รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564
วันจันทร์ท่ี 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
ผู้มาประชุม
1. นายนพดล
2. นายสมบูรณ์
3. นายสมหมาย
4. นายสุบิน
5. นายวันชนะ
6. นายกรณฐพรครองภพ
7. นายสุพจน์
8. นายนวพัฒน์
9. นางสาวอมลยา
10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
11. นางรัญจวน
12. นางสาวมทีรา
13. นายภัทร
14. นายจรูญ
15. นายบุญทรง
16. นายวิบูลย์
17. นางสาวพัชรี
18. นายเสริมเกียรติ
19. นายณัฐกิตติ์
20. นายเกษม
21. นายสุคนธ์
22. นายสามารถ
23. นางสาวพิชญาพร
24. นางสาวสรัญญา
25. นายยุทธนา

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

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติ
2. นายสุรพล
3. นางสาวดวงเดือน
4. นายจาเนียร
5. นายชนวน
6. นายอนุสรณ์
7. นายนนทวัชร์
8. นายเศรษฐวุฒิ

จิวะสันติการ
ตันสุวรรณ
ไชยชนะ
ทองกระสัน
จิรจรัสตระกูล
สินธุเขียว
แสงเจริญ
จิวะสันติการ

รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาตรี
2. นางสาวอุษา
3. นายสุนทร
4. นายอนุรักษ์
5. นายวิชญ์ศคิ ภัทร์
6. นายสวาท
7. นายสวัสดิ์

สุขารมย์
สมคิด
จวงพลงาม
อุตยานะ
วงศ์มณี
จาปาอูป
แก้วกระจ่าง

ปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอ้ านวยกองวิชาการและแผนงาน
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา
รก.ผูอ้ านวยการสานักการช่าง
ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา
ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
นายช่างเขียนแบบอาวุโส
รก.ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
นิตกิ รชานาญการพิเศษ

8. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์
9. นางสาวสุกัลญา
เรืองรุ่ง
10. นายมนัสพี
เดชะ
11. นายบรรยง
12. นายสุรทัศน์
13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
14. นางสาววิไล
15. นางชัญญานุช
16. นางวิลาวัณย์
17. นางสาวนริศรา
18. นายวรดล

เอือ้ นจิตร์
ก้องสุรกานต์
คุณชมภู
วงศ์พรม
ทองคา
บุษราคัม
หงสกุล
หวานแหลม
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19. นางสาวจารุวรรณ
20. นางอัปสร
21. นางสาวภัทราวดี
22. นางเลิศลักษณ์
23. นางสุพัตรา
24. นางสาวพิมพ์ณารา
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายสาตรา
2. นายสุพล
3. นายเอกสิทธิ์
4. นางอาไพ
5. นายปรัว

ปัญญาเป็ง
หมอมูล
วัฒนศัพท์
ทรัพย์รุ่งทวีผล
จันทร์ศรี
ทองคา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
คนงานสารบรรณ

โสภณรัตนากร
พัฒนานุกูล
มานะรุ่งโรจน์
วงศ์ใจ
บุรีณ์

ประธานชุมชนกาดกองต้าเหนือ
ชุมชนกาดกองต้าเหนือ
ชุมชนกาดกองต้าเหนือ
ชุมชนกาแพงเมือง
สื่อมวลชน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุก ารสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปาง ท่านคณะผู้บริหารเทศบาลนครลาปาง ข้าราชการ พนักงาน และท่านผู้มีเกียรติทุก
ท่าน การประชุมในวั นนี้เ ป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมั ยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2
ประจาปี 2564 กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมแล้ว มีผู้ ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 22
ท่าน บัดนีถ้ ึงเวลานัดหมายการประชุมแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคล และดาเนินการประชุมสภา
เทศบาลนครลาปางตามระเบียบวาระต่อไป (มีสมาชิกสภาฯ เข้ามาในที่ประชุมเพิ่มเติม) กราบเรียนเชิญครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครล าปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี 2564 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง
ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และคณะกรรมการชุมชน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาลนครลาปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ได้แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครลาปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง
และอภิปราย ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญครับ
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นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา
เทศบาลนครล าปาง ขออนุ ญ าตอ่ า นหนั งสื อเทศบาลนครล าปาง เพื่อ ชี้แ จงให้ ที่ป ระชุ มทราบ กรณี ที่
นายกเทศมนตรีได้มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ดังนี้
หนังสือ
ที่ ลป 52001/2873
สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลาปาง 52100
25 มิถุนายน 2564
เรื่อง มอบหมายผูแ้ ถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/23 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลาปางกาหนดสมัยประชุมสามั ญ สมัยแรก ครั้ ง ที่ 2
ประจาปี 2564 ในวั น จั น ทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56
วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไ ข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้ า พเจ้ า นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสั น ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครลาปาง
ขอมอบหมายให้ผู้อานวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้ รองนายกเทศมนตรี ฯ ที่
รับผิดชอบสานัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายกิตติ
จิวะสันติการ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกรณี
นายกเทศมนตรีนครลาปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตติ ต่อสภา
เทศบาลนครลาปางแล้วนะครับ กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ตรวจ
นับสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมการประชุมแล้ว พบว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว บัดนี้ถึง
เวลานัดหมายการประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ครั้งแรก วันที่ 8 มิถุนายน 2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบีย บวาระที่ 2 รับ รอง
รายงานการประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ครั้งแรก วันที่ 8 มิถุนายน 2564
มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบู รณ์ คุรุภ ากรณ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอแก้ไขรายงานการประชุม
- หน้าที่ 8 นับจากบรรทั ด สุ ด ท้ า ยขึน้ มา บรรทัดที่ 2 ข้ อ ความ “dry products” ขอแก้ ไ ขเป็ น
“by products”
- หน้าที่ 9 นับจากบรรทัดสุดท้ายขึ้นมา บรรทัดที่ 9 ข้อความ “colorfull” ขอแก้ไขเป็น “colorful”
ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติม
ไหมครับ ไม่มีนะครับ ตามที่นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ขอแก้ไขรายงาน ในหน้าที่ 8 นับจากบรรทัดสุดท้าย
ขึ้ น มา บรรทัดที่ 2 ข้ อ ความ “dry products” ขอแก้ไขเป็น “by products” และหน้ า ที่ 9 นับจากบรรทั ด
สุดท้ายขึ้นมา บรรทัดที่ 9 ข้อความ “colorfull” ขอแก้ไขเป็น “colorful” ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้แก้ไขโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 20 เสียงครับ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ครั้งแรก
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
- หน้าที่ 8 นับจากบรรทัดสุดท้ายขึน้ มา บรรทัดที่ 2 ข้อความ “dry products” แก้ไขเป็น “by products”
- หน้าที่ 9 นับจากบรรทัดสุดท้ายขึ้นมา บรรทัดที่ 9 ข้อความ “colorfull” แก้ไขเป็น “colorful”
2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัย แรก ครั้งที่ 1
ประจาปี 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบ วาระที่ 2 ข้อ 2.2 เรื่อง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 วันที่ 14
มิถุนายน 2564 นั้น ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาฯ คราวต่อไป เนื่องจากยังไม่
เรียบร้อยนะครับ
ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปาง จานวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 5.1 เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
จ านวน 3 คน เข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลนครล าปาง เชิ ญ ฝ่ า ยบริ ห ารครั บ เชิ ญ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบู รณ์ คุรุภ ากรณ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ผมขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง คุณสมบูรณ์ฯ ครับ ขอให้ผู้บริหารอ่าน
ญัตติก่อนนะครับ เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จานวน 3 คน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิ วะสั นติ การ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่อง ให้สภา
เทศบาลนครล าปาง พิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 ข้อ 8 (3) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพั ฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้ 1) กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 2) ร่วมจัดทา
ร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นา และการแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดาเนินงาน 4) ให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอีย ดของงานที่องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นอาจมอบให้หน่ว ยงานหรื อ
บุคคลภายนอกจัดทาหรือร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้อ งถิ่น 6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่น เพื่ อช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
เหตุผล
ด้ว ยคณะกรรมการพั ฒนาเทศบาลนครลาปาง ที่สภาเทศบาลนครลาปางได้คัดเลือกจาก
สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง จานวน 3 คน โดยได้รั บ การแต่ งตั้ง จากนายกเทศมนตรีน ครลาปาง
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ซึ่งมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี ได้พ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ด้วยเหตุอื่น ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 สภาเทศบาลนครลาปางจึงต้องดาเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง จานวน 3 คน เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลาปางแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร
ลาปางแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (สิ้นสุดวันที่
16 มกราคม 2566)
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิ ก
สภาเทศบาลนครลาปาง จานวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปางต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่
จะอภิปรายและเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
เชิญครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบู รณ์ คุรุภ ากรณ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ท่านประธานครับ ก่อนอื่นผมอยากจะขอย้อนไปที่ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ผมอยากจะ
ขอหารือว่า เรายังไม่ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมก็อยากจะหารือกับท่านประธานว่า เราควรที่จะ
รับ รองรายงานการประชุมให้เ ป็นที่แล้ว เสร็จก่อนดี ไหมครับ ผมรู้สึก ว่าเรายั งไม่ไ ด้รับ รองรายงานการ
ประชุม ผมอยากจะขอให้รับรองให้เรียบร้อยก่อนครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ เสนอ
มาผมก็อยากจะขอความเห็นชอบจากท่านสมาชิก สภาฯ ว่า เห็นชอบที่จะไปรับรองรายงานการประชุม
ในระเบียบวาระที่ 2 หรือไม่ครับ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็จะขอมติรับรองรายงาน
การประชุมนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ครั้งแรก วันที่ 8
มิถุนายน 2564 โปรดยกมือครับ มีมติรับรอง 22 เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ครั้งแรก วันที่ 8
มิถุนายน 2564
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ท่านประธานครับ ผมอยากจะรบกวนปรึกษาหารือ การที่จะรับรองรายงานการประชุม ข้อ 2.2 นั้น มันไม่มี
เอกสารที่จะให้ผมพิจารณาว่าถูกหรือ ผิดอย่างไรครับท่านประธาน เราจะทาอย่างไรครับ ในเมื่อรับรองไป
แล้ว ท่านประธานโปรดวินจิ ฉัยด้วยครับ มันไม่มเี อกสารอะไรเลยที่จะให้ผมดูครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เดี๋ยวก่อนนะครับ คุณณัฐกิตติ์ฯ เป็น
ข้อ 2.1 ครับที่เราแก้ไข
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ข้อ 2.1 เราก็รับรองไปแล้วไม่ใช่
เหรอครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เราขอแก้ไขเฉย ๆ แต่เรามาขอรับรอง
ครั้งนีค้ รับ อันนีถ้ ือว่าเรารับรองในข้อ 2.1 นะครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบู รณ์ คุรุภ ากรณ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอบคุณครับท่านประธาน ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ผมขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
จานวน 3 คน เข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ดังนี้ 1. นายสามารถ พุทธา
2. นายบุญทรง ชุ่มแสง 3. นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ นายจรูญ เติงจันต๊ะ
และนายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เป็นผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าทีป่ ระชุมมีมติให้ นายสามารถ พุทธา, นายบุญทรง ชุ่มแสง, นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปางครับ
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มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ดังนี้
1. นายสามารถ
พุทธา
2. นายบุญทรง
ชุ่มแสง
3. นายกรณฐพรครองภพ
สท้านไตรภพ
5.2 เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง จานวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จานวน 3
คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จานวน
3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภา
เทศบาลนครล าปางพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 (1) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือก จานวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้ 1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่ น 4) แต่งตั้งคณะอนุก รรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
เหตุผล
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปางที่สภาเทศบาลนคร
ล าปางได้ คั ด เลื อ กจากสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน โดยได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
นายกเทศมนตรีนครลาปาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีได้พ้นจาก
ตาแหน่ งสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปางด้ ว ยเหตุอื่ น ตามประกาศคณะกรรมการการเลือ กตั้ง เรื่ อ ง
กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 สภาเทศบาลนครลาปางจึงต้อง
ดาเนินการคั ด เลือกสมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง จานวน 3 คน เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลาปาง
แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปางแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยให้
มีวาระอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (สิน้ สุดวันที่ 15 มกราคม 2566)
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครลาปาง จานวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครลาปางต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิป รายหรือจะเสนอรายชื่อ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง เข้ าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อ ยเอกศัก ดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ในญัตติที่ 5 ข้อ 5.2 เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
นครล าปาง จานวน 3 คน เข้าร่ว มเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ลาปาง ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในข้อ 80 ผมสั งเกตเห็นว่าในสภาแห่งนี้ อาจจะสับ สนหรือยั งไม่เข้าใจว่า ท าไม
ประธานไม่ขอมติ ว่าให้ความเห็นชอบทั้งสามท่ า น ตามที่ มี ผู้ เ สนอเป็นคณะกรรมการนี้ ก็อยู่ในข้อ 80
เขียนไว้ว่า “เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามที่ประชุมท้องถิ่นว่า ในเรื่องที่มผี เู้ สนอนั้น จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย” ในความเข้าใจของผมก็คือ ไม่ต้องขอมติแล้วครับ ถ้าไม่มี
ผูใ้ ดเสนอเป็นอย่างอื่น ถูกต้องนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธ านสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายกรณฐพรครองภพ
สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้ านไตรภพ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอเสนอผูเ้ ข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครลาปาง จานวน 3 คน ดังนี้ ท่านที่ 1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ท่านที่ 2. นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์ ท่านที่ 3. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ นายบุญทรง ชุ่มแสง
และนายวันชนะ สุวรรณเนตร เป็นผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
เมื่ อ ไม่ มี ถือว่าที่ประชุมมี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์, นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ และ
นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 3 คน เป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลาปาง ดังนี้
1. นายสมบูรณ์
คุรุภากรณ์
2. นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์
3. นายเสริมเกียรติ
ชูวัฒนกูล
5.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง จานวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดขี องเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จานวน 2
คน เข้าร่ว มเป็นคณะกรรมการประเมินผลตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาลนครลาปาง เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
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นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จานวน 2
คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขี อง
เทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภา
เทศบาลนครล าปางพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 2 คน เข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลาปาง
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะนา
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 กาหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
อานาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุผล
ด้วยคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาลนครลาปางที่สภาเทศบาลนครลาปางได้คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จานวน 2
คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้พ้นจากตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางด้วยเหตุอ่นื ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ตามหนัง สือสั่ งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุ มภาพันธ์ 2548 สภา
เทศบาลนครล าปางจึงต้องด าเนินการคั ดเลือกสมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง จานวน 2 คน เพื่อให้
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นายกเทศมนตรีนครลาปางแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดขี องเทศบาลนครลาปาง
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครลาปาง จานวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขี องเทศบาลนครลาปางต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิ ป รายและเสนอชื่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง เข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการประเมิ น ผลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ เชิญ นางสาวสรัญญา
เจนวานิชกุล
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครลาปาง ขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลตาม
หลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารบริ ห ารกิ จการบ้า นเมือ งที่ดี ข องเทศบาลนครล าปาง จ านวน 2 คน ดั ง ต่อ ไปนี้
1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี 2. นายวันชนะ สุวรรณเนตร ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ นายเสริมเกีย รติ
ชูวัฒนกูล และนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ เป็นผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี และนายวันชนะ สุวรรณเนตร ร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขี องเทศบาลนครลาปาง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลาปาง ดังนี้
1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี
2. นายวันชนะ
สุวรรณเนตร
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5.4 เรื่อง เสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลาปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 เรื่อง
เสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลาปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางเป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลาปาง เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลาปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางเป็นกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้ า พเจ้ า นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสั น ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครล าปาง ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง
ให้สภาเทศบาลนครลาปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครลาปาง
หลักการ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับ สนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ข้อ 12 (3) กาหนดให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส ภาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มอบหมาย จ านวน 2 คน เข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้ 1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจาปี
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจ กรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนตามข้อ 10 3) ออกระเบียบที่จาเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือ แย้ง
กับประกาศ 4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือ
หน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 5) ให้คาแนะนาการจัดทาข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิ น และ
เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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เหตุผล
เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลาปางที่สภาเทศบาล
นครลาปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครลาปาง จานวน 2 คน ตามคาสั่งเทศบาลนครลาปางที่ 1787/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมี
วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีได้พ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางด้วยเหตุอื่น ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กาหนดให้มกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประกาศ
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ข้อ 12
(3) สภาเทศบาลนครลาปางจึงต้องดาเนินการพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จานวน
2 คน เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลาปางแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
ลาปางแทนตาแหน่งที่ว่างโดยให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (สิ้นสุดวันที่
23 พฤศจิกายน 2565) และแจ้งให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ
ดังนั้น ขอได้โ ปรดนาเสนอต่อที่ป ระชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณามอบหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จานวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกั นสุขภาพ
เทศบาลนครลาปาง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิป รายและเสนอรายชื่อสมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง เป็น กรรมการกองทุ นหลัก ประกั น สุข ภาพ
เทศบาลนครลาปาง เชิญครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนคร
ลาปาง ขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
ลาปาง จานวน 2 คน ดังนี้ 1. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา 2. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล ขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ นางรัญจวน คาพิชัย
และนายสุพจน์ มูลบ้านดง เป็นผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา และนางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล เป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลาปาง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จานวน 2 คน เป็นกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลาปาง ดังนี้
1. นางสาวพัชรี
ลออเลิศลักขณา
2. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
5.5 เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ขอรั บ ความเห็ น ชอบต่ อ สภาเทศบาลนครล าปางแต่ ง ตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 1 คน ร่วมเป็น
คณะกรรมการการศึกษา
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.5
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครลาปางแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน และ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 1 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนคร
ลาปาง เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรือ่ ง ขอเสนอญัตติ ขอรั บ ความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครลาปางแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน
และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 1 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของ
เทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสั นติก าร นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่อง ขอรับ
ความเห็นขอบต่อสภาเทศบาลนครลาปางแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน จานวน 1 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครลาปาง ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้
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หลักการ
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรของส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16 (9) กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา
และพระราชบัญญั ติก ารศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม มาตรา 41 กาหนดให้องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี สิ ท ธิ์ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ ใดระดั บ หนึ่ ง หรื อ ทุ ก ระดั บ ตามความพร้ อ ม ความ
เหมาะสมและความต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 /
ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ได้กาหนดแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึก ษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ โดยให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระในการดารงตาแหน่ง
คราวละ 4 ปี ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ก ารจัด การศึก ษาขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นมีทิศ ทางที่ สอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
เหตุผล
ด้วยคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครลาปาง ที่สภาเทศบาลนครลาปางได้ให้ความ
เห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2559
ในวั นที่ 27 กั นยายน 2559 ได้หมดวาระลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ก ารดาเนินภารกิจด้านการศึกษา การ
กาหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมของเทศบาลนครลาปาง รวมถึงให้การจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของเทศบาลนครลาปาง (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ขอเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้การ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครลาปาง (พ.ศ. 2566 – 2570) ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ เทศบาลนครลาปางจึงขอเสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณา ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1. คุณจริยา
วิไลวรรณ
2. คุณคนึงนิตย์ วันนิตย์

ประธานมูลนิธิชุมชนลาปาง
ผอ. กศน. จ. ลาปาง

ผูท้ รงคุณวุฒิ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ

ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ในการขอรับความเห็นชอบ
ผูท้ รงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติ ข้อ 5.5 เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครลาปางแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน และหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนจานวน 1 คน ร่วมเป็ น คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครลาปาง ซึ่งได้เสนอ
ชื่อ คุณจริยา วิไลวรรณ ประธานมูลนิธิชุมชนลาปาง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อานวยการ
กศน.จังหวัดลาปาง หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบครับ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียง ในญัตตินี้สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางเห็นชอบจานวน 20 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด
ออกเสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตัง้ คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครลาปาง ดังนี้
1. คุณจริยา
วิไลวรรณ ประธานมูลนิธิชุมชนลาปาง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
2. คุณคนึงนิตย์ วันนิตย์
ผูอ้ านวยการ กศน.จังหวัดลาปาง หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
5.6 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมั ติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองคลัง)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระข้อ 5.6 เรื่อง
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองคลัง) เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
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ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองคลัง)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
เป็นเงินจ านวน 797,670.- บาท (เจ็ด แสนเก้า หมื่น เจ็ด พันหกร้อ ยเจ็ด สิบ บาทถ้ วน) สาหรับ ใช้ใ นงาน
สานักงาน (กองคลัง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 797,670.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองคลัง) เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
เหตุผล
ด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับสานักงานของกองคลัง เทศบาลนครลาปาง มีจานวนไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและมีความชารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ซึ่งได้ใช้งานมาเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อ
ประสิท ธิ ภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ก ารปฏิบัติราชการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดทาบริการสาธารณะตามภารกิจอานาจและหน้าที่ของเทศบาล
นครลาปาง ตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลนครลาปางจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว
แต่เนื่องจากเทศบาลนครลาปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ จึงจาเป็นต้องโอนลดเงิน งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของกองคลัง
เทศบาลนครลาปาง ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดาเนินโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร งบประมาณตั้งไว้
จานวน 59,395,466 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
59,395,466.- บาท
ขออนุมัตโิ อนลด
797,670.- บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
58,597,796.- บาท
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 797,670.-บาท
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้
รายการค่าครุภัณฑ์ท่เี สนอขออนุมัตโิ อนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
รายการ
ลาดับที่
1
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ตากว่
่ า 36,000 บีทยี ู จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 46,100 บาท
2
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ตากว่
่ า 30,000 บีทยี ู จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 39,700 บาท
3
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ตากว่
่ า 24,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง
4
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิว้ จานวน 1 เครื่อง
5
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือ่ นกระจก จานวน 9 ตู้ ๆ ละ 4,200 บาท
6
โต๊ะทางาน ชนิดเหล็ก จานวน 3 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท
7
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
8
เก้าอีท้ างาน จานวน 5 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
9
เครื่องคานวณ จานวน 1 เครื่อง
10 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท
11
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
12 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 8 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท
13 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
14 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท
15 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้ จานวน 1 เครื่อง
16 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท

งบประมาณ
จานวน 92,200 บาท
จานวน 119,100 บาท
จานวน

32,400 บาท

จานวน 3,820 บาท
จานวน 37,800 บาท
จานวน 18,000 บาท
จานวน 3,500 บาท
จานวน 15,000 บาท
จานวน 2,950 บาท
จานวน 80,000 บาท
จานวน 66,000 บาท
จานวน 176,000 บาท
จานวน

75,000 บาท

จานวน

10,400 บาท

จานวน
จานวน

3,700 บาท
10,000 บาท
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17
18

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท
จานวน 34,800 บาท
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1
จานวน 17,000 บาท
จานวน 1 เครื่อง
รวมทั้งสิน้ 18 รายการ จานวน 797,670 บาท
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี)้

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดังนั้น ขอได้โ ปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโ อนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของกองคลัง เป็นเงินจานวน 797,670.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่น
เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชีแ้ จงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา
เทศบาลนครลาปาง ระเบียบที่เกี่ยวกับญัตติที่ทางผู้บริหารได้เสนอ ในการโอนลดงบประมาณและโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ตามญัตตินี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ซึ่งบัญญัติวา่ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
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ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” ซึ่งในญัตตินี้ที่ทางผู้บริหารได้เ สนอเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จึงเป็นอานาจพิจารณาอนุมัตขิ องสภาท้องถิ่น จึงขอนาเรียนที่ประชุมได้ใช้พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาฯ ท่ า นใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านประธานครับ ผมเห็นด้วย
ในญัตตินี้ เนื่องจากได้รับฟังจากทางฝ่ายบริหารชี้แจงถึงความจาเป็น ที่จะต้องจัดซื้อจัดหารายการวัสดุ
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 18 รายการ ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็ ได้แจ้งว่า นานแล้วที่ไ ม่ไ ด้ซื้อของใหม่ ทดแทน แต่ผม
อยากจะตั้ ง ข้ อ สั ง เกตกั บ ทางฝ่ า ยบริ ห าร ในการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ให้ ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพเป็ น ส าคั ญ
เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ วัสดุเหล่านี้ในท้องตลาดมีมากมายหลายยี่ห้อ ซึ่งบางยี่ห้อที่พบมาก็คือ ใช้ได้ไม่นาน
หรืออาจจะนานถึงแค่อายุการรับประกันเท่านั้น สองปีหลังจากนั้นอาจจะสิ้นสภาพหรือว่าใช้การไม่ได้ ก็ขอ
ฝากในประเด็นนี้ ให้ฝ่ายบริหารช่วยรับไว้พิจารณา ก็คือ เรื่องคุณภาพรวมถึงความน่าเชื่อถือ ในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ที่มมี านานและเชื่อถือได้ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิก สภาฯ ท่านใดจะอภิป ราย
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติในญัตติ
ข้อ 5.6 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับ ใช้ในงานสานัก งาน (กองคลัง) สมาชิก ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 23 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 23 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงาน
สานักงาน (กองคลัง), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
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5.7 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมั ติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.7
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เชิญ
ผูบ้ ริหารครับ
นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผูแ้ ถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
เป็ น เงิ น จานวน 762,400 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสองพั นสี่ร้อยบาทถ้วน) สาหรั บ ใช้ ใ นงานสานักงาน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 762,400 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สาหรับใช้
ในงานส านั ก งาน (กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อม) เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
เหตุผล
ด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับสานักงานของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลาปาง มีจานวน
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีความชารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานซึ่งได้ใช้งานมาเป็น
เวลานานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดทาบริการสาธารณะตามภารกิจอานาจ
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และหน้า ที่ข องเทศบาลนครล าปางตามที่ ก ฎหมายก าหนด เทศบาลนครล าปางจึง มี ความจาเป็ นต้ อ ง
ด าเนิ น การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว แต่ เ นื่ อ งจากเทศบาลนครล าปางไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ การนี้
จึงจาเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลาปาง ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุ ดหนุน รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย
ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ตัง้ ไว้เป็นเงินจานวน 59,395,466 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 58,597,796 บาท
ขออนุมัตโิ อนลด
762,400 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 57,835,396 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานสาธารณสุข และแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 762,400 บาท
(เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสี่รอ้ ยบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้
รายการค่าครุภัณฑ์ท่เี สนอขออนุมัตโิ อนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายการ

ลาดับที่
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
1
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ตากว่
่ า 36,000 บีทยี ู จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 46,100 บาท
2
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ตากว่
่ า 24,000 บีทยี ู จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท
3
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ตากว่
่ า 18,000 บีทยี ู จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 27,800 บาท
4
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ตากว่
่ า 26,000 บีทยี ู จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 36,000 บาท
5
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ตากว่
่ า 30,000 บีทยี ู จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 39,700 บาท
6
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด

งบประมาณ

จานวน

92,200 บาท

จานวน

64,800 บาท

จานวน

194,600 บาท

จานวน

216,000 บาท

จานวน

119,100 บาท

จานวน

17,000 บาท
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7

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน
4,300
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
8
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
จานวน
2,500
งานโรงพยาบาล
9
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน
34,000
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท
10
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน
8,600
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
11
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
จานวน
5,000
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
12
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน
4,300
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
รวมทั้งสิน้ 12 รายการ จานวน 762,400
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี)้

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดังนั้น ขอได้โ ปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโ อนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุด หนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใ นงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงินจานวน 762,400 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสองพัน
สี่รอ้ ยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาฯ ท่ า นใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครลาปาง ได้ฟังจากฝ่ายบริหาร ถึงเหตุผลที่จะซื้ออุปกรณ์ใหม่ แต่ละชิ้นแต่ละอย่าง มาดูแล้วผมก็เห็น
ด้วยครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีที่มวี ิสัยทัศน์กว้างไกล ที่คานึงถึง
อุปกรณ์การใช้งาน การดาเนินงาน งานต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ถ้าจะทาให้สาเร็จได้จริง ๆ ก็ต้องอยู่ที่อุปกรณ์ด้วย
นะครับท่านประธาน อย่างเช่น โต๊ะ เก้าอี้ แอร์ ประเภทนี้ บางคนก็ยังสงสัยว่าทาไมจะต้องเปลี่ยนใหม่ ทั้ง ๆ
ที่ของเก่าก็ยังใช้ได้ประมาณนั้น ผมก็ได้เป็นสมาชิกสภาฯ ในที่แห่งนี้มาสองสมัยแล้ว ผมก็ได้สังเกตอุปกรณ์
แต่ละชิ้นแต่ละอย่างในสานักงานเทศบาลของเรา ก็มีคุณภาพอย่างที่เหตุผลฝ่ายบริหารอ้างมา แล้วทั้งนี้
ทั้งนั้นผมก็ ขอขอบคุ ณผู้อภิป รายเมื่อสั ก ครู่ ก็ ขอให้ท างฝ่ายบริหารคานึงถึงคุณภาพงาน คุณภาพของ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่เราจะจัดซื้อ ตรงนี้ด้วย แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่เทศบาลของเราทุก ๆ ท่าน
ที่มขี วัญและกาลังใจที่ทางานให้กับเทศบาลของเรา และได้บอกเหตุผล สาเหตุ ที่ผ่าน ๆ มาทางานได้ไม่เต็ม
ร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่ง อุปกรณ์ต่าง ๆ อาจจะล้าสมัย ไป จะทางานอะไรก็อาจจะไม่ตรง
เป้ า หมาย ทางฝ่ า ยบริ ห ารก็ ค งจะเห็ น ความส าคั ญ ตรงนี้ เลยขอเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ใ หม่ กั บ การที่ เ ราจะ
ดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารด้วย ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านต่อไป เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่ า นสมาชิ ก สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ผมก็ได้เห็นญัตติของฝ่ายบริหาร เรื่องการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารเสนอมา ค่าครุภัณฑ์เขาก็ได้แนบ QR Code ตามเอกสารถึงสมาชิกสภาฯ ก็ มี บั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ก็เป็นการประหยัดกระดาษไปอีกอย่างหนึ่ง ทางสมาชิกสภาฯ ก็จะได้เข้าไปดูว่า ค่าครุภัณฑ์ที่เขาเสนอราคา
มานี้กับราคากลาง ผมดูแล้วก็ถูกต้องและเป็นไปได้ แต่ผมอยากจะเรียนว่า เพื่อให้การลงมติเห็นชอบไม่
เห็นชอบ บังเอิญญัตติตรงนี้ฝ่ายบริหารไม่ได้นาเอกสารเสนอมาว่า ตามใบขวางที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ว่า
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เป็นไปตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808/.2ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุ น ายน 2558 หนังสื อตั ว นี้ ไ ม่ ไ ด้ แนบมาให้ สมาชิ ก สภาฯ เขาพิจ ารณาประกอบ ผมอยากเสนอท่า น
ประธานว่า จะแจ้งให้เจ้าของญัตติหรือฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือนี้ว่า กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เขาได้มีหนังสือให้คาแนะนาหรือซักซ้อม หรือทาความเข้าใจว่าเป็นอย่างไร ท่านประธานจะ
อนุ ญ าตให้ ท างฝ่า ยบริ หารได้ ชี้ แจงหนั งสื อ เรื่ องนี้ ให้ สมาชิ ก สภาฯ แห่ ง นี้ไ ด้ ป ระกอบในการพิ จ ารณา
ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านต่ อ ไป เชิ ญ นางสาวมทีรา
สัทธาธิก
นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ในส่วนหัวข้อตรงนี้ ดิฉันอยากจะขอให้ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยชี้แจงเกี่ยวกั บ
รายการครุภัณฑ์ที่เสนออนุมัติโอนจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในส่วนงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ส่วนเครื่องปรับอากาศ มีการตั้งงบไว้ถึง 20 เครื่อง ในคราวเดียวกัน
ใช้งบประมาณสาหรับเครื่องปรับอากาศ 686,700 บาท อยากให้ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วย
ชีแ้ จงถึงเหตุผลและความจาเป็นในการซื้อเครื่องปรับอากาศคราวนีด้ ้วย ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายบริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กรุณาตั้งข้อสังเกต
ที่ ซั ก ถามเมื่ อ สั ก ครู่ ผมจะขอตอบในภาพรวมก่ อ น ในญั ต ติ ตั้ ง แต่ ข้ อ 5.6 ลงไป เป็ น เรื่ อ งโอนลดเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ส่วนใหญ่ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ เห็นก็จะเป็นค่าครุภัณฑ์ ในระยะ 7 – 8 ปี ที่ผ่านมาไม่ว่า
จะเป็นกองหรือสานัก กองคลังหรือ สาธารณสุข ศึกษา สวัสดิการสังคม สานักการช่าง ทุก ๆ กอง ทุก ๆ
สานักของเทศบาลนครลาปางแห่งนี้ไม่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ เครื่องใช้เหล่านี้เลย เราอยู่ในสภาวะที่
เรียกว่า ทั้งกาลังคนก็ understaffed ผมประชุมกรอบอัตรากาลังไป เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ยกตัวอย่างสานักการ
ช่าง เมื่ อ 8 – 9 ปีก่ อน ตอนท่า นอดี ต ผอ.จ าเนี ย ร สานัก การช่ างเดิม แต่ ตอนนี้เ ป็ นที่ป รึก ษาตอนนั้ น
อัตรากาลังของสานักช่างมีอยู่ 230 กว่าคน ตอนนี้เหลืออยู่ 156 เราขาดอัตรากาลังของสานัก การช่างไปถึง
60 กว่าคน อันนีไ้ ม่รวมของกองอื่นนะครับ แล้วถ้าพูดถึงเครื่องปรับอากาศนะครับ ถ้าทุกท่านได้มีโอกาสลง
ไปดูเครื่องปรับอากาศทุกตัวของเทศบาลนครลาปาง ตั้งแต่เป็นเทศบาลลาปางบางเครื่องมีอายุมาตั้งแต่ปี
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2538 ไม่เคยเปลี่ยนนะครับ แอร์ทั้ ง หมดในเทศบาล ก็อ ายุ ป ระมาณ 20 กว่าปี ตั้งแต่พ.ศ. 2538, 2542
ซ่ อ มแล้ ว ซ่ อ มอี ก หน้ า กากหลุ ด แอร์ ไ ม่ เ ย็ น เจ้ า หน้ า ที่ นั่ ง ท างานน้ าแอร์ ห ยดใส่ หั ว นี่ เ ป็ น เรื่ อ งของ
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งไม่เคยได้รับการเปลี่ยนหรือจัดสรรใหม่ ซึ่งจริง ๆ 200 ถึง 300 ตัว ถ้าเราทาไปเรื่อย ๆ
ปีหนึ่ง 30 ตัว 40 ตัวทยอยทา แม้กระทั่งในห้องประชุมของกองสาธารณสุขเอง ก็จะเห็นว่ามีสภาพแย่มาก
นั่งประชุมแทบจะไม่มคี วามเย็นเลย ห้องท่านนายกเทศมนตรีเปิดมา 2 ชั่วโมงก็ไม่เย็นเลย ซ่อมยังไงก็ไม่ฟื้น
ถ้าเราเปลี่ยนปีละ 30 ถึง 40 ตัว 7 - 8 ปี เราสามารถเปลี่ยนได้หมดแล้ว ผลพวงที่ได้คือ การประหยัดค่า
ไฟฟ้า ตอนนี้แอร์ระบบใหม่ ๆ ระบบ Inverter ที่เป็นมิตรกับสิ่ ง แวดล้ อ มค่าไฟฟ้าก็จะลดลงอย่างมหาศาล
แอร์ บ างเครื่ อ งค่ า ซ่ อ มแพงกว่ า ค่ า แอร์ ไ ปแล้ ว อั น นี้ ใ นส่ ว นของเครื่ อ งปรั บ อากาศ ส่ ว นของ laptop
คอมพิวเตอร์ ผมก็จะขออนุญาตวกกลับไปหาสานักการช่างอีก สานักการช่างซื้อตั้งแต่ 8 – 9 ปีก่อน แล้วก็
ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกัน ทีนี้ส่วนของสานักการช่างจะยุ่งนิดหนึ่ง เพราะว่าจะต้องมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่
ต้องอัปเดตเรื่อย ๆ ไม่วา่ จะเป็น AutoCAD, Microfeap หรือการวิเคราะห์โครงสร้าง ซึ่งเราไม่เคยอั ปเดตเลย
เราทางานช้ามากในขณะที่ภาระงานของเราเยอะ ปริ้นเตอร์ก็ไม่มี หมึกพิมพ์ก็ไม่มี เขาก็พยายามขอแต่ก็
ไม่ได้รับการจัดสรร เลยมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ เขาก็แก้ไขโดยการช่วยตัวเองคือ เอาเครื่องส่วนตัวมาใช้
ที่สานักงานเทศบาล นี่ก็จะเกี่ยวกับ laptop คอมพิวเตอร์ส แกนเนอร์ ทั้งหลายที่เกี่ยวกับอันนี้ มันไม่ใช่ของ
สานักการช่างสานักเดียว ทุกกอง ทุกสานั กจะเป็นแบบนี้หมด มันเกิดภาวะที่อัดอั้น อันที่สามก็คือ เรื่อง
Incompetent เราไม่เคยส่งพนั ก งานของเราไปอบรมที่ไหนเลย การพั ฒ นาความรู้ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะ
นาเข้ามาทางานเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร ประกอบกับนโยบายของท่านนายกฯ ที่ท่านได้แถลงต่อ
สภาว่า เราจะทาบ้านของเราที่นี่ให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน ถ้าเราบอกว่า เราประกาศว่า เราจะทา
ให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน ที่ทางานเราตรงนี้บ้านเราตรงนี้ เรายังไม่มีความสุขกันเลย พนักงาน
ท างานแอร์ ไ ม่ เ ย็ น น้าแอร์ ต กใส่ หั ว เครื่อ งเปิ ด มาก็ ห มุ น อยู่ อ ย่า งนั้ น รอ 10 นาทีก็ ยั ง เข้ า ไม่ ไ ด้ ระบบ
อินเตอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้ แล้วเราจะไปอาสาว่าจะทาให้ข้างนอกมีความสุข ผมว่าก็คงเป็นไปไม่ได้ อันนี้คือ
ในส่วนของภาพรวมที่ผมจะขออนุญาตเล่าสู่กันฟัง ส่วนรายละเอียดของวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหลายก็เป็นไปตาม
มาตรฐาน ท่านนายกฯ บอกว่าเรามาทางานการเมือง มันก็เป็นหัวโขนชั่วครู่ อยู่สี่ปีเราก็ไป เราไม่สร้างภาระ
สร้างบาปกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ให้เขาเดือดร้อนกับเราในสิ่งที่ผิด ในส่วนของมาตรฐานครุภัณฑ์หรือการ
จัดซื้อจัดจ้าง ความจาเป็นต่าง ๆ ที่ว่าทาไมต้องเยอะ ผมจะขออนุญาตท่านประธานจะให้ท่านปลัดหรือ
ผู้อานวยการกองหรือสานักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่นาเสนอ ผมเชื่อว่ามีข้อมูล มีภาพประกอบในการขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ครั้งนี้ ขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ปลัดเทศบาลนครลาปาง
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่าน
สมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ท่ า นคณะผู้ บ ริ ห ารและผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ที่ เ คารพทุ ก ท่ า น กระผม
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนการประชุมในครั้งนี้ จะเห็น
ว่าญัตติหลัก ๆ ก็มีสองญัตติ ญั ตติที่หนึ่งคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการในรูปแบบต่าง ๆ ญัตติที่สองก็เป็น
ญัตติที่โอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สาหรับวันนี้ ถ้าเห็นอย่างที่ท่านรองนายกฯ ได้อธิบาย
ไปแล้ว ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมสั้น ๆ ก็สืบเนื่องจากผมเองก็ขออนุญาตพูดความในใจนิดหนึ่ง ในฐานะ
สภาแห่งนี้ที่เราต้องทางานร่วมกัน ไม่ว่าฝ่ายบริหาร ไม่ว่าฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
ตามโครงสร้างหลักเราจะเห็นว่าฝ่ายบริหารก็มีปลัดเทศบาลและสานักกองต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องไม้
เครื่องมือในการนานโยบายไปแปลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราตามนโยบายของผู้บริหารแต่ละ
คณะผมเองย้ายมาอยู่นี่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ขณะนี้ก็สองปีกว่าผมได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งใน
การทางานโดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือในการทางาน ขออนุญาตใช้คาพูดว่าบางครั้งก็สลดใจเหมือนกัน
แอร์ของเราอย่างที่ท่านรองนายกฯ อธิบายเกื อบ 20 ปี ลูกน้องผมบางคนต้องหิ้วคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมา
สิ่งต่าง ๆ เหล่านีถ้ ือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในเชิงบริหาร เราที่ผ่านมาด้วยความเคารพ เราก็เคารพในการ
ตัด สินใจของคณะผู้บ ริหารทุกชุดที่เ ข้ามาทางานที่นี่ ผมเองในฐานะหัวหน้าส่วนการท างาน ก็ พยายาม
ขับเคลื่อนนโยบายตามที่คณะผู้บริหารแต่ละชุดทามา แต่บางครั้งเราก็มีความรู้สึกอย่างที่ท่านรองนายกฯ
บอกบ้านเราเองยังไม่มีความสุขเท่าไหร่เลย อันนี้ด้วยความเคารพส่วนรายละเอียดการจะชี้แจงในแต่ละ
อย่าง สิ่งที่วันนี้ได้ขอมาคือ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในสานักงาน แต่ยังมีครุภัณฑ์อีกส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ในงานสนาม
ซึ่งเราเรียกว่างานโยธา วันนี้ยังไม่ได้นาเสนอแต่ในอนาคต ผมจะขออนุญาตนาเสนอต่อที่ประชุมสภาในครั้ง
ต่อ ๆ ไป อัน นั้นก็ เ ป็นเครื่อ งไม้ เ ครื่อ งมือ ที่สาคัญ ในการท างานของเรา เราเองต้ องยอมรับ ว่าหลายปี
โดยเฉพาะผมสองปี เราก็ จ าเป็ น ต้ อ งท าตามสภาพของเรา วั น นี้ ก็ ต้ อ งขอกราบขอบพระคุ ณ ท่ า น
นายกเทศมนตรี ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ที่ท่านได้ให้โอกาสในครั้งนี้ และผมขอกราบขอบพระคุณสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านที่จะร่วมพิจารณาในครั้งนี้ ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดาเนินการในครั้งนี้ เป็นไปด้วย
ความยินดีและจะทาให้เราทางานอย่างมีความสุข ผมขออนุญาตชีแ้ จงสัน้ ๆ เท่านี้ ขอบคุณมาก
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมไหมครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
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นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครล าปางก็ ต้อ งขอขอบคุ ณ ท่า นปลั ด ที่ ชี้แจงถึ งความจ าเป็นของวัสดุ อุป กรณ์ ก ารท างานในส่วนของ
เทศบาลและท่านรองนายกฯ ท่านกิตติ จิวะสันติการ ที่เห็นความสาคัญของงานตรงนี้ แต่ผมฟังดูแล้วก็ขอ
ฝากอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธาน แอร์ 20 เครื่องที่ท่านขออนุมัติมาตรงนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับห้องประชุม
สภาของเราหรือเปล่า ผมรู้สึกว่าในห้องประชุมสภาของเรากลับตรงข้ามครับ ท่านประธาน เย็นมากไม่
เหมือนส่วนสานัก กองอื่น ๆ ที่ ไม่มีความเย็น แต่ของเราเย็นมาก ถึงกับสั่นเลยครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ
ยังแซวผมเลยครับว่า ท่านสท.สมหมายฯ คุณกลัวอะไรหรือถึงสั่นอยู่นั่นแหละ ความจริงไม่ใช่กลัวอะไร
เป็นความหนาวของแอร์นะครับ ก็ขอฝากตรงนีด้ ้วย ช่วยปรับด้วยครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายต่อ
ผมขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ชีแ้ จงถึงข้อระเบียบที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเมื่อสักครู่นะครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุ ก ารสภา
เทศบาลนครลาปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
รวมทั้ ง ที่แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 19 เลขานุ ก ารสภาท้อ งถิ่น มี ห น้ า ที่
ดังต่อไปนี้ ใน (2) “ชีแ้ จงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น” เมื่อสักครู่นะครับท่านสมาชิก
สภาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ซึ่งไม่ได้แนบมาในญัตติที่เสนอต่อสภา กรณีหนังสือฉบับนี้ เป็นหนังสือ ที่กาหนด
แนวทางของการจัดทางบประมาณรายจ่าย ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งแนวทาง
ปฏิบัติในการจาแนกประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้จาแนก
พั ส ดุ อ อกมาเป็นประเภทของวั ส ดุ คงทน ประเภทของวัสดุที่ใช้งานทั่วไป และก็ประเภทของครุภัณฑ์
ซึ่งครุภัณฑ์ที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมในญัตตินี้ มีบางส่วนจะเป็นครุภัณฑ์ที่ได้กาหนดไว้โดยชื่อ ในบัญชีให้มี
สภาพเป็นครุภัณฑ์ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนด เพราะฉะนั้นหนังสือฉบับนี้ถือ
เป็ น หนั ง สื อ ที่จาแนกว่าส่วนไหนเป็นวัสดุ ส่ ว นไหนเป็นครุภัณฑ์ เพราะว่าถ้าเป็นวัสดุก็คือ ใช้แล้วหมดไป
ไม่ต้องนาเข้าเสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติ ส่วนถ้าเป็นครุภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน การที่จะ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลจึงขอนาเรียนชี้แจง
ต่อสภา ขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ
แล้วนะครับ จะมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ในญัตติ 5.7 เรื่อง ขอ
เสนอญั ตติ ขออนุมัติโ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 22 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 22 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงาน
สานักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 2 คน
5.8 เรื่อ ง ขอเสนอญั ตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.8
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผูแ้ ถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัต ติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดินและ
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สิ่งก่ อสร้าง เป็นเงินจานวน 126,000 บาท (หนึ่ งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินจานวน 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) ซึ่งเป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
เหตุผล
ด้วยอาคารสานักงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครลาปางมีความชารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้
งาน ซึ่งได้ใช้งานมาเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม เพื่อส่งเสริมและ
สนับ สนุน ให้ ก ารปฏิบั ติร าชการเป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิ ภาพ ประสิ ท ธิผ ล และทัน ต่อการจั ดท าบริ ก าร
สาธารณะตามภารกิจอานาจและหน้าที่ของเทศบาลนครลาปางตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลนครลาปาง
จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนคร
ลาปางไม่ได้ตั้งงบประมาณ เพื่อการนี้ จึงจาเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงการปรับ ปรุงระบบจาหน่า ยไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่ บ ริเ วณถนนดวงรัตน์ ถึ งห้าแยก
ประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ตั้งไว้เป็นเงินจานวน 59,395,466 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 57,835,396 บาท
ขออนุมัตโิ อนลด
126,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 57,709,396 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานสาธารณสุ ข งานบริหารทั่วไปเกี่ย วกั บ สาธารณสุข งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้า ง
โครงการปรั บ ปรุ ง ห้ องปฏิ บัติ ง านรองนายกเทศมนตรีน ครล าปาง ชั้ น 3 อาคารกองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม เป็นเงินจานวน 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี)้
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดังนั้น ขอได้โ ปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโ อนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลาปาง เป็นเงินจานวน 126,000 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายเชิญครับ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่
ฝ่ายบริหารได้ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ในจานวนเงิน 126,000
บาทนั้น ท่านประธานครับตามที่ผมได้สัมผัสในห้องต่าง ๆ ของผู้บริหาร ก็พบว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ บางส่วน
บางอย่างก็ยังใช้ได้อยู่ โดยเฉพาะพื้นที่ปูห้องต่าง ๆ ยังใช้ได้อยู่ และแอร์บางส่วน โดยเฉพาะห้องนายกฯ
ก็จะเย็นมากตามที่ผมได้ไปสัมผัสมา แต่ มีบางส่วนยอมรับว่าก็ชารุดเช่นกัน อันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างที่ท่าน
รองนายกฯ พูดไปว่า อาจจะซื้อมานานและไม่ได้จัดสรรเงินในส่วนนี้ไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมาย้อนดูถึงความ
จาเป็นที่สุดในขณะนีก้ ็คือ พี่นอ้ งประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการทามาหากิน ในการเลี้ยงชีพอยู่ในปัจจุบัน
นี้ เพราะว่ า มี ห ลายสิ่ ง หลายอย่ า งโดยเฉพาะผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากโรคในวั น นี้ ก็ มี เ พิ่ ม อี ก สองคน
เพราะฉะนั้ น ผมคิด ว่ า น่ า จะน าเงิ นส่ ว นนี้ ไ ปดู แ ลพี่ น้ องประชาชนในเขตเทศบาลของเราจะดี ก ว่ า ซึ่ ง มี
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ความสาคัญมากกว่าไม่ใช่ว่าห้องท่านรองนายกฯไม่สาคัญผมไม่ได้พูดอย่างนั้น ผมว่ามีความสาคัญน้อย
กว่าที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ผมเห็นพระสงฆ์จาก มจร. นาอาหาร นาสิ่งต่าง ๆ
ไปมอบให้กับประชาชนในจังหวัดลาปางของเรา ก็รู้สึกดีใจ เห็นและก็อนุโมทนาบุญในส่วนนี้ ที่ได้ไปบรรเทา
ทุกข์กับพี่นอ้ งประชาชน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าท่านเห็นความสาคัญกับพี่น้องประชาชนก็ควรจะไปดูแลบ้าง
ในส่วนนี้โดยเฉพาะระยะนี้สาคัญที่สุด อันนี้ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหาร แต่สาหรับที่ของบประมาณเกี่ยวกับ
การปรับปรุงบารุงอะไรต่าง ๆ ในห้องฝ่ายบริหารผมคิดว่ามีความจาเป็นน้อยกว่า ก็ขอฝากไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิก สภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมไหมครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุกท่าน ขอบคุ ณ นะครับที่ท่านได้กรุณาแสดงความคิ ด เห็ น
เมื่อสักครู่ เรื่องแรกก่อน ผมไม่ทราบว่าท่านไปห้องท่านนายกฯ ล่าสุดเมื่อไหร่ ทุกวันนี้ท่านนายกฯ เซ็นหนังสือ
ต้องไปนั่งในห้องรับรอง เพราะที่ห้องทางานของท่านนายกฯ แอร์ไม่เย็นจริง ๆ เรื่องที่สองนอกจากแอร์
ไม่เย็นแล้ว ท่านเคยสังเกตไหมครับว่า ฝาผนังมีน้ารั่วอยู่ มีรอยคราบน้าซึมอยู่ ผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ได้อย่างไร
แล้ววันนั้นช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักมาก อาคารด้านหน้าตั้งแต่ห้องท่านนายกฯ จนถึงชั้นสี่มุมสุดด้านกอง
วิชาการเคยขึน้ ไปไหมครับ ผมว่าเป็นอะไรที่อนาถมาก ท่ออยู่กลางห้อง ฝนตกต้องเอาถังน้าไปรอง พื้นเป็น
กระเบื้องยาง 40 ปีแล้วผมว่า อันนี้ก็เ ป็นความจาเป็นที่ผมเล่าให้ฟังว่า นอกจากน้ารั่วแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับ
สายไฟ ผมว่าอันตรายนะครับ ส่วนเรื่องวัสดุพรม การวิจัยล่าสุดการที่เราอยู่กับพรม มันเป็นสิ่งที่ไม่ดี พรม
เป็นที่กักฝุ่น เชื้อราทั้งวันทั้งคืน มีหลาย ๆ ท่านต้องเสียชีวิตจากเชื้อราในปอด โรคปอดจากพรม เรามา
ประชุมสภาพื้นตรงนี้เป็นพรม แต่เวลาเราประชุมสภาเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ทุกวัน วันละ 8 ชั่วโมง 9 ชั่วโมง 10
ชั่วโมง ปัจจุบันนีว้ ัสดุที่ทาพื้นผิวเขาไม่ใช้พรมกันแล้ว ก็ต้องหาวัสดุอื่นที่ไม่เก็บกักฝุ่น ไม่มีความชื้น ก็เลยขอ
เปลี่ยนเป็นพืน้ ลามิเนตแทนครับ ส่วนเรื่องเครื่องปรับอากาศ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ยังสงสัยอยู่ท่านสามารถ
ไปดูได้ ส่ ว นปั ญ หาเรื่ อ งความเดือดร้อนของประชาชน ทุกวันนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ที่ท่านนายกฯ เข้ า มา เราก็
ทางานเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด เรื่องโควิด ก็ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง มันเป็น
เรื่องโรคระบาดที่เป็นทั้งโลก รัฐบาลเองก็พยายามออกมาตรการทุกวัน ๆ ในมาตรการแก้ไข ลาปางเองก็
เพิ่งทราบข่าวว่าติดใหม่อีกสองรายเมื่อวานนี้ เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ท่านรองนายกสุรพลฯ ท่านก็
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ประสานงานกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอยู่ ในการดาเนินมาตรการป้องกั น ก็ขออนุญาตท่าน
ประธานชีแ้ จงตามนี้ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณฝ่ายบริหารครับ สมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ในญัตติ 5.8 เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบ
ลงทุน ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 21 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุ ม มี ม ติ เห็นชอบ จานวน 21 เสียง อนุมัตใิ ห้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 3 คน
5.9 เรื่อง ขอเสนอญั ตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กอง
สวัสดิการสังคม)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.9 เรื่อง
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองสวัสดิการสังคม) เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองสวัสดิการสังคม)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
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ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
ลดเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง จ่า ยเป็น รายการใหม่ใ นงบลงทุ น
ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 228,800 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) สาหรับใช้ในงาน
สานักงาน (กองสวัสดิการสังคม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 228,800 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อย
บาทถ้วน) สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองสวัสดิการสังคม) เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
เหตุผล
ด้ ว ยครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ส านั ก งานของกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เทศบาลนครล าปาง มี จ านวน
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีความชารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานซึ่งได้ใช้งานมาเป็น
เวลานานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดทาบริการสาธารณะตามภารกิจอานาจ
และหน้า ที่ข องเทศบาลนครล าปางตามที่ ก ฎหมายก าหนด เทศบาลนครล าปางจึง มี ความจาเป็ นต้ อ ง
ด าเนิ น การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว แต่ เ นื่ อ งจากเทศบาลนครล าปางไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ การนี้
จึงจาเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลาปาง ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภู มิ ภ าค
โครงการปรับ ปรุงระบบจาหน่า ยไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่ บ ริเ วณถนนดวงรัตน์ ถึ งห้าแยก
ประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ตั้งไว้เป็นเงินจานวน 59,395,466 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 57,709,396 บาท
ขออนุมัตโิ อนลด
228,800 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 57,480,596 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานสังคมสงเคราะห์ และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
จานวน 228,800 บาท ดังต่อไปนี้
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รายการค่าครุภัณฑ์ท่เี สนอขออนุมัตโิ อนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
กองสวัสดิการสังคม
รายการ

ลาดับที่
งบประมาณ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
1
เก้าอีท้ างาน จานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
จานวน
9,000
2
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ากว่า
จานวน
138,300
36,000 บีทยี ู จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 46,100 บาท
3
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
จานวน
19,500
ขนาดไม่ตากว่
่ า 12,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
4
เก้าอีท้ างาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
จานวน
6,000
5
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
จานวน
22,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
6
เก้าอีท้ างาน จานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
จานวน
12,000
7
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
จานวน
22,000
รวมทั้งสิน้ 7 รายการ จานวน 228,800
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี)้

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 27 “การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดังนั้น ขอได้โ ปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโ อนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานสังคม
สงเคราะห์และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน
จานวน 228,800 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง
ตามที่ ฝ่ า ยบริ ห ารได้ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงานกองสวัสดิการและสังคม จานวนเงิน 228,800 บาทนั้น จริง ๆ
แล้ว ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับการที่ฝา่ ยบริหารได้ให้ความสาคัญกับกองสวัสดิการสังคม เนื่องจากว่ากอง
สวัสดิการสังคม เป็นกองที่ฟังดูแล้วก็คือ เรื่องของสวัสดิการ ส่วนใหญ่ก็จะข้องเกี่ยวกับงานในชุมชน แต่ใน
ส่วนที่เสนอของบประมาณมานี้ ผมมองดูแล้วมันมีส่วนเอาไปจัดซื้อเป็นเก้าอี้ ผมอยากจะได้ข้อมูลหน่อย
ครับ อยากจะเห็นว่า ทาไมต้องซื้อเก้าอี้ แล้วมันมีความสาคัญ ยังไง ถ้ามีข้อมูลผมอยากจะขออนุญาตท่าน
ประธานให้กองสวัสดิการสังคมพอจะมีข้อมูลในเรื่องนี้หน่อยไหมครับ เพื่อที่จะเสนอต่อสภาให้รับทราบ
ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ฝ่ายบริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม ผมขออนุญาตท่านประธานให้ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมเป็น
ผูช้ แี้ จงครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสุ น ทร จวงพลงาม ผู้ อ านวยการกองสวัส ดิ ก ารสั ง คม กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร กระผม นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อานวยการ
กองสวัสดิการสังคม ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ท่านเห็นความสาคัญและให้ความสาคัญกับกอง
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สวัสดิการสังคม ที่เราขอครุภัณฑ์มานั้นมันเป็นยังไง ผมจะขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อย่างนี้ครับว่า ผม
จะขออนุ ญ าตฉายภาพให้ ส ภาแห่ ง นี้ ไ ด้ เ ห็ น ครั บ ว่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ราขอมาไม่ ว่ า จะเป็ น เก้ า อี้ ก็ ดี
เครื่องปรับอากาศก็ดี มันมีสภาพเป็นอย่างไรถึงได้ขอมาครับ (ประธานอนุญาต) ขอบคุณมากครับ จริง ๆ
แล้วที่เราขอมาจะมีเก้าอีอ้ ยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดตัว ซึ่งเขียนว่าเก้าอี้เหล่านี้ เป็นเก้าอี้ที่ใช้มานาน ชารุดทรุด
โทรมเป็นอย่างยิ่ง ตอนนี้เราก็ซ่อมแซมมาโดยตลอด เพราะว่าเวลาเราใช้เราก็ต้องเอาเทปแปะแล้วแปะอีก
เท่าที่ท่านเห็นนี้ ท่านสามารถลงไปดูที่กองสวัสดิการสังคมได้ว่า เก้าอี้แบบนี้ยังมีอยู่ไหม นอกจากนั้นจะเป็น
เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศนี้เราได้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ตอนนี้ก็ 20 ปีแล้วนะครับ ถ้าหากเราดู
อั ต ราการเสื่ อ มราคาทีก่ ระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางเขาให้แค่ 5 ปีครับ เพราะว่าอัตราการเสื่อม
ประมาณ 20% ต่อปี ตอนนีช้ ่างที่มาซ่ อ มบอกว่ า ไม่ควรซ่อมแล้ว เพราะซ่อมไปแล้วอะไหล่ก็หาไม่ได้ น้าก็
หยดลงมาทุกวัน ค่ากระแสไฟฟ้าก็สูงขึน้ เพราะฉะนั้นที่เราขอมาไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ก็ดี เครื่องปรั บอากาศก็ดี
มันไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วจริง ๆ ขอบพระคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
จากที่ท่านได้เห็นการนาเสนอภาพเก้าอี้ ในสานักงานกองสวัสดิการสังคม ผมมองดูแล้วมันน่าอเนจอนาถใจ
มากครับ กองสวัสดิการสังคมต้อนรับผู้นาชุมชน ต้อนรับผู้เดือดร้อน ผู้มีปัญหาในเรื่องสวัสดิการ แต่ พอมา
เจอเก้ า อี้ แล้ ว นั่งไปก็ ต้ องบิ ด ก้ นไป ผมคิดว่ าเรื่องนี้ไ ม่ น่า เกิด ขึ้นในเทศบาลนครล าปาง ผมต้ องกราบ
ขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่มองเห็นถึงความสาคัญกับเรื่องนี้และได้เสนอเรื่องนี้ เข้ามา ผมว่ามันยังน้อยไป
นะครับ ในส่ว นที่เ สนอขอครุภัณฑ์เ ป็นพวกเก้าอี้ พวกโต๊ะ เนื่อ งจากว่าการมาติ ดต่อประสานงานของ
ชาวบ้าน บางทีมากั นเป็นกลุ่มไม่มีเ ก้าอี้ นั่ง ผมก็ อยากจะเสนอเรื่องนี้ว่า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ฝ่าย
บริหารช่วยไปดูแลว่าถ้าในอนาคตต่อไป จะจัดเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลประชาชน การต้อนรับประชาชน
ให้ดีกว่านี้ ก็อยากจะให้เสนอเพิ่ม ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
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นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ส่วนใหญ่ที่ของบประมาณมา
ในวันนี้ก็จะเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในสานักงานเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเราตั้งใจฟังท่านนายกฯ แถลง
นโยบาย เมื่อครัง้ ประชุมคราวที่แล้ว ก็จะเห็นว่านโยบายครอบคลุมในทุก ๆ มิติ ทั้งในเรื่องของการดูแลผู้คน
ดูแลเมือง ทีนี้เข้าใจว่าความประสงค์ของฝ่ายบริหารต้องการปรับ ปรุงแล้วก็พัฒนาอุปกรณ์ สมรรถนะ
ประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมที่จะไปทางานให้กับประชาชนก่อน ถ้าเราสังเกตเมื่อสักครู่
ที่เจ้าหน้าที่กาลังจะเปิดภาพให้ดู หน้าจอจะหมุนอยู่สักพักหนึ่งกว่าภาพจะขึ้นมา แล้วยิ่งเราได้เห็นสภาพ
เก้าอี้สภาพแอร์แล้ว อเนจอนาถใจจริง ๆ ค่ะ มันก็สมควรที่จะต้องให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเราได้นั่ง
ทางานอย่างมีสมาธิ แล้วก็มีความตั้งใจที่จะทางานให้ประชาชนนะคะ ก็เป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์การทางานให้พร้อมก่อนถึงจะออกไปทางานอย่างอื่นได้ อันนี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้อง
นาเข้ามาสู่สภาในครั้งนี้ แล้วก็มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นจานวนมาก เพราะว่าที่ผ่านมาแปดปี ถ้าคนที่เคยอยู่
ในสมัยที่แล้วจะรู้ว่าไม่ค่อยมีการจัดซื้อแบบนี้เลยนะคะ น้อยมากนาน ๆ ครั้ง แล้วแปดปีที่ผ่านมาเราไม่ได้
มีการปรับปรุงสานักงาน อุปกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่เลย เพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยนะคะ เห็นชอบที่ทางฝ่ายบริหาร
จะเสนอการจัดซื้อครุภัณฑ์เหล่านีเ้ ข้ามา ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้า นไตรภพ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง จริง ๆ ผมแปลกใจด้วยซ้าไป เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ ในครั้งนี้โดยเฉพาะ
ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ จริง ๆ ควรให้ความสาคัญมากกว่านี้ด้วยซ้าไป ผมเชื่อว่าเรากาลังอยู่บนความ
เสี่ยงกันทั้งเทศบาลอยู่เรื่องหนึ่ง สังเกตไหมครับเอาแค่หน้าจอของทุกท่านเลย จอเขียนอยู่ windows 7 ทุก
ท่านทราบไหมครับ ว่ามันเก่าขนาดไหน ถ้าพูดกันตรง ๆ มันคือ ปี 2550 คือ 14 ปีที่แล้ว มันบ่งบอกถึงอายุ
ของมัน ภาพแบบนี้ผมพู ดตรง ๆ เลย ทาไมผมถึงเอาคอมพิวเตอร์ของตัวเองมา เพราะผมปวดตามาก
ในประเด็นแรกนะครับ ผมรับไม่ได้เลย อีกเรื่องหนึ่ง อันนี้สิน่ากลัว ถ้าทุกคนสังเกตมุมขวามือด้านล่าง จะมี
คาว่า activate windows อยู่ในหน้าจอ หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบ แต่ผมจะอธิบายให้ฟังสั้น ๆ มันเป็น
โปรแกรมที่เรียกว่า ประสิทธิภาพการทางานของตัว windows การที่มีแบบนีข้ นึ้ มา มันกาลังบ่งบอกว่ามีช่อง
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โหว่ในการที่จะเจาะเข้าถึงฐานข้อมูลของเทศบาลนครลาปาง ผมถามนะครับว่าวัน หนึ่ง ถ้าพรุ่งนี้มีคนเจาะ
เข้ามาในฐานข้อมูลของเทศบาลนครลาปาง แล้วขโมยฐานข้อมูลไปมีใครรับผิดชอบได้บ้าง บางคนมองว่า
เกินไปหรือเปล่าโม้หรือเปล่า มันจะอะไรดูหนังเยอะเกินไปหรือ ไม่ ผมจะพูดให้ฟังเดือนมกราคมถึงเดือน
กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มีการเรียกค่าไถ่ข้อมูล ถึง 2,700,000 ครั้ง ใน 10 ประเทศอาเซียนและประเทศ
ไทยเป็นอันดับที่ 3 ครับท่ า นประธาน ที่ถูกเรียกค่าไถ่ถึง 190,000 กว่าครั้ง สังเกตไหมครับว่า มั น เริ่ ม
ประชิดตัว เราเข้ามาแล้ว การเรีย กค่าไถ่ คืออะไร คือการเจาะฐานข้อมูลไป ง่าย ๆ นะครับถ้าผมจะท า
ยกตัวอย่าง ผมขโมยฐานข้อมูลของเทศบาลทั้งหมดรวมถึงของทุกคนในห้องนี้ด้วย อดีตที่ผ่านมาทุกสิ่งทุก
อย่าง ผมเก็บไว้หมดเลย เทศบาลไม่สามารถเข้าไปดูได้ คนจะเดือดร้อนทั้งเทศบาล ผมไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหน
จ่ายเงินผมมาสิ ผมอยากได้ซัก 70,000,000 บาท ให้ผมได้ไหม ให้ผมได้ผมก็เอาคืนให้ ผมถามว่าถ้าถึงวัน
นั้นใครจะรับผิดชอบสิ่งเหล่านีค้ รับ แล้วถ้าติดต่อไม่ได้ เขามองว่าเป็นแค่องค์กรเล็ก ๆ เขาไปเอาในกรุงเทพ
ดีกว่า เชียงใหม่ดีกว่า เขายึดมาแล้วก็ทิ้งไปเลย เราเอาฐานข้อมูล คืนไม่ได้แล้ว มันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ตัวนี้
ผมเห็ น มั น ขึ้ น แม้กระทั่งจอ LED ที่อยู่ขา้ งนอกเทศบาล ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากครับ ถ้ า คนมี
ความรู้พื้นฐาน บอกว่าคุณนี่ windows ปลอมหรือเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจก็ต้องถามทางเทศบาล ความจริงมัน
ไม่ควรจะปรากฏขึน้ มาด้วยซ้าไป ถ้าเป็น windows ปลอมนี่เป็นเรื่องที่น่าอับอาย ควรจะต้องเปลี่ยนนะครับ
แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ active อะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง เพราะว่าตอนนี้ช่องโหว่มันเกิดขึ้นแล้ว ฝากสภาแห่งนี้ด้วย
นะครับ ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ในญัตติ 5.9 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ใน
สานักงาน (กองสวัสดิการสังคม) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 23 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 23 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในสานักงาน
(กองสวัสดิการสังคม), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้เวลาประมาณ 12.15 น. ผมจะ
ขอพักการประชุม ประมาณ 1 ชั่วโมง และจะกลับมาประชุมอีกครั้งเวลา 13.15 น. เชิญครับ
พักการประชุม เวลา 12.15 น.
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้ถึงเวลาตามที่นัดหมายแล้ว
คือ เวลา 13.15 น. และมีสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานได้ดาเนินการประชุมต่อครับ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.10 เรื่อง ขอเสนอญัต ติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภั ณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (งาน
ตรวจสอบภายใน)
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป ระเบี ย บวาระที่ 5
ข้อ 5.10 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุ มั ติ โ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (งานตรวจสอบภายใน) เชิญ
ผูบ้ ริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (งานตรวจสอบภายใน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
ลดเงิ น งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) สาหรับใช้ในงานสานักงาน (งานตรวจสอบ
ภายใน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการ
การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในงบลงทุ น ค่าครุภัณฑ์ เป็ น เงิ น จานวน 44,000 บาท (สี่ ห มื่ น สี่ พั น บาทถ้วน) สาหรั บ ใช้ ใ นงาน
สานักงาน (งานตรวจสอบภายใน) เป็นอานาจอนุมัตขิ องสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
เหตุผล
ด้ว ยครุภัณฑ์ที่ใ ช้สาหรับส านัก งานของงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครลาปาง มีจานวนไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีค วามชารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุ การใช้งาน ซึ่งได้ใ ช้งานมาเป็น
เวลานาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดทาบริการสาธารณะตามภารกิจอานาจ
และหน้าที่ของเทศบาลนครล าปาง ตามที่ก ฎหมายก าหนด เทศบาลนครลาปางจึงมีความจาเป็นต้อ ง
ดาเนินการจัด หาครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนครลาปางไม่ไ ด้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ จึง
จาเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครลาปาง ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อ จ่าย
เป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดาเนินโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร งบประมาณตั้งไว้
จานวน 59,395,466 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 57,480,596 บาท
ขออนุมัตโิ อนลด
44,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 57,436,596 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่
พันบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติ ด ผนั ง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,500 บาท
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมจานวน 3 รายการ เป็นเงินจานวนทั้งสิน้ 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี)้
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 27 “การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดังนั้น ขอได้โ ปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโ อนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบเงินอุด หนุน เงินอุดหนุ นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของงานตรวจสอบภายใน เป็นเงินจานวน 44,000
บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ ป ระชุม
ทั้งหมด 23 คน เห็นชอบ 22 เสียงครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 22 เสียง อนุมัติให้ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงาน
สานักงาน (งานตรวจสอบภายใน), ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน
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5.11 ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ใ นงบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ ใช้ ใ นงานส านั ก งาน (ส านั ก
การศึกษา)
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป ระเบี ย บวาระที่ 5
ข้อ 5.11 เรื่อง ขอเสนอญั ต ติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไปตั้ ง จ่ า ยเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (สานักการศึกษา) เชิญ
ผูบ้ ริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (สานักการศึกษา)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 1,069,600 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) สาหรับใช้ในงาน
สานักงาน (สานักการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 1,069,600 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ส าหรั บ ใช้ ใ นงานส านั ก งาน (ส านั ก การศึ ก ษา) เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
เหตุผล
ด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับสานักงานของสานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง มีจานวนไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและมีความชารุดและเสื่ อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ซึ่งได้ใช้งานมาเป็นเวลานานส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดทาบริการสาธารณะตามภารกิจอานาจและหน้าที่ของ
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เทศบาลนครลาปาง ตามที่ กฎหมายกาหนด เทศบาลนครลาปางจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดหา
ครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนครลาปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ จึงจาเป็นต้องโอนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุ น ค่า
ครุภัณฑ์ ของสานักการศึกษา เทศบาลนครลาปาง ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ าถนน งบเงินอุ ดหนุ น เงิ นอุ ดหนุ น เงิ นอุ ดหนุ นส่ วนราชการ
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดาเนินโครงการ
ปรั บ ปรุง ระบบจาหน่ ายไฟฟ้า เป็ นเคเบิล ใต้ ดิน เฟส 2 ตั้ งแต่บ ริเ วณถนนดวงรัต น์ ถึง ห้า แยกประตูชั ย
ระยะทาง ประมาณ 1,760 เมตร ตั้งไว้เป็นเงินจานวน 59,395,466 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
57,436,596 บาท
ขออนุมัตโิ อนลด
1,069,600 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
56,366,996 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็น
เงินจานวน 1,069,600 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้
รายการค่าครุภัณฑ์ท่เี สนอขออนุมัตโิ อนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
สานักการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ลาดับ
รายการ
ที่
1
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ตากว่
่ า 20,000 บีทยี ู จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,600 บาท
2
เก้าอีท้ างาน จานวน 3 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
3
เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง
หรือแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง
ไม่ต่ากว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท
4
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท
5
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 9 เครื่อง ๆ ละ
2,500 บาท

งบประมาณ
จานวน 61,200 บาท
จานวน 15,000 บาท
จานวน 94,000 บาท

จานวน 34,000 บาท
จานวน 22,500 บาท
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6

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
7
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
8
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลาดับ
รายการ
ที่
9
โต๊ะทางาน ชนิดเหล็ก จานวน 10 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท
10 เก้าอีส้ านักงาน จานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
11 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 8 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท
12 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล (ขาว-ดา) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง
13 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล (ขาว-ดา) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง
ลาดับ
รายการ
ที่
14 ตู้ล๊อกเกอร์ 18 ช่อง จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท
15 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 22,000 บาท
16 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท
17 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
ลาดับ
รายการ
ที่
18 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท
19 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท

จานวน 12,900 บาท
จานวน 44,000 บาท
จานวน

7,500 บาท

งบประมาณ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

60,000
25,000
47,200
87,500

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน 180,000 บาท
งบประมาณ
จานวน 16,000 บาท
จานวน 66,000 บาท
จานวน 60,000 บาท
จานวน 15,000 บาท

งบประมาณ
จานวน 34,000 บาท
จานวน

5,000 บาท
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20

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
21 สว่านไฟฟ้า จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,500 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
ลาดับ
รายการ
ที่
22 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ตากว่
่ า 20,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง
23 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 5 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท
24 โต๊ะทางาน ชนิดเหล็ก (สีครีม) จานวน 1 ตัว
25 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
26 เก้าอีท้ างาน จานวน 12 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท
27 ชุดโต๊ะทางาน จานวน 1 ชุด
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลาดับ
รายการ
ที่
28 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
29 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
2,500 บาท
30 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง
31 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
32 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
33 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
รวมทั้งสิน้ 33 รายการ

จานวน

8,600 บาท

จานวน

4,500 บาท

งบประมาณ
จานวน

30,600 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

29,500
7,500
4,000
22,800
19,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณ
จานวน

17,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

จานวน
จานวน

2,500 บาท
4,300 บาท

จานวน 1,069,600 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี)้
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 27 “การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดั ง นั้ น ขอได้ โ ปรดน าเรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ อนลด
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุด หนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
การศึกษา และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของสานักการศึกษา
เป็นเงินจานวน 1,069,600 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง จากที่ดูแต่ละญัตติมาจนถึงญัตตินี้คือ ญัตติของสานักการศึกษา จริง ๆ ในส่วนตัวแล้วเห็นด้วยเป็น
อย่างยิ่งที่ท่านผู้บริหารต้องการที่จะปรับปรุงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ในสานักงานให้ดีขึ้น เพราะใน
ฐานะที่เ ป็นผู้ บ ริห ารคนหนึ่ งในส่ว นของภาคเอกชน มีค วามรู้สึก ว่า ตรงส่ว นนี้ไ ม่ว่า จะเป็นอุ ป กรณ์ก็ ดี
function ต่าง ๆ ภายในสานักงานก็ดี ตรงนี้เราจะเห็นว่ามีความจาเป็นมากสาหรับ ให้ข้าราชการ หรือคนทางาน
ต่าง ๆ มีความตั้งใจหรือมีความมุ่ งมั่นที่จะทางานให้ออกมาได้ดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สังเกตว่า ตั้งแต่ญัตตินี้เป็น
ต้นไป จานวนเงินหรือรายละเอียดที่ต้องการนาเสนอมีมากขึ้น และจานวนเงินสูงขึ้น จึงอยากขอเสนอว่า
ถ้ าเป็น ไปได้อ ยากจะให้แสดงภาพ หรือ สภาพปัจจุบันของสิ่ งของครุภั ณฑ์ หรือสภาพห้ องที่เ ราต้ องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เห็นพร้อมกัน อย่างน้อยดิฉันคิดว่า เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและความจาเป็นจริง ๆ
ที่เราจะต้องจัดการเรื่องเหล่านีอ้ ย่างด่วนที่สุด และมีความจาเป็นต่อทุก ๆ คนในสานักงานเทศบาลนี้ทั้งหมด
อาจจะขอความร่วมมือแต่ละสานัก หรือท่านผู้บริหารและผู้อานวยการต่าง ๆ อาจจะโชว์ภาพหรื อสภาพ
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ปั จ จุ บั น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งไรที่ เ ราจะต้ อ งท าการซ่ อ มแซมและปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งนี้
ขออนุญาตเสนอเท่านีก้ ่อนค่ะ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ช้แี จงครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ให้ข้อสังเกต ข้อท้วงติง ญัตตินี้เป็นของสานักการศึกษา ขออนุญาตท่านประธาน
ให้ผู้อานวยการสานักการศึกษา เป็นผู้ชีแ้ จงพร้อมแสดงภาพประกอบครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญ ผู้อานวยการสานัก
การศึกษา
นางสาวอุษา สมคิด ผู้อานวยการสานักการศึกษา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่ า นสมาชิ ก ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอุษา สมคิด ผู้อานวยการสานักการศึกษา เทศบาลนคร
ลาปาง ขออนุญาตให้ท่านสมาชิก ได้ชมภาพรายการครุภัณฑ์ที่ทางสานักการศึกษาได้ขอโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (ประธานอนุญาต) รายการแรกเป็นเครื่องปรับอากาศของสานักการศึกษาจานวน 2 เครื่อง
ที่ใช้มาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเราซ่อมแซมหลายครั้ง และปัจจุบันถ้าเราซ่อมคงไม่คุ้มค่า จึงขอ
อนุมัติซื้อใหม่ รายการที่ 2 เป็นเก้าอี้ทางาน 3 ตัว สภาพที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบันตามภาพที่เห็น และเก้าอี้ทั้ง 3
ตัวนี้เป็นเก้าอี้ของผู้อานวยการส่วนฯ ที่ย้ายมา 2 ท่าน และหัวหน้าฝ่าย 1 ท่าน เป็นเก้าอี้ ที่ยืมมาใช้จาก
ห้องสมุด ไม่ใช่ของสานักการศึกษาโดยตรง เนื่องจากไม่เหมาะที่จะให้บริการประชาชน ต่อไปเป็นเครื่อง
ฟอกอากาศ 2 เครื่อง อาคารของสานักการศึกษาเป็นอาคารที่มีเพดานต่า ถ้าท่านได้เข้าไปสัมผัสจะเห็นว่า
ห้องที่เป็นของผู้อานวยการสานักการศึกษา กับห้องผู้อานวยการส่วนฯ ชั้น 3 พอเปิดหน้าต่างออกไปจะเป็น
ที่วางตู้แอร์และมีนกที่เกาะอยู่บนต้นไม้ลงมา มูลนกจะเยอะมาก นาน ๆ ทีเราก็จะขอความอนุเคราะห์งาน
ป้องกันขึ้นไปฉีดให้ เพราะฉะนั้นเราจาเป็นที่ต้องฟอกอากาศให้มีความบริสุทธิ์ในการทางาน ต่อไปเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ขอไปทั้งหมดก็มีความจาเป็น เนื่องจากว่าเป็นครุภัณฑ์ที่เราใช้มานานมาก ทั้งของส่วนบริหาร
การศึกษา หรืองานโรงเรียน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทดแทน เนื่องจากว่าไม่สามารถรองรับ software ที่
ใช้ในปัจจุบันได้แล้ว เครื่องสารองไฟก็เช่นกัน ทั้งงานด้านบริหารทั่วไป งานกีฬานันทนาการ งานโรงเรียนที่
ขอรวมกันมาทั้งหมดค่อนข้างจะเยอะมากจานวน 14 เครื่อง ทุกวันนี้ก็ไม่มีใช้ ในการทางานทุกวันนี้ เรา
จะต้องระมัดระวังในเรื่องไฟดับ เกิดความเสียหาย เสียเวลาในการทางาน ต้องพิมพ์ไป เซฟไป นี่คือการ
ปฏิบัติงานจริง ๆ ของเรา ต่อไป notebook ที่ขอทั้งหมดก็จะเป็นของสานักงาน และของงานโรงเรียนด้วย ความ
จาเป็นที่ต้องใช้เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการนาเสนองาน การประชุมทางไกล มีการประมวลผลในการทางาน
ค่อนข้างจะใช้งานบ่อย ซึ่งเดิมเราก็ไม่มีเลยค่ะ ต่อไปโต๊ะทางาน 10 ตัว จะทดแทนของเก่าซึ่งชารุด เป็นของ

52
โรงเรียนเทศบาล 1 ทั้งหมดและรองรับอาคารที่กาลังก่อสร้างใหม่ เก้าอี้ก็คู่กันกับโต๊ะค่ะ ตู้เหล็ก 2 บาน
8 ตู้ ของโรงเรียนเทศบาล 3 ทั้งหมด 6 ตู้ และเป็นของโรงเรียนเทศบาล 6 จานวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในการเก็บ
เอกสารของโรงเรียนที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง เป็นของโรงเรียนเทศบาล
6 ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ใช้สาหรับจัดทาเอกสารการเรียนการสอน เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จานวน
1 เครื่อง เป็นของโรงเรีย นเทศบาล 3 ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จะเห็นว่ามีความต่างกั นระหว่างของ
โรงเรียนเทศบาล 6 และโรงเรียนเทศบาล 3 เราซื้อตามความจาเป็นในการใช้ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 6
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และมีจานวนนักเรียนน้อย การใช้งานก็น้อยลง จึงซื้อชนิดที่ทาความเร็ว 20 แผ่นต่อ
นาที ส่วนของโรงเรียนเทศบาล 3 ก็ใช้ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที ต่อไปตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จานวน 2 ตู้ ใช้
สาหรั บ เก็ บ เอกสารของโรงเรียนเทศบาล 3 ต่อไป notebook เป็นของโรงเรียนเทศบาล 3 จานวน 2 เครื่อง
และโรงเรียนเทศบาล 6 จานวน 1 เครื่อง ต่อไป เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด เป็นของงานการศึกษาไม่กาหนด
ระดับ ซึ่งของเก่ า ใช้ ม านานไม่สามารถรองรับ software ในปัจจุบันได้ เครื่องสารองไฟก็เช่นกันค่ะ สว่าน
ไฟฟ้า เนื่องจากงานการศึกษาไม่กาหนดระดับของมิวเซียมต้องซ่อมแซมบางอย่าง จึงขอซื้อสว่าน 1 เครื่อง
ต่อไปรายการที่ 22 – 28 เป็นของงานกีฬาซึ่งเราได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่บริเวณตลาดหน้าบิ๊กซี
เสร็ จ แล้ ว และพร้ อ มที่ จ ะเริ่ ม ใช้ ง านแล้ ว แต่ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะอ านวยความสะดวกและอุ ป กรณ์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานยังไม่มี จึงขอซื้อครุภัณฑ์เหล่านี้ไปติดตั้งที่อาคารอเนกประสงค์ ต่อไป เครื่องพิมพ์ เป็นของงาน
กีฬา ต่อไปเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เป็นของงานศาสนาฯ เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2552
และเครื่องเดิมไม่สามารถที่จะรองรับ software ได้ ดับบ่อย และซ่อมบ่อย ก็จะไม่คุ้มค่า ต่อไป เครื่อง
สารองไฟก็ใช้คกู่ ับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอซือ้ ใหม่ ต่อไป เครื่องพิมพ์ก็ใช้ในงานศาสนาฯ เช่นกัน เพราะปกติ
แล้ว เครื่องพิมพ์ของสานักการศึกษา ชั้น 3 จะมีไม่กี่เครื่อง จะใช้วิธีก ารแชร์เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวค่ะ
ขอบคุณค่ะ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง คุณสรัญญาฯ ได้ฟังการชี้แจง
แล้ว มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง จากที่เห็นคือ ส่วนตัวจะมีความเข้าใจดีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ าต้องการให้แต่ละสานักสื่อออกไป และ
ต้องการให้สื่อไปถึงประชาชนทั่วไป เพราะเดี๋ยวนี้การประชุมสภาจะมีการไลฟ์สด และมีการบันทึกเอาไว้
เผื่อประชาชนท่านใดหรือบุคคลภายนอก แม้ก ระทั่งสื่อโซเชีย ลต่าง ๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อกั งขาว่า
มีความจาเป็นอย่างไรที่ต้องผ่านงบประมาณต่อสภาตรงนี้ อย่างน้อยเขาจะได้กลับมาดูว่า สภาพที่เห็นอยู่
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทาไมจึงต้องขอการเปลี่ยนแปลง หรือขอการเปลี่ยนใหม่ หรือซ่อมแซม อีกส่วนหนึ่งจะได้
เป็นการบ่งชี้ ความโปร่งใสถึงการทางานของพวกเราด้วยว่า เราทาไปเพราะมีความจาเป็น และเราก็เห็น
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ความสาคัญของส่วนนีจ้ ริง ๆ ตรงนี้เท่าที่เห็นในงบประมาณ และญัตติ ยัง ไม่เห็นสานักการศึกษาเสนอเรื่อง
ของการปรับปรุงอาคารพื้นที่ เมื่อสักครู่แอบเห็นว่าตรงภาพที่เป็นแอร์ ผนังก็เริ่มมีรอยร้าว และมีคราบ
แต่อาจจะมีในครั้งต่อไปก็ได้นะคะ ก็ทาให้ยิ่งเห็นภาพ แต่โดยจริง ๆ ส่วนตัวอยากจะให้เสนอภาพตรงนี้
ออกไปเยอะ ๆ เพื่อดูว่าที่ผ่านมา เหมือนที่ ดร.เคน บอกก็คือ จะเรียกใช้คาว่า อเนจอนาถก็ได้นะคะ คือที่
ผ่ า นมาอยู่ กันยังไง ข้ า ราชการหรื อ คนทางานต่าง ๆ เข้าใจถึงความรู้สึก บางทีก็รู้สึกว่า ภาพ ๆ หนึ่ง
หรือภาพบางภาพแสดงออกถึงอะไรหลาย ๆ อย่างที่ผ่านมาด้วย ยิ่งทาให้เกิดความรู้สึกเห็นใจข้าราชการ
และคนทางานด้วยค่ะ ทั้งสภาพโต๊ะ หรืออะไรเอย ถ้าใครได้เห็นภาพ ก็น่าจะบ่งบอกแล้วว่า ความรู้สึกต่าง ๆ
บางทีก็จะอึ้งนิดหนึ่งว่า ที่ผ่านมาเขานั่งทางานกันแบบนี้หรือ นี่คือโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้งหมดหรือ
มีสภาพแบบนี้ เพราะว่าบางคนหรือตัวดิฉันเองไม่มโี อกาสเข้าไปดูหรือสัมผัสหน่วยงาน หรือโรงเรียนเหล่านี้
แต่พอภาพเผยแพร่ออกไปก็เริ่มมีความรู้สึกว่า อยากให้คนอื่นได้เห็นด้วย จะได้สนับสนุนหรือเห็นด้วยกับ
พวกเราในการอนุมัติต่าง ๆ และอยากจะฝากถึงในส่วนของญัตติของกองอื่น ๆ ด้วย ถ้าสามารถทาภาพ
ชีแ้ จงออกมาแบบนีไ้ ด้ ก็คิดว่าตรงนี้น่าจะมีคนสนับสนุนเยอะขึน้ ขอบคุณค่ะ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายบุญทรง ชุ่มแสง
นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กระผม
เห็นด้วยกับการซื้อวัสดุต่าง ๆ ของสานักการศึกษา แต่มีขอ้ สังเกตอยู่เล็กน้อยครับ ในส่วนของรายการที่ 12
และ 13 เป็นรายการจัดซือ้ เครื่องถ่ายเอกสาร ผมจะเป็นมุมมองเกี่ยวกับความคุ้มค่า ส่วนใหญ่สมัยนี้มักจะ
ไม่ค่อยซื้อเอามาใช้เนื่องจากเราไม่มีความรู้ในการซ่อมแซม แก้ไขในส่วนของการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร
ตอนนี้ในหน่วยงานต่าง ๆ จะนิยมเช่า และอยู่ในความดูแลของบริษัท ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า ถ้าอยากจะให้ท่าน
ประธานได้นาเรียนผ่านไปถึงสานักการศึกษา ลองวิเคราะห์ดูว่า ในส่วนของการเช่ากับการซื้อ อย่างไหนจะ
คุ้มค่ากว่ากัน ซึ่งการเช่าเราไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของการซ่อมแซม ที่ผ่านมาเห็นบางที่ พอซื้อมาใช้ไป
ไม่ กี่ วั น ก็ อ าจจะขัดข้อง หรือไม่ก็มีบางบริษัทมี service อยู่แล้วบอกว่ามี service แต่ก็ต้องเสียค่าช่างอยู่ดี
เสียค่าอะไหล่อยู่ดี เพราะฉะนั้นก็อยากจะนาเรียนให้ลองวิเคราะห์ดูว่า ถ้าระหว่างการซื้อที่เราไม่มีความรู้
เลย จะคุ้ ม ค่ า อย่า งไร และถ้ า หากเราใช้ วิ ธี ก ารเช่ า โดยจะคิ ดเป็ น แผ่น แผ่ น ละไม่ กี่ บ าท ก็ จ ะเป็ น การ
กาหนดการทางานอยู่ เพราะฉะนั้นจะจ่ายตามจานวนแผ่นที่เราไปถ่าย ในสิ่งนี้อยากจะให้ทางท่านประธาน
ได้ส่อื ไปถึงความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้น กับความเสี่ยงที่เราจะซ่อมเองจะเป็นอย่างไร แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าการเช่า
ของสานักการศึกษาจะสามารถมีกระบวนการเช่าได้หรือไม่ จะเอางบประมาณจากไหน ตรงนี้ผมก็เป็นห่วง
ดังนัน้ ก็เป็นเพียงข้อคิดเห็นเท่านัน้ ครับ ขอบคุณครับ
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่ ท่านรองนายกฯ
กิตติ ได้ออกไปข้างนอก ทางผู้อภิปรายได้ขอฝากในเรื่องของครุภัณฑ์ประเภทปริ้นเตอร์ ให้ถ่ายทอดไปยัง
ท่านรองนายกฯ ว่า ระหว่างการเช่า กับการซื้อ ทางผู้อภิปรายให้ความเห็นว่า ถ้าเช่าน่าจะดีกว่า ผมก็อยาก
นาเรียนท่านรองนายกฯ แทนผูอ้ ภิปราย เพื่อจะชีแ้ จงครับ เชิญ นายบุญทรง ชุ่มแสง
นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่ผมบอกว่า เครื่องถ่ายเอกสาร
ครับ ไม่ใช่เครื่องปริน้ ครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอโทษครับ เป็นเครื่องถ่าย
เอกสารครับ เชิญ ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา
นางสาวอุษา สมคิด ผู้อานวยการสานักการศึกษา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอุษา สมคิด ผู้ อานวยการสานักการศึกษา ขอชี้แจงใน
เรื่องเครื่องถ่ายเอกสารค่ะ เครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง มีทั้งระบบเช่าและซื้อ
ในส่วนโรงเรียนเทศบาล 6 และโรงเรียนเทศบาล 3 ที่ขอซือ้ เพราะมีจานวนนักเรียนใช้น้อย ไม่คุ้มกับการเช่า
เพราะการเช่าจะมีอัตราการเช่าว่า ในหนึ่งปีจะต้องเสียค่าเช่าเท่าไหร่ หากโรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนมาก
และมีการใช้งานปริมาณมาก เช่น โรงเรียนเทศบาล 4 และโรงเรียนเทศบาล 5 ก็ใช้เป็นแบบเช่า แต่โรงเรียน
เทศบาล 6 มีนักเรียนเพียงร้อยกว่าคน ถ้าหากเช่าก็จะไม่คมุ้ ทางบริษัทเขาก็ไม่มาบริการ ก็ขออนุญาตชีแ้ จงค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่า นผู้อ านวยการสานั ก
การศึกษาได้อธิบายแล้ว คุณบุญทรงฯ มีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ในญัตตินี้ผม
ก็จะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 23 เสียงครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 23 เสียง อนุมัติให้ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงาน
สานักงาน (สานักการศึกษา), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
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5.12 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กอง
วิชาการและแผนงาน)
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ
5.12 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองวิชาการและแผนงาน)
เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองวิชาการและแผนงาน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ใ นงบล งทุ น
ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 776,950 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สาหรับใช้ใน
งานสานักงาน (กองวิชาการและแผนงาน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 776,950 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) สาหรับใช้ในงานสานักงาน (กองวิชาการและแผนงาน) เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
เหตุผล
ด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครลาปาง มีจานวนไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและมีความชารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานซึ่งได้ใช้งานมาเป็นเวลานานส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดทาบริการสาธารณะตามภารกิจอานาจและหน้าที่ของ
เทศบาลนครล าปางตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลนครลาปางจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดหา
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ครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนครลาปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ จึงจาเป็นต้องโอนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใ นงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครลาปาง ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงการปรับ ปรุงระบบจาหน่า ยไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ ดิน เฟส 2 ตั้งแต่ บ ริเ วณถนนดวงรัตน์ ถึ งห้าแยก
ประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ตั้งไว้เป็นเงินจานวน 59,395,466 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
56,366,996 บาท
ขออนุมัตโิ อนลด
776,950 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
55,590,046 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 776,950 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ดังต่อไปนี้
รายการค่าครุภัณฑ์ท่เี สนอขออนุมัตโิ อนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ลาดับที่
รายการ
งบประมาณ
1
โต๊ะประชุม จานวน 1 ตัว
จานวน
12,000
2
เก้าอี้ จานวน 12 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
จานวน
36,000
3
เคาน์เตอร์ จานวน 1 ชุด
จานวน
25,000
4
ตู้เหล็กบานเลื่อนบานกระจก จานวน 1 ตู้
จานวน
3,900
5
กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
จานวน
27,000
6
กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมเลนส์ จานวน 1 ชุด
จานวน
56,000
7
เครื่องตัดต่อภาพแบบสลับสัญญาณภาพพร้อมอุปกรณ์
จานวน
23,000
ต่อพ่วง จานวน 1 เครื่อง
8
โคมไฟถ่ายภาพและวีดโี อ จานวน 1 ชุด
จานวน
31,000
9
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน
30,000
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
10
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน
22,000
จานวน 1 เครื่อง
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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11
12
13
14
15
16
17
18

โต๊ะทางานรูปตัวแอล จานวน 1 ชุด
โต๊ะทางานรูปตัวแอล จานวน 1 ชุด
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
เก้าอีท้ างาน จานวน 1 ตัว
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ตากว่
่ า 18,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 6 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท

ลาดับที่
รายการ
19
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
7,500 บาท
20 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
21
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ
5,800 บาท
22 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จานวน 1 เครื่อง
23 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
24
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง
25 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
26 เก้าอีท้ างาน จานวน 1 ตัว
27
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

9,950
8,000
25,000
5,500
27,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

102,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

66,000 บาท

งบประมาณ
จานวน
15,000 บาท

จานวน

8,600 บาท

จานวน

58,000 บาท

จานวน
จานวน

32,000 บาท
6,000 บาท

จานวน

2,800 บาท

จานวน

23,000 บาท

จานวน
จานวน

5,500
34,000

บาท
บาท
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28
29
30

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
5,800 บาท
รวมทั้งสิน้ 30 รายการ

จานวน

44,000

บาท

จานวน

4,300

บาท

จานวน

11,600

บาท

จานวน

776,950 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี)้

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 27 “การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดั ง นั้ น ขอได้ โ ปรดน าเรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ อนลด
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงินจานวน 776,950 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพัน
เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ท รงเกีย รติ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใ จสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.12 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงาน
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สานักงาน (กองวิชาการและแผนงาน) ผมได้อ่านญัตตินี้ และขอให้ข้อสังเกต และฝากท่านประธานไปถึง
ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเจ้าของญัตตินี้ว่า ในรายการที่เ สนอมา ลาดับที่ 21 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
ก็น่าจะเป็นขนาด 1 กิโลโวลต์แอมป์ จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท ผมอยากถามครับว่า จาเป็นต้อง
ใช้ถึง 1 กิโลโวลต์แอมป์ เอาไปใช้อะไรครับ และในลาดับที่ 22 ก็ ใช้ถึง 3 kVA หรือกิโลโวลต์แอมป์ เป็นเงิน
ถึงสามหมื่นสองพันบาทถ้วน แต่รายการอื่นที่เราได้อนุมัติกันไปก็เพียง 800 kVA หรือกิโลโวลต์แอมป์เท่า
นั้นเองครับ ต่อไปในเอกสารเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เ สนอยี่ห้อเข้ามาด้วยครับ ตรงนี้ถือเป็นการชี้นา
หรือไม่ครับ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ การล็อคสเปคครับ หรือจะมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง
ว่าจะต้องเอายี่หอ้ นีไ้ ด้ แต่มีการเสนอมาในญัตติมียี่ห้อมาเลย ก็อยากให้ฝ่ายบริหารได้โปรดตอบสภาแห่งนี้
เพื่อจะได้เป็นข้อพิจารณาในการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบครับ ขอบคุณครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ผมขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในเรื่องที่ผู้อภิปรายได้ตั้งคาถามในเรื่องของ
เครื่องสารองไฟ และยี่หอ้ ของสินค้าครับ เชิญ ฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่าน
สมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ กระผม นายกิตติ จิว ะสันติ ก าร รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ส าหรั บ
รายการเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กับขนาด 3 kVA ผมจะขออนุญาตท่ า นประธาน ให้ผู้อานวยการ
กองวิชาการและแผนงานเป็นผูต้ อบชีแ้ จงครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ผู้อานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผู้อานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน ขอขอบคุณท่านร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ ที่ให้ความสนใจญัตติของกองวิชาการฯ นะครับ กรณีของ
เครื่องสารองไฟที่จัดซือ้ รุน่ เก่าตอนนี้ไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ถ้าใช้ 1 kVA คือ 1. ประสิทธิภาพจะดีกว่า และ
ราคาไม่ตา่ งกัน 2. ทาไมเราต้องซื้อ 10 เครื่อง เพราะว่าการพิมพ์หนังสือถ้ามีไฟดับ ไฟตก เครื่องสารองไฟ
สามารถจะเซฟข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ได้ เพราะฉะนั้นเราจึงขอจัดซื้อ 10 เครื่องสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในสานักงาน อี ก เรื่ อ งหนึ่งที่ท่านสมาชิกสภาฯ สอบถามคือ ทาไมจึงต้องใช้ถึง 3 kVA
เครื่ อ งสารองไฟที่ใช้ขนาด 3 kVA จะใช้ สาหรั บ เครื่ อ ง server ซึ่ ง กองวิ ช าการรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งของ
อินเตอร์เน็ต เราจะเป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปให้ทุกกอง เพราะฉะนั้นจาเป็นที่จะต้องใช้
ขนาด 3 kVA และขอนาเรียนที่ประชุมสภาฯ ว่า กรณี ที่ เ ราจั ด ซื้ อ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจานวน 6 ตัว
เราซื้อมาทดแทนเครื่องที่ชารุดและเครื่องที่ใช้งานมานาน ผมจะมีรหัสครุภัณฑ์ว่า เครื่องที่ 1 ได้มาเมื่อ 28
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ธันวาคม 2541 ใช้มาแล้ว 23 ปี เครื่องที่ 2 ได้มาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ใช้มาแล้ว 14 ปี เครื่องที่ 3
ได้มาเมื่อ 29 เมษายน 2551 ใช้มาแล้ว 13 ปี เครื่องที่ 4 ได้มาเมื่อ 25 พฤษภาคม 2551 ใช้มาแล้ว 13 ปี
เครื่องที่ 6 ได้มาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2552 ใช้มาแล้ว 12 ปี จะเห็นว่าครุภัณฑ์ทั้งหลายที่ผมกล่าวมานี้ได้ใช้
งานมานาน การ boot เครื่อง การเข้าออกแต่ละครั้งช้ามาก ส่งผลให้สมรรถนะในการทางานล่าช้า จึงนา
เรียนทีป่ ระชุมรับทราบครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอบคุณที่ท่านประธานให้ฝ่ายบริหารตอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ท่านผู้อานวยการกองวิชาการ
และแผนงานตอบ ก็เข้าใจแล้วว่า ที่เ ราอนุ มั ติ ผ่ า นญัตติไปใช้ 800 kVA กับ 1 kVA ราคาไม่ต่างกัน และ
ขนาด 3 kVA ก็ใช้สาหรับ server แต่ก็ยังไม่ได้ตอบเรื่ อ งยี่ ห้ อ ที่ เ สนอมานี้ หากสภาพิจารณาเรากลัวว่าจะ
เป็นการล็อคสเปค ถ้ามีอะไรขึ้นมาสภาต้องรับผิดชอบ มีระเบียบเฉพาะเจาะจงตรงไหนว่าสามารถเสนอ
แบบนีไ้ ด้ ขออนุญาตท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ชีแ้ จงครับ
นายยุ ทธนา ศรีสมบู รณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจการของเทศบาลซึ่งท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่เสนอเข้ามาเป็นญัตติในครั้งนี้ สาหรับรายละเอียดในญัตติที่ทาง
เจ้าหน้าที่แนบเสนอมาพร้อมกับญัตตินี้ ตรงรายละเอี ยดของครุภัณฑ์ ในญัตติที่ทางผู้บริหารได้แถลงต่อ
สภาแต่ละรายการจะเป็นครุภัณฑ์ที่จะขอตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง และในตอนท้ายของรายการ
ครุภัณฑ์จะบอกว่า รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้
ในส่วนที่แนบมาจะหมายถึงบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย พอเปิดดูบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายของกอง
วิชาการและแผนงานที่เป็นรายละเอียดของครุภัณฑ์แต่ละรายการก็จะเห็นว่าครุภัณฑ์นั้นไม่ได้ระบุยี่ห้อ
เพียงแต่ระบุคุณสมบัติของครุภัณฑ์แต่ละตัว แต่มีครุภัณฑ์บางรายการที่ตั้งงบประมาณไว้ตามราคาท้องถิ่น
ครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่ นแสดงว่าเป็นครุภั ณฑ์ที่ไ ม่ไ ด้ป รากฏไว้ใ นบัญ ชี มาตรฐานครุภั ณฑ์ ในการตั้ ง
งบประมาณถ้ ามีมาตรฐานครุภัณฑ์ใ ห้ใ ช้คุณสมบัติและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หากไม่มีรายการ
ครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานให้สารวจตลาดและใช้คุณสมบัติ ใช้ราคากลางของผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดที่
มีจาหน่ายอยู่ในขณะนั้น ซึ่งถ้าพิจารณาเอกสารที่แนบมานี้ รูปถ่ายครุภัณฑ์บางรายการ เช่น กล้องถ่ายรูป
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ก็จะเป็นรูปถ่ายครุภัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ไปสารวจตลาดเพื่อให้ได้คุณสมบัติแต่ละรายการมา เพื่อกาหนดเป็น
คุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่จะเสนอสภา แต่เ อกสารในการแนบญัตติจริง ๆ นั้นคื อ บัญชีโอนงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วในบัญชีโอนไม่ได้ระบุยี่หอ้ ใดครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ จะสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะขอมติที่ประชุมในญั ตตินี้นะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 23 เสียงครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 23 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงาน
สานักงาน (กองวิชาการและแผนงาน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
5.13 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปตั้ง จ่า ยเป็น รายการใหม่ใ นงบลงทุน ค่า ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง (กองวิช าการและ
แผนงาน)
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ
5.13 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (กองวิชาการและแผนงาน) เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (กองวิชาการและแผนงาน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้าง เป็นเงินจานวน 26,500 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) (กองวิชาการและแผนงาน)
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง เป็นเงินจานวน 26,500 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
เหตุผล
ด้วยอาคารสานักงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครลาปาง มีความชารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุการ
ใช้งาน ซึ่งได้ใช้งานมาเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดทาบริการ
สาธารณะตามภารกิจอานาจและหน้าที่ของเทศบาลนครลาปางตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลนครลาปาง
จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนคร
ลาปางไม่ได้ตั้งงบประมาณ เพื่อการนี้ จึงจาเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงการปรับ ปรุงระบบจาหน่า ยไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่ บ ริเ วณถนนดวงรัตน์ ถึ งห้าแยก
ประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ตั้งไว้เป็นเงินจานวน 59,395,466 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
55,590,046 บาท
ขออนุมัตโิ อนลด
26,500 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
55,563,546 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน
2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงพื้นภายในห้องผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน จานวน 16,400 บาท
2. โครงการปรับปรุงพื้นภายในห้องหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน 10,100 บาท
รวมงบประมาณโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 26,500 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี)้
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดั ง นั้ น ขอได้ โ ปรดน าเรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ อนลด
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุ ม ชน
งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครลาปาง เป็นเงินจานวน 26,500 บาท
(สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ในญั ต ติ นี้ มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในญัตตินี้นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 23 เสียงครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 23 เสียง อนุมัติให้ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กอง
วิชาการและแผนงาน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
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5.14 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (สานักการช่าง)
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ
5.14 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (สานักการช่าง) เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (สานักการช่าง)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 812,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) สาหรับใช้ในงานสานักงาน
(สานักการช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็ น เงิ น จานวน 812,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ส าหรั บ ใช้ ใ นงานส านั ก งาน (ส านั ก การช่ า ง) เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
เหตุผล
ด้ว ยครุภ ัณ ฑ์ที ่ใ ช้ส าหรับ ส านัก งานของส านัก การช่า ง เทศบาลนครล าปาง มีจ านวนไม่
เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานและมีความชารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุก ารใช้งานซึ่งได้ใ ช้งานมาเป็น
เวลานานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดทาบริการสาธารณะตามภารกิจอานาจ
และหน้า ที่ข องเทศบาลนครล าปางตามที่ ก ฎหมายก าหนด เทศบาลนครล าปางจึง มี ความจาเป็ นต้ อ ง
ดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เ นื่องจากเทศบาลนครลาปางไม่ไ ด้ตั้ง งบประมาณเพื่อการนี้ จึง
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จาเป็น ต้อ งโอนลด เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของสานักการช่าง เทศบาลนครลาปาง ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน งบเงิน อุ ดหนุน รายการอุด หนุ น การไฟฟ้า ส่ วนภู มิภ าค
โครงการปรับ ปรุงระบบจาหน่า ยไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่ บ ริเ วณถนนดวงรัตน์ ถึ งห้าแยก
ประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ตั้งไว้เป็นเงินจานวน 59,395,466 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 55,563,546 บาท
ขออนุมัตโิ อนลด
812,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 54,751,546 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
จานวน 812,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้
รายการค่าครุภัณฑ์ท่เี สนอขออนุมัตโิ อนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
สานักการช่าง
ลาดับที่

รายการ

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท
2
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
3
4
5
6
7
8

เครื่องทาลายเอกสารแบบตัดตรง(ทาลายครั้งละ 10 แผ่น)จานวน 1 เครื่อง
ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิน้ ชัก จานวน 1 ตู้
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
เก้าอีอ้ เนกประสงค์ จานวน 10 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 3 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท

จานวน

34,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

19,300
6,900
4,000
10,000
22,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

90,000 บาท

66
9

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
10
เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง
11
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
12
13
14

ลาดับที่

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทยี ู จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 46,100 บาท
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
รายการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
16
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
17
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท
18
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท
19
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

จานวน

17,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน 230,500 บาท
จานวน

48,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

งบประมาณ

15

20

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
21
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
แผนงานเคหะและชุมชน

จานวน
จานวน

22,000 บาท
7,500 บาท

จานวน

12,600 บาท

จานวน
จานวน

40,600 บาท
60,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

จานวน

5,800 บาท
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
22

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท
23
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
24
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
25
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง
26
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
27
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบาบัดน้าเสีย
28

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จานวน 1 เครื่อง

จานวน

34,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

จานวน
จานวน
จานวน

22,000 บาท
5,000 บาท
5,800 บาท

จานวน

24,500 บาท

รวมทั้งสิน้ 28 รายการ จานวน 812,000 บาท
(รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี)้

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 27 “การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดังนั้น ขอได้โ ปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโ อนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุ น ค่าครุภัณฑ์ของสานักการช่าง เป็นเงิน
จานวน 812,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เมือ่ ไม่มผี มจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 22 คน เห็นชอบ 21 เสียงครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 21 เสียง อนุมัติให้ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่า ครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงาน
สานักงาน (สานักการช่าง), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
5.15 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับ ใช้ในงานสานักงาน (สานัก
ปลัดเทศบาล)
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.15
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (สานักปลัดเทศบาล) เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงานสานักงาน (สานักปลัดเทศบาล)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
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ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 3,014,540 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่พัน ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) สาหรับใช้ในงาน
สานักงาน (สานักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 3,014,540 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่น สี่พันห้าร้อยสี่สิบบาท
ถ้ ว น) ส าหรั บ ใช้ ใ น งานส านั กงาน (ส านักปลัดเทศบาล) เป็ นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้ องถิ่ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
เหตุผล
ด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับสานักงานของสานักปลัดเทศบาล มีจานวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และ มีความชารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุ การใช้งาน ซึ่งได้ใ ช้งานมาเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดทาบริการสาธารณะตามภารกิจอานาจและหน้าที่ของเทศบาล
นครลาปาง ตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลนครลาปางจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ดั ง กล่ า ว แต่ เ นื่ อ งจากเทศบาลนครล าปางไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ การนี้ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งโอนลดเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ของสานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครลาปาง ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุ มชน งานไฟฟ้า ถนน งบเงิน อุด หนุน เงิน อุด หนุน เงิน อุด หนุน ส่ว นราชการ
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดาเนินโครงการ
ปรั บ ปรุง ระบบจาหน่ ายไฟฟ้า เป็ นเคเบิล ใต้ ดิน เฟส 2 ตั้ งแต่บ ริเ วณถนนดวงรัต น์ ถึง ห้า แยกประตูชั ย
ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ตัง้ ไว้เป็นเงินจานวน 59,395,466 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 54,751,546 บาท
ขออนุมัตโิ อนลด
3,014,540 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 51,737,006 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจานวน 3,014,540 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบ บาทถ้วน) ดังต่อไปนี้
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รายการค่าครุภัณฑ์ท่เี สนอขออนุมัตโิ อนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
สานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ลาดับที่
1
2
3
4

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

รายการ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ากว่า 48,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทยี ู
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 54,200 บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทยี ู
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 47,200 บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง ทาลายครั้งละ 30 แผ่น
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 66,600 บาท
โทรศัพท์สานักงาน จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง
หรือ แบบเคลือ่ นย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง
ไม่ต่ากว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 55,000 บาท
โต๊ะทางานพร้อมตู้ตอ่ ข้าง จานวน 1 ชุด
โต๊ะทางานพร้อมตู้ตอ่ ข้าง จานวน 3 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท
เก้าอีท้ างาน จานวน 1 ตัว
เก้าอีท้ างาน จานวน 1 ตัว
เก้าอีท้ างาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท

งบประมาณ
จานวน 39,800 บาท
จานวน

42,500 บาท

จานวน

65,900 บาท

จานวน

162,600 บาท

จานวน

141,600 บาท

จานวน

19,500 บาท

จานวน

133,200 บาท

จานวน
จานวน

9,000 บาท
495,000 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

77,000
225,000
19,000
7,000
11,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ลาดับที่

รายการ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

โต๊ะทางาน จานวน 7 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
โต๊ะต่อมุม จานวน 1 ตัว
เก้าอีท้ างาน จานวน 9 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
โต๊ะทางานตัวแอล พร้อมเก้าอี้ จานวน 3 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท
ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด
ตู้บานเลื่อนกระจก จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,900 บาท
ตู้บานเลื่อนทีบ จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท
ตู้เก็บเอกสาร จานวน 1 ตู้
ตู้เก็บเอกสาร จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท
ชั้นเก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น 40 ช่อง จานวน 1 ชุด
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิว้ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 300 วัตต์
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท
เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 220 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ (ถังกลม) ขนาด 150 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Interactive ขนาด
ไม่น้อยกว่า 85 นิว้ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 185,000 บาท
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิว้ จานวน 1 เครื่อง
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 3 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 5 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท

28
29
30
31
32
33
34
35

งบประมาณ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

24,500
2,500
27,000
45,000
40,000
14,700
14,400
3,000
8,000
4,900
15,600
3,820
17,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน
จานวน
จานวน

8,000 บาท
5,800 บาท
370,000 บาท

จานวน

19,900 บาท

จานวน
จานวน

3,700 บาท
51,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

จานวน

220,000 บาท
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ลาดับที่

รายการ

36

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
37
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที) จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท
38
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
39
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่
รายการ
40
41
42
งานเทศกิจ
ลาดับที่
43

44
45
46
47

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทยี ู จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 39,700 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท

งบประมาณ
จานวน

21,500 บาท

จานวน

44,500 บาท

จานวน

37,500 บาท

จานวน

11,600 บาท

งบประมาณ
จานวน

158,800 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

รายการ

งบประมาณ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทยี ู
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 47,200 บาท
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท
โทรศัพท์สานักงาน จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท

จานวน

94,400 บาท

จานวน
จานวน
จานวน

17,700 บาท
830 บาท
44,000 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ

จานวน

6,300 บาท

จานวน

5,000 บาท

ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
48

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
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ลาดับที่

รายการ

49
50
51

โต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
เก้าอีท้ างาน จานวน 1 ตัว
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด
52
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
53
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ลาดับที่
รายการ
54
55
56

เก้าอีท้ างาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติ อล จานวน 1 ตัว
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
จานวน
จานวน
จานวน

6,000 บาท
3,000 บาท
22,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

จานวน

2,500 บาท

งบประมาณ

จานวน
6,000
จานวน
18,990
จานวน 20,000
รวมทั้งสิน้ 56 รายการ จานวน 3,014,540
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี)้

บาท
บาท
บาท
บาท

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 27 “การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดั ง นั้ น ขอได้ โ ปรดน าเรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ อนลด
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบเงิ นอุ ดหนุ น เงิ นอุ ดหนุ นการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค และโอนไปตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่ วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของสานักปลัดเทศบาล เป็นเงินจานวน 3,014,540 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่พันห้า
ร้อยสี่สบิ บาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายสมบู ร ณ์ คุรุภ ากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญั ตตินี้ มีสมาชิก ท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอเรียนปรึกษาหารือท่าน
เลขานุการสภา ช่วยอธิบายเกี่ยวกับงบประมาณที่เกี่ยวกับญัตตินี้ ผมอยากถามว่ามีแผนหรือไม่ อยู่ในแผน
เพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ไ ม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชน แต่เป็นงบประมาณของปี
ก่อนที่เอามาใช้ ผมขออยากเรียนถามท่านเลขานุการเพื่อเป็นความรู้ประกอบการพิจารณาในญัตติ นี้ครับ
คือหมายความว่า ที่ขอซือ้ ต่าง ๆ มีแผนหรือไม่ครับ ขอคาแนะนาด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลาปาง สาหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่มาจากงบลงทุน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์สานักงาน หรือเป็นค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาหรือค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ต้องเป็น
โครงการพัฒนาหรือค่าใช้จ่ายในงบลงทุนที่เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่เป็นโครงการที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์ และได้ใช้ประโยชน์โดยตรง จะต้องบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีที่เป็นครุภัณฑ์หรือ
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ค่าใช้จ่ายใน
หมวดค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้างที่ดาเนินการในสานักงาน เช่น ปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องทางาน กรณีเช่นนี้
ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรง จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ตอ้ งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการที่ให้
ข้อรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ ผมก็ขอบคุณมาก ที่ผมถามไปเพื่อหากสักวันหนึ่ง สตง.ท้วงติงมา ผมจะได้
เตรียมใจไว้ก่ อน เพราะทั้งหมดนี้มาจากงบประมาณของปีเก่า ถ้าเราไม่มีแผนรองรับหรือไม่ได้ทาแผน
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เพิ่มเติม และเราไปซื้ออะไร หาก สตง.ท้วงติงมา เราต้องใช้หนี้กันหมดทั้งสภาครับ ขอบคุณท่านประธาน
และขอบคุณท่านเลขานุการครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง
ครับ แผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้ จัดจ้างจะมีอยู่ 2 แบบ แบบที่ 1 คือ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อหรือดาเนินโครงการให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ ก็คือกรณีที่
ผมนาเรียนเมื่อสักครู่นี้ คือ ต้องเป็นโครงการพัฒนาหรือค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ เป็นบริการหรือ
กิจกรรมสาธารณะและประชาชนใช้ประโยชน์ ต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น กับกรณีที่ครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ก็คือ ครุภัณฑ์ที่ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรง กรณีนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ตั้ง
งบประมาณแล้ว ผ่านกระบวนการงบประมาณโดยถูกต้องแล้ว หลังจากที่จะไปดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องมีแผน เพียงแต่ว่าจะเป็นแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เราได้ตั้งงบประมาณแล้ว
เป็นกระบวนการในการบริหารงบประมาณหลังจากที่มีงบประมาณแล้วครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในญัตตินนี้ ะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 23 เสียงครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 23 เสียง อนุมัติให้ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่า ครุภัณฑ์ สาหรับใช้ในงาน
สานักงาน (สานักปลัดเทศบาล), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่า นสมาชิก ทุก ท่า นครับ
ผมจะขอพักการประชุม 15 นาที ตอนนี้เวลา 15.00 น. เราจะเข้ามาประชุมต่อในเวลา 15.15 น. นะครับ
พักการประชุม 15 นาที
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เริ่มประชุมต่อเวลา 15.15 น.
5.16 เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ โ อนลดเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง (ส านัก
ปลัดเทศบาล)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.16 เรื่อง
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สานักปลัดเทศบาล) เชิญ ผูบ้ ริหารครับ
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (สานักปลัดเทศบาล)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอน
ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินจานวน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่น
บาทถ้วน) (สานักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินจานวน 760,000
บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
เหตุผล
ด้วยอาคารสานักงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครลาปางมีความชารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้
งานซึ่งได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม เพื่อส่งเสริมและ
สนับ สนุน ให้ ก ารปฏิบั ติร าชการเป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิ ภาพ ประสิ ท ธิผ ล และทัน ต่อการจั ดท าบริ ก าร
สาธารณะตามภารกิจอานาจและหน้าที่ของเทศบาลนครลาปางตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลนครลาปาง
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จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการปรับปรุงอาคารสานักงานดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนครลาปางไม่ได้ตั้ง
งบประมาณ เพื่อการนี้ จึงจาเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดาเนินโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร งบประมาณตั้งไว้
จานวน 59,395,466 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 51,737,006 บาท
ขออนุมัตโิ อนลด
760,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
50,977,006 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดิ นและสิ่งก่ อสร้าง เป็นเงินจานวน
760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้
1. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีนครลาปาง จานวน 500,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองนายกเทศมนตรีนครลาปาง จานวน 260,000 บาท
(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้)
ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 27 “การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ดังนั้น ขอได้โ ปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโ อนลดเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่ อสร้ าง แผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริหารทั่ วไป ของสานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครลาปาง
เป็นเงิน จานวน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนี้นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกในที่ประชุม 20 ท่าน
เห็นชอบ 19 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 19 เสียง อนุมัติให้ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สานัก
ปลัดเทศบาล), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอื่น ๆ เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้า นไตรภพ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญ าตฉายภาพนะครับ (ประธานอนุญ าต) เป็นลัก ษณะถึงความ
ตระหนักตอนนีท้ ี่นา่ จะเกิดขึ้นที่เทศบาลนครลาปาง ผมมองเล็งเห็นถึงความปลอดภัยบนท้องถนนที่กาลังจะ
เกิดขึ้น จากข้อมูลสถิติที่ผ่านมา การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดลาปาง จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูล
อุบัติเหตุปีล่าสุดพบว่า ปี 2564 ปรากฏว่า มีผู้บาดเจ็บ 5,247 คน หลายคนอาจจะรู้สึกว่าน้อยไป ก็ไม่ได้
เยอะ มีผู้เสียชีวิตแค่ 79 คน ทุกท่านหารู้หรือไม่ว่า ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลมายาเท่านั้น เพราะอะไร
เราอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด แน่นอนว่าไม่ใช่ข้อมูลความเป็นจริงที่ควรจะเกิดขึ้น ดังนั้น ข้อมูลความเป็น
จริงที่ควรจะเป็นคือ เราย้อนไปยังปี 2561 สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ สมควรจะมีอะไรในเทศบาลนครลาปาง
ปรากฏว่า มีผู้บาดเจ็บถึง 11,495 คน เสียชีวิตเกือบสองร้อยคน ดังนั้นจานวนผู้เสียชีวิต หากดูตามช่วงอายุ
จะเห็นชัดว่า อันดับที่ 2 คือเยาวชนที่อายุระหว่าง 1 – 14 ปี มีความน่าสนใจนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้น ผมหา
ข้อมูลมาเอาเพียงแค่โรงเรียนใหญ่ ๆ ในเขตเทศบาลของเรา 4 โรงเรียนเป็นตัวอย่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
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ลาปาง มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 2,588 คน จากฐานข้อมูลล่าสุดของทางโรงเรียน โรงเรียนลาปางกัลยาณี
มีนักเรียนทั้งหมด 3,277 คน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ วันนี้ มีนักเรียนทั้งหมด 4,033 คน และอีก
โรงเรียนหนึ่งที่ผมหาข้อมูลคือ วิทยาลัยเทคนิคลาปาง ซึ่งมีมากถึง 5,304 คน จากภาพทั้งหมดนี้ ทุกคน
สังเกตว่าผมเอาภาพบริเวณหน้าโรงเรียนมา ผมยังไม่ได้พูดถึงบริเวณถนนที่มีนักเรียนเป็นหมื่นคน เช่น
อัสสัมชัญ อรุโณทัย หรือมัธยมวิทยา ผมยังไม่ได้พูดถึงตัวเลขนะครับ ผมรวม 4 โรงเรียนที่กล่าวไปทั้งหมด
ได้จานวนนักเรียนที่ 15,202 คน ผมตีเป็นค่าเฉลี่ยแบบต่า ๆ ว่าจะมีคนใช้ถนน ในการข้ามถนนเฉลี่ย 20%
คือ สามพันคนในช่วงเช้า และช่วงเย็นอีกสามพัน ตีไปก็หกพันคน สิ่งที่เกิดขึ้นครับ มีความปลอดภัยในชีวิต
ที่อยู่บนความเสี่ยงในทุก ๆ วันของเด็กและเยาวชนในเทศบาลนครลาปาง นี่ คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น พ่อแม่
ทุกคนไม่สบายใจ บางคนรู้สึกว่า ให้ลูกขึ้นรถประจาไปก็ยังมีความกังวล ความเป็นห่วงทั้งวัน วันไหนลูกนั่ง
รถรับส่งถึงบ้านเมื่อไหร่จึงจะสบายใจ มีความสุข มีคาพูดหนึ่งของ ซิกมันต์ ฟรอยด์ เป็นนักจิตวิทยาด้าน
การวิเคราะห์ บอกว่า สภาวะความอึดอัดและความไม่สบายใจ อาจสร้างผลกระทบต่อชีวิตการทางาน
มีผลกระทบไปถึงการทางานของผู้ปกครองด้วย แทนที่จะส่งลูกอย่างสบายใจ สังเกตว่าบางทีทาไมรถติด
ตอนเช้า ไปดูได้เลยครับ บางคนส่งลูกแล้วยังไม่ไป รอลูกข้ามถนนครับ เพราะไม่สบายใจว่าลูกจะข้ามไปอีก
ฝั่ ง หนึ่ ง ไหม ผมลองหาข้อมูลเล่น ๆ ใน youtube ว่าถูกรถชนบนทางม้าลาย เชื่อหรือไม่ว่าขึ้นมาเป็นร้อย ๆ
คลิป และก็เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนทั้งนั้นเลย ดังนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ครับ หากเทศบาลนครลาปางจะมีสิ่ง
เหล่านี้ เป็นเรื่องจริง ผมว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกใบนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย แต่ควรจะเป็นเรื่องใหม่ใน
เทศบาลนครลาปางได้แล้ว ผมว่าเราควรจะเริ่มให้มี 4 อย่างเหล่านี้ คือ 1. ปุ่มกดข้ามถนนหน้าโรงเรียน 2.
เราควรจะมีป้ายบอกความพร้อมเกี่ยวกับว่าเป็นทางม้าลายที่เด็กจะต้องข้าม และควรมีไฟกระพริบด้วย
และสาคัญทางแยกเราควรจะมีตัวเลขนับถอยหลัง และสัญญาณให้เดินหรือให้รถหยุด และอีกอย่างหนึ่งที่
ควรจะมีคือ เพิ่มสีทางม้าลาย เพื่อให้ความเด่นชัด และให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ภาพนี้เป็นภาพจากกรุงเทพ
นะครับ ผมอยากจะฝากท่านประธานถึงท่านนายกเทศมนตรีว่ า หากเป็นไปได้ ผมว่าภาพนี้จะเกิดขึ้นใน
เทศบาลนครลาปางของเรา ไม่ใช่ถนนอัจฉริยะอะไรหรอกครับ ถ้าพูดถึงอัจฉริยะจะทาได้มากกว่านี้อีก เด็ก
สามารถข้ามโดยไม่ต้องกดก็ได้ มีวิธีอยู่ที่ใช้พวก IoT (Internet of Things) เข้ามาใช้ แต่ว่าเราอาจจะยังไม่ถึง
ขั้นนั้น ผมว่าเอาแค่มีปุ่มกดก่อนดีกว่า ผมเชื่อว่าถ้าภาพนี้เกิดขึ้นทุก ๆ หน้าโรงเรียนในเทศบาลนครลาปาง
จะลดหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่างที่มีผลกระทบได้มากมาย คุณภาพ ความเป็นอยู่ ชีวิตคนในเทศบาลนคร
ลาปางก็จะดีขึน้ ก็มีเพียงเท่านีท้ ี่อยากจะฝากให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาครับ ขอบคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณ คุณกรณฐพรครองภพฯ
ที่ได้เสนอแนวทางความปลอดภัยให้กับเยาวชนของนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกครับ
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
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นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ในวาระอื่น ๆ นี้ ผมก็ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารเทศบาลนครลาปาง และเจ้าหน้าที่เทศบาล
นครลาปางของเรา ที่ออกสื่อตามสื่อต่าง ๆ อย่างเช่นกรณี ไปเก็บกิ่งไม้ เก็บขยะตกค้าง ที่หมักหมมมานาน
ตอนนี้ผมในฐานะตัวแทนชาวบ้านฝากขอบคุณมาทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ไว้ว่า ขอขอบคุณที่รักษา
สิ่งแวดล้อมของเราเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบ้านเมืองของเราจะสะอาด มีสุขภาพที่ดี และอีก
ประการหนึ่ง ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักการศึก ษาที่เอาครุภัณฑ์ที่ชารุดแล้วมาขึ้นจอ เพื่อเป็นการ
สื่อสารเกี่ยวกับการที่สมาชิกสภาของเราเห็นชอบกับญัตติต่าง ๆ ที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมา เพราะจากการ
ที่ผมเสพข่าว ข่าวที่ออกสื่อ เหมือนสื่อไปทางที่ว่า ทางฝ่ายบริหารเอามาใช้ส่วนตัว แต่ ณ วันนี้ ทางสานัก
การศึกษาได้เอามาลงสื่อตรงนี้ ก็จะเป็นสิ่งที่มั่นใจที่ทางสมาชิกสภาอนุมัติโครงการนี้ไป ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง
ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลของเราที่ทางานกันอย่างเข้มแข็ง ตามสื่อต่าง ๆ ก็นิยม
ชมชอบนะครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มี ส มาชิ ก ท่ า นอื่นอีกหรือไม่ครับ
ฝ่ายบริหารมีอะไรหรือไม่ครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่าน
สมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายสุ ร พล ตั นสุ ว รรณ รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง
มีเรื่องจะนาเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางได้ให้ความห่วงใยเรื่อง
อุ บั ติ เ หตุ ต่ อ เด็ ก เยาวชน ของเทศบาลนครล าปางของเรา ผมขอเรี ย นว่ า ได้ รั บ การสั่ ง การจากท่ า น
นายกเทศมนตรีนครลาปางและได้หารือร่วมกับทางผู้กากับ การสถานีตารวจภูธรเมือง เบื้องต้นเราได้ไป
สารวจและกาหนดคร่าว ๆ ว่า ทางม้าลายพร้อมสัญญาณไฟสาหรับคนข้าม มีความเหมาะสมและมีความ
จาเป็นที่จะติด ตั้งประมาณ 7 – 9 จุด ยกตัวอย่างเช่น หน้าโรงเรียนบุญ วาทย์ โรงเรียนลาปางกั ลยาณี
โรงเรี ย นอรุ โ ณทั ย โรงเรีย นอนุ บ าลเขลางค์รั ต น์ บริ เ วณตลาดหลั ก เมือ ง เป็ นต้ น ตอนแรกก าหนดไว้
ประมาณ 12 จุด บางจุดขอนาเรียนว่า อยู่ติดหรือใกล้วงเวียน หรือแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความติดขัดด้านการจราจรมากขึ้น เราก็จะเปลี่ยนไปใช้สัญญาณไฟกระพริบ
รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ทางม้าลาย 3D เป็นต้น ซึ่งตรงไหนที่สร้างความปลอดภัย
ไม่ ขัด ต่ อ พรบ.จราจร เราก็ จ ะด าเนิ นการ รวมไปถึ งจะขยายไม่ ว่า จะเป็น ทางเท้า หรื อ ถนนเพื่ อ ความ
ปลอดภั ย ส าหรั บ ทั้ง ผู้ ใ ช้ ร ถและผู้ สั ญ จรด้ ว ยเท้ า ด้ วยจัก รยาน ด้ ว ยรถม้า และยานยนต์ ทุก ชนิด ในเขต
เทศบาลนครลาปางให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่ง ซึ่งผมได้ดูแลสานักปลัดเทศบาลนครลาปาง
ก็เหมือนกับเป็นพ่อบ้าน แม่บ้านสาหรับดูแลอาคารสถานที่ ผมอยากจะนาเรียนเพื่อความสบายใจของทุก ๆ
ท่านนะครับ เนื่องจากว่ามีข่าวในสื่อออนไลน์ สื่อมัลติมีเดียว่าการใช้งบประมาณนี้อาจจะใช้แบบฟุ่มเฟือย
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ไม่คุ้มค่ากับภาษีที่ประชาชนได้จ่ายให้กับเทศบาลนครลาปาง หรือกับงบประมาณของเทศบาลนครลาปางที่
จะใช้จ่าย ณ ปัจจุบัน หรือในอนาคตอันใกล้ เมื่อเช้าท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านกิตติ จิวะสันติการ ได้พูด
ถึงความจาเป็นในการที่จะปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงระบบระบายอากาศ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ เราใช้ใน
อดี ต เราอาจจะไม่ มี ข้ อ มู ล ว่ า สิ่ ง ต่ า ง ๆ นี้ ส ะสมเชื้ อ โรคและก่ อ ให้ เ กิ ด สิ่ ง ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
งบประมาณที่ท่ า นให้ ค วามเห็นชอบ ให้การสนับสนุนไปในวันนี้ ผมขอเรียนว่า ไม่ได้ทาเพื่อคณะผู้บริหาร
แม้แต่คาบัญญั ติบ างครั้งในเอกสารจะบอกว่าเป็นห้องรองนายก เป็นที่ทาการรองนายก เป็นที่ท าการ
นายกเทศมนตรี เป็นโต๊ะทางานของนายกเทศมนตรี แต่จริง ๆ แล้วไม่ว่าจะระบุเป็นที่ทางานของผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลก็ตาม ทุกจุดนั้นมีไว้เพื่อบริการประชาชน ท่านจะเห็นว่ากองคลัง สานัก
ปลั ด หรื อ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ ทะเบี ย นราษฎร หรื อ แม้ แ ต่ ห้ อ งสภาแห่ ง นี้ เราก็ มี โ ต๊ ะ เก้ า อี้
เคาน์ เ ตอร์ ซึ่ ง ประชาชนทั่ ว ไปสามารถที่ จ ะเข้ า มารั บ ฟั ง การอภิ ป ราย การเสนอ การลงมติ ห้ อ ง
นายกเทศมนตรี ห้องรองนายกเทศมนตรี ก็เป็นที่รับประชาชนเพื่อเขามาแสดง หรือมาเสนอความคิดเห็น
รวมไปถึงข้อร้องเรียนต่าง ๆ ส่วนเหล่านี้เราจัดหาเพื่อให้บริการประชาชน รวมไปถึงกองสวัสดิการ สมาชิก
สภาหลายท่านก็ให้การสนับสนุนว่า ตรงนั้นมีไว้เพื่อบริการประชาชน ไม่ใ ช่ไว้ทางานอย่างเดียว ขอเรียนว่า
ผู้บริหาร แม้แต่สมาชิกสภาฯ ของเรามีวาระ สิ่งต่าง ๆ ที่เราอนุมัติไปจัดหา จัดซื้อ เพื่อเทศบาลแห่งนี้ พอหมด
วาระแล้ว เราไม่ได้เอาไปด้วย แต่เรามีไว้เพื่อบริการประชาชนอย่างแท้จริง ผมจึงอยากจะขอบใจด้วยความ
จริงใจว่า สิ่ งที่ท่านได้อนุ มัติใ นวั นนี้ เห็นชอบในวัน นี้ หรือไม่ได้ คัดค้านในวัน นี้ เราทุก คนมีเ ป้าประสงค์
เดียวกัน เพื่อประชาชนของเทศบาลนครลาปางของเรา ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐ กิต ติ์ บรรจงจิต ต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่ให้
ข้อกระจ่างเกี่ยวกับญัตติที่เสนอมาทั้งหมด เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน ท่านพูดเมื่อ
สักครู่ว่า แม้แต่ห้องท่านนายกฯ ห้องรองนายกฯ ทาไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชน อย่างนั้นเรื่องนี้ก็ต้องอยู่
ในแผนแล้วครับ แต่อย่างไรก็ผ่านไปแล้วครับ ผมก็อยากท้วงติง ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ เพราะท่านรองนายกฯ
บอกว่ า ท าไว้ เ พื่ อ ให้ เ ป็น ประโยชน์ต่ อชุ ม ชน ต่อ ชาวบ้า นมาร้ องเรี ย น ฉะนั้ นก็ ต้ องอยู่ใ นแผนแล้ วครั บ
ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่ครับ เชิญ
นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมทีร า สั ท ธาธิก สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
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ลาปาง วันนี้ในเรื่องของการที่เปลี่ยนแปลงเงินงบอุดหนุนมาเป็นงบลงทุนตรงนี้ ดิฉันก็เห็นด้วยกับทางทีม
บริหารที่เราจะปรับปรุงสถานที่ ที่เราเรียกว่าบ้านให้นา่ อยู่ ให้แข็งแรง ให้มั่นคง ให้เหมาะสาหรับการทางาน
ในทุก ๆ ด้าน แต่วันนี้งบบางงบอย่างที่ท่ านสมาชิกพูดว่า บางงบก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
โดยตรง ซึ่ ง เราจะเห็ น ว่ า บ้ า นเราแข็ ง แรงแล้ ว วั น นี้ เ ราก็ อ ยากให้ ค น หรื อ ประชาชนที่ อ ยู่ ใ นบ้ า นเรา
มีค วามสุ ขกายสุ ข ใจเท่านั้ นเองค่ะ สุ ขกายสุขใจยั ง ไงคะ วั นที่ 14 มิถุ นายนที่ผ่านมา ทางราชวิท ยาลั ย
จุฬ าลงกรณ์ ไ ด้ ใ ห้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น สามารถลงทะเบีย นออนไลน์ และขอชิโ นฟาร์ มต่ อทาง
ราชวิท ยาลัย โดยตรง ก็อยากจะเห็นว่าเงินที่ท่านได้ลงทุนไปแปดล้านกว่าบาท ในอนาคตข้างหน้าดิฉั น
ก็อยากจะเห็นท่านเอาเงินตรงนี้มาลงทุนกับสุขภาพกาย สุขภาพใจของประชาชนในบ้านด้วยเช่นกัน เท่านั้น
ค่ะ วัคซีนชิโนฟาร์มของราชวิทยาลัย เข็มละ 888 บาท ถ้าเราเอางบแปดล้านตรงนี้มาตีว่าเราจะได้จานวน
ปริมาณเท่าไหร่ ดิฉันคิดได้ประมาณเก้าพันโดส ถ้าในเขตเทศบาลเรามีประชากรประมาณห้าหมื่นคน เรา
จะฉีดได้กับเก้าพันคนคิดเป็น 18% ของประชากรในเขตเทศบาลเรา ดิฉันเห็นว่างบที่ท่านทา เพื่อประโยชน์
ของทุกคนอยู่แล้ว อยากจะให้ลองจัดสรรปันส่วน ทางทีมบริหารลองพิจารณาทางเลือกนี้เพื่อประชาชน
ต่อไป เท่านัน้ ค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่ครับ ไม่มี
นะครับ วันนี้เรามีการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ได้ประชุม
ตั้งแต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 6 ครบถ้วนแล้ว ได้สาระอันเป็นประโยชน์ และฝากถึงผู้บริหารที่จะดาเนินการ
ต่อไปในอนาคตข้างหน้า ก็ขอขอบคุณสมาชิกหลาย ๆ ท่านที่มีความห่ วงใยทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลาปางของเรา ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางฝ่ายบริหารก็คงจะใช้เงินไปอย่างคุ้มค่า วันนี้
ก็ใช้เวลาไปพอสมควร ผมขอปิดการประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา 15.45 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
(ลงชื่อ).....................................................................
(นายนพดล ผดุงพงษ์)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
หมายเหตุ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
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