ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ

กระทูถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทูถาม  

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอยื่นกระทูถาม

นายกเทศมนตรนีครลําปาง เรื่อง การจัดเก็บรายไดทองถ่ิน ดังนี้ 

1. ภาษีโรงเรอืนและสิ่งปลูกสราง ในปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 จัดเก็บ

ไดเปนจํานวนเทาใด นอยกวาหรือมากกวา ปงบประมาณ 2562 เทาใด และแนวโนม               

ในปงบประมาณ 2564 คาดวาจะจัดเก็บไดเทาใด 

2. การจัดเก็บรายไดคาเก็บขนขยะในปงบประมาณ 2563 นั้น รายได ณ วันที่ 15 กันยายน 

2563 จัดเก็บไดเทาใด นอยกวาหรอืมากกวาเปาหมายเทาใด 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาบรรจุในการประชุมวสิามัญ ครัง้ที่ 1 ดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 

    ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ)         วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ         ผูตัง้กระทูถาม 

      (นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต)ิ 

      สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ ฝายบรหิารครับ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนทานประธานฯ          

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง     

ผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูตอบกระทูถามของสมาชิกสภาฯ ดังตอไปนี้ 

กอนอื่นนะครับ ผมขอกราบเรียนใหที่ประชุมทราบวา พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 
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2562 ใหใชบังคบัตัง้แตวันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตการจัดเก็บภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัตนิี้ ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป ดังนั้น

ตามกฎหมายใหมที่ออกมานี้ ก็จะมีการยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ ยกเวนภาษ ี 

ที่ตองเสียหรือพึงชําระหรือที่คางอยูกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น ภาษีที่ทานสมาชิกสภาฯ   

ไดสอบถามคือ ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้น ก็จะแยกออกมาเปนสองรายการดวยกัน คือ ภาษี

โรงเรือนและที่ดินประเภทหนึ่ง กับเปนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางอีกประเภทหนึ่ง กลายเปนสองภาษี

ดวยกัน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ตั้งไวในป 2564 นั้น เปนภาษีที่คางจัดเก็บอยูจึงตั้งงบประมาณไว 

กระผมขอกราบเรียนแบบน้ีวา ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถาม ผมก็จะตอบเปนภาษีทั้งสอง

ประเภท คอื ภาษีโรงเรือนและที่ดนิเดิมน้ัน ในปงบประมาณ 2563 ตั้งงบประมาณไว 200,000 บาท 

(สองแสนบาทถวน) ไดรับจรงิ 268,354.66 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันสามรอยหาสิบสี่บาทหกสิบ

หกสตางค) สูงกวาที่ตั้งรับไว 68,354.66 บาท (หกหม่ืนแปดพันสามรอยหาสิบสี่บาทหกสิบหกสตางค) 

หรือสูงกวางบที่ตั้งไว 34.18 เปอรเซ็นต สวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ ่งกฎหมายเริ่มบังคับใช

ตัง้แตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 งบประมาณตัง้ไว 56,500,000 บาท (หาสบิหกลานหาแสนบาทถวน) 

จัดเก็บไดจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลนครลําปาง จัดเก็บไดเปนจํานวนเงิน 4,540,755.79 

บาท (สี่ลานหาแสนส่ีหม่ืนเจ็ดรอยหาสิบหาบาทเจ็ดสิบเกาสตางค) ต่ํากวางบที่ตั้งไว 51,959,244.21 

บาท (หาสิบเอ็ดลานเกาแสนหาหม่ืนเกาพันสองรอยสี่สิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค) หรอืต่ํากวางบที่ตั้งไว 

91.96 เปอรเซ็นต คําถามตามกระทูในประเด็นที่สอง ทานถามวา ภาษีที่จัดเก็บไดนอยกวาหรือมากกวา

ปงบประมาณ 2562 เทาใด กระผมขอกราบเรยีนวา ในประเด็นที่สอง ในปงบประมาณ 2562 เทศบาล

นครลําปาง จัดเก็บภาษโีรงเรอืนและที่ดินได 62,329,692.01 บาท (หกสบิสองลานสามแสนสองหมื่น 

เ กาพันหกรอย เกาสิบสองบาทหนึ่งสตางค) แลวก็จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ได 710,201.61 บาท         

(เจ็ดแสนหน่ึงหมื่นสองรอยหนึ่งบาทหกสิบเอ็ดสตางค) รวมเปนภาษีทั้งสองรายการ เปนเงินอยู  

63,039,893.62 บาท (หกสบิสามลานสามหมื่นเกาพันแปดรอยเกาสิบสามบาทหกสบิสองสตางค)  

ภาษทีีท่านสมาชิกสภาฯ สอบถาม จะจัดเก็บไดต่ํากวาในป 2562 ไป 58,499,137.83 (หาสิบแปดลาน  

สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค) แลวก็ประเด็นคําถามในเรื่องที่สาม 

ทานถามวา และแนวโนมในปงบประมาณ 2564 คาดวาจะจัดเก็บไดเทาใด ในป 2564 ทางกองคลัง

คาดการณวา จะสามารถจัดเก็บได 58,000,000 บาท (หาสิบแปดลานบาทถวน) ทั้งภาษีโรงเรือน   

และที่ดนิเกา และภาษีบํารงุทองที่ดวย นีเ่ปนคําตอบสําหรับประเด็นคําถามขอที่หนึ่ง ถาทานสมาชิกสภาฯ 

เจาของกระทูยังสงสัยในเรื่องรายละเอยีด ผมจะไดใหทางเจาหนาที่เปนผูตอบคําถามในรายละเอยีดตาง ๆ 

เพียงแตวา ขอมูลในหลักสําคัญใหญ ๆ เปนไปตามที่ผมไดตอบกระทู ทานจะใหผมตอบคําถามในขอ    

ที่สองเลยไหมครับ หรอืวาจะใหเสร็จสิ้นในขอที่หนึ่งกอนครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ 
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 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทาน

ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขอบพระคุณครับที่ทานไดกรุณาตอบ และไดถามเปนขอ ๆ ไป นับวาเปนเรื่องที่ดี เหตุผลที่ผมไดยื่น

กระทูถาม เพราะดวยความเปนหวงวา การจัดเก็บรายไดของเทศบาลนครลําปาง คงจะคาดการณได    

ไมงายนัก เนื่องจากวาเปนปแรกที่ไดเริ่มบังคับใชกฎหมายตัวใหมนี้ สําหรับในเรื่องแนวโนมที่ได

ตั้งเปาหมายไว 58,000,000 บาท (หาสิบแปดลานบาทถวน) นั้น ทานตั้ง เปาหมายไว แตยังไมได

คาดการณวาจะเก็บไดกี่เปอรเซ็นต นี่เปนกระทูถามที่ผมไดเรยีนถามไป เพราะอยากจะฟงความเห็นของ

ฝายบริหาร คาดการณวาเปาหมายในปงบประมาณ 2564 นั้น จะไดมากกวาหรือนอยกวา เปาหมาย

ที่ตั้งไว  58,000,000 บาท (หาสิบแปดลานบาทถวน) มากนอยเทาใด อันนี้ก็เพื่อที่จะเปนการตั้งรับ

สําหรับในการเตรียมตัววา แผนพัฒนาเทศบาลที่เราไดตั้งเปาหมายไวนั้น จะไดวางแนวทางในการ

ดําเนนิงานอยางไร ขอบพระคุณครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ ฝายบรหิารครับ 

 นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ           

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง   

ในป 2564 เทศบาลนครลําปาง ไดตัง้รับคาภาษโีรงเรอืนที่คงคางไวจํานวนเทาเดิมคือ 200,000 บาท 

(สองแสนบาทถวน) และไดตั้งงบประมาณรายรับ  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางคือ ภาษีตัวใหมนี้         

เปนจํานวนเงนิ 35,000,000 บาท (สามสิบหาลานบาทถวน) รวมภาษีทัง้สองรายการรวมเปนเงิน 

35,200,000 บาท (สามสิบหาลานสองแสนบาทถวน) แตทางกองคลังประมาณการวา เขาจะ

สามารถจัดเก็บไดประมาณ 58,000,000 บาท (หาสิบแปดลานบาทถวน) ซึ่งก็จะเปนตัวเลขที่ใกลเคียง

กับที่เทศบาลจัดเก็บไดจรงิ ในป 2562 คอื ในป 2562 จัดเก็บไดทัง้หมด 63,039,893.62 บาท (หกสิบ

สามลานสามหม่ืนเกาพันแปดรอยเกาสบิสามบาทหกสบิสองสตางค) และในป 2564 คาดการณวาจะได

ประมาณ 58,000,000 บาท (หาสิบแปดลานบาทถวน) ก็จะต่ํากวาในป 2562 ที่ไดรับไปประมาณสี่ถึง

หาลานบาท นี่คอื ตัวเลขที่ทางกองคลังเขายืนยันมาวา เขาจะสามารถจัดเก็บได แตทั้งนี้ทั้งนั้นขึน้อยูกับ

เงื่อนไขสามประการดวยกัน คือ 1. เจาของที่ดินและสิ่งปลูกสรางแจงปรับแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล

มากนอยแคไหน 2. ราคาประเมินทุนทรัพยที่ดนิสิ่งปลูกสราง หรือสิ่งปลูกสราง โดยเฉพาะหองชุดของ

กรมธนารักษมีการเปลี่ยนแปลงอยู ซึ่งไมทราบวาในปหนานี้ทางกรมธนารักษ เขาจะเปลี่ยนแปลงหรอืไม 

ถาเขาเปลี่ยนแปลงแลวก็จะมีผลกระทบตอประมาณการที่เทศบาลไดตั้งรับไว 3. ขึ้นอยูกับนโยบายของ

รัฐบาลดวยวา ภาษปีระเภทนี้ทางรัฐบาลจะมีนโยบายประการใด ตรงนี้ก็นอกเหนือจากความสามารถ 

นอกเหนอืจากการคาดเดาของเทศบาลนครลําปาง จงึเรยีนใหทานไดทราบ ขอบพระคุณครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ 
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 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทาน

ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณ

ครับ สําหรับคําถามขอที่หน่ึงก็ไมมอีะไรเพิ่มเตมิ 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

การเก็บคาขนขยะมูลฝอย ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 จัดเก็บได 4,534,236 บาท (สี่ลานหาแสน    

สามหมื่นสี่พันสองรอยสามสิบหกบาทถวน) ขออนุญาตตอบในประเด็นที่สอง นอยกวาหรือมากกวา

เปาหมายเทาใด ในปงบประมาณ 2563 เทศบาลนครลําปางไดตั้งประมาณการรายรับไวเปนเงิน 

5,200,000 บาท (หาลานสองแสนบาทถวน) ในเมื่อจัดเก็บไดจริง 4,534,236 บาท (สี่ลานหาแสน   

สามหมื่นสี่พันสองรอยสามสิบหกบาทถวน) ต่ํากวางบประมาณไป เปนจํานวนเงิน 665,764 บาท     

(หกแสนหกหม่ืนหาพันเจ็ดรอยหกสิบส่ีบาทถวน) คดิเปนเปอรเซ็นตเทากับ 12.80 เปอรเซ็นต แตวาใน

สวนนี้ ณ ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2563 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ ก็คงจะจัดเก็บไดอีกจํานวนหนึ่ง 

ขออนุญาตชี้แจงเพยีงเทานี้ขอบคุณครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ 

 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทาน

ประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับ

ในเรื่องของการจัดเก็บคาขนขยะนัน้ก็ไมมคีําถามอะไรเพิ่มเติม ขอบพระคุณครับ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมม ี– 
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ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม 

5.1 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน    

แตยังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 โครงการ เปนเงินจํานวน 

609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาทถวน) 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไปในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม    

ขอ 5.1 ญัตต ิเรื่อง เสนอญัตต ิขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายเงนิในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง     

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน    

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 โครงการ เปนเงนิจํานวน 609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาท

ถวน) ขอเชิญผูเสนอครับ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ        

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี

นครลําปาง ผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิ

ญัตติ 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหน้ี 

ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 โครงการ เปนเงินจํานวน 609,000 บาท  

(หกแสนเกาพันบาทถวน) 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

       ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ

ขยายเวลาเบกิจายเงนิในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสภา

เทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 

โครงการ เปนเงนิจํานวน 609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

ในกรณีที่เทศบาลนครลําปางมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิได  

กอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก และไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลําปาง

ใหกันเงินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินดังกลาวแลว หากเทศบาลนคร

ลําปางยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาเทศบาลนครลําปางได

อีกไมเกินหน่ึงป ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบกิจายเงนิ การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคสอง 

เหตุผล 

เทศบาลนครลําปางไดตั้ งงบประมาณในหมวดคาครุ ภัณฑ ที่ดินและสิ่ งกอสราง             

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสภาเทศบาลนครลําปางไดอนุมัติใหกันเงนิแลว เม่ือคราวประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2562 ในวันศุกรที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562       

แตเทศบาลนครลําปางยังมีโครงการที่มิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามที่ไดรับอนุมัตใิหกันเงนิ จํานวน  2 โครงการ คือ โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียนเทศบาล 1 

(บานแสนเมืองมูล) เปนเงินจํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) และโครงการปรับปรุง

ถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ตัง้แตบานเลขที่ 59 ถงึบานเลขที่ 47/1 เปนเงินจํานวน 

459,000 บาท (ส่ีแสนหาหม่ืนเกาพันบาทถวน) รวมเปนเงนิจํานวน 609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาท

ถวน) โดยโครงการดังกลาวยังมีความจําเปนที่จะตองดําเนนิการตอไปเพื่อใหการจัดทําบรกิารสาธารณะ

ตามภารกิจอํานาจและหนาที่ของเทศบาลนครลําปาง บรรลุผลเปนไปอยางตอเนื่อง เกิดประโยชน      

แกประชาชน และเปนไปตามแผนพัฒนาฯ ดังนัน้ เทศบาลนครลําปางจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงนิ

ตอสภาเทศบาลนครลําปางอกีหน่ึงป รายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

1 แผนงาน

การศกึษา/ 

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

 

หมวดคาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/ 

ประเภทคา

กอสรางส่ิง

สาธารณปูโภค 

โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรยีนเทศบาล 1 (บานแสนเมอืงมูล) 

- เพื่อจายเปนคากอสรางประตูดานขาง โรงเรียนเทศบาล 1 

โดยทําการกอสรางประตดูานขางกวาง 4 เมตรทางทิศเหนอืตดิอาคาร

สุชาดารามบริเวณถนนดานขางวัดพระแกวดอนเตาและตดิตัง้โคมไฟ     

ปด-เปดอัตโนมัตอิยูบนหัวเสาท้ังสองดานของประตู และงานอ่ืน ๆ  

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

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

เปลี่ยนแปลงครัง้ท่ี 3/2561 หนาที่ 25 ลําดับท่ี 13 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) 

150,000.00 โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียน

เทศบาล 1 (บานแสนเมอืงมูล) ตอง

ดําเนินการหลังจากการกอสรางอาคาร

เรียน 4 ช้ัน 12 หองเรียนของโรงเรียน

เทศบาล 1 แลวเสร็จเสียกอน เนื่องจาก

การกอสรางอาคารเรียนดังกลาว

จําเปนตองขนยาย หรือนําวสัดสํุาหรับ

การกอสรางเขา-ออกทางประตูดานขาง 

รวมทัง้ ตองขยายชองทางประตูดวย 

ดังนัน้ จงึรอการกอสรางประตฯู ไว

ดําเนินการหลังจากการกอสรางอาคาร

เรียนฯ เสร็จสิ้นแลว จงึจะดําเนิน

โครงการดังกลาวตอไป 

2 แผนงานเคหะ

และชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

หมวดคาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/ 

ประเภทคา

กอสรางส่ิง 

สาธารณปูโภค 

โครงการปรบัปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนพระบาท ซอย 6 ต้ังแต

บานเลขท่ี 59 ถงึบานเลขที่ 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 

459,000.00 อยูระหวางการสอบเขตท่ีดนิ 

 
 

 
รวมท้ังส้ิน 609,000.00 
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ระเบยีบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 

วรรคสอง บัญญตัวิา “กรณเีม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงนิตามวรรคหน่ึงแลว หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยังมิไดดําเนนิการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายเงินไดไมเกนิอกีหน่ึงปตอสภาทองถ่ิน...”  

ดังน้ัน ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลา 

เบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสภาเทศบาล  

นครลําปางอนุมัตใิหกันเงนิ แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 โครงการ เปนเงนิ

จํานวน 609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน     

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2547 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคสอง ตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)     กติติภูมิ  นามวงค   ผูเสนอ 

(นายกติตภูิมิ  นามวงค) 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในญัตตินี้นะครับ กอนท่ีจะใหโอกาสทานสมาชิก

สภาฯ อภิปราย ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบและขอกฎหมายครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ        

ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับระเบยีบวาระ

การประชุมในระเบียบวาระที่ 5 แบงเปนขอ 5.1 ขอ 5.2 และขอ 5.3 ผมใหขอสังเกตวา ตามระเบียบวาระ   

ที่ 5 นั้น เปนเรื่องที่ทางผูเสนอไดเสนอญัตติในการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายฯ และขออนุมัติกันเงิน        

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งตามระเบียบวาระที่ผมไดกลาวไปขางตนนัน้ อยูภายใตบังคับ

ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงนิ การเบกิจายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 

การกันเงิน ขอ 59 และขอ 59/2 ฉะนั้น เพื่อที่ผมจะไดไมตองช้ีแจงซ้ําซอนนะครับ ผมขอกราบเรียนตอ    

ทานประธานฯ วา ผมจะขอช้ีแจงระเบียบฯ เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 5 ในขอ 5.1 ขอ 5.2 และ ขอ 5.3 ไป

คราวเดยีวกัน เนื่องจากใชระเบยีบฯ ขอเดยีวกัน คอื ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ

ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ไดวางหลักการไววา “ในกรณีที่มี



 

 

รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดนิและสิ่งกอสราง ยังมไิดกอหน้ีผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงนินั้นตอไป

อีกใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป”     

วรรคสอง “กรณเีม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงนิตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิได

ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณ ี     

มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ

เปล่ียนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงป   

ตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไว” 

วรรคสาม “กรณอีงคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหน้ีผูกพันแลวใหเบิกจายตามขอผูกพัน” วรรคทาย     

“เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรคสองแลว หากยัง       

ไมดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากการดําเนินการดังกลาว ใหเงินจํานวนน้ันตกเปนเงิน

สะสม” และระเบยีบฯ ดังกลาวในขอ 59/2 วางหลักการไววา “การขอขยายเวลาเบกิจายเงนิตามหมวดนี้      

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการกอนสิ้นระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินหรือขยายเวลา         

เบกิจายเงนิ” น่ีคอื หลักการที่เก่ียวของกับระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งท่ีประชุมแหงนี้จะใชประกอบการพิจารณา

เพื่อจะลงมตินะครับ และผมขอเรยีนวา ญตัตติามระเบยีบวาระที่ 5 ในขอ 5.1 ขอ 5.2 และขอ 5.3 เปนญัตติ

เกี่ยวกับกิจการสภา ที่ประชุมแหงนี้ก็พิจารณาเพียงวา จะอนุมัติหรือไมอนุมัติ เมื่อที่ประชุมเขาใจแลว      

ผมขอเรยีนทานประธานฯ ไดดําเนนิการตามระเบยีบวาระที่ 5 เปนลําดับตอไปครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในท่ีประชุมฯ ในญัตติขอ 5.1 มีจํานวน 2 โครงการ ผมจะขอให

สมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายโดยรวม แลวผมจะขอมตทิลีะโครงการนะครบั ขอเชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี  

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ         

ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักด์ิชัย  หงษใจส ีสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ เปนการเสนอญัตต ิ

ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหน้ีผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน   

2 โครงการ เปนเงินจํานวน 609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาทถวน) ผมไดดูในเอกสารวา สาเหตุที่จะขอ  

กันเงนิในโครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรยีนเทศบาล 1 (บานแสนเมอืงมูล) งบประมาณ 150,000 บาท 

(หน่ึงแสนหาหมื่นบาท) คือ “โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล)       

ตองดําเนินการหลังจากการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 แลวเสร็จ

เสียกอน เนื่องจากการกอสรางอาคารเรียนดังกลาวจําเปนตองขนยาย หรือนําวัสดุสําหรับการกอสราง    

เขา - ออกทางประตูดานขาง รวมทั้งตองขยายชองทางประตูดวย ดังน้ัน จึงรอการกอสรางประตูฯ ไว

ดําเนินการหลังจากการกอสรางอาคารเรียนฯ เสร็จสิ้นแลว จึงจะดําเนินโครงการดังกลาวตอไป”         



 

 

ทานประธานฯ ครับ ผมอยากจะสอบถามฝายบริหารวา ขณะน้ีสัญญาการกอสรางของโรงเรียนได

ดําเนินการไปถึงไหนแลว เพื่อจะไดใหสภาฯ รวมกันพิจารณาวา จะอนุมัติใหกันเงนิหรือไม อยากทราบวา

โครงการน้ีทําแลวหรือไม และดําเนินการไปถึงไหนแลว และในขอที่ 2 คือ โครงการปรับปรุงถนนและ      

ทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 งบประมาณ 459,000 บาท     

(สี่แสนหาหมื่นเกาพันบาท) ผมอยากถามไปยังฝายบริหารวา อยูในบริเวณไหนของถนนพระบาท ซอย 6 

หรือชื่อที่ประชาชนชาวบานเรียกกันส้ัน ๆ วาตรงไหน ชวยอธิบายดวยนะครับ เหตุผลที่ขอกัน คือ          

“อยูระหวางการสอบเขตที่ ดิน” ผมยอนไปดูเหตุผลของปที่แลวที่ขอกันเงินโครงการนี้ไวนะครับ โดยให

เหตุผลวา “อยูระหวางประมาณราคากลาง” นี่คอื เหตุผลที่ฝายบริหารไดใหไว พอมาในปนี้ใหเหตุผลวา 

“อยูระหวางการสอบเขตที่ดนิ” ถาปหนามาขอกันอีกจะบอกวาอะไรอีกครับทานประธานฯ ขอฝากไปยัง  

ฝายบริหารใหตอบตรงนี้ดวยนะครับ เรื่องที่ 1 คือ สัญญากอสรางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ได

ดําเนินการไปถึงไหนแลว และเรื่องที่ 2 คือ เหตุผลที่วาอยูระหวางการสอบเขตที่ดิน จึงขอคําอธิบายจาก

ฝายบรหิารเพื่อประกอบการพจิารณาอนุมัตดิวย ขอบคุณครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนจะอภิปรายอีกไหมครับ   

เชญิ นายณัฐกติติ์  บรรจงจติต 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ          

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ เปนการเสนอ

ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน 2 โครงการ ซึ่งโครงการที่  1 ผมก็ไมติดใจอะไรและไมมีขอซักถาม เพราะเราเพิ่งไดอนุมัติ

งบประมาณไปนะครับ ซึ่งเปนโครงการที่สํานักงบประมาณไดเอาเงนิคนืไป แลวเราเพิ่งอนุมัติงบประมาณไป

เมื่อการพิจารณางบประมาณของป 2564 ที่ผานมา แตโครงการที่ 2 อยูในเขต 4 ซึ่งมีการกันเงินมาแลว

หน่ึงป มาปนี้ก็มาขอขยายเวลาอีก ผมคิดวา ปหนาก็คงไมมีการกันเงนิแลว ท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปราย

ไปเม่ือสักครูนั้นผมคดิวา โครงการนีค้งตกเปนเงินสะสมแลวนะครับ โครงการนี้อยูในเขตพระบาทหนองหมู 

ผมอยากฝากไปยังฝายบริหารวา การทําโครงการเมื่อทําตามแผนแลวและทํางบประมาณกันเสร็จแลว    

ควรจะตรวจสอบใหแนชัดกอนวา เปนสถานที่สาธารณะหรือไม มีชาวบานรุกลํ้าท่ีตรงนี้หรือไม เราควรจะ

ตรวจสอบใหเรียบรอยกอนที่จะเสนองบประมาณหรือเสนอโครงการมาที่สภาฯ เพื่อใหสภาฯ พิจารณา

อนุมัติ  ผมวาตอนนี้  2 ปมาแลวนะครับ ชาวบานเขาไมไดรับผลประโยชนจากตรงนี้ ผมอยากใหฝาย   

บรหิารใหเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของในแตละโครงการที่เสนอเขามาในสภาฯ แหงน้ีตรวจสอบใหดี เราไดอนุมัติไป 

2 ปแลว ยังทําไมไดเลยครับ ตรงน้ีคราว ๆ คือ อยูในเขตที่ผมดูแลอยู ในเขต 4 นะครับ เขาใจวา เจาของ



 

 

บานเขาทํารั้วออกมานอกเขตถนน และมีการตกลงคุยกัน แตตอนนี้ยังไมจบครับ คือ ตองไปสอบเขตกับ

สํานักงานที่ดินใหมอีกครั้งหน่ึง แตคิดวา โครงการน้ีอาจจะทําไมได เพราะวายังมีปญหาอยู ก็คงจะตกเปน

เงนิสะสมตอไป ผมก็ขอฝากฝายบรหิารไปถงึผูที่เก่ียวของในแตละโครงการ ใหตรวจสอบใหดีกอน กอนท่ีจะ

นํามาเสนอใหสภาฯ แหงนี้นะครับ เม่ือเราตรวจสอบแลวจะไดไมมีขอผิดพลาดอะไร เราจะไดดําเนินการ

ตอไปได งานจะไดไมติดขัด โครงการน้ีอนุมัติไป 2 ปแลวยังทําไมได ทําใหประชาชนเสียโอกาส ชาวบาน

นาจะไดรับผลประโยชนตรงนี้ ขอบคุณครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มสีมาชกิสภาฯ ทานอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไมมี

นะครับ เนื่องจากมีคาํถามจากขออภิปรายของสมาชิกสภาฯ ขอเชิญฝายบรหิาร ครบั 

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

คําถามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามเมื่อสักครู ในขอท่ี 1 นะครับ โครงการกอสรางประตูดานขาง

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) โครงการนี้ใชเงินสะสม ซึ่งเมื่อ 2 - 3 อาทิตยที่ผานมาก็ยังอยู       

ในระหวางดําเนินการในเรื่องของการแจงประกาศทําราคากลางและประกาศสอบราคาครับ สวนเรื่องที่ 2 

โครงการปรับปรุงถนนทอระบายน้ํา ถนนพระบาทซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 ซึ่ง

โครงการนี้อยูระหวางการสอบเขตที่ดินอยู ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามวา อยูตรงไหนนะครับ ก็อยากจะ

ขออนุญาตทานประธานฯ ไดใหเจาหนาที่ช้ีแจงวา ในสวนของถนนตรงนี้อยูตรงไหนจะดีกวานะครับ            

ขอเชญิเจาหนาที่กองชางครบั 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ขอเชิญเจาหนาที่กองชางครับ รอสักครูนะครับ

เจาหนาที่เขาหองน้ํา เจาหนาท่ีไมอยูนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนจะอภิปรายตอไหมครับในเรื่องนี ้      

เชญิ นายจาตุรงค พรหมศร 

นายจาตุรงค  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ เกี่ยวกับญัตติ   

ที่ทานประธานฯ กําลังปรึกษาหารือเพื่อใหที่ประชุมไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามระเบียบวาระที่ 5    

ขอ 5.1 การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังไมไดกอหน้ีผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จํานวน 2 โครงการ เปนเงินงบประมาณ จํานวน 609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาทถวนนั้น)        

ผมไดพิจารณารายละเอียดจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการทั้งสองโครงการ ผมขอเรยีนตอทานประธานฯ 

วา ในโครงการที่หน่ึง ซึ่งเปนโครงการที่ปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ที่ผานการเห็นชอบ



 

 

จากสภาฯ และผูวาฯ อนุมัติแลวน้ัน แตวามีปญหาในเรื่องการดําเนินการกอหนี้ฯ ผูบรหิารจึงเสนอใหสภาฯ

พจิารณาขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการกอสรางประตูขางโรงเรยีนของโรงเรยีนเทศบาล 1 (บานแสนเมือง

มูล) เกี่ยวกับโครงการที่หนึ่งน้ี ผมคดิวาเปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่และเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับ

ในเรื่องการบริหารจัดการทางดานการศึกษาของเด็กและเยาวชน และโครงการดังกลาวน้ีผมคิดวา คงอยู

ระหวางการกอหนี้ ฉะนั้น เพื่อใหโครงการนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคหรือตามนโยบาย ซึ่งเปนภารกิจ

ตามอํานาจหนาที่อยางหนึ่งของเทศบาลนครลําปาง ผมเห็นดวยอยางยิ่งนะครับ ผมไมขัดของท่ีจะอนุมัติให

มีการขอขยายเวลาเบิกจายสําหรับโครงการที่หนึ่ง สวนโครงการที่สองนะครับ ในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน

และทอระบายน้ํา ถนนพระบาทซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 ซึ่งจะทําการปรับปรุงถนน 

รายละเอยีดก็ปรากฏอยูในโครงการที่สองของญตัตดิังกลาว ญัตตนิี้ถงึแมวาจะเปนอํานาจหนาที่ในเร่ืองการ

ใหมีและบํารุงทางบกทางน้ํา ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครลําปาง และเปนโครงการที่อยูใน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 และก็ไดมีการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายฯ มาคราวหนึ่ง

แลว และวันนี้ก็จําเปนที่จะตองขอเสนอสภาฯ เพื่อที่จะใหขยายเวลาตามระเบยีบเบกิจายฯ ขอ 59 วรรคสอง   

ตรงนี้ผมใหขอสังเกตแบบน้ีครับทานประธานฯ ผมเรียนวาจริง ๆ แลวการใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา

นั้น ถือเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและมีความจําเปนอยางหนึ่ง แตการดําเนินการคอนขางท่ีจะลาชา    

โดยปรากฏวาในการดําเนนิโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ก็อางวาอยูระหวางการประมาณราคา

กลางและก็ไมแลวเสร็จ ก็ขออนุญาตขยายเวลา ขออนุญาตกันเงนิตอสภาฯ ซึ่งสภาฯ แหงน้ีก็ไดอนุมัติฯ แตก็

ยังไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามอํานาจหนาที่ ทัง้ที่เปนโครงสรางพื้นฐานและก็มีความจําเปน

อยางท่ีผมไดกราบเรียนตอทานประธานฯ เมื่อขางตนนะครับ มาเวลานี้ก็บอกวา มีการสอบเขตที่ดิน ซึ่งผม

อยากจะใหขอสังเกตวา การทําโครงการประเภทท่ีดินและสิ่งกอสรางนี้ ถานับโครงการนี้และโครงการอื่น ๆ 

กรณอียางน้ีก็เกิดขึน้อยูบอยครัง้ ถามวาเกิดขึน้ไดไหม เกิดขึ้นไดนะครับ แตวาผมอยากฝากไปทางผูบริหาร 

ซึ่งเปนเจาของนโยบายที่จะนําเงินภาษีมาแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน ผมวาควรจะตอง

เรงรัดจัดการ บางสิ่งบางอยางถาทานไปเนิ่นชาอยู บางส่ิงบางอยางความลาชาของทานก็อาจจะมี

ผลกระทบตอการดํารงชีวติ คุณภาพชีวิต โดยขอเท็จจริงนี้ที่วา “อยูระหวางการสอบเขตที่ดิน” ในเรื่อง

รายละเอียดนี้ผมไมทราบ เพราะวาทางผูเสนอญัตติก็ไมไดแถลงขอเท็จจริงตรงนี้ใหผมทราบ แตผมวา    

เรื่องอยางน้ีควรจะตองมีการตรวจสอบเสียกอน กอนทําโครงการ หรือกอนท่ีจะบรรจุเขาแผน เพราะวา

ขั้นตอนวิธีการในการจัดทํางบประมาณฯ มีหลายขั้นตอน เริ่มจากลงไปดูพื้นที่ฯ หรือประชาคม เมื่ออยูใน

อํานาจหนาที่แลวก็มาเขาแผน เขาแผนแลวก็มีการพจิารณาคัดสรรเพื่อจัดทํางบประมาณ ซึ่งขั้นตอนแบบนี้

ผมวา ควรจะทําใหเสร็จส้ินเสียโดยเร็ว ฉะน้ัน การสอบเขตนี้ผมไมทราบวาสอบเขตในกรณีไหน สอบเขต

อยางไร เพราะในรายละเอียดไมไดบอกเอาไว ผมเขาใจวาเรื่องการสอบเขตน้ันจําเปนไหม ก็จําเปน           



 

 

ที่จะตองทําเพราะตองอยูในขอบเขตในพื้นที่ในเขตแนวถนนที่เปนสาธารณะ ถาทําผิดพลาดไปก็อาจจะมี

ปญหาอะไรอยางนี้นะครับ แตผมก็อยากจะอภิปรายใหเปนขอสังเกตวา ตองรีบทํา ไมใชวาพอสอบเขตเสร็จ

แลวก็ยังทําไมได งบประมาณฯ ต้ังไวตั้งสองสามปแลว ผมไมรูวาเงินจํานวนดังกลาวนั้นส่ีแสนกวาบาท          

ณ ปจจุบันนี้ยังสามารถดําเนินการอยูไดหรือเปลา แตถามวาโครงการนี้จําเปนตองทําไหม จําเปนตองทํา 

จะใหผมมาตัดสนิวา ไมใหกัน ผมไมอาจรับผดิชอบตอฝายผูบริหารไดนะครับ เพราะเปนหนาที่ที่ทานจะตอง

ทํา เพยีงแตวาทานทํางานลาชาเทานัน้ อันนี้ผมใหขอสังเกตไวอยางนี้ในฐานะท่ีผมเปนสมาชิกสภาฯ มีหนาที ่

ติดตาม ตรวจสอบ พิจารณางบประมาณรายจายอะไรตอมิอะไร ผมจึงอยากฝากทานประธานฯ ผานไปยัง

ผูบรหิารวา นอกจากมีประสิทธิภาพแลวประสิทธิผลก็ตองเฉยีบไวดวยนะครับ ความลาชาคอื ความไมเปน

ธรรมนะครับ ผมเรยีนวาอยางน้ี ฉะนัน้ ถามวา ณ เวลาน้ีผมจะใหกันไหม ผมไมสามารถที่จะไปปฏิเสธหนาที่

รับผดิชอบที่ทานจะตองทํานะครับ เพยีงแตวาขอใหทานรบีทํา ขอบคุณครับทานประธานฯ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีเจาหนาที่ของทางสํานักการชางมานะครับ       

ทางฝายบรหิารจะใหชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ  

นายสุวรรณ  นครังกลุ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรบัเรื่องของการปรับปรุงถนนและ

ทอระบายน้ํา ถนนพระบาทซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 มีทานสมาชิกสภาฯ สอบถามวา

อยูตรงไหนของพระบาทซอย 6 นะครับ ก็จะขอใหทางเจาหนาที่สํานักการชางชี้แจงวาอยูตรงไหนครับ     

ขออนุญาตครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิเจาหนาที่ครับ 

นายมนัสพี  เดชะ รักษาการผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายมนัสพี เดชะ รักษาการผูอํานวยการ         

สวนควบคุมการกอสราง สําหรับโครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาทซอย 6 ตั้งแต

บานเลขที่ 59 ถงึบานเลขที่ 47/1 อยูบรเิวณซอยรานกวยเต๋ียวนะครับ ครัง้กอนทางทีมงานสํารวจไดสํารวจ 

ออกแบบและประมาณการเปนราคากลางออกไปแลวนะครับ แตยังมีขอติดขัดคือ เราสงเรื่องไปใหทาง   

สวนควบคุมอาคารและผังเมืองตรวจสอบใหแนชัดอีกที เพราะวาที่ดนิแปลงหนึ่งของถนนสายนี้ติดแนวเขต

ที่ดินที่เขามาในถนนนะครับ เราจึงสงเรื่องไปที่สํานักงานที่ดินเพื่อที่จะตรวจสอบแนวเขตที่ดินใหชัดเจนอีก

ครั้งหนึ่ง ทางสํานักงานที่ดินก็ใชระยะเวลานานพอสมควรตอนน้ีก็ยังไมสรุปแนวเขตที่ เขาไปในถนน       

หน่ึงแปลงนะครับ เราก็จะพยายามตดิตามทวงถามจากสํานักงานที่ดินอกีครัง้นะครับ จริง ๆ แลวโครงการนี้   

ไมยากนะครับ ถาเจาของบานหรือประธานชุมชนชวยเจรจากับเจาของที่ดิน แตที่ดินมีเจาของนะครับ ก็เลย



 

 

ตองทําใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย เพ่ือที่จะใหโครงการนี้ผานไปดวยดีจึงขอกันเงนิ  ในโครงการนี้

ไวอกีหนึ่งป ขอบคุณครบั 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอติดใจสงสัยอีกไหมครับ 

เชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัต ิ

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีความรูสึกเสียใจ      

อยางมาก ที่ฝายบริหารใหความใสใจและสนใจนอยมาก โดยเฉพาะในเรื่องถนน ผมวาทานไมใสใจและ    

ไมสนใจความเดือดรอนของประชาชน เกือบสองปแลวที่เสนองบประมาณเขามา ก็อางวาเปนความ

เดือดรอนจําเปนตองทําถนน กันเงินไวหนึ่งปแลว ปนี้ก็ยังขอกันตอ ในญัตตซิึ่งมีไมกี่เรื่องนี้ทานไมไดไปดู

รายละเอียดเลย พึ่งพาอาศัยเจาหนาที่แสดงวาทานใหความสนใจนอยมากหรือไมใหความสนใจเลย ที่จริง

ทานตองรู ตองตอบไดทันทีวา อยูตรงไหน สภาพถนนเดิมเปนอยางไร ติดขัดตรงไหน ทําไมปลอยเรื้อรัง

ขนาดนี้ แลวถาเกดิเจาหนาท่ีสํานักการชางผูรับผดิชอบเร่ืองนี้ไมไดมาทํางานจะเกิดอะไรข้ึน ในญัตติอ่ืน ๆ 

ทานควรจะตองอานทบทวน มีความรูอยูเต็มอกที่จะมาเสนอสภาฯ วา ติดขัดตรงไหน เกิดปญหาอะไร 

โดยเฉพาะในญัตตติอไปเปนเรื่องของการศกึษาทัง้นั้น มีปญหานะครับ สมาชิกหลายทานก็ไดทวงติงไปแลว 

จะเกิดปญหาตอไปนี้ หรืออาจจะไมเกิดก็ได สอบหลักเขตแลวผิด ในอดีตแลวก็เคยมีมาแลวสภาฯ แหงนี้ 

ตองมาเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ เสนอสภาฯ อีก เพราะสอบหลักเขตแลวก็สอบผิด การที่จะมา

ตอบช้ีแจงวา เปนความลาชาของสํานักงานที่ดินนั้นควรจะมีรายละเอียดวา ไดสอบถามสํานักงานที่ดินไป

วันที่เทาไหรเดือนอะไร และสํานักงานที่ดนิเขาตอบมาในกําหนดที่ควรจะตอบหรือไม ก็นาจะรับฟงได ผมไม

โทษใคร โทษฝายบริหารตั้งแตนายกเทศมนตรีลงมา ไมใหความเอาใจใสในเรื่องของบานเมืองเทาที่ควร

จะตองทํา ขอบพระคุณครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในญัตตินี้ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปราย

เพิ่มเตมิไหมครบั เชญิ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ี 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ           

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม รอยเอกศักด์ิชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาล

นครลําปาง ผมไดสอบถามฝายบรหิารไปและก็ยังจะเห็นวา โครงการนี้ยังตอบไมชัดเจน ถาแบบน้ีเม่ือสักครู 

ทานสมาชกิสภาฯ ขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานนายแพทยวัฒนาฯ ก็ไดสอบถามวา อยูระหวางการสอบ

เขต เหตุผลของการขอกันเงินโครงการท่ีสอง การปรับปรุงถนนและทอระบายน้ําในซอย 6 ที่บอกวาราน

กวยเตี๋ยว รานกวยเตี๋ยวตรงไหนละครับ ผมวาเอาเอกสารมาคุยกันเลยไมตองพูดกันลอย ๆ นะครับทาน



 

 

ประธานฯ ฝายบริหารขอกันเงนิปที่แลวประมาณราคากลางเสร็จวันไหน และมาปนี้วา อยูระหวางการสอบ

เขต เอาเอกสารมาช้ีแจงที่ประชุมเลยวา ขอสอบเขตจากสํานักงานที่ดินนั้นมีหนังสือไปถึงสํานักงานที่ดิน   

วันไหนอยางไร ที่วาอยูระหวางสอบเขตนั้น ขอใหฝายบริหารตอบผมครับทานประธานฯ เพ่ือใหสภาฯ 

พิจารณาวา ไดทําถึงไหน ไมใชมาพูดหรือมาชี้แจงแบบลอย ๆ เอามาเลยวา ขอ 1 ปที่แลวเหตุผลขอกันเงิน

วา อยูระหวางการประมาณราคากลาง วันที่เทาไหร อยางไร มีหลักฐานไหม ขอ 2 คอื ขอสอบเขตแนวที่ดิน

วา ทําวันไหนถงึวันไหน และมีหนังสือตอบยนืยันอยางไร ขอใหฝายบรหิารตอบดวยครับทานประธานฯ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญฝายบริหารครับ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ     

ฝายบริหารไมมีอะไรเพิ่มเติมนะครับ สํานักการชางมีขอมูลไหมครับ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไมมีนะครับ      

ทางฝายบริหารและเจาหนาที่ไมมีขอมูลที่จะตอบทานนะครับ ทานนายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ มีอะไร

ไหมครับ 

นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณครับทาน

ประธานฯ ครับ กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง เราจะพักการประชุมเพื่อรอขอมูลตอนบายก็ยังใหเวลาอยู ถึงเย็นนี้ก็ยังไดนะครับ    

พวกผมรอได ขอบพระคุณครบั  

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ก็คงยังไมถึงตองพักการประชุมนะครับ แตถาทาง

ฝายบริหารไมมีขอมูลไมมีอะไรชี้แจง ก็อยูในการพิจารณาของทานสมาชิกสภาฯ นะครับวา จะอนุมัติหรือ    

ไมอนุมัต ิเชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ      

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง รอคะ ยังไงก็จะรอคะ เพราะวา

อยากจะทราบวา ฝายบรหิารบรหิารงานกันอยางไร มขีอมูลมาก นอยแคไหน รอนะคะ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในญัตตินี้เปนเรื่องการอภิปราย หากฝายบริหาร   

ไมมีขอมูล สมาชิกสภาฯ สงสัยก็อยูในการพิจารณา ซึ่งระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาวา อนุมัติ

หรือไมอนุมัตินะครับ ก็เปนขอพิจารณาของสมาชิกเองวา เหตุผลอะไรทั้งหลายจะสมเหตุสมผลหรือไม       

มีสมาชิกทานอื่นจะอภิปรายเพิ่มเตมิอกีไหมครับ ไมมีนะครับ ไมมีผมจะไดขอมต ิเชิญ นายแพทยวัฒนา    

วานชิสุขสมบัต ิ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณครับทาน

ประธาน กราบเรยีนทานประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล

นครลําปาง ที่จริงผมไมอยากจะทักทวงทานประธานฯ ทานก็ควรจะตําหนิผูเสนอญัตติเรื่องนี้ดวยวา     



 

 

เสนอญัตตอิะไรมาก็ตามควรจะตองมขีอมูลรายละเอยีดประกอบในการช้ีแจงใหครบถวนใหชัดเจน เพื่อการ

พจิารณาจะเปนประโยชน โดยเฉพาะในเรื่องของสาธารณูปโภค ซึ่งถนนหนทางก็ดี ทอระบายน้ําก็ดี ไดผาน

การกลั่นกรองจากฝายบริหารมาอยางดีแลว จึงไดนําเสนอในแผนพัฒนา บรรจุเขาเปนเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย โครงการอะไรก็ตามถาลาชาขนาดน้ีฝายบรหิารนาจะตองมีขอมูลอยางเต็มที่อยูแลว 

การที่มานั่งบริหารลอยไปลอยมา แลวก็ไมไดสนใจในตัวเลข ไมไดสนใจในปญหาที่เกิดขึ้น ถาผมเปน

พนักงานเทศบาลผมก็คงจะถอดใจแลวครับ ปลอยลูกนองปลอยแนวหนาไปสูรบปรบมือกับปญหาอะไร      

ก็ตาม น่ีตางหากที่ผมอยากจะกราบเรยีนทานประธานฯ ถามีขอมูลอะไรมาหรืออางกันลอย ๆ แบบน้ี ก็ยาก

ตอการพิจารณานะครับ ถาถนนเสนนี้เขาเดือดรอนจริง ๆ แตโชคดีในหนาฝนป น้ีไมหนักหนานัก         

ความลําบากก็ยังไมมาก แตความลําบากมาเกิดในเมือง ขอนอกเรื่องหนอยนะครับ ถนนสุเรนทรฝนตก

เดี๋ยวเดียวน้ําลนถนน ระบายไมทันแลว สักครูอาจจะมีสมาชิกทานอื่นมาเสนอในวาระอื่น ๆ ผมอยาก      

จะกราบเรยีนทานประธานฯ วา ไมใชวาขอมูลไมพรอมขอมูลไมมีอะไรก็ใหเปนสิทธิ์สมาชิกในการพิจารณา 

พิจารณาไมไดนะครับ จะวางเฉยก็ไมไดเพราะเปนความเดือดรอนความตองการของประชาชน ตามที่ฝาย

บรหิารเอามาอางตอสภาฯ แลวก็ไมรูวาไปคุยกับเขาไวมากนอยแคไหนแลว แตวาถามติไมอนุมัตกิ็จะมาโทษ

สภาฯ อีก บอกวาสภาฯ ไมอนุมัติ กันเงินไมไดทานเดือดรอนตอไป เพราะฝายท่ีไมเห็นดวยหรืออะไร         

ก็ตามแต นี่เปนความไมดีที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานฯ ก็ควรจะคํานึงถึงขอนี้ดวยนะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ขอบคุณครับ เชญิ นายนพดล  ผดุงพงษ  

นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ สําหรับญัตติที่เรากําลัง

พูดคุยอยูนี้ ผมวาเกิดความผิดพลาดของฝายบริหาร ซึ่งผมจะไมพูดไปมากกวาน้ี เพราะแตละทานก็คง     

จะทราบกันดีวา การบรหิารที่ผานมาก็เปนลักษณะเชนนี้ตลอด แตวันน้ีผมดีใจอยูอยางหน่ึง ที่สภาฯ แหงนี้

ไดรวมมือรวมใจกันพจิารณาขอสงสัยเล็ก ๆ นอย ๆ ผมก็ไมอยากจะใหสภาฯ แหงนี้มีคนมากลาววา เล็ก ๆ 

ไม ใหญ ๆ ทํา นะครับ นี่เล็กเราก็เห็น แตใหญ ๆ แลวก็ปลอยปละละเลยไปตั้งหลายหนหลายครั้งแลว     

แตทานประธานฯ จะมางุบงิบบอกวา ในเม่ือฝายบริหารไมอยูไมสามารถตอบได ขอมติดวยนี่ผมคัดคาน    

ผมไมเห็นดวยนะครับ ในการท่ีจะลงมติเห็นชอบ ไมเห็นชอบ แตผมเห็นดวยกับโครงการแตละโครงการ     

ที่เสนอมานี้แนนอน เพราะอนุมัติไปแลวตั้งสองปกวา แตยังคาราคาซังมาถึงปจจุบันน้ียังไมเสร็จ แมกระทั่ง

ตอนนี้ขอมูลที่สมาชกิสภาฯ ตองการท่ีจะใหเกิดความโปรงใส อยากจะใหผานพนไปโดยดี ก็จะเห็นวา ตอนนี้

สภาฯ ก็ยังมีสามัญสํานึกอยูบาง ที่ปลอยปละละเลยมาแลวต้ังหลายครัง้เปนรายการใหญ ๆ ทั้งนั้น ดีใจครับ 

ชวยกันติชวยกันกอ ชวยกันพจิารณา รักษาสภาฯ ใหคงอยู แตถาจะมาลุยตอไปอีกวา ไหน ๆ ฝายบริหาร     



 

 

ก็ถลํามาแลว แลวก็ถลํารวมกันไป ผมไมเหน็ดวย ฉะนัน้ ถาจะลงมติกันตอนนี้ ถาจะถามมตินะครับ กระผม 

นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 2 ไมเหน็ดวยครับ คอื จะไมรวมสนับสนุนญัตตินี้

ใหผานไปอกีปหน่ึง ทัง้ที่โครงการก็ด ีโครงการที่ประชาชนตองการ แตถาไมโปรงใส ไมมีอะไรตองช้ีแจง ไมมี

ขอเท็จจรงิมาประกอบ จะใหผมหลับหูหลับตานี่ผมทําไมได ทุก ๆ ครัง้ท่ีผานมาผมก็ไมหลับหูหลับตานะครับ 

ผมจะตองคัดคานตลอดในส่ิงที่ไมถูกตองไมสมควรนะครับ ผมก็ฝากสภาฯ ไวดวยครับ เราเปนสภาฯ ของ

ประชาชนนะครับ ไมใชเปนสภาฯ ของผูใดผูหน่ึง ขอบคณุครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ทางฝายบรหิารมอีะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ    

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน สวนเรื่องของรายละเอียดก็จะขออนุญาตใหทางเจาหนาที่ เผ่ือจะมี

ขอมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับ เจาหนาที่สํานักการชางนะครับ มีขอมูลเพิ่มเตมิใหกับทางสมาชกิสภาฯ ไหมครบั 

นายมนัสพี  เดชะ รักษาการผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายมนัสพี  เดชะ รักษาการผูอํานวยการสวน

ควบคุมการกอสราง ในสวนรายละเอียดท่ีจะเอาเอกสารมาประกอบนะครับ คงตองไปพบกับเจาหนาที ่     

ที่จัดทําโครงการ และประสานกับทางสวนควบคุมอาคารและผังเมือง ซึ่งสงเอกสารไปทางสํานักงานที่ดิน 

ตองรวบรวมเอกสารมาประกอบนะครับ ตองขอเวลาเพื่อท่ีจะรวมรวมเอกสารและจะไดชัดเจนยิ่งขึ้นครับ 

ขอบคุณครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในญัตตินีผ้มจะตองขอมตินะครับ รอยเอกศักดิ์ชัย 

หงษใจส ีมอีะไรเพิ่มเตมิ เชิญครับ 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ          

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาล 

นครลําปาง ในญัตติน้ีที่ผมเสนอวา ขอดูประมาณราคากลางนะครับ ความจริงหนังสือเรื่องนี้นะครับทาน

ประธานฯ ตองมีสิครับ จะไปยากอะไรละครับ ฝายบรหิารก็สั่งไปสิครับตอนนี้ แสดงวาจะตองไมไดทําอะไร

สักอยาง เขียนข้ึนมาลอย ๆ เพื่อเปนเหตุผลจะขอกันเงินไวกอน ทานสมาชิกที่ไดอภิปรายลวงหนาไป      

ทานบอกวาเล็ก ๆ ไม ใหญ ๆ ทําเพราะเปนงบแคส่ีแสนกวาบาท ถาเอกสารมีอยูในมือเรียบรอยวา ไดทําจริง 

ไดประมาณราคาจริงเมื่อวันที่เทาไหร ประมาณราคาเทาไหร หรือไดไปขอสอบแนวเขตที่ดินก็ตองมีสิครับ 

จะไปยากอะไรกับหลักฐานตรงนี้ ทานก็สั่งการไปเลยวา ตอนน้ีจะลงมติแลว ทานประธานฯ จะใหผานไป

แบบน้ีหรอื ใหบันทึกการประชุมในวันน้ีวา สภาฯ แหงน้ี กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย ขอเอกสาร เทศบาลบอกวา

ไมมี ไมรูอยูไหน ทานประธานฯ ตองรอดูใหได แลวเราก็ตองพักการประชุมเพื่อเตรียมเอกสารวันน้ี เพื่อให



 

 

สภาฯ แหงน้ีไดเห็นเอกสารและรวมกันพจิารณาอนุมัตโิครงการเหลาน้ีนะครับ ทานประธานฯ ตองพิจารณา

ใหเปนสภาฯ ท่ีเราเคยคิดวาเปนสภาฯ ตนแบบ ตอนน้ีสภาเทศบาลนครลําปางนะครับ คําวานครนี้มีอยู 30 

แหง ซึ่งก็มีประกาศจาก ป.ป.ช. ออกมาแลววา แหงไหนไดผานไมผานก็เห็นกันอยู ออกมาใน LINE ใน 

Facebook ใน Website ถาสภาฯ แหงนี้จะทําแบบนี้นะครับ รวบรัดอนุมัติไปเลย จะเขาทาเขาทางไหม

ครับ ถาทานประธานฯ จะใหฝายบริหารนําเอกสารน้ันมาเสนอในที่ประชุมน้ี ก็ส่ังการลงไปเลยวา ใหเอา

เอกสารมาพักการประชุมสัก 15 นาที เพื่อหาเอกสารหรอืถาฝายบรหิารบอกวา เอกสารไมมี ก็ตอบช้ีแจงมา

เลยวา ไมมีเอกสารใด ๆ ทั้งส้ิน จะไดบันทึกการประชุมไวในวันนี้วา ฝายบริหารบอกวาไมมีเอกสารใด ๆ 

ทัง้สิ้น ก็เสนอกันไปแบบน้ันแหละ ที่ประชุมแหงน้ีก็จะไดรวมกันพจิารณา ขอบคุณครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ทางฝายบรหิารมช้ีีแจงเพิ่มเติมนะครับ เชิญครบั 

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ในเรื่องของโครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนพระบาท

ซอย 6 ต้ังแตบานเลขที่ 59 ถงึบานเลขที่ 47/1 ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามขอมูลนะครับ ผมก็จะขอ

อนุญาตใหทานเลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง นายเผาชัย เทพยศ ไดเปนผูตอบคําถามและชี้แจง

ขอมูลเพิ่มเตมิครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ นายเผาชัย เทพยศ  

นายเผาชัย  เทพยศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน เกี่ยวกับขอมูลของโครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา 

ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 น้ี ทางเทศบาลไดทําหนังสือถึงเจาพนักงาน

ที่ดนิจังหวัดลําปาง เพื่อขออนุญาตรังวัดสอบเขตแนวทางสาธารณะ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จนถงึ

ปจจุบันนี้ ยังไมไดมีหนังสือตอบกลับจากสํานักงานที่ดินจังหวัด แลวเทศบาลไดจายมัดจําคารังวัดไป     

เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งถาจะขอดูเอกสารก็ขอดูไดนะครับ และในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563      

ทางรักษาการผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางไดใหเจาหนาท่ีของสํานักงานที่ดินที่เขามารังวัดแนวเขต

ที่ดินไดเขามาทําการตรวจสอบแลวปรากฏวา มีบานหลังหนึ่งไดสรางรั้วคอนกรีตรุกลํ้าเขามาในแนวเขต  

ของถนน จึงทําใหจะตองมกีารรงัวัดในรอบที่สองอีกครัง้หน่ึง เพราะฉะนัน้ เหตุผลของการรังวัดในครัง้นี้จงึมี

การรังวัดอยูสองรอบ รังวัดครั้งแรกนัน้เปนการรังวัดแนวเขตที่ดิน เพราะวาไมทราบแนวเขตที่ดินที่แนนอน 

แลวรังวัดครัง้ที่สองนี้ จะเปนการรังวัดเพื่อชี้แนวเขต ที่แนวรั้วคอนกรีตของบานหลังหน่ึงท่ีอยูดานขวามือ

ของถนนลุกล้ําเขามา ปจจุบันเรายังไมมีเอกสารรับรองมาจากสํานักงานที่ดินจังหวัด เพราะฉะนั้นการ



 

 

ดําเนินการกอสราง การออกแบบเขียนแบบก็เลยชะงักอยู ณ ข้ันตอนนี้ ซึ่งทําตอไปยังไมไดครับ จะตอง

ไดรับเอกสารรับรองที่ถูกตองจากสํานักงานที่ดนิจังหวัดกอน จงึจะดําเนนิการในขัน้ตอไปได ขอบคุณมากครบั 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ทานสมาชิกไดฟงคําชี้แจงแลวมีขอสงสัยเพิ่มเติม

ไหมครับ เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัติ  

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณเจาหนาที ่     

ที่รับผิดชอบไดมาใหความกระจางเพ่ิมเติมนะครับ นาเสียใจเหลือเกินที่นายกเทศมนตรีวันน้ีไมมาประชุม   

ผมไมทราบวาฝายบริหารไมเขาประชุมนั้นทานตองลาการประชุมหรือไม ลากับใครดวย ก็เปนที่นาเสียใจ

อยางที่ผมไดเรียนทานประธานฯ แลววา ฝายบริหารไมไดใหความสนใจในเรื่องบานเมืองโดยแทจริง        

แตโครงการใหญ ๆ นั้นชอบ ตัวอยางเรื่องเคเบิลไฟฟาลงใตดิน เปนตน ทานประธานฯ คงจะทราบดีวา 

จดหมายทางราชการจากหนวยงานหนึ่งไปถึงหนวยงานหนึ่งนั้น ตองมีผูลงนามคือ ผูใหญสูงสุดก็คือ 

นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี ผูรักษาการหรือปฏิบัติราชการแทน การรังวัดโดยท่ัวไปนั้น     

ทานประธานฯ ก็คงทราบ ถาตามควิผมวาไมเกิน 3 เดอืน ยกเวนวา จะเอาเร็วแตยังไมเปนทางการ ก็อาจจะ

รวดเร็วกวาน้ัน จากคําช้ีแจงเพิ่มเติมวา การสอบเขตรอบแรกก็ 3 เดือน คอื ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 

ก็รับฟงได แตจากเดือนกุมภาพันธมาจนถึงปจจุบันนี้เปนเวลา 7 เ ดือนครับ ผูบริหารสูงสุดคือ 

นายกเทศมนตรใีสใจไหม ตามเรื่องไหม ไดสงหนังสอืไปสอบถามเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรอืไม ผมจึงเรียน

ทานประธานฯ วา นี่คือ การปลอยปละละเลยนั่งทํางานไปวันวัน ไมไดใสใจในเรื่องความเดือดรอนของ

ประชาชนอยางแทจริง ก็ไมอยากจะตําหนิอะไรใหมากกวาน้ี แตขอตําหนิโดยตรงถึงฝายบริหารทั้งชุด      

ในเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ท้ัง ๆ ที่ไดเคยใหคํามั่นสัญญาไวกับสภาฯ แหงนี้แลวก็ตาม          

กับประชาชนแลวก็ตามวา จะทํางานดวยความซื่อสัตยซื่อตรงโปรงใส แตใสใจความเดือดรอนของประชาชน

อยางแทจริงหาไดปฏิบัติไปตามคําพูดเชนนั้นหรือ ก็แลวแตทานประธานฯ จะวินิจฉัยนะครับวา จะใหลงมติ

ลุยตอหรอืวาจะพักการประชุม อยางไรก็แลวแตทาน ขอบพระคุณครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เราก็ไดอภปิรายกันพอสมควรแลวนะครับ มีสมาชิก

ทานใดจะอภปิรายเพิ่มเตมิอกีไหมครับ กอนที่จะขอลงมตคิรับ เชิญ นายจาตุรงค  พรหมศร 

นายจาตุรงค  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ เกี่ยวกับญัตติ     

ที่เรากําลังปรกึษาหารอืกันอยูนี้นะครับ โครงการที่หนึ่งผมไมติดใจ ผมเห็นวามีความจําเปนที่จะตองอนุมัต ิ

สําหรับความคิดเห็นของผมในโครงการที่สองที่ผมไดอภิปรายไปกอนหนานี้ แลวก็ตอมา อยางที่ที่ประชุม



 

 

สงสัย ผมก็สงสัยอยูเชนกันวา การอยูระหวางการสอบเขตนี้ ขอเท็จจริงเปนอยางไร ซึ่งก็ปรากฏวา ในที่

ประชุมแหงน้ี ทานเผาชัย เทพยศ ซึ่งเปนเลขานุการฯ ของทางผูบริหารฯ ไดลุกขึ้นมาชี้แจง ซึ่งผมฟงแลว   

ผมเขาใจขอเท็จจรงิไดวา สําหรับโครงการดังกลาวน้ีทางผูบริหารก็ไดมีการสอบเขตที่ดินอยูเปน 2 ขั้นตอน

นะครับ ข้ันตอนแรกก็คือ การสอบเขตแนวถนนทั่ว ๆ ไป ซึ่งผมไมกลาวยอนวา ทานสอบเขตไปเมื่อวันที่

เทาไหร และหลังจากนั้นตามถอยแถลงของทานเผาชัยฯ ก็พบวา มีการสรางรั้ว ซึ่งยังมีขอสงสัยอยู

พอสมควรวา อาจจะรุกล้ําแนวเขตที่ดินหรอืไมนะครบั ก็มกีารสอบเขตอกีครัง้หน่ึง เมื่อประมาณตนป 2563 

เพื่อจะทราบวา มกีารสรางรัว้รุกล้ําในเขตที่ดินหรอืไม ซึ่งก็ไดมีการทําหนังสือไปถึงเจาพนักงานที่ดิน ผมคดิ

วา เพื่อใหเกิดความชัดเจน ถูกตอง เปนธรรม ก็ควรจะดําเนินการตรวจสอบโดยเจาพนักงานที่ดินนะครับ 

ทําไปแลวแตระยะเวลาก็เนิ่นนานพอสมควรนะครับ แต ณ เวลานี้ก็ยังไมปรากฏ ซึ่งผมก็ไมกาวลวงตรงนี้  

นะครับ จากขอเท็จจริงตรงนี้ ตามที่ทางทานเผาชัยฯ ไดแถลงวา มีการสรางรั้วแลวและอาจจะรุกลํ้าเขามา 

ฉะนั้น การที่จะไปเรงรัดกอสรางก็อาจจะเกิดความเสียหายไดทั้งสองฝาย ทั้งทางเทศบาลและผูที่สรางรั้ว  

นะครับ เพราะฉะนัน้เพื่อใหเกิดความชัดเจนตรงนี้ โดยสวนตัวผมเขาใจและรับไดนะครับวา จําเปนที่จะตอง

รอ เพราะวาเราไมสามารถที่จะกาวลวงการทํางานของหนวยงานราชการอื่นนะครับ ซึ่งเขาอาจจะมีภารกิจ

หนาที่ไมใชเฉพาะการตรวจสอบใหกับเทศบาลแหงเดียว เพราะตองบริการประชาชนทั้งจังหวัดฯ และในเร่ือง

การสอบเขตแนวเขต  เมื่อสอบแลว ก็ตองใหมีการโตแยงช้ีแจงกันทัง้สองฝาย ไมวาจะเปนเทศบาลที่ยืนยัน

วา แนวเขตอยูตรงน้ี ทางผูรุกล้ําเขามาก็บอกวา ของเขาอยูตรงน้ีนะครับ ฉะนั้นจะไปรวบรัดตัดความผมวา  

ตรงน้ีผมเขาใจวา กระบวนการในการดําเนินการก็จะตองใหชัดเจนชัดแจงนะครับ ใหเวลาทั้งสองฝาย      

แตอยางไรก็ตาม ในเรื่องการทําถนนหนทางเปนเรื่องที่จะตองทําและเรงดําเนนิการ ก็ตองฝากทางเทศบาล

ดวยวา ขอใหทานรีบเรงรัดจัดการ แตจากปญหาดังกลาวก็ตองใหเกิดความเปนธรรมกับผูท่ีเกี่ยวของดวย 

ขอบคุณครับทานประธานฯ  

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานชิสุขสมบัต ิ

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ 

ที่ เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ที่จริงผมเอง      

ก็ไมอยากจะขึ้นมาอภิปรายหรือทักทวงอะไรเพิ่มเติม แตทานสมาชิกท่ีเพิ่งอธิปรายไปเมื่อสักครู ทานเปน   

นักกฎหมายทานก็มีความรูอยางดีวา การบริหารราชการที่โปรงใสและมีคุณธรรมนั้นเปนอยางไร เทศบาล

แหงนี้ก็เปนอยางนั้น ใครมาขออนุญาตอะไรก็จะมีกําหนดบอกเวลาชัดเจน 5 วัน 10 วัน 3 เดือน 1 เดือน    

สิ่งที่ผมไดเรียนที่ประชุมแหงน้ีก็คือ ผมขอตําหนิฝายบริหารท้ังคณะ ทั้งทางเลขานุการฯ ท้ังหลายทั้งหมด 

ละเลยไดอยางไรครับ ต้ังแตเดือนกุมภาพันธมาจนถึงเดือนนี้ ไมไดมีการติดตามทวงถามเรื่อง ผิดวิสัย

ผดิปกตโิดยเฉพาะเงนิงบประมาณก็ตองรูอยูแลววา ตองทําโครงการท้ังหลายใหเสร็จภายในปงบประมาณนั้น       



 

 

ที่นาตําหนิเปนอยางยิ่งแตไมไดเรียนประธานฯ ก็คือวา ญัตติอีกหลายเรื่องเปนโครงการดี ๆ สําคัญ ๆ 

แผนผังแผนท่ีสักรูปหนึ่งก็ไมเอามาแสดง จนมีสมาชิกทานหน่ึงตองถามวา อยูตรงไหนที่วา 86 เมตรนี้      

อยูตนถนน กลางถนน หรือปลายถนน ใครก็ตอบไมได ทานไมใชคนแทจริงที่จะมาบรหิารแบบนี้หรอกครับ 

ไมไดเตรียมอะไรมาเลย แลวทานประธานฯ จะใหผมอยูพิจารณาญัตตินี้อยางไร ทานสมาชิกอีกทานหนึ่ง    

ก็ไมอยากจะไปกาวลวง แตผมเอาขอเท็จจริง ไปขออนุญาตอะไรก็ตาม ตองมีกําหนดเวลาครับ 2 เดือน     

รูไหม 3 เดอืนรูไหม ถาเลยกําหนดมาตองติดตามอยางไร เปนไปไมไดที่จะปลอยปละละเลยแบบนี้ ผมกราบ

เรยีนไว แตทานประธานฯ ทานจะวากันตอ สิ่งที่คนที่จะมาขอรองสภาฯ ก็คือ ฝายบริหารควรจะออกมาพูด

วา เหมือนที่ทานสมาชิกอภปิรายไปเมื่อสักครูนี้นะครับวา จําเปนครับ กันไวอกีซักปเถอะครับ อยางอื่นจะได

เรงรัดทําใหอยางนั้นอยางนี้ ถาอยางนั้นผมจะนั่งประชุมดวย ทานสมาชิกพูดถูก แตเปนหนาที่ของฝาย

บริหารที่เขาควรจะตองมาบอกสภาฯ ก็แลวแตทานจะวินิจฉัย แตถาการประชุมจะเปนอยางนี้ผมก็คงจะ

กราบเรียนดวยความเสยีใจวา อาจจะนั่งอยูตอไมไดนาน ขอบพระคุณครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ นายจาตุรงค  พรหมศร 

นายจาตุรงค  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตครับทานประธานฯ     

เมื่อสักครูผมถูกพาดพิงนิดหนอยนะครับ ผมขออนุญาตตรงนี้ที่ทานผูอภิปรายเม่ือสักครูน้ี ไดกลาวพาดพิง

ผมวา เปนนักกฎหมายหรืออะไรทํานองนี้นะครับ ผมขอเรียนตอทานประธานฯ วา ใชครับผมเปนนัก

กฎหมาย การทําอะไรก็ตองอยูบนหลักการนะครับ อยูในกฎเกณฑเราตองพิจารณา ผมพิจารณาผมพูด    

ในทํานองวา การดําเนินการตองเปนไปตามกฎเกณฑใหความเปนธรรม ตองดูวาเมื่อถนนนี้มีการกลาวอาง

วารุกลํ้า การที่ไปสอบเขตสอบอะไร ผมก็ถือวาเปนการใหความเปนธรรม ตองฟงความใหรอบดานและ

ถูกตอง ผมเปนนักกฎหมาย เราอยูในสภาฯ แหงนี้ ผมทําหนาที่นิติบัญญัต ิถาผมไมเคารพกฎหมาย ผมจะ

ใชความรูสึกตามอําเภอใจมาตัดสินนี้ ผมวา ไมใชนะครับ ผมก็ไมอยากจะพูดมาก ผมก็อยากจะชี้แจง

เฉพาะที่ผมถูกพาดพงิฯ ยงัไงผมก็ยังยนือยูในหลักเกณฑอยูในกฎหมายและคํานึงถึงประโยชนของประชาชน

เปนที่ต้ัง ขอบคณุครบัทานประธานฯ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในญัตตินี้ผมก็ใหสมาชิกไดอภิปราย แลวก็มีการ

ตอบขอซักถามจากฝายบริหารมาพอสมควรแลวนะครับ ผมคิดวาเหตุผลในการอภิปรายก็ดี เหตุผลในการ

ตอบคําถามก็ดี ก็คงจะทําใหสมาชิกที่จะตองพิจารณาญัตติน้ีไดตัดสินใจไดนะครับ เพราะทุกอยางก็ถูก

บันทึกไวในรายงานการประชุมหมดแลวนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อไมมีทานใดจะอภิปรายตอ ผมจะขอมติ   

นะครับ ในขอ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้



 

 

ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 โครงการ เปนเงินจํานวน 609,000 บาท (หกแสนเกาพันบาท

ถวน) กอนที่จะลงมต ิขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขณะนี้ สมาชิกอยูในที่ประชุม 

จํานวน 16 ทานครับ จากสมาชิกทั้งหมด 19 ทาน ถือวา ครบองคประชุมครับ ขอใหทานประธานฯ ได

ดําเนนิการลงมตติามระเบยีบวาระที่ 5.1 เปนลําดับตอไปครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ผมจะขอมตทิลีะโครงการนะครับ 

ลําดับที่ 1 แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางประตูดานขางโรงเรียน

เทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) เพื่อจายเปนคากอสรางประตูดานขาง โรงเรียนเทศบาล 1 โดยทํา

การกอสรางประตูดานขางกวาง 4 เมตรทางทิศเหนือติดอาคารสุชาดารามบริเวณถนนดานขางวัด

พระแกวดอนเตาและติดตั้งโคมไฟปด-เปดอัตโนมัติอยูบนหัวเสาทั้งสองดานของประตู และงานอื่น 

ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เปนไป

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 หนาที่ 25 

ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 150,000.00 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติฯ 12 เสยีงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัติฯ โปรดยกมือขึน้ครับ   

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัตฯิ ไมมี นอกนัน้งดออกเสยีง 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในท่ีประชุมฯ ในโครงการน้ี มผีูอนุมัตฯิ 12 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชุมมมีติเสยีงขางมาก จํานวน 12 เสียง อนุมัติใหขยายเวลาเบกิจายเงนิ กรณี

สภาเทศบาลอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

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 ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 150,000.00 บาท (หนึ่ง

แสนหาพันบาทถวน), ไมอนุมัตใิหขยายเวลาเบกิจายเงนิฯ ไมม,ี งดออกเสียง 4 คน 

ลําดับที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า ถนนพระบาท ซอย 

6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถงึบานเลขที่ 47/1 โดยทาํการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 – 4.00 

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

ความยาวรวมบอพักประมาณ 86 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง ตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแกไข หนาที่ 9 ลําดับที่ 7 งบประมาณ 459,000.00 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

โปรดยกมือข้ึนครับ 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตฯิ 9 เสยีงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัติฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ   

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติฯ 3 เสยีงครบั  

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในโครงการน้ี มผีูอนุมัตฯิ 9 เสยีง ไมอนุมัติฯ 3 เสียง      

งดออกเสียง 4 คนครบั 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตเิสยีงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณี

สภาเทศบาลอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในปงบประมาณ 2563 ในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการ

ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแตบานเลขที่ 59 ถึงบานเลขที่ 47/1 โดยทําการ

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กวางประมาณ 3.00 – 4.00 เมตร ยาวประมาณ 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวาง

ทอระบายนํ้า 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), ไมอนุมัติใหขยายเวลาเบกิจายเงนิฯ 3 

เสยีง, งดออกเสยีง 4 คน 



 

 

5.2 ญัตต ิเร่ือง เสนอญัตต ิขออนุมัตกิันเงนิหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณ ี  

ที่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้

ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ เปนเงินจํานวน 9,756,500 บาท (เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพัน       

หารอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป 

นายสันต ิ เขียวอุไร  ประธานในที่ประชุมฯ ตอไประเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอ

ญัตต ิขออนุมัตกิันเงนิหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณีที่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ เปนเงินจํานวน 

9,756,500 บาท (เกาลานเจ็ดแสนหาหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป เชญิ ผูเสนอ 

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ    

ทานสมาชกิสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ไดรับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงนิหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณีที่มีรายจายในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 9 โครงการ  

เปนเงนิจํานวน 9,756,500 บาท (เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) เปนระยะเวลา

หน่ึงป 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณีที่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ เปนเงินจํานวน 9,756,500 บาท     

(เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

 เทศบาลนครลําปางมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไป

อีก ใหขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอกีไมเกินระยะเวลาหนึ่งป ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง

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

 



 

 

เหตผุล 

 เทศบาลนครลําปางมีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งยังมิไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 9 โครงการ เปนเงินจํานวน 

9,756,500 บาท (เกาลานเจ็ดแสนหาหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) และมีความจําเปนตองใชจายเงินน้ัน

ตอไปอีก รายละเอียดตามเอกสารซึ่งแนบมาดวยแลว ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจ

อํานาจและหนาที่ของเทศบาลนครลําปางเปนไปอยางตอเน่ือง เกิดประโยชนแกประชาชน และเปนไปตาม

แผนพัฒนาฯ ดังนัน้ เทศบาลนครลําปางจงึขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณ ี 

ที่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

จํานวน 9 โครงการ เปนเงินจํานวน 9,756,500 บาท (เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน)    

เปนระยะเวลาหน่ึงป รายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

33 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
 งบประมาณ 

(บาท)  
เหตุผล 

1 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป/ 

งานบรหิาร 

ทั่วไป 

 

หมวดคาครุภัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑ 

สํานักงาน 

 

ระบบบัตรควิ 

- เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือระบบบัตรคิว พรอมติดต้ัง จํานวน 1 ระบบ เปนเงิน 

235,000 บาท สําหรับงานทะเบยีนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน  ประกอบดวย 

1) เครื่องจดัลําดับบัตรคิวอัตโนมัติ  จํานวน 1 เครื่อง 

2) แปนกดสําหรับเรียกผูมาใชบริการ จํานวน 8 เครื่อง 

3) ปายประจําชองบริการ จํานวน 8 ปาย 

4) จอแอลอดีีทวี ี(LED TV) ขนาดไมนอยกวา 49 นิ้ว พรอมขายึด จํานวน 2 จอ 

5) ชุดเคร่ืองขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย Amplified สําหรับขยายเสียง 

และลําโพงไมนอยกวา 6 วัตต 

6) โปรแกรมเชื่อมตอระบบคิวและวเิคราะหสถิต ิจํานวน 1 ระบบ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันที่ 9 มถิุนายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3/2563 

หนาที่ 55 ลําดับที่ 1 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) 

235,000.00 

 

 

สภาเทศบาลนคร

ลําปาง 

อนุมัตใิหแกไข 

เปล่ียนแปลงคําชี้แจง 

เม่ือวันที่ 26 

สิงหาคม 

2563 ไมสามารถ 

ดําเนนิการจัดซื้อได

ทัน 

ภายในปงบประมาณ 

2563 

 

 

 

    

 

    

  



 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

2 

 

 

 

 

 

แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

 

 

 

หมวดคาครุภัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑ 

ไฟฟาและวทิยุ 

 

 

 

โคมไฟฟาถนน ขนาด 2x18 วัตต 

- เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือโคมไฟฟาถนน ขนาด 2x18 วัตต พรอมอุปกรณครบชุด 

จํานวน 150 ชุด ๆ ละ 1,750 บาท เปนเงิน 262,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันที่ 9 มถุินายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-366 ลําดับที ่18 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

262,500.00 

 

 

 

 

  

รอผลการอุทธรณ 

จากกรมบัญชกีลาง 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

 

 

 

หมวดคาครุภัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑ 

ไฟฟาและวทิยุ 

 

 

 

โคมไฟฟาถนน ขนาด 2x36 วตัต 

- เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือโคมไฟฟาถนน ขนาด 2x36 วัตต พรอมอุปกรณครบชุด 

จํานวน 250 ชุด ๆ ละ 1,950 บาท เปนเงนิ 487,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันที่ 9 มถุินายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับที่ 19 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

487,500.00 

 

 

 

 

รอผลการอุทธรณ 

จากกรมบัญชกีลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

4 แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

 

 

 

หมวดคาครุภัณฑ/ 

ประเภทครภุัณฑ 

ไฟฟาและวิทย ุ

 

 

 

โคมสปอรตไลท ชนดิ LED ขนาด 200 วัตต 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมสปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 200 วัตต ชนดิเลนสสี่เหล่ียม 

ตัวโคมผลิตดวยอลูมเินยีม จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เปนเงนิ 90,000 บาท 

(ตามราคาในทองถ่ิน) 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันที่ 9 มถุินายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับที่ 22 

- ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

90,000.00 

 

รอผลการอุทธรณ 

จากกรมบัญชกีลาง 

 

5 แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งานไฟฟาถนน 

 

 

 

หมวดคาครุภัณฑ/ 

ประเภทครภุัณฑ 

ไฟฟาและวิทย ุ

 

 

 

โคมสปอรตไลท ชนดิ LED ขนาด 400 วัตต 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมสปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 400 วัตต ชนิดเลนสสี่เหล่ียม 

ใชหลอดชนิด SUPER-COB แบบแสงกระจาย จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท 

เปนเงิน 32,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันที่ 9 มถุินายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับที่ 21 

- ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

32,500.00 

 

รอผลการอุทธรณ 

จากกรมบัญชกีลาง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

6 แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งาน

สวนสาธารณะ 

 

 

 

หมวดคาครุภัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑ 

การเกษตร 

เครือ่งสูบน้ําไฟฟา 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าไฟฟาแบบจุมจมใตนํ้า (Submersible pump) 

พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. เปนเครื่องสูบนํ้าไฟฟา แบบจุมจมใตน้ํา (Submersible pump) ขนาดทอสง 2 น้ิว 

สูบนํ้าได ไมนอยกวา 7.5 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ใชกระแสไฟฟา 3 เฟส 380 โวลต 

50 ไซเคลิ 

2. ขับดวยมอเตอรไฟฟาชนิดระบายความรอนดวยน้ํา 

3. ขนาดกําลังมอเตอรไมนอยกวา 3 แรงมา 

4. ความเร็วรอบมอเตอร ระหวาง 2,700-3,000 รอบตอนาท ี

5. ตูควบคุมไฟฟาพรอมอุปกรณตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

6. อุปกรณตอเชื่อมทอตามมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค (ตามราคาในทองถิ่น) 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันที่ 9 มถุินายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-368 ลําดับที ่25 

- ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

150,000.00 

 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จัดหาพัสดุตาม 

ตามระเบยีบฯ 

 

 



 

 

 

 

ลําดับ 
แผนงาน/

งาน 
หมวด/ประเภท รายการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

7 แผนงาน

การศึกษา/ 

งานระดับ

กอนวัยเรียน 

และ

ประถมศึกษา 

หมวดคาที่ดิน 

และส่ิงกอสราง/ 

ประเภทคาตอเตมิ 

หรอืดัดแปลง 

อาคารบานพัก 

 

โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรยีนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) โดยทําการ 

ปรบัปรุงพื้นเดิม ตกแตงผนังเดมิ ก้ันหองใหม ติดตัง้ชัน้วางหนังสือบิ้วอนิ 

ตกแตงทางเขาใหม ปรบัปรุงงานระบบไฟฟา พรอมครุภัณฑ และงานอื่น ๆ 

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-109 ลําดับที่ 30 

- ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) 

3,000,000.00  

 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จัดหาพัสดุตาม 

ตามระเบียบฯ 

 

8 แผนงาน

การศึกษา/ 

งานระดับ

มัธยมศึกษา 

 

 

 

หมวดคาที่ดิน 

และส่ิงกอสราง/ 

ประเภทคาตอเตมิ 

หรอืดัดแปลง 

อาคารบานพัก 

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายในชั้น 1 เปนหองสมดุ  

โรงเรยีนเทศบาล 7 (ศริินาวินวทิยา) 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรยีนมัธยมภายใน ชั้น 1 เปนหองสมุด โรงเรยีน

เทศบาล 7 (ศิรินาวนิวทิยา) โดยทําการปรับปรุงภายใน ชัน้ 1 อาคารเรยีนมัธยม เปน

หองสมุด ติดตัง้ชัน้วางหนังสือ พรอมครุภัณฑ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-111 ลําดับที่ 33 

- ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) 

1,999,000.00  

 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จัดหาพัสดุตาม 

ตามระเบียบฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

9 แผนงานเคหะ 

และชุมชน/ 

งานกําจัดขยะ

มูลฝอย 

และสิ่งปฏกูิล 

 

 

 

 

หมวดคาที่ดิน 

และสิ่งกอสราง/ 

ประเภทคา

กอสราง 

สิ่งสาธารณูปโภค 

 

 

โครงการกอสรางบอฝงกลบมลูฝอย 

- เพื่อจายเปนคากอสรางบอฝงกลบมูลฝอย โดยทําการตกแตงบอฝงกลบมูลฝอย 

ปูแผนวัสดุกันซึม HDPE ขอบบอและภายในบอฝงกลบมูลฝอย ขนาดกวางไมนอยกวา 

60 เมตร ยาวไมนอยกวา 100 เมตร ลึกไมนอยกวา 6 เมตร และบอบําบัดน้ําเสีย 

จากบอฝงกลบขยะ ความกวางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวไมนอยกวา 30 เมตร 

ลกึไมนอยกวา 1 เมตร วางทอ HDPE รวบรวมน้ําขยะที่พื้นบอฝงกลบ เรยีงหินใหญ 

ปูแผนใยสังเคราะห พรอมถมทรายหยาบ กอสรางระบบทอระบายกาซ 

กอสรางทอรวบรวมนํ้าเสียจากบอฝงกลบขยะ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-203 ลําดับที่ 73 

- ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

3,500,000.00 

 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จัดหาพัสดุตาม 

ตามระเบยีบฯ 

 

   รวมทัง้ส้ิน 9,756,500.00  



 

 

ระเบยีบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 

59 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน 

แตมคีวามจําเปนตองใชจายเงนินั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงนิตอสภา

ทองถ่ินไดอกีไมเกินระยะเวลาหน่ึงป…”  

ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใหกันเงิน

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณีที่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ เปนเงินจํานวน 9,756,500 บาท (เกา

ลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) ตามรายการดังกลาวขางตน เปนระยะเวลาหนึ่งป ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงนิ การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคหน่ึงตอไป  

  ขอแสดงความนับถอื 

(ลงช่ือ)     กติติภูมิ  นามวงค  ผูเสนอ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค) 

        นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในท่ีประชุมฯ ทางฝายบรหิารไดเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงนิฯ 

ในญัตตินี้จะมีทั้งหมด 9 โครงการ กอนที่จะใหทานสมาชิกไดอภิปราย ผมจะขอใหอภิปรายในภาพรวม   

แลวจะขอมติที่ละโครงการนะครับ ทานเลขานุการสภาฯ มีขอระเบียบจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไมครับ ไมม ี   

นะครับ ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจงขอระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของไปแลว เบื้องตนในญัตติแรก 

ตอไป ขอเชญิสมาชกิสภาฯ ไดอภปิรายในญัตตน้ีิ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี 

 รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ         

ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตทานประธานฯ 

ตอนนี้ใกลเวลาเที่ยงแลว เราจะอภิปรายยาวเลยหรือจะพักรับประทานอาหารกอนครับ (ประธานฯ แจงให

อภปิรายตอ) ในญัตติน้ีเปนการเสนอญัตติขออนุมัตกิันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีที่มี

รายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหน้ีผูกพันจํานวน  

9 โครงการ เปนจํานวนเงิน 9,756,500 บาท ( เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน)             

เปนระยะเวลาหน่ึงป ผมไดฟงผูบรหิารที่ไดเสนอญัตตนิี้เขามา ผมก็ยังเห็นวาโครงการบางโครงการมีเหตุผล

คือ รอผลการอุทธรณจากกรมบัญชีกลาง ผมจะขอใหฝายบรหิารอธิบายสักนิดหนึ่งวา รอผลการอุทธรณ



 

 

จากกรมบัญชีกลาง คอือะไร เรื่องที่สองก็คือ ในการขอกันเงนิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ไดเขียนไว เทาที่ผมทราบคือ มีหนังสือส่ังการหรือหนังสือซักซอม ของกระทรวงมหาดไทยหรือของกรมฯ 

คือ ในการขออนุญาตกันเงนิบางเรื่องอํานาจอยูท่ีนายกเทศมนตรี บางเรื่องที่ขออนุมัติจะอยูในอํานาจของ

สภาฯ อยากจะใหฝายบริหารไดชี้แจงตรงนี้วา ในเรื่องทั้งหมดท่ีเสนอในญัตติน้ีท้ัง 9 โครงการเปนอํานาจ

ของสภาฯ แลวหนังสอืสั่งการของกระทรวงมหาดไทยมีหรือไมครับ เพราะหนังสือสั่งการบางเรื่องจะตองสง

มาที่เทศบาลนครลําปางแนนอน แตบางครัง้ไมไดสงมาใหสมาชิกสภาฯ เราก็ไมทราบวาเรื่องที่ตีความในบาง

เรื่องเปนอํานาจนายกฯ หรอือํานาจสภาฯ อนุมัต ิผมขอสอบถามในเบื้องตนนี้ ขอใหฝายบริหารตอบ ถามีขอ

สงสัยผมก็จะถามฝายบรหิารอีก ขอบคณุครบั 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตามระเบียบกฎหมายเปนเรื่องของสภาฯ นะครับ    

เมื่อประธานสภาฯ ไดรบัญัตตจิากฝายบรหิารเขามาแลว ก็เปนหนาที่ของประธานสภาฯ ที่จะตองบรรจุญัตตฯิ 

เขาระเบยีบวาระฯ และในที่ประชุมสภาฯ ก็จะเปนหนาท่ีของสภาฯ ที่จะตองพิจารณาฯ สวนระเบยีบขอกฎหมาย 

ที่สมาชกิสภาฯ ไดสอบถาม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจงกฎหมายท่ีเกี่ยวของครับ เชญิ เลขานุการสภาฯ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ        

ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับญัตติขออนุมัติ

กันเงนิหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดนิและสิ่งกอสราง กรณทีี่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ เปนเงินจํานวน 9,756,500 บาท     

(เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึง่ป ซึ่งปรากฏอยูในระเบียบวาระของการ

ประชุมที่ทานประธานฯ กําลังนําปรึกษาหารืออยู ในระเบยีบวาระที่ 5 ขอ 5.2 ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ  

เบื้องตนกอนที่เราเขาสูระเบียบวาระที่ 5.1 ผมไดช้ีแจงไปครั้งหน่ึงแลวก็คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทองถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 เรื่องการกันเงิน   

เราจะเห็นวาการกันเงินในหมวด 5 มีต้ังแตขอ 57 ถึงขอ 59/2 แตที่เก่ียวของกับญัตติที่ประธานกําลัง       

นําปรึกษาหารือเพื่อใหที่ประชุมพิจารณานั้น ตามญัตติก็ระบุชัดเจนแลววา เปนการขออนุมัติกันเงินหมวด

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณทีี่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ เปนระยะเวลาอีกหน่ึงป เกี่ยวกับขอเท็จจริงตาม

ญัตติดังกลาวที่ทางผูเสนอไดแถลงตอที่ประชุมไปเมื่อสักครู ตรงนี้ก็ตองมาจับหลักตามระเบียบเบิกจายฯ    

ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู ในหมวด 5 เรื่องการกันเงิน ก็คอื ขอ 59 มีทั้งวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ 



 

 

และวรรคหา แตสําหรับญัตตนิี้ไดระบุชัดเจนในหลักการตามระเบียบเบิกจายฯ ตามขอ 59 วรรคหน่ึง บอก

วา “ในกรณทีี่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใช

จายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน

ระยะเวลาหน่ึงป...” ถาเปนงบประมาณท่ีอยูในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ตามขอ 59 วรรคแรก

เปนอํานาจของสภาฯ ที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ ทั้งน้ี การเสนอญัตติดังกลาวเปนไปตาม ขอ 59/2 

“การขอขยายเวลาเบิกจายเงนิตามหมวดนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนนิการกอนส้ินระยะเวลาที่

ไดรับอนุมัติใหกันเงนิหรอืขยายเวลาเบิกจายเงนิ” หมายความวา ญัตติน้ีเปนงบประมาณ ป 2563 มีความ

จําเปนที่จะตองทําตามนโยบายของผูบริหาร ก็ใชสิทธิขออนุมัติกันเงนิตอสภาฯ โดยอางระเบียบเบิกจายขอ 

59 วรรคหนึ่ง และเปนไปตามขอ 59/2 ซึ่งตองขอกอนส้ินระยะเวลาก็คือ งบประมาณ ป 2563 ทานก็รูอยู

แลววาระยะเวลาเริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ฉะนัน้ จึงตองเสนอญัตตินี้กอนสิ้น

ปงบประมาณ ถามวาตามญัตตทิั้ง 9 โครงการเปนไปตามหลักการในระเบียบเบิกจายฯ ขอ 59 วรรคหนึ่ง 

เปนอํานาจของสภาฯ ที่จะพิจารณาวาอนุมัติหรอืไมอนุมัติ เพราะในสวนที่เปนอํานาจหนาที่ของฝายบริหาร

ก็แยกออกไปตางหาก ซึ่งผมจะไมกลาวตรงนี้ เพราะเปนเรื่องนอกประเด็น ผมจะพูดเฉพาะประเด็นในญัตติ

ที่เรากําลังปรกึษาหารือเทานั้นใหเปนไปตามญัตติขอ 5.2 ทั้ง 9 โครงการ ผมยนืยันวาเปนไปตามระเบียบ

เบกิจายขอ 59 วรรคแรกประกอบดวย 59/2 ขอบคุณครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในญัตตินี ้     

อกีหรอืไมครับ ไมมีนะครับ เชญิ นายจาตุรงค  พรหมศร 

นายจาตุรงค  พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม นายจาตุรงค  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เก่ียวกับญัตติในระเบียบวาระที่ 5 

ขอ 5.2 ที่ทางผูเสนอขออนุมัติกันเงนิหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง กรณทีี่มีรายจายในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ      

เปนระยะเวลาหน่ึงป ตามที่ผูเสนอญัตตหิรอืผูท่ีไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรไีดแถลงไปเมื่อสักครูนั้น  

ทานประธานฯ ครบั ผมพจิารณาดูแลวทั้ง 9 โครงการแลวก็เปนท้ังครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และท้ัง 9 

โครงการน้ันก็ปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาฯ  

แหงน้ีไดใหความเห็นชอบ ผูวาอนุมัติประกาศใชแลว ก็ยนืยันไดระดับหน่ึงวาเปนอํานาจหนาที่ที่เทศบาลแหงนี ้ 

ตองทํา เพยีงแตวาดําเนินการไมทันในปงบประมาณ 2563 และจากเหตุผลที่ผูเสนอญัตติแถลงวาโครงการ

ดังกลาวก็ยังมีความประสงคที่จะดําเนินการอีกตอไป ซึ่งผมดูแลววาเกิดประโยชนตอประชาชน เพื่อบริการ

สาธารณะเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาล ดังนั้น เมื่อญัตติตรงนี้เปนไปตามหลักการ ตามระเบียบเบิกจาย 

ขอ 59 วรรคหนึ่ง การที่ทางผูบริหารเสนอเพื่อจะขออนุมัติกันเงินในญัตติน้ีจํานวน 9 โครงการ เปนเงิน



 

 

จํานวนทั้งหมด 9,756,500 บาท (เกาลานเจ็ดแสนหาหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) เปนระยะเวลาอีกหน่ึงป

นั้น ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ เห็นกับประโยชนสาธารณะและเห็นวาโครงการดังกลาวเปนประโยชนกับ

ประชาชน และในเมื่อผูบริหารมีความจําเปนตองดําเนินการตอไปตามนโยบายที่ไดจัดทําไวและตั้ง

งบประมาณไว ผมอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุม ฝายบริหารมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไมครับ     

เชญิ ฝายบรหิาร  

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายสุวรรณ  นครงักุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  

จากคําถามที่ทางทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไดสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลทุก ๆ โครงการ

เกี่ยวกับงานไฟฟาถนนที่รอผลการอุทธรณจากกรมบัญชีกลาง จะขอใหทางทานรองปลัดฯ ยุทธนา       

เปนผูตอบคําถามนี้ ขออนุญาตทานประธานฯ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ นายยทุธนา  ศรสีมบูรณ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง  

กรณกีารรอผลการอุทธรณตามญัตติที่ทางฝายบริหารไปเสนอน้ัน กรณีน้ีเนื่องจากไมไดรับผดิชอบโดยตรง

แตก็พอรูเนื้อความอยูบาง ก็อยากจะขอนําเรียนที่ประชุมสภาเพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาโดยคราว ๆ 

นะครับ ในการจัดซื้อจัดจางโคมไฟถนนน้ีไดทําการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ วาดวยการจัดซื้อ

จัดจางแลว โดยการประกวดราคา ผลการประกวดราคาหรอื e-bidding นัน้ เกิดขอโตแยงจากผูที่มี

สวนไดเสียหรือผูที่เสนอราคาวา การพิจารณาไมเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ จึงไดอุทธรณผลการ

พิจารณาเสร็จแลว จึงไดสงผลการอุทธรณนั้นใหคณะกรรมการอุทธรณพิจารณา ซึ่งอยูระหวาง             

ที่คณะกรรมการอุทธรณของกรมบัญชกีลางไดพจิารณาอยู โครงการเหลานี้จงึยังไมสามารถกอหนี้ผูกพันได 

จงึเปนที่มาของการขอกันเงนิครับ ขอบคุณครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ทางฝายบริหารและเจาหนาที่ไดช้ีแจงแลวนะครับ       

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอกีหรือไมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมีผมจะขอมติในที่ประชุม กอนจะขอ

มตใินที่ประชุม ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ นับองคประชุมครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกอยูในที่ประชุม 13 ทาน 

จากสมาชิกท้ังหมด 19 ทาน ครบเปนองคประชุมครับ 



 

 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในระเบียบวาระท่ี 5 ขอ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตต ิ

ขออนุมัตกิันเงนิหมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง กรณีที่มีรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 9 โครงการ เปนเงนิจํานวน 9,756,500 บาท 

(เกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป ผมจะขอมตทิีละโครงการนะครับ 

ลําดับที่ 1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

สํานักงาน รายการ ระบบบัตรคิว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อระบบบัตรคิว พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ 

เปนเงิน 235,000 บาท สําหรับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ประกอบดวย 1) 

เคร่ืองจัดลําดับบัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 2) แปนกดสําหรับเรียกผูมาใชบริการ จํานวน 8 

เคร่ือง 3) ปายประจําชองบริการ จํานวน 8 ปาย 4) จอแอลอีดทีีว ี(LED TV) ขนาดไมนอยกวา 49 

น้ิว พรอมขายึด จํานวน 2 จอ 5) ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย Amplified 

สําหรับขยายเสยีง และลําโพงไมนอยกวา 6 วัตต 6) โปรแกรมเชื่อมตอระบบคิวและวิเคราะหสถิต ิ

จํานวน 1 ระบบ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 

3/2563 หนาที่  55 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) งบประมาณ 

235,000 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 9 เสยีงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมือข้ึนครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 9 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหกัน เงินฯ กรณีที่มีรายจาย  

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา

หนึ่งป ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  

รายการ ระบบบัตรคิว เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อระบบบัตรควิ พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ เปนเงนิ 235,000 

บาท สําหรับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ประกอบดวย 1) เครื่องจัดลําดับบัตรคิว



 

 

อัตโนมัต ิจํานวน 1 เครื่อง 2) แปนกดสําหรับเรยีกผูมาใชบรกิาร จํานวน 8 เครื่อง 3) ปายประจําชองบริการ 

จํานวน 8 ปาย 4) จอแอลอดีทีวี ี(LED TV) ขนาดไมนอยกวา 49 นิ้ว พรอมขายดึ จํานวน 2 จอ 5) ชุดเคร่ือง

ขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย Amplified สําหรับขยายเสียง และลําโพงไมนอยกวา 6 วัตต 6) 

โปรแกรมเชื่อมตอระบบควิและวิเคราะหสถิติ จํานวน 1 ระบบ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 55 ลําดับท่ี 1 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก

ปลัดเทศบาล) งบประมาณ 235,000 บาท, ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ ไมมี, งดออกเสยีง 4 คน 

ลําดับที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

ไฟฟาและวิทยุ รายการ โคมไฟฟาถนน ขนาด 2x18 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟฟาถนน  

ขนาด 2x18 วัตต พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 150 ชุด ๆ ละ 1,750 บาท เปนเงิน 262,500 บาท  

(ตามราคาในทองถิ่น) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มถิุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-366  

ลําดับที่ 18 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ 262,500 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมือข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 8 เสยีงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมือขึน้ครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ ไมมี นอกนั้น

งดออกเสียงครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 8 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 5 คนครับ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 8 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีที่มีรายจาย  

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา

หน่ึงป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ

รายการ โคมไฟฟาถนน ขนาด 2x18 วัตต เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟฟาถนน ขนาด 2x18 วัตต พรอม

อุปกรณครบชุด จํานวน 150 ชุด ๆ ละ 1,750 บาท เปนเงนิ 262,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) เปนไป

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



 

 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-366 ลําดับที่ 18 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

(สํานักการชาง) งบประมาณ 262,500 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ ไมมี, งดออกเสยีง 5 คน 

ลําดับที่ 3 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

ไฟฟาและวทิย ุรายการ โคมไฟฟาถนน ขนาด 2x36 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟฟาถนน 

ขนาด 2x36 วัตต พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 250 ชุด ๆ ละ 1,950 บาท เปนเงิน 487,500 บาท  

(ตามราคาในทองถ่ิน) เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 

ลําดับที่ 19 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ 487,500 บาท 

นายสันติ  เขยีวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมือข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 8 เสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 8 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 5 คนครับ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 8 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีที่มีรายจาย   

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา

หนึ่งป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ

รายการ โคมไฟฟาถนน ขนาด 2x36 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟฟาถนน ขนาด 2x36 วัตต พรอม

อุปกรณครบชุด จํานวน 250 ชุด ๆ ละ 1,950 บาท เปนเงิน 487,500 บาท (ตามราคาในทองถ่ิน) เปนไป

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับที่ 19 ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

(สํานักการชาง) งบประมาณ 487,500 บาท, ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ ไมมี, งดออกเสียง 5 คน 

ลําดับที่ 4 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

ไฟฟาและวิทยุ รายการ โคมสปอรตไลท ชนดิ LED ขนาด 200 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคม

สปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 200 วัตต ชนิดเลนสสี่ เหลี่ยม ตัวโคมผลิตดวยอลูมิเนียม จํานวน 20 

ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เปนเงิน 90,000 บาท (ตามราคาในทองถ่ิน) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม



 

 

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับที่ 22 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(สํานักการชาง) งบประมาณ 90,000 บาท  

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 8 เสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 8 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 5 คนครับ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 8 เสียง อนุมัติใหกัน เงินฯ กรณีที่มีรายจาย  

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา

หนึ่งป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวทิย ุ

รายการ โคมสปอรตไลท ชนดิ LED ขนาด 200 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมสปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 

200 วัตต ชนิดเลนสสี่เหล่ียม ตัวโคมผลิตดวยอลูมิเนยีม จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เปนเงนิ 90,000 

บาท (ตามราคาในทองถ่ิน) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับ  

ที่ 22 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ 90,000 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี,    

งดออกเสียง 5 คน 

ลําดับที่ 5 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

ไฟฟาและวิทยุ รายการ โคมสปอรตไลท ชนดิ LED ขนาด 400 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคม

สปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 400 วัตต ชนิดเลนสสี่ เหล่ียม ใชหลอดชนิด SUPER-COB แบบแสง

กระจาย จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เปนเงิน 32,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) เปนไปตาม

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

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-367 ลําดับที่ 21 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ 32,500 บาท 



 

 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 8 เสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ ไมมี นอกนั้น

งดออกเสียงครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 8 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 5 คนครับ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 8 เสียง อนุมัติใหกัน เงินฯ กรณีที่มีรายจาย  

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา

หน่ึงป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

รายการ โคมสปอรตไลท ชนดิ LED ขนาด 400 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมสปอรตไลท ชนิด LED ขนาด 

400 วัตต ชนิดเลนสสี่เหลี่ยม ใชหลอดชนดิ SUPER-COB แบบแสงกระจาย จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท 

เปนเงนิ 32,500 บาท (ตามราคาในทองถ่ิน) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มถิุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 

3-367 ลําดับท่ี 21 ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ 32,500 บาท, ไมอนุมัติใหกัน

เงนิฯ ไมมี, งดออกเสยีง 5 คน 

ลําดับท่ี 6 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 

ครุภัณฑการเกษตร รายการ เคร่ืองสูบน้ําไฟฟา เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบจุมจม

ใต นํ้า (Submersible pump) พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท เปนเงิน 150,000 

บาท โดยมคุีณลักษณะดังน้ี 1. เปนเครื่องสูบนํ้าไฟฟา แบบจุมจมใตน้ํา (Submersible pump) ขนาด

ทอสง 2 น้ิว สูบนํ้าไดไมนอยกวา 7.5 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ใชกระแสไฟฟา 3 เฟส 380 โวลต 50 

ไซเคิล 2. ขับดวยมอเตอรไฟฟาชนิดระบายความรอนดวยนํ้า 3. ขนาดกําลังมอเตอรไมนอยกวา 3 

แรงมา 4. ความเร็วรอบมอเตอร ระหวาง  2,700-3,000 รอบตอนาที 5. ตูควบคุมไฟฟาพรอม

อุปกรณตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 6. อุปกรณตอเชื่อมทอตามมาตรฐานของการ

ประปาสวนภูมิภาค (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 

150,000 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 9 เสยีงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงินฯ โปรดยกมือข้ึนครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ ไมมี นอกนั้น

งดออกเสียงครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 9 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหกัน เงินฯ กรณีที่มีรายจาย  

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา

หนึ่งป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑการเกษตร  

รายการ เครื่องสูบน้ําไฟฟา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าไฟฟาแบบจุมจมใตน้ํา (Submersible pump) 

พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. เปน

เครื่องสูบน้ําไฟฟา แบบจุมจมใตน้ํา (Submersible pump) ขนาดทอสง 2 นิ้ว สูบน้ําได ไมนอยกวา 7.5 

ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ใชกระแสไฟฟา 3 เฟส 380 โวลต 50 ไซเคลิ 2. ขับดวยมอเตอรไฟฟาชนิดระบาย

ความรอนดวยน้ํา 3. ขนาดกําลังมอเตอรไมนอยกวา 3 แรงมา 4. ความเร็วรอบมอเตอร ระหวาง 2,700-

3,000 รอบตอนาที 5. ตูควบคุมไฟฟาพรอมอุปกรณตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 6. อุปกรณ

ตอเชื่อมทอตามมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค (ตามราคาในทองถ่ิน) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิ

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

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-368 ลําดับที่ 25 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) 

งบประมาณ 150,000 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน 

 

 

 



 

 

ลําดับที่ 7 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก รายการ โครงการปรับปรุงหองสมุด

โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (บาน

เชียงราย) โดยทําการปรับปรุงพื้นเดิม ตกแตงผนังเดิม กั้นหองใหม ติดตั้งชั้นวางหนังสือบิ้วอิน 

ตกแตงทางเขาใหม ปรับปรุงงานระบบไฟฟา พรอมครุภัณฑ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไป

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-109 ลําดับที่ 30 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(สํานักการศกึษา) งบประมาณ 3,000,000 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด อนุมัติใหกันเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 9 เสยีงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ ไมมี นอกนั้น

งดออกเสียงครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 9 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหกัน เงินฯ กรณีที่มีรายจาย  

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา

หนึ่งป  ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  

ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก รายการ โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 

(บานเชียงราย) เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) โดยทําการปรับปรุง  

พื้นเดิม ตกแตงผนังเดิม กั้นหองใหม ติดตั้งช้ันวางหนังสือบิ้วอิน ตกแตงทางเขาใหม ปรับปรุงงานระบบ

ไฟฟา พรอมครุภัณฑ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-109 

ลําดับที่ 30 ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ  3,000,000 บาท, ไมอนุมัติใหกัน

เงนิฯ ไมมี, งดออกเสยีง 4 คน 

 



 

 

ลําดับที่  8 แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคาตอเตมิหรือดัดแปลงอาคารบานพัก รายการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน 

ชั้น 1 เปนหองสมดุ โรงเรยีนเทศบาล 7 (ศิรินาวนิวทิยา) เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม

ภายใน ช้ัน 1 เปนหองสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทําการปรับปรุงภายใน ช้ัน 1 

อาคารเรยีนมัธยม เปนหองสมุด ติดตั้งชั้นวางหนังสอื พรอมครุภัณฑ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-111 ลําดับที่ 33 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 1,999,000 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 9 เสยีงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัติใหกันเงินฯ โปรดยกมือขึน้ครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ ไมมี นอกนั้น

งดออกเสียงครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 9 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีที่มีรายจาย   

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา

หนึ่งป ในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือ

ดัดแปลงอาคารบานพัก รายการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน ชั้น 1 เปนหองสมุด โรงเรยีน

เทศบาล 7 (ศิรนิาวินวิทยา) เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน ชั้น 1 เปนหองสมุด โรงเรียน

เทศบาล 7 (ศรินิาวนิวิทยา) โดยทําการปรับปรุงภายใน ชั้น 1 อาคารเรยีนมัธยม เปนหองสมุด ตดิต้ังชั้นวาง

หนังสือ พรอมครุภัณฑ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-111 

ลําดับที่ 33 ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 1,999,000 บาท, ไมอนุมัติใหกัน

เงนิฯ ไมมี, งดออกเสยีง 4 คน 

 



 

 

ลําดับที่ 9 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 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 รวบรวมนํ้าขยะที่พื้นบอฝง

กลบ เรยีงหนิใหญ ปูแผนใยสังเคราะห พรอมถมทรายหยาบ กอสรางระบบทอระบายกาซ กอสราง

ทอรวบรวมนํ้าเสียจากบอฝงกลบขยะ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หนาที่ 3-203 ลําดับที่ 73 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง) งบประมาณ  

3,500,000 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 9 เสยีงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมือข้ึนครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในโครงการนี้ มีผูอนุมัติฯ 9 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 9 เสียง อนุมัติใหกัน เงินฯ กรณีที่มีรายจาย  

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลา

หนึ่งป ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการกอสรางบอฝงกลบมูลฝอย เพื่อจายเปนคากอสราง

บอฝงกลบมูลฝอย โดยทําการตกแตงบอฝงกลบมูลฝอย ปูแผนวัสดุกันซึม HDPE ขอบบอและภายในบอฝง

กลบมูลฝอย ขนาดกวางไมนอยกวา 60 เมตร ยาวไมนอยกวา100 เมตร ลึกไมนอยกวา 6 เมตร และบอ

บําบัดน้ําเสยี จากบอฝงกลบขยะ ความกวางไมนอยกวา 30 เมตร ยาวไมนอยกวา 30 เมตร ลึกไมนอยกวา 

1 เมตร วางทอ HDPE รวบรวมน้ําขยะที่พื้นบอฝงกลบ เรียงหินใหญ ปูแผนใยสังเคราะห พรอมถม

ทรายหยาบ กอสรางระบบทอระบายกาซ กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียจากบอฝงกลบขยะ ตามแบบแปลน



 

 

ของเทศบาลนครลําปาง เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3-203 ลําดับที่ 73 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักการ

ชาง) งบประมาณ 3,500,000 บาท, ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ ไมมี, งดออกเสยีง 4 คน 

5.3 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตต ิขออนุมัตกิันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณี

ไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

จํานวน 8 โครงการ เปนเงินจํานวน 1,603,200 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามพันสองรอยบาทถวน) 

เปนระยะเวลาหนึ่งป 

นายสันต ิ เขียวอุไร  ประธานในที่ประชุมฯ ตอไประเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอ

ญัตต ิขออนุมัตกิันเงนิหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณไีดรับอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ เปนเงนิจํานวน 1,603,200 บาท 

(หน่ึงลานหกแสนสามพันสองรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป เชญิ ผูเสนอ 

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ    

ทานสมาชกิสภาฯ ทุกทาน กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ไดรับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตติฯ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีไดรับอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ 

เปนเงนิจํานวน 1,603,200 บาท (หน่ึงลานหกแสนสามพันสองรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 8 โครงการ เปนเงนิจํานวน 1,603,200 บาท (หนึ่งลานหกแสน

สามพันสองรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เทศบาลนครลําปางมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี

ความจําเปนตองใชจายเงนินัน้ตอไปอีก ใหขออนุมัติกันเงนิตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป ท้ังนี้  

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงนิ การเบิกจายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการ

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



 

 

เหตผุล 

  เทศบาลนครลําปาง ไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไป

ตัง้จายเปนรายการใหม ในแผนงานการศกึษา และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน 8 

โครงการ เปนเงนิจํานวน 1,603,200 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามพันสองรอยบาทถวน) ในคราวประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2563 เม่ือวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ตามเอกสารทีแ่นบมาพรอมนี้ ซึ่งโครงการดังกลาว ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน และมีความจําเปนตองใชจายเงนินั้น   

ตอไปอีก เพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจอํานาจและหนาที่ของเทศบาลนครลําปางเปนไป

อยางตอเนื่อง เกิดประโยชนตอประชาชน และเปนไปตามแผนพัฒนาฯ ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงขอ

อนุมัตกัินเงนิหมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและส่ิงกอสราง กรณีไดรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 8 โครงการ เปนเงินจํานวน 1,603,200 บาท (หนึ่ง

ลานหกแสนสามพันสองรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหน่ึงป รายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตผุล 

1 แผนงานการศึกษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด 

ระดับ 

หมวดคาครภุัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑ 

โฆษณาและ

เผยแพร 

ชุดอุปกรณเพื่อการเรียนรูหองส่ือมัลตมีิเดยี จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

1.  จอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1.1 จอแสดงภาพ LED ใชภายในอาคาร ชนดิ Full Color Display 

1.2 ขนาดจอแสดงภาพ ไมนอยกวา 1.92 x 3.84 เมตร 

1.3 ความละเอยีดจอภาพ ไมนอยกวา 884,736 pixel 

1.4 มองชัดเจน ตัง้แต 2 เมตร ขึ้นไป 

1.5 รับประกันอุปกรณไมนอยกวา 2 ป 

2. อุปกรณจัดการภาพนิ่ง วดิีโอและควบคุมการแสดง มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

2.1 โปรแกรมสามารถควบคุมการเลนไฟลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสยีงตาง ๆ ได 

2.2 โปรแกรมสามารถเลนไฟล JPEG, PNG, GIF, MP4, วดิโีอ และอ่ืน ๆ ได 

2.3 โปรแกรมสามารถจัดเรยีงภาพ ลําดับภาพ กอนและหลังได 

2.4 โปรแกรมสามารถทําไฟลและจัดเก็บ เพื่อเรยีกใชงานได 

2.5 เครื่องควบคุมการแสดงผลออกจอ LED มชีองตอสัญญาณภาพ 

แบบ HDML DVI RJ USB RS และมีปุมปรับคาตาง ๆ ได 

2.6 จัดแบงภาพบนหนาจอไดหลายรูปแบบ 

3. โครงสรางตดิต้ังจอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

3.1 เปนโครงสรางเหล็กที่มคีวามมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับน้ําหนักของ 

จอแสดงภาพ และยดึกับฝาผนังได 

3.2  มวีัสดุปดผวิโครงสรางเหล็ก 

1,169,000.00 

 

สภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัติใหโอนเงนิเหลือจาย 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

เม่ือวันท่ี 26 สงิหาคม 

2563 ไมสามารถ 

ดําเนนิการจัดซ้ือไดทัน 

ภายในปงบประมาณ 

2563 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

   4. อุปกรณตดิตัง้ระบบจอแสดงภาพ มคีุณลักษณะ ดังนี้ 

4.1 ระบบไฟฟาหลัก 1 ชุด เพื่อเปดและปด ระบบจอแสดงภาพ 

4.2 ระบบสายไฟฟาทอรอยสายเบรกเกอร ระยะสายไมนอยกวา 30 เมตร 

4.3 ระบบสายสัญญาณควบคุมภาพ ระยะสายไมนอยกวา 50 เมตร 

4.4 มคูีมอืการใชงานระบบและมีการจัดการสอนการใชงาน 

หมายเหตุ : เปนราคารวมคาตดิต้ัง 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3/2563 

หนาท่ี 40 ลําดับท่ี 1 

- ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) 

  

2 แผนงานการศกึษา/ 

งานระดับกอนวัย

เรยีนและ

ประถมศกึษา 

หมวดคาครภัุณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑ 

งานบานงานครัว 

เครื่องกรองนํ้าสแตนเลส 3 ข้ันตอน รวมอุปกรณ สารกรองความจุ  

100-200 ลิตรตอช่ัวโมง สําหรับโรงเรยีนเทศบาล 4 (บานเชยีงราย)   

จํานวน 3 เครื่อง เคร่ืองละ 7,500 บาท 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 3/2563 

หนาท่ี 40 ลําดับท่ี 2 

- ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) 

22,500.00 สภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัติใหโอนลดเงิน

งบประมาณไปตั้งจายเปน

รายการใหม เมื่อวันท่ี 26 

สงิหาคม 2563 ไมสามารถ 

ดําเนนิการจัดซ้ือไดทัน 

ภายในปงบประมาณ 

2563 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

3 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด

ระดับ 

หมวดคาครภุัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑ 

งานบานงานครัว 

เครื่องกรองนํ้าสแตนเลส 3 ข้ันตอน รวมอุปกรณ สารกรองความจุ 100-200 

ลิตรตอชั่วโมง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอนกระทงิ จํานวน 1 เคร่ือง 

เครื่องละ 7,500 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนากวมใต จํานวน 1 เครื่อง ๆ 

ละ 7,500 บาท 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3/2563 

หนาที่ 40 ลําดับท่ี 2 

- ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักการศกึษา) 

15,000.00 สภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัตใิหโอนลดเงนิ

งบประมาณไปตั้งจายเปน

รายการใหม เมื่อวันที่ 26 

สิงหาคม 2563  

ไมสามารถดําเนนิการ

จัดซ้ือไดทัน ภายใน

ปงบประมาณ 2563 

4 แผนงานการศกึษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด

ระดับ 

หมวดคาครภุัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑ 

งานบานงานครัว 

เครื่องทํานํ้าอุน ขนาดกาํลังไฟ 5,000 วัตต 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนากวมใต จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,000 บาท 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอนกระทงิ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  

4,000 บาท 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3/2563 

หนาที่ 41 ลําดับที่ 3 

- ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักการศกึษา) 

8,000.00 สภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัตใิหโอนลดเงนิ

งบประมาณ ไปต้ังจายเปน

รายการใหม 

เมื่อวันที่ 26 สงิหาคม 

2563 ไมสามารถ 

ดําเนนิการจัดซ้ือไดทัน 

ภายในปงบประมาณ 

2563 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

5 แผนงานการศึกษา/ 

งานระดับกอนวัย

เรยีนและ

ประถมศกึษา 

 

หมวดคาครุภัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑ 

งานบานงานครวั 

เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรัม สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 6 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3/2563 

หนาที่ 41 ลําดับท่ี 4 

- ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) 

18,000.00 สภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัตใิหโอนลดเงนิ

งบประมาณ ไปตัง้จายเปน

รายการใหม เมื่อวันที่ 26 

สงิหาคม 2563 ไมสามารถ 

ดําเนนิการจัดซ้ือไดทัน 

ภายในปงบประมาณ 2563 

6 แผนงานการศึกษา/ 

งานศกึษาไมกําหนด

ระดับ 

หมวดคาครุภัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑ 

งานบานงานครวั 

เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรัม สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

นากวมใต จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานดงมอนกระทงิ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000บาท 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3/2563 

หนาที่ 41 ลําดับท่ี 4 

- ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) 

36,000.00 สภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัตใิหโอนลดเงนิ

งบประมาณ ไปตัง้จายเปน

รายการใหม เมื่อวันที่ 26 

สงิหาคม 2563 ไมสามารถ 

ดําเนนิการจัดซ้ือไดทัน 

ภายในปงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

7 แผนงานการศกึษา/ 

งานบรหิารทั่วไป

เกี่ยวกับการศกึษา 

 

หมวดคา

ครุภัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑ 

คอมพวิเตอร 

1. เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพแสดงขนาดไมนอยกวา 19 

น้ิว) ราคา 17,000 บาท จํานวน 2 ชุด รวมเปนเงนิ 34,000 บาท            

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มคีวามเร็ว 

สัญญาณนาฬกิาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดยีวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกวา มขีนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรอืดกีวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรอื    

ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย 

- มี DVD-RW หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000   

Base-T หรอืดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

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

- มีแปนพมิพและเมาส 

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

44,200.00 สภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัตใิหโอนลดเงนิ

งบประมาณ ไปต้ังจายเปน

รายการใหม เมื่อวันที่ 26 

สิงหาคม 2563 ไมสามารถ 

ดําเนนิการจัดซ้ือไดทัน 

ภายในปงบประมาณ 2563 

 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

   

 

 

 

 

 

 

2. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800  VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 2 เคร่ือง 

รวมเปนเงนิ 5,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มกีําลังไฟฟาดานนอก ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 

- สามารถสํารองไฟฟาได ไมนอยกวา 15 นาที 

3. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี ราคา 2,600 บาท 

จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงนิ 5,200 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มคีวามละเอยีดในการพิมพ ไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มคีวามเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 

- มหีนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

- มชีองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มถีาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

8 แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ/ 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

หมวดคาท่ีดนิและ 

ส่ิงกอสราง/ 

ประเภทคา

กอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงภายในอาคารอเนกประสงค (หนาบิ๊กซ)ี 

1. ติดตัง้ตาขายกันนกบรเิวณภายในอาคาร มีพื้นที่ไมนอยกวา 580 ตร.ม. 

2. ตดิตัง้ระบบประปา เครื่องปมน้ํา ถังเก็บน้ํา และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 3/2563 

หนาท่ี 16 ลําดับท่ี 2 

- ตัง้จายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) 

290,500.00 

 

 

 

 

 

  

สภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัตใิหโอนลดเงนิ 

งบประมาณ ไปตัง้จายเปน

รายการใหม เมื่อวันที่ 26 

สิงหาคม 2563            

ไมสามารถดําเนนิการ

จัดซ้ือไดทัน ภายใน

ปงบประมาณ 2563 

   รวมท้ังสิ้น 1,603,200.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบยีบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวของ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 

59 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

แตมคีวามจําเปนตองใชจายเงนินั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงนิตอสภา

ทองถ่ินไดอกีไมเกินระยะเวลาหน่ึงป…” 

  ดังน้ัน ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใหกันเงินหมวด

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณไีดรับอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ เปนเงินจํานวน 1,603,200 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามพัน

สองรอยบาทถวน) ตามรายการดังกลาวขางตน เปนระยะเวลาหน่ึงป ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง

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

   ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)      กติตภิูมิ  นามวงค    ผูเสนอ 

  (นายกติตภิูมิ  นามวงค) 

  นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ญัตตินี้เปนญัตติขอกันเงินฯ จํานวนทั้งหมด 8 

โครงการ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบขอบังคับและขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับญัตตินี้ในเบื้องตน   

ไปแลว ผมจะใหสมาชิกฯ ไดอภิปรายในภาพรวม และจะขอมติทีละโครงการนะครับ มีสมาชิกทานใด       

จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไมครับ ไมมีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายนะครับ ฝายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติม

หรอืไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีทานใดจะอภิปราย ผมจะขอมตนิะครับ ในระเบยีบวาระที่ 5 ขอ 5.3 ญัตติ 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีที่ไดรับอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการเปนเงิน

จํานวน 1,603,200 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามพันสองรอยบาทถวน) เปนระยะเวลาหนึ่งป กอนจะขอมต ิ 

ขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองคประชุมครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตอนนี้สมาชิกอยูในที่ประชุม    

14 ทาน จากสมาชิกท้ังหมด 19 ทาน ครบเปนองคประชุมครับ 

 



 

 

ลําดับที่  1 แผนงานการศกึษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รายการ ชุดอุปกรณเพื่อการเรียนรูหองสื่อมัลติมีเดีย จํานวน 1 ชุด 

ประกอบดวย 1. จอแสดงภาพ มคีุณลักษณะ ดังน้ี 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 ดังน้ี 2.1 โปรแกรม

สามารถควบคุมการเลนไฟลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงตาง ๆ ได 2.2 โปรแกรมสามารถเลนไฟล 

JPEG, PNG, GIF, MP4, วดิโีอ และอื่น ๆ ได 2.3 โปรแกรมสามารถจัดเรียงภาพ ลําดับภาพกอนและ

หลังได 2.4 โปรแกรมสามารถทําไฟลและจัดเกบ็ เพื่อเรียกใชงานได 2.5 เคร่ืองควบคุมการแสดงผล

ออกจอ LED มชีองตอสัญญาณภาพแบบ HDML DVI RJ USB RS และมีปุมปรับคาตาง ๆ ได 2.6 

จัดแบงภาพบนหนาจอไดหลายรูปแบบ 3. โครงสรางตดิตั้งจอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 3.1 

เปนโครงสรางเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับนํ้าหนักของจอแสดงภาพ และยึดกับ   

ฝาผนังได 3.2 มวีัสดุปดผวิโครงสรางเหล็ก 4. อุปกรณติดตั้งระบบจอแสดงภาพ มคีุณลักษณะ ดังนี ้

4.1 ระบบไฟฟาหลัก 1 ชุด เพื่อเปดและปด ระบบจอแสดงภาพ 4.2 ระบบสายไฟฟาทอรอยสาย

เบรกเกอร ระยะสายไมนอยกวา 30 เมตร 4.3 ระบบสายสัญญาณควบคุมภาพ ระยะสายไมนอย

กวา 50 เมตร 4.4 มีคูมือการใชงานระบบและมกีารจัดการสอนการใชงาน หมายเหตุ : เปน

ราคารวมคาติดตั้ง  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ งที่  3/2563 

หนาที่  40 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 1,169,000 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 10 เสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในท่ีประชุมฯ ในโครงการน้ี มผีูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

 



 

 

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ

โอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหน้ีผูกพัน เปนระยะเวลาหน่ึงป  

ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  

รายการ ชุดอุปกรณเพื่อการเรียนรูหองส่ือมัลติมี เดีย จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 1. จอแสดงภาพ               

มีคุณลักษณะ ดังนี ้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 วิดีโอและควบคุมการ

แสดง มีคุณลักษณะ ดังนี้ 2.1 โปรแกรมสามารถควบคมุการเลนไฟลภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียงตาง ๆ 

ได 2.2 โปรแกรมสามารถเลนไฟล JPEG, PNG, GIF, MP4, วิดีโอ และอื่น ๆ ได 2.3 โปรแกรมสามารถ

จัดเรยีงภาพ ลําดับภาพ กอนและหลังได 2.4 โปรแกรมสามารถทําไฟลและจัดเก็บ เพื่อเรียกใชงานได 2.5 

เครื่องควบคุมการแสดงผลออกจอ LED มีชองตอสัญญาณภาพแบบ HDML DVI RJ USB RS และมีปุมปรับ

คาตาง ๆ ได 2.6 จัดแบงภาพบนหนาจอไดหลายรูปแบบ 3. โครงสรางติดตั้งจอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ 

ดังนี้  3.1 เปนโครงสรางเหล็กที่มีความม่ันคงแข็งแรงสามารถรองรับน้ําหนักของจอแสดงภาพ และยึดกับฝา

ผนังได 3.2  มีวัสดุปดผวิโครงสรางเหล็ก 4. อุปกรณตดิตั้งระบบจอแสดงภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 4.1 

ระบบไฟฟาหลัก 1 ชุด เพื่อเปดและปด ระบบจอแสดงภาพ 4.2 ระบบสายไฟฟาทอรอยสายเบรกเกอร ระยะ

สายไมนอยกวา 30 เมตร 4.3 ระบบสายสัญญาณควบคุมภาพ ระยะสายไมนอยกวา 50 เมตร 4.4 มีคูมือ

การใชงานระบบและมกีารจัดการสอนการใชงาน หมายเหตุ : เปนราคารวมคาตดิตั้ง เปนไปตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 40 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(สํานักการศึกษา) งบประมาณ 1,169,000 บาท, ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ ไมม,ี งดออกเสยีง 4 คน  

 ลําดับที่ 2 แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รายการ เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 3 ขั้นตอน รวมอุปกรณ       

สารกรองความจุ 100-200 ลิตรตอช่ัวโมง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) จํานวน          

3 เครื่อง เคร่ืองละ 7,500 บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 

3/2563  หนาท่ี 40 ลําดับท่ี 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 22,500 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 10 เสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมือข้ึนครับ 



 

 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ ไมมี นอกนั้น

งดออกเสียงครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในท่ีประชุมฯ ในโครงการน้ี มผีูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ

โอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหน่ึงป  

ในแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบาน

งานครัว รายการ เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 3 ขั้นตอน รวมอุปกรณ สารกรองความจุ 100-200 ลิตรตอ

ชั่วโมง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท เปนไป

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่  40 ลําดับที่  2 ตั้งจายจาก

เงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 22,500 บาท, ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน 

 ลําดับที่ 3 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑงานบานงานครัว รายการ เครื่องกรองนํ้าสแตนเลส 3 ข้ันตอน รวมอุปกรณ สารกรอง   

ความจุ 100-200 ลิตรตอชั่วโมง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอนกระทิง จํานวน 1 เครื่อง  

เครื่องละ 7,500 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนากวมใต จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 7,500 บาท 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 40 ลําดับที่  2 

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 15,000 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด อนุมัติใหกันเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 10 เสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมือข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในท่ีประชุมฯ ในโครงการน้ี มผีูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ

โอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหน่ึงป  



 

 

ในแผนงานการศึกษา งานศกึษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  

รายการ เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 3 ข้ันตอน รวมอุปกรณ สารกรองความจุ 100-200 ลิตรตอชั่วโมง 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอนกระทิง จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กนากวมใต จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 3/2563 หนาที่ 40 ลําดับที่ 2 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 

15,000 บาท, ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ ไมม,ี งดออกเสยีง 4 คน 

 ลําดับที่ 4 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑงานบานงานครัว รายการ เครื่องทํานํ้าอุน ขนาดกําลังไฟ 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) เพิ่มเตมิ คร้ัง

ที่ 3/2563 หนาที่ 41 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 8,000 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 10 เสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในท่ีประชุมฯ ในโครงการน้ี มผีูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ

โอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหน้ีผูกพัน เปนระยะเวลาหน่ึงป  

ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  

รายการ เครื่องทําน้ําอุน ขนาดกําลังไฟ 5,000 วัตต สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนากวมใต จํานวน 1 เครื่อง ๆ 

ละ 4,000 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอนกระทงิ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3/2563 หนาที่ 41 ลําดับที่ 3 ตัง้จายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 8,000 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ ไมม,ี งดออกเสยีง 4 คน 

 



 

 

 ลําดับที่ 5 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดคาครุภัณฑ  

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รายการ เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรัม สําหรับ 

โรงเรียนเทศบาล 6 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 41 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)  

งบประมาณ 18,000 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 10 เสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

 นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในท่ีประชุมฯ ในโครงการน้ี มผีูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ

โอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหน่ึงป  

ในแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบาน

งานครัว รายการ เค ร่ืองซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 6 จํานวน          

1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง ท่ี 3/2563 

หนาที่ 41 ลําดับที่ 4 ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 18,000 บาท, ไมอนุมัติ  

ใหกันเงนิฯ ไมม,ี งดออกเสียง 4 คน 

 ลําดับที่ 6 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑงานบานงานครัว รายการ เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรัม สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กนากวมใต จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอน

กระทงิ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2563 หนาที่  41 ลําดับท่ี 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) 

งบประมาณ 36,000 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ 



 

 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 10 เสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในท่ีประชุมฯ ในโครงการน้ี มผีูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ

โอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหน่ึงป  

ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  

รายการ เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนากวมใต จํานวน 1 

เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอนกระทิง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 

บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  3/2563 หนาที่  41 ลําดับที่  4       

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ 36,000 บาท, ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ ไมมี,      

งดออกเสียง 4 คน 

 ลําดับท่ี 7 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ  

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ 1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพแสดง

ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) ราคา 17,000 บาท จํานวน 2 ชุด รวมเปนเงิน 34,000 บาท คุณลักษณะ

พื้นฐาน มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มคีวามเร็วสัญญาณ

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 มหีนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจ ุ

ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

มชีองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง มีแปนพิมพและเมาส มจีอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน 1 หนวย 2. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 

2,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 5,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มกีําลังไฟฟาดานนอก 



 

 

ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) สามารถสํารองไฟฟาได ไมนอยกวา 15 นาที 3. เครื่องพิมพ

เลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 5,200 

บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 600x600 dpi มคีวามเร็วในการ

พิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาท ี(ppm) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาด   

ไมนอยกวา 8 MB มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง     

มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legalและ Custom ตั้งจาย

จากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 44,200 บาท 

นายสันติ  เขียวอุไร  ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด อนุมัติใหกันเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครบั 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 10 เสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ โปรดยกมอืข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในท่ีประชุมฯ ในโครงการน้ี มผีูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ

โอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหน่ึงป     

ในแผนงานการศกึษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร  

รายการ 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพแสดงขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 

บาท จํานวน 2 ชุด รวมเปนเงนิ 34,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 4 แกนหลัก (4 core) มคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด

ไมนอยกวา 4 MB มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB มีหนวย

จัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด 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 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีชอง

เช่ือมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกวา 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. เครื่องพมิพเลเซอร หรอื LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 

ราคา 2,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงนิ 5,200 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน มีความละเอียดในการ

พิมพ ไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 

(ppm) มหีนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB มีชองเช่ือมตอ (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   

ใหกันเงนิฯ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน 

 ลําดับที่ 8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงภาย 

ในอาคารอเนกประสงค  (หนาบิ๊กซี) 1. ติดตั้งตาขายกันนกบริเวณภายในอาคาร มีพ้ืนที่ไมนอย

กวา 580 ตร.ม. 2. ติดตั้งระบบประปา เครื่องปม นํ้า ถังเก็บนํ้า และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน

เทศบาล เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2563 หนาที่  16 

ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศกึษา) งบประมาณ 290,500 บาท 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชิกทานใด อนุมัติใหกันเงนิฯ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ 10 เสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ สมาชกิทานใด ไมอนุมัติใหกันเงนิฯ โปรดยกมอืขึ้นครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมม ี 

นอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในท่ีประชุมฯ ในโครงการน้ี มผีูอนุมัตฯิ 10 เสียง ไมอนุมัติฯ ไมม ี  

งดออกเสียง 4 คนครบั 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขางมาก จํานวน 10 เสียง อนุมัติใหกันเงินฯ กรณีไดรับอนุมัติ

โอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เปนระยะเวลาหน่ึงป  

ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงภายในอาคารอเนกประสงค (หนาบิ๊กซี)      

1. ติดตัง้ตาขายกันนกบริเวณภายในอาคาร มพีื้นที่ไมนอยกวา 580 ตร.ม. 2. ติดตั้งระบบประปา เครื่องปมน้ํา 

ถังเก็บน้ํา และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 



 

 

เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 3/2563 หนาที่ 16 ลําดับที่ 2 ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) งบประมาณ  

290,500 บาท, ไมอนุมัตใิหกันเงนิฯ ไมม,ี งดออกเสยีง 4 คน 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไปในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิก    

ทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ ฝายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรอืไมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมม ี

และผมไดดําเนนิการประชุมสภาฯ จนครบตามระเบยีบวาระการประชุมฯ ครัง้น้ีแลว ผมขอปดการประชุมครับ 

 

เลกิประชุมเวลา 13.00 น. 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................................................... 

(นายจาตุรงค  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

(ลงชื่อ) ...................................................................... 

(นายสันต ิ เขียวอุไร) 

ประธานในที่ประชุมฯ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ที่ประชุมสภาฯ ไดมีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวสิามัญ  

  สมัยที่ 1 ประจําป 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2563 เม่ือวันที่ 18 ธนัวาคม 2563 

 


