
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 

วันอังคารที่  13  กรกฎาคม  2564  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 17. นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายณัฐกิตติ ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 20. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  23. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 25. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายนิมิตร จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 5. นายจ าเนยีร  ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 6. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 7. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 8. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายชาตร ี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

 3. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 4. นางสาวจติลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 5. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 6. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 7. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

    รก.ผูอ้ านวยการส านักการช่าง 

 8. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศกึษา 

 9. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศกึษา 

 10. นายมนัสพี เดชะ นายช่างเขียนแบบอาวุโส 

   รก.ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 11. นายบรรยง เอือ้นจติร์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 12. นายสุรทัศน์ ก้องสุรกานต์ หัวหนา้ฝา่ยสาธารณูปโภค 

 13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมกิจการขนส่ง 

 14. นางสาววิไล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

 15. นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหนา้ฝา่ยพัฒนารายได้  

 16. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยกิจการสภา 

  17. นายวรดล หวานแหลม นิตกิรช านาญการพิเศษ 

 18. นางเกสร ค าออ่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
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 19. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาเป็ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

 20. นางณิชารัศม์ อนันตธ์ีระบวร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

 21. นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

 22. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 23. นางสุพัตรา จันทร์ศรี พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 

 24. นายวรพงษ์ มาลัย เจ้าหน้าที่เครื่องเสียง 

 25. นายไพทัน ใจแก้วแดง เทศกิจ 

 26. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

 1. นายอัมฤทธ์ ฐานุวี นักสื่อสารมวลชน 

  2. นายสุพล พัฒนานุกูล ชุมชนกาดกองต้าเหนอื 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ท่านคณะผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง ข้าราชการ พนักงาน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี 

2564 กระผม นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ผู้ลงชื่อเข้าร่วมการประชุม

ทั้งหมด 23 ท่าน ครบองค์ประชุม ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง นายนพดล  ผดุงพงษ์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและ

ด าเนนิการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบวาระการประชุมตอ่ไป กราบเรียนเชญิครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง          

ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และคณะกรรมการชุมชน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมสภา

เทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ขอเชิญ

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง

และอภปิรายชีแ้จง หรอืแถลงญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชญิครับ 
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 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง กระผมขอเรียนแจ้ง กรณีการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปรายชี้แจง หรือ

แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครล าปาง  

หนังสือ 

ที่ ลป 52001/3151            ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

              ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

12  กรกฎาคม  2564 

เรื่อง    มอบหมายผูแ้ถลงข้อเท็จจริง และอภปิรายชีแ้จง หรอืแถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  หนังสอืสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/34  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  3 ประจ าปี  2564 ในวันอังคารที่  13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วสีติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ ่ม เติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้าพ เจ้า  นายนิมิตร   จิวะสันติการ 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลง

ข้อเท็จจริง และใหร้องนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผดิชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติ 

และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี ้

1. นายกิตติ  จวิะสันตกิาร  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

2. นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ   รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 

           นิมิตร  จิวะสันติการ    

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกรณี

นายกเทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติต่อสภา

เทศบาลนครล าปางแล้วนะครับ กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจนับ

จ านวนสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมการประชุม พบว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว บัดนี้ถึงเวลา

นัดหมายการประชุมแลว้ ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 

3 ประจ าปี 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

คร้ังท่ี 5/2564  

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ขอ้ 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ครัง้ที่ 5/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับเอกสารเรียบร้อยแลว้นะครับ มสีมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

สอบถามไหมครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ครั้งที่ 5/2564 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ     

ทุกท่านได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามไหมครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่

ประชุมรับทราบครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2564 วันจันทร์ท่ี 14 มิถุนายน 2564  



6 

 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน   

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 

ประจ าปี  2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ  เชิญครับ เชิญ     

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม 

 - หน้าที่ 27 นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 6 ข้อความ “สมาชิกสภาฯ ผู้เกียรติทุกท่าน” ขอแก้ไข

เป็น “สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน” ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไหม

ครับ เชญิ นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

 นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม 

 - หน้าที่ 32 นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 10 ที่ดิฉันเป็นผู้อภิปราย ข้อความ “อาจจะเป็นการ

ท่องเที่ยว” ขอแก้ไขเป็น “อันจะเป็นการท่องเที่ยว” ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไหม

ครับ ไม่มีนะครับ ตามที่นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 27 นับจากข้างบน

ลงมา บรรทัดที่ 6 ข้อความ “สมาชิกสภาฯ ผู้เกียรติทุกท่าน” ขอแก้ไขเป็น “สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน” และนางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 32 นับจากข้างบนลงมา 

บรรทัดที่ 10 ข้อความ “อาจจะเป็นการท่องเที่ยว” ขอแก้ไขเป็น “อันจะเป็นการท่องเที่ยว” สมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมโปรดยกมอืครับ  

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการ

ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564  

- หน้าที่ 27 นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 6 ข้อความ “สมาชิกสภาฯ ผู้เกียรติทุกท่าน” แก้ไขเป็น 

“สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน”  
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- หน้าที่ 32 นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่  10 ข้อความ “อาจจะเป็นการท่องเที่ยว” แก้ไขเป็น   

“อันจะเป็นการท่องเที่ยว”  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการ

ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก   

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 23 

เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2

ประจ าปี 2564 วันจันทร์ท่ี 28 มิถุนายน 2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.2 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 วันจันทร์

ที่ 28 มถิุนายน 2564 นั้น ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมไปพิจารณาในการประชุมสภาฯ คราว

ต่อไป ตอนนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

 3.1 เรื่อง เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการช่าง (โดย นายสมบูรณ์       

คุรุภากรณ์  สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง)  

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ข้อ 3.1 

เรื่อง เกี่ยวกับผูป้ฏิบัติงานต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการช่าง (โดย นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง) เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 
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เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ

นายกเทศมนตรีนครล าปาง เกี่ยวกับผูป้ฏิบัติงานต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักการช่าง ดังนี้ 

 เนื่องจากส านักการช่างเทศบาลนครล าปาง ว่างเว้นผู้อ านวยการส านักการช่างมายาวนาน โดยที่

ผูอ้ านวยการส านักการช่าง มีหน้าที่ส าคัญในการบริหารจัดการงานด้านพัฒนาสาธารณูปโภคและอื่นๆ และ

ในอนาคตอันใกล้ จะมีโครงการพัฒนาออกมาอีกมากมาย จึงต้องมีผู้อ านวยการส านักการช่างที่มีความรู้

ความสามารถอยู่ดูแล ข้าพเจ้าใคร่ขอเสนอกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีนครล าปางว่า จะสรรหา

ผูอ้ านวยการส านักการช่างมาท าหนา้ที่ได้เมื่อใด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุกระทู้ถามนี้ เข้าสู่วาระการประชุมที่จะมาถึงนี้ด้วย เพื่อ

นายกเทศมนตรีจะได้ตอบกระทู้ถาม และข้าพเจ้าจะชีแ้จงประชาชนให้ทราบต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม

เมื่อสักครู่นี้ ในการประชุมสภาคราวที่แล้วผมเคยเล่าถึงว่า สถานะขององค์กรเทศบาลนครล าปางเราแห่งนี้

ในสภาพปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทุกกอง ทุกส านัก ยังขาดบุคลากรนะครับ อัตราก าลังเราต่ ามาก เราขาด

เครื่องจักรในการท างาน เราขาดอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือ  เราอยู่ ในสภาพที่ยังไม่พร้อมที่จะออกไป

ให้บริการประชาชนรวมถึงนโยบายที่ท่านนายกฯ ได้ก าหนดนะครับ จริง ๆ แล้วทุกอัตราทุกต าแหน่งไม่ว่า

พนักงานระดับไหนของทุกกอง ทุกส านัก มีความส าคัญเป็นอย่างสูง  เพราะทุกคนก็เป็นฟันเฟืองที่จะ

ขับเคลื่อนองค์กรของเราให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ส าหรับในส่วนของส านักการช่าง ผมขอรายงานสถานะ 

ต าแหน่งว่างของส านักการช่างขณะนี้ว่างอยู่ 31 ต าแหน่ง เป็นพนักงานเทศบาลว่าง 10 ต าแหน่ง (สาย

บริหารว่าง 4 ต าแหน่ง ประกอบด้วย ผอ.ส านัก 1 ต าแหน่ง ผอ.ส่วน 2 ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย 1 ต าแหน่ง) 

(สายวิชาการและทั่วไปว่าง 6 ต าแหน่ง ประกอบด้วย วิศวกร 2 ต าแหน่ง เป็นนายช่างโยธา 2 ต าแหน่ง นาย

ช่างเขยีนแบบ 1 ต าแหน่ง นักวิชาการสวน 1 ต าแหน่ง) พนักงานจ้างภารกิจว่างทั้งหมด 10 ต าแหน่ง รวมถึง

พนักงานขับรถยนต์ ขับเครื่องจักรกล ซึ่งขณะนี้เราอยู่ระหว่างการประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไปว่าง
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ทั้งหมด 11 ต าแหน่ง คือคนงานสารบรรณ คนงานทั่วไป แต่คนงานทั่วไปอยู่ระหว่างการประกาศรับสมัคร 

อันนี้ยังไม่รวมถึงที่ว่าเราต้องการอีก 10 กว่าต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการช่างที่ท่านได้

กระทู้ถามถึง เป็นนักบริหารงานช่างระดับสูง ผมจะเล่าถึงกระบวนการและขั้นตอนโดยคร่าว ๆ นะครับ เมื่อ

ต าแหน่งว่างลงเทศบาลได้ด าเนินการประกาศสรรหาโดยวิธีรับโอนให้ด าเนินการภายใน 60 วัน เมื่อพ้น

ก าหนด 60 วันแล้วไม่มีผู้ยื่นความประสงค์จะโอน เทศบาลจะต้องรายงานต าแหน่งว่างไปที่ ก.ท.จ. หรือ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เพื่อ ก.ท.จ. จะได้รายงานให้คณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาลหรือเรียกว่า ก.ท. เพราะเราสรรหาเองไม่ได้ต้องให้กรมเป็นผู้สรรหา เมื่อคณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาลหรอื ก.ท. ประกาศรับสมัครไปแล้ว แตว่่าเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด ล่าสุด ก.ท. ได้

เลื่อนประกาศสอบไปเป็นวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ อันนี้เราไม่สามารถสรรหาเองได้จนกว่า ก.ท. จะประกาศ

ปลดล็อก อันนีก้็เป็นระเบียบและขั้นตอนที่ผมได้เรียนชี้แจง ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับ  คุณสมบูรณ์ฯ จะ

สอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มนีะครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่ม ี– 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเงินคืนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง จ านวนเงิน 257,971.89 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้า

สตางค์)  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1  

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเงินคืนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงิน 

257,971.89 บาท (สองแสนหา้หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม เพื่อจา่ยเงนิคืนคา่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

        จ านวนเงิน 257,971.89 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายนิมติร จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสม จ านวนเงิน 257,971.89 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท         

แปดสิบเก้าสตางค์) เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท 

จ ากัด จ านวนเงิน 148.65 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 

จ ากัด จ านวนเงิน 257,823.24 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) ตาม

หลักการและเหตุผลดังนี ้

หลักการ 

  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี          

พ.ศ.2563 ให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด จ านวนเงิน 148.65 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาท  

หกสิบห้าสตางค์) และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวนเงิน 257,823.24 บาท (สองแสนห้าหมื่น

เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) ซึ่ งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 9 การถอนคืน

เงินรายรับและการจ าหนา่ยหนีสู้ญ ข้อ 96(2) 

เหตุผล 

  เนื่องจากการค านวณรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2563 มีข้อผิดพลาด   

ของฐานข้อมูล ส่งผลใหก้ารประเมนิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผดิพลาด ดังนี้ 

  1. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด เทศบาลฯ แจ้งรายการประเมินภาษีที่ดินและ           

สิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน 2,668.45 บาท (สองพันหกร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบห้า

สตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ช าระเงินเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เทศบาลฯ น าส่งเป็นรายได้เทศบาลฯ แล้วแต่ค่า

ภาษีที่ถูกต้องเป็นจ านวนเงิน 2,519.80 บาท (สองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) ท าให้บริษัทฯ ช าระ

ค่าภาษีสูงกว่าความเป็นจริง จ านวนเงิน 148.65 บาท (หนึ่งร้อยสี่สบิแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) และบริษัทฯ 

ได้ยื่นค าร้องขอรับเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนตามหนังสือค าร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างคนื (ภ.ด.ส.9) ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 

  2. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด เทศบาลแจ้งรายการประเมินภาษีที่ดิน              

และสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน 282,500.63 บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อย
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บาทหกสิบสามสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ช าระเงินเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลฯ น าส่งเป็นรายได้

เทศบาลฯ แล้ว แต่ค่าภาษีที่ถูกต้องเป็นจ านวนเงิน 24,677.39 บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท

สามสิบเก้าสตางค์ ) ท าให้บริษัทฯ ช าระค่าภาษีสูงกว่าความเป็นจริง จ านวนเงิน  257,823.24 บาท       

(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) และบริษัท  เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด   

ยื่นค าร้องขอรับเงนิค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนตามหนังสือค าร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คืน (ภ.ด.ส.9) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564    

       ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว การค านวณรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว    

มีข้อผิดพลาดจริง ดังนั้น เทศบาลจึงต้องคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2563 ให้กับบริษัท 

บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด จ านวนเงิน 148.65 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) และ

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวนเงิน 257,823.24 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบ

สามบาทยี่สิบสี่สตางค์)  

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

  มาตรา 9 ผูซ้ึ่งเป็นเจ้าของหรอืครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของ

ปีใด เป็นผู้มหีนา้ที่เสียภาษีส าหรับปีนัน้ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา 54 ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้องเสีย    

ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ     

เงินคนื 

  การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ภายในสามปีนับแต่วันที่ช าระภาษี ในการนี้ ให้ผู้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร 

หลักฐาน หรอืค าช้ีแจงใด ๆ ประกอบค ารอ้งดว้ย 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่าย เ งิน  การฝากเงิน             

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง         

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหนี้สูญ ข้อ 96 “วิธีปฏิบัติในการ

ถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติ ดังนี ้(2) ขอคนืเงิน ภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า

ถูกต้องให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจา่ยขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
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  แบบรายงานยอดเงนิสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

เงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564             847,270,728.87 

หัก  เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 136,940,802.09 

      หุน้ในโรงพมิพ์สว่นท้องถิ่น                        5,000.00 

      ลูกหนี้ภาษีโรงเรอืน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย       3,711,414.92 

      ผลตา่งจากการช าระหนี้เงินกู้       69,617,833.91 

      รายได้จากรัฐบาลค้างรับ          13,480,600.00 

      ลูกหนี้เงนิยืม               1,391,300.00 

      ลูกหนี้เงนิสะสม**                      124,500.00     225,271,450.92 

เงนิสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1)             621,999,277.95 

หัก  ส ารองจ่ายเงนิสะสมที่มภีาระผูกพันแล้ว (2)               59,147,331.02 

คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)            562,851,946.93 

หัก  ส ารองงบบุคลากร (4)                61,503,848.85 

      ส ารองจ่ายประจ าที่ต้องจา่ยใหป้ระชาชนล่าช้า (5)              24,152,100.00 

เงินคงเหลือเงนิสะสม (6)               477,195,998.08 

หัก  ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% (7)               70,800,000.00 

คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ (8)             406,395,998.08 

ทุนส ารองเงนิสะสม 316,813,434.06 บาท 

หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงนิฝากสมทบทุน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 

     เป็นการเรียบร้อย ฎีกาเลขที่ 2092/64 จ านวน 3,406,040.62 บาท 

     เช็ค ธกส. เลขที่ 10401212 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

        ดังนัน้ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

เพื่อจา่ยเงนิคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ.2563 ให้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ ากัด 

จ านวนเงิน 148.65 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

จ านวนเงิน 257,823.24 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) ตามหลักการ

และเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา     

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับ ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ 

อภปิรายในญัตตินี้ กระผมขอเชญิท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเชญิครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขออนุญาตเรียนชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส าหรับระเบียบวาระการประชุมนี้ เป็นญัตติที่ทางผู้บริหาร

ท้องถิ่นได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในข้อที่ 96 ซึ่งบัญญัติไว้วา่ “วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติ

ดังนี้ (2) ขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นจา่ยขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”  ซึ่งกรณีนี้เป็นการขออนุมัติ

จา่ยขาดเงินสะสม เนื่องจากหนีท้ี่ตอ้งช าระหรอืหนี้ที่ตอ้งจ่ายเป็นการขา้มปีงบประมาณนะครับ จึงเข้าเกณฑ์

ตามข้อ 96 (2) เป็นอ านาจอนุมัติของสภาที่จะพิจารณาเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาฯ     

ในญัตตินีม้ีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิ รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.1 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเงิน

คืนคา่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงิน 257,971.89 บาท ในญัตตินี้ก็เป็นญัตติของฝ่ายบริหารนะครับ    

ที่น าเข้าสู่สภาแห่งนี้ เพื่อจ่ายเงิน ถ้าว่ากันตามตรงคือ เงินภาษีเขาเก็บเกินมาก็ต้องคืนเขาไป ซึ่งในเหตุผล   

ที่ฝ่ายบริหารให้มา เนื่องจากการค านวณรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี 2563 มีข้อผิดพลาด

ของฐานข้อมูลส่งผลให้การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผิดพลาดไป ซึ่งตอนนี้ถ้าทุกท่านได้รับทราบ  

ที่รัฐบาลกลางเขาแก้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ผมก็ยังงงว่าต้องเสียภาษี

เท่าไหร่อย่างไร เราจะเห็นที่ว่างเปล่าหลาย ๆ ที่ปลูกกล้วยบ้าง ปลูกมะนาวบ้าง เพื่อที่จะหลบหนีเลี่ยงภาษี

กันหรือจะไปแก้ไขอาศัยช่องว่างของกฎหมายก็ว่ากันไป ซึ่งก็มีอยู่สองบริษัทในญัตตินี้ 1. บริษัท บริหาร

สินทรัพย์สุขุมวทิ จ ากัด ซึ่งตอ้งคนืเงิน ช าระภาษีสูงกว่าความเป็นจริง จ านวน 148.65 บาท ซึ่งเขาก็ท าเรื่อง

มาขอเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคนืตามหนังสือค าร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.9) ลงเมื่อวันที่ 

5 เมษายน พ.ศ. 2564 และบริษัท เชลลแ์หง่ประเทศไทย จ ากัด ซึ่งก็ยื่นค าร้องขอเงินคืนในหนังสือขอรับเงิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน (ภ.ด.ส.9) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จะมีสองบริษัทนี้ที่ท าเรื่องขอ

คืนภาษีมา ซึ่งในการท างานของสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งกระผม รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เมื่อครั้งที่เราได้
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ประชุมสภาครั้งแรกเราก็ได้มีการปฏิญาณตัวกันว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยทั้งจะซื่อสัตย์และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” และในมาตรา 18 ของ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 ก็เขียนไว้ว่า “สมาชิก

สภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตน     

โดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ” ครับท่านประธาน ในข้อนี้ก็เขียนไว้สมาชิก

สภาย่อมเป็นผู้แทนของปวงชน ผมเห็นในญัตตินี้ที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นเข้ามาจะมีอยู่ในพระราชบัญญัติตัวนี้     

ซึ่งจ่ายเงินคืนของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งในมาตรา 54 ก็เขียนไว้ชัดว่า 

“ผูใ้ดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ตอ้งเสียภาษีหรอืเสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้องเสียไม่ว่าด้วยความผิดพลาดของ

ตนเองหรอืจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นย่อมมีสิทธิได้รับเงินคืน” ก็หมายความว่า

ไม่มีหน้าที่  ที่ต้องเสียหรือเสียเกินก็มาขอรับคืนไปตามระเบียบ การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง ก็ภายใน

สามปีนับจากที่ได้รับภาษีก็หมายความว่า การขอรับเงินคืนก็ต้องก าหนดภายในสามปีนะครับท่านประธาน 

ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในวรรคสามของมาตรา 54 “ให้ผู้บริหารท้องถิ ่น

พิจารณาค าร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาค าร้องให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในเก้าสิบวันนับ

แตว่ันที่ได้รับค าร้อง ทั้งนี ้ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผูย้ื่นค าร้องมีสทิธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

มีค าสั่งคนืเงินให้แก่ผู้ยื่นค ารอ้ง โดยต้องแจ้งค าสัง่ให้ผู้ยื่นค ารอ้งทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีค าสั่ง” 

เมื่อสักครู่ที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านระเบียบ เป็นอ านาจหน้าที่ของสภา เพราะว่าเลยปีงบประมาณที่

ผ่านมาแล้วใช้อ านาจของสภาเป็นผู้อนุมัตินะครับ แต่ผมเห็นตรงนี้ว่าในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ในหมวด 11 บทก าหนดโทษ มาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 

87 มาตรา 88 มาตรา 89 มาตรา 90 นี้นะครับ ในบทก าหนดโทษมีหลายมาตราเลยครับ ถ้าเราเป็นผู้เสีย

ภาษีถ้าไม่ยื่นเสียภาษีให้เขา เราก็จะโดนในบทลงโทษตามมาตราที่ผมอ่านให้ฟัง แต่เราเห็นว่าในมาตรา 54 

วรรคสี่ “ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบีย้แก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดย

ไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นค าร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับคืน”    

ตรงนีแ้หละครับท่านประธาน ให้เขาเสียเงินในยุคสถานการณ์ของโรคระบาดโรคโควิด 19 ผู้บริหารก็ขอเงิน

มาเฉพาะเงินที่เขาช าระเกินคืนมา แล้วดอกเบี้ยของเขาละครับ ที่เขาควรจะได้รับในอัตราร้อยละหนึ่งต่อ

เดือนเราจะต้องคืนเขาไหมครับ จะต้องเยียวยาไหมครับ ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของปวงชน มีอ านาจมีสิทธิ

ที่จะมาชี้แจงอภิปรายเป็นตัวแทนของทั้งสองบริษัท ว่าเขามีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ

หนึ่งต่อเดือนไหมครับ ถ้าลองสองบริษัทเขาไม่จ่ายบทก าหนดโทษไว้ 10 กว่ามาตรารอเขาเลย ในเมื่อเขา

จา่ยเงนิผดิมาเทศบาลคืนไป เราน่าจะคืนให้พร้อมดอกเบี้ยเลยนะครับ แต่ฝ่ายบริหารขอเงินมาเฉพาะเงิน

ในส่วนที่จ่ายเกิน คืนมา ผมก็อยากจะเรียนท่านประธานฝากไปยังผู้บริหารว่า จะท าอย่างไรกับดอกเบี้ย

ของเขาตรงนีใ้นเรื่องของเงินสว่นนี้ ขอบคุณมากครับ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ ครับ เชิญ

ผูบ้ริหารครับ 

 นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ กระผม 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ในกรณีที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้กรุณาถาม     

ในเรื่องของการช าระเงินคืนจากที่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้เสียภาษีเกินมา รวมถึงสาระตามกฎหมาย 

เรื่องของการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อเดือน เรื่องนี้เป็นเรื่องของทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องของทาง

ระเบียบและกฎหมาย ซึ่งข้าราชการผู้รับผิดชอบก็จะต้องเป็นผู้ที่จะให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

และรายละเอียดต่าง ๆ ขออนุญาตใหท้างเจา้หนา้ที่ผู้เกี่ยวข้องได้อธิบายใหท้ราบ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อนุญาตครับ 

 นางเกสร  ค าอ่อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางเกสร  ค าอ่อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

ขอชีแ้จงรายละเอียดที่ว่า ค่าดอกเบี้ยที่จะคืน ทางเจ้าหน้าที่ของกองคลังได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งสองบริษัทแล้วค่ะ ท่านประสงคท์ี่จะขอแค่เงินค่าภาษีที่จา่ยเกินคืน ขอบคุณค่ะ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับ ร้อย เอกศักดิ์ ชัยฯ        

จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

จากที่ได้ฟังผู้บริหารได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ตอบ บอกว่าบริษัทยินดีที่จะไม่รับดอกเบี้ย เขาแจ้งด้วยวาจาหรือแจ้ง

เป็นเอกสารครับ ว่าเขายินดไีม่รับดอกเบีย้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวทิ จ ากัด ก็ไม่เยอะนะครับ 148.65 บาท 

แต่ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด นี่เยอะหน่อย แต่ตรงนี้จะไม่มีเรื่องเข้ามายื่นให้สภาอนุมัติอีก   

นะครับว่า ขอจ่ายดอกเบี้ยภาษีคืนเขาอีก ถ้าแบบนี้ผมอยากจะให้ยืนยันว่า เป็นหนังสือที่บริษัทเขาแจ้งมา

เป็นลายลักษณ์อักษรไหมครับว่าไม่ยินดีรับดอกเบี้ยก็จะได้สิ้นสุดกันไปครับ ผมฝากท่านประธานถามไปยัง

ฝา่ยบริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิปลัดเทศบาลครับ 

นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ กระผม นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาล
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นครล าปาง ขออนุญาตชี้แจงและตอบในญัตติตรงนี้อีกสักหน่อยเพื่อเป็นการเสริม คือแบบนี้ครับด้วยความ

เคารพ วันนีเ้ป็นการค านวณภาษีที่ผิดพลาด ซึ่งระเบียบใหม่ออกมาแต่เบื้องต้นเราได้คุยกันถึงการที่เราเก็บ

เงินเขาเกิน ในส่วนที่เกินนีเ้ราก็ได้ให้เจา้หนา้ที่ได้คุยกันเบือ้งตน้ ก็เพียงแต่ว่าเขาต้องการจะได้เงินในส่วนต่าง

ตรงน้ันคนื ส่วนเรื่องดอกเบีย้วันนีผ้มต้องขออนุญาตคราวหน้าผมจะมาตอบในที่ประชุมให้ทราบว่า ดอกเบี้ย

คิดอย่างไร ผมเชื่อว่าการคิดดอกเบีย้ก็คงเป็นอัตราส่วนในการที่เขาสูญเสียช่วงระยะเวลาตรงนั้นไปในอัตรา

เท่าไหร่ ก็ขออนุญาตด้วยความเคารพก็ยังไม่ทราบจรงิ ๆ ในเบือ้งตน้เราได้คุยกับบริษัทเขาก็พึงพอใจในส่วน

ที่เกินตรงนั้นไป เนื่องจากว่าเป็นการท างานที่ผิดพลาดของเราเอง โดยระเบียบที่ออกใหม่ เลยเป็นอันตกลง

ว่าเงินสว่นที่ผลต่างตรงนีเ้ราก็จ าเป็นต้องคืนตามระเบียบ ส่วนอัตราดอกเบีย้ผมขออนุญาต ณ ที่ประชุมแห่ง

นี้ในฐานะปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลตรงนี้ผมก็ยอมรับว่า เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอัตรา

ดอกเบี้ยจะคิดเท่าไหร่ แต่เราคิดว่าในช่วงเวลาที่เขาสูญเสียตรงนั้นไปในค่าเงิน ในเรื่องเศรษฐศาสตร์

เบือ้งตน้ ผมคิดว่าคงจะต้องมีอัตราดอกเบีย้ด้วยความเคารพครับ ขอชีแ้จงเบื้องต้นเท่านี ้ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลครับ      

ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ได้ฟังฝ่ายบริหารตอบมาก็ยังไม่แน่ชัดว่า เราจะต้องคืนดอกเบี้ยเขาไหม ในญัตติตรงนี้ถ้าสภาอนุมัติไป ก็จะ

ค้างดอกเบี้ยก็จะต้องกลับเข้ามาอีกครั้งให้สภาจ่ายขาดเงินสะสมจ่ายดอกเบี้ยให้เขา ยังไงก็ต้องจ่ายให้เขา

ครับ ถ้าผมมาคิดถ้าเขาไม่ยินดีรับก็ไม่ได้ เพราะว่าเป็นเงินของเขาก็ต้องคนืเขาไป ไม่รับก็ไม่ได้ อันนี้ก็ต้องคืน

เขา แตท่ั้งนีท้ั้งนั้นก็มีปัญหาอยู่ว่า ในญัตตินี้ก็มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ว่าด้วยข้อที่ 104 หรือ 105 ในข้อ 104 

“คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของ

สภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณา

กิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ” และในข้อ 105 ก็ เขียนไว้ว่า  “ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104 

สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ

สภาท้องถิ่นชุดตา่ง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ (1) คณะกรรมการสามัญ

ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (3) คณะกรรมการแปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติ (4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร” ในเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนใน

ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เขาก็ให้มีกรรมการสามัญ ในหมวด 8 คณะกรรมการ

สภาท้องถิ่น สามารถตั้งกรรมการสามัญประจ าสภา ในข้อ 103 (1) “คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย 
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สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน เจ็ดคน”  ท่านประธานครับ ผมจะเสนอท่าน

ประธานสภาฯ ว่าจะเห็นสมควรไหมครับ ตั้งกรรมการสภาพิจารณาเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จ ว่าจะก าหนดกี่วันก็

เป็นไปตามข้อบังคับของสภาครับ ซึ่งในข้อบังคับของสภาเขาก็ก าหนดไว้ได้ เพื่อหาข้อยุติและน าเสนอในการ

ประชุมครั้งต่อไป และก็มาอาศัยระเบียบโดยตรงข้อบังคับสภาในข้อ 111 เมื่อสภามีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ

สภาท้องถิ่นให้ก าหนดสภาท้องถิ่นจะก าหนดเวลากี่วันให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณา จะได้เสร็จสิ้นไป

ทีเดียวเลยทั้งดอกเบี้ยทั้งอะไร ก็จะได้อนุมัติจ่ายไปทีเดียว ผมขอหารือท่านประธานสภาฯ ให้ท่านได้หารือ

กับสมาชิกสภาฯ ว่าเราจะท าแบบนีไ้หมครับ หรอืจะให้ผ่านไปแล้วก็มาติดดอกเบีย้อีก เพราะไม่ได้คิดดอกเบี้ย

ให้เขาถ้าสภาจะอนุมัตไิปก็จะท าในเรื่องที่ผิด เราก็สามารถอาศัยช่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การประชุมสภาท้องถิ่นต่อไปได้อกี ขอให้ท่านประธานได้ขอหารอืกับสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่อยู่ใน

ที่นี้ดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านเลขานุการ

สภาฯ ได้ช้ีแจงครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง กรณีการพิจารณาตามญัตตินี้เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เสนอญัตติเข้ามาผมได้เรียนสอบถามเจ้าหน้าที่        

ที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งว่า เราจะรีบเร่งที่จะพิจารณาไหมมีข้อก าหนดอย่างไร ก็ได้รับค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ว่า

กรณีที่เขาขอรับภาษีคนื เราต้องด าเนินการพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 90 วัน ซึ่งจะครบเร็ว ๆ นี้ภายในวัน

สองวันนี้ ก็เลยจ าเป็นต้องเสนอเข้าสภาในรอบนี้ ส่วนกรณีดอกเบี้ยที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กังวลนั้นตาม

หลักการปฏิบัติราชการแลว้ เขาขอสิ่งใดเราพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งใดที่ท่านไม่ขอถึงเรารู้เราก็ใหไ้ม่ได้ อันนี้จะเป็น

หลักปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบที่เราได้ยึดถือกันมา เพราะฉะนั้นในกรณีระเบียบนี้ก็ถูกบังคับโดย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายคืนเงินภาษีที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด      

ในส่วนของการตรวจสอบนั้น ทางเจ้าหน้าที่รวมถึงทางท่านปลัดได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้

ความชัดเจนในการปฏิบัติ ซึ่งได้ขอ้สรุปแล้วว่า จ านวนเงินรวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมนั้นได้ข้อสรุปถูกต้อง

ว่าเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ 

 นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ กระผม 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายก เทศมนตรีนครล าปาง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ (ประธาน

อนุญาต) เนื่องจากอ านาจในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอ านาจของสภาเทศบาล เพราะฉะนั้นในญัตติ

นีก้็ถือวา่เป็นอ านาจของสภาเทศบาลในการพิจารณา ผูบ้ริหารเพียงแตท่ าหนา้ที่ในการที่จะเสนอญัตตินี้ตาม

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารไม่มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ด้วยตัวเอง เมื่อเป็นอ านาจของสภา
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เทศบาลแล้ว ผู้บริหารก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวก่าย ไม่ไปล่วงล้ าอ านาจ และไม่ได้ไปร้องขอหรือไม่ได้มีเจตนา

ใดใดเพื่อที่จะให้สภาเทศบาลนี้อนุมัติในการจ่ายขาดเงินสะสม ถ้าสภานี้ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็เป็น

เรื่องของสภา แต่ถ้าสภาจะตั้งกรรมการก็เป็นเรื่องของสภา เพราะฉะนั้นผมก็มีความเห็นว่าให้ท่านประธาน

ด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลในการพิจารณาต่อไปครับ ทางผู้บริหารได้ท าหน้าที่เรียบร้อย

แล้ว ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านนายกฯ  

 นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ 

(ประธานอนุญาต) ท่านประธานก็คงจะให้ผู้ที่มีประเด็นค้างคาอยู่ตรงนี้ได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า  ท่านจะให้

ด าเนินการต่อไปอย่างไร จะให้ตั้งกรรมการตามที่ท่านมีความคิดที่จะเสนอหรือจะให้ท าอย่างไร ก็ให้ท่าน       

ผูอ้ภปิรายได้ยืนยันอกีครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ในญัตติตรงนี้ที่ผมเสนอด้วยความเป็นห่วงว่า เงินที่เขาขอเข้ามาถ้าเราจะจ่ายคืนเฉพาะที่เขาจ่ายเกินมา    

แต่ในเมื่อนะครับท่านประธานถ้าเรามาดูพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในมาตรา 

54 วรรคสี ่ในเมื่อกฎหมายเขาระบุไว้เลยเขียนไว้เลยว่า “ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาดให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อ

เดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นค าร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืน

เงนิ แตต่้องไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับคืน” นีแ่หละครับในเมื่อกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนี้ จะให้สภาไปอย่างไร

ครับ ก็จะต้องท าแบบที่ผมว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้  ถึงจะช้าอะไรไปหน่อยก็ถูกต้องตาม

กฎหมายครับ ถ้าจะช้าก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่นก็พิจารณาเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จ แล้วให้สภาแห่งนี้ก าหนดว่าจะให้แล้วเสร็จกี่วัน แล้วก็น าเสนอประชุม

สภาแล้วเสร็จสองวันสามวันห้าวันเจ็ดวันก็แล้วแต่สภาแหง่นี้ อ านาจของประธานสภาฯ ก็ขอเปิดประชุมสภา

สมัยวิสามัญได้นี่ครับ ไม่มอีะไรหรอกครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสามารถ  พุทธา 
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 นายสามารถ  พุทธา สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในญัตตินี้เป็นญัตติ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

จากการที่ผมได้มีโอกาสดูเอกสารหลักฐานการยื่นค าร้องขอคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จ านวนเงิน 

257,971.89 บาท ที่ทางผูท้ี่เสียภาษีได้ยื่นตอ่ทางเทศบาลนครล าปาง ซึ่งทางผู้ที่ยื่นค าร้องชื่อนางสาวดารณี  

น้อยยะ ซึ่งเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยเจตนาที่ระบุลงไปในเอกสารค าร้องบอกว่า มีความประสงค์จะขอรับเงินคืน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จ่ายเกินคืนจ านวน 257,827.18 บาท เขายื่นขอมานะครับ แต่ว่าในส่วนที่

ญัตติขอไป 257,971.89 บาท ตกลงแล้วในญัตตินี้จะเอาตัวเลขตัวไหนครับ ตามที่ผู้ร้องขอคืนภาษีนะครับ 

จากนางสาวดารณี  น้อยยะ ขอเพียง 257,827.18 บาท ก็อยากจะกราบเรียนถามท่านประธานสภาฯ     

ฝากไปยังฝา่ยบริหารครับ ว่าสรุปแล้วเราจะเอาตัวเลขตัวไหน ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณสามารถฯ ผู้บริหารจะ

ตอบค าถามไหมครับ เชญิครับ 

 นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่ เคารพ         

ขออนุญาตให้เจ้าหนา้ที่ที่รับผดิชอบเรื่องนี้ เป็นผู้ตอบค าถามครับ เพราะเป็นเรื่องของงานประจ าที่ท าอยู่ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อนุญาตครับ  

 นางเกสร  ค าอ่อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดฉิัน นางเกสร  ค าอ่อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

ขออนุญาตตอบค าถามนะคะ จากที่วา่บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ากัด ขอคืนเงนิจ านวน 257,827.18 บาท 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ค านวณภาษีใหม่แล้วที่ถูกต้องนะคะ เป็น 257,823.24 บาท การค านวณของเทศบาล

ถูกต้องแล้วค่ะ และเราได้ประสานกับทางบริษัทว่าเทศบาลค านวณได้จ านวนเท่านี้ แล้วบริษัท  ก็เห็นด้วยค่ะ 

เราจึงขอคืนเงนิตามจ านวนที่เทศบาลค านวณได้ ขอบคุณค่ะ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณสามารถฯ ยังสงสัยอยู่ไหมครับ 

เชญิครับ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

 นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง

เมื่อสักครู่ผมได้ยินในส่วนของเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่าในส่วนของเทศบาลหรือ

หนว่ยงาน เมื่อมีผู้ประสงค์จะยื่นค าร้องขอภาษีหรือเงินคืนเขาประสงค์จะยื่นเท่าไหร่เราก็ให้เท่านั้น แต่ตรงนี้
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ภาษีที่เขาขอยื่นมาตามเอกสารฉบับนี้เพียง 257,827.18 บาท แต่ว่าตัวเลขที่ขอในญัตติมาเสนอต่อสภา 

257,971.89 บาท ซึ่งจะขัดแย้งกันนะครับท่านประธาน สรุปแล้วก็อยากจะฟังความชัดเจนจากท่าน

เลขานุการสภาฯ อีกสักครั้งครับว่า ตกลงจะเอาตัวเลขตัวไหน ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิเลขานุการสภาฯ ครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง กรณีการยื่นภาษีที่ขอคืนเงินภาษี ถ้าพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเขาให้ผู้บริหารท้องถิ่น

ตรวจสอบถูกต้อง เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วถึงจะให้จ่ายคืน โดยถ้าเป็นอนุหนึ่งก็จะเป็นอ านาจของนายก   

ที่อยู่ในปีงบประมาณนั้น ส่วนอนุสองซึ่งข้ามปีงบประมาณก็จะเป็นอ านาจของสภาที่จะพิจารณาให้จ่ายขาด

เงินสะสม เพราะฉะนั้นตามฐานของการคดิของเจา้หนา้ที่ตอ้งยึดถือความเป็นจริงของการค านวณ ส่วนกรณี

ทีข่ออนุญาตพูดไปถึงกรณี ของท่านร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ ในกรณีที่ทักท้วงในเรื่องของดอกเบี้ย ตามมาตรา 54 

ดอกเบีย้บอกว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษ

ของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นค าร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่

เกินจ านวนเงินที่ได้รับคืน” ส่วนของตรงนี้ เรา ไม่รู้หรอกครับ ว่าเราจะได้คืนเงินเมื่อไหร่ แต่กฎหมายให้

อ านาจในการพิจารณาคืนเงนิให้ผู้ยื่นขอคืนภายในเก้าสิบวัน เพราะฉะนั้นส่วนนี้ของเทศบาลยังอยู่ในอ านาจ

ของการพจิารณาที่จะคืนเงนิภายในเก้าสิบวัน เพียงแต่ว่าระยะเวลาเก้าสิบวันนั้นจะหมดแล้วครับ เจ้าหน้าที่

จงึขอน าเข้าสภาในครั้งนี ้อันนีเ้ป็นกรณีที่ได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่แล้ว ส่วนหนึ่งทางบริษัทก็ได้ยืนยันกับ

เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ส่วนกรณีที่ท่านสามารถฯ ได้สอบถามนั้นก็เป็นกรณีที่เขายื่นความประสงค์ขอคืน 

ส่วนในแนวทางปฏิบัติข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องมาด าเนินการคิดค านวณตามระเบียบรวมถึง

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามข้อเท็จจรงิ เพื่อเสนอผูบ้ริหารพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ และคุณสามารถฯ   

จะสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ในมาตรา 54 วรรคสาม ถ้าเราดูชัด ๆ ก็จะเห็นว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้ง

ผลการพิจารณาค าร้องให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในเก้าสิบวัน” มาถึงบรรทัดตรงนี้ก็หมายความว่า ผู้บริหาร

ท้องถิ่นก็พิจารณาค าร้องให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับค าร้องคือพิจารณาค าร้องเขา “ทั้งนี้    

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผูย้ื่นค าร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่น
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ค าร้อง โดยต้องแจ้งค าสั่งให้ผู้ยื่นค ารอ้งทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้มีค าสั่ง” ก็หมายความว่า

ผูบ้ริหารท้องถิ่นบอกว่าคืนเงินได้มีค าสั่งคืนเขาภายในสิบห้าวัน แต่ต้องมาอนุมัติโดยสภาแห่งนี้ตรงนี้ก็เขียน

ไว้ชัดเจนที่เราได้รับทราบว่าจะหมดเวลา ผมว่าไม่ใช่นะครับ เพราะในมาตรา 54 วรรคสาม เขาเขียนไว้

ชัดเจนเลยนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ส าหรับญัตตินี้นะครับ ตามที่สมาชิก

สภาฯ เสนอและฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับ แต่เรื่องนี้เป็น

ญัตติที่ขออนุมัตสิภาเรื่องจา่ยขาดเงินสะสม ถ้าไม่มีการอภปิรายแล้ว ผมก็ต้องว่ากันไปตามมติของที่ประชุม

สภานะครับ มีสมาชิกสภาฯ จะอภปิรายเชญิครับ เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

 นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่ เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ท่านประธานครับ ผมจะขอสอบถามในกรณีที่ผู้ร้องบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด โดย 

นางสาวดารณี  น้อยยะ ยื่นค าร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดย

ขอรับเงินคืนที่จ่ายเกินจ านวน 257,827.18 บาท แต่ในหลักการญัตติที่ผู้บริหารเสนอมาตามหนังสือที่ ลป 

52003/ 3101 ในหลักการนะครับ ในบรรทัดที่สามระบุว่า จ านวนเงิน 257,823.24 บาท ซึ่งไม่ตรงกับค าร้อง

ที่บริษัท เชลลแ์หง่ประเทศไทย จ ากัด ได้ระบุมา ผมอยากจะถามผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารและ

ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจ านวนเงินที่ขาดมาอยู่ประมาณสามบาทกว่า มีหนังสือแจ้งไปยัง บริษัท เชลล์แห่ง

ประเทศไทย จ ากัด หรือยังครับ เพราะว่าหนังสือตอบกลับสุดท้ายของ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

ระบุว่า 257,827.18 บาท แต่ในหลักการเป็นตัวเลขที่แก้ไขใหม่นะครับ ที่คุณเกสร  ค าอ่อง ได้อธิบายเมื่อ

สักครู่นี้ว่า ได้ปรับใหม่เป็น 257,823.24 บาท ผมจะสอบถามว่ามีหนังสือตอบกลับไปยังบริษัท เชลล์แห่ง

ประเทศไทย จ ากัด หรอืยังครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิผูบ้ริหารครับ 

 นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม    

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ผมคิดว่าเมื่ออภิปรายกันไปมากแล้ว ก็เป็นการลงไป

ในรายละเอียดการปฏิบัติมากขึ้น ๆ ซึ่งในการเสนอญัตติต่อสภานี้  ผู้บริหารได้ขอยื่นเสนอญัตติต่อสภาเพื่อ

จา่ยขาดเงินสะสมตามหลักการที่ได้ระบุไว้แล้วว่า ขออนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสมเพื่อเป็นการจ่ายเงินคืนค่าภาษี

อากรด้วยเหตุผลในการประเมินผิดอะไรต่าง ๆ แล้วในหลักการนั้นขอจ่ายขาดเงินสะสมในจ านวนเงิน 

257,823.24 บาท อันนี้เป็นหลักการที่ผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภานี้  แต่ส าหรับรายละเอียดนั้นเราก็คง      

ไม่สามารถที่จะมาพิจารณา ในที่ประชุมสภานี้ในรายละเอียดต่าง ๆ อาจจะเป็นการกระท าที่ผิดพลาดของ
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เจ้าหน้าที่หรือโดยวิธีอะไรก็แล้วแต่  ก็ชอบที่จะได้ท าหนังสือสอบถามหรือตรวจสอบไปยังหน่วยงาน          

ที่เกี่ยวข้องโดยตรง แตว่่าในที่นี้ผู้บริหารเพียงแต่เสนอญัตติเพื่อที่จะให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ    

ในหลักการนี้หรอืไม่เห็นชอบอนุมัตใินหลักการนี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านนายกฯ ก็เป็นหน้าที่

โดยตรงของผู้บริหารที่จะน าเสนอต่อสภาให้พิจารณาในวาระ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาที่จะต้องพิจารณาจ่าย

ขาดเงินสะสม รายละเอียดต่าง ๆ ผู้บริหารก็จะรับไปด าเนินการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องจัดท า

ต่อไปครับ เพราะฉะนั้นในวาระการประชุมนี้เมื่อไม่มีผู้อภิปรายแล้ว ผมจะขอมติในญัตติข้อ 5.1 เรื่อง ขอ

เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเงินคืนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงิน 

257,971.89 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์ ) สมาชิกท่านใด

เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 18 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ  

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ 2 เสียงครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ จ านวน 18 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเงินคืน

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงิน 257,971.89 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด

บาทแปดสิบเก้าสตางค์), ไม่เห็นชอบ 2 เสียง, งดออกเสียง 4 คน 

 5.2 เรื่อง เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบสมัครเข้าเป็นสมาชกิของสมาคมเทศบาลนครและเมือง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 เรื่อง 

เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเทศบาลนครและเมือง เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ กระผม 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ ในนามของนายกเทศมนตรีนครล าปาง หัวหน้าคณะผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ 
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ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเทศบาลนครและเมือง           

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมติร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความ

เห็นชอบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเทศบาลนครและเมือง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 คณะผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเทศบาล

นครและเมือง ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาการปกครอง

ท้องถิ่นของประเทศไทย   

เหตุผล 

 ด้วยผู้แทนเทศบาลนครและเทศบาลเมืองได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมเทศบาลนครและเมือง” 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยมีส านักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี               

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการและการด าเนินงานของเทศบาลนครและเมือง ส่งเสริมและสนับสนุน      

การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์โดยส่วนรวม และสนับสนุนให้เกิด        

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นในประเทศไทย ท าหน้าที่เป็นองค์กรตัวแทนของ

เทศบาลนครและเมือง ลักษณะการจัดการบริการสาธารณะที่ใกล้เคียงกัน ทั้งในด้านการศึกษา 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม ฯลฯ ที่จะท าให้การประสานงานกับส่วนราชการและการจัดท า

ข้อเสนอของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ

ด าเนินการได้อย่างคล่องตัว และมีความร่วมมือของเทศบาลที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยให้การ

ด าเนนิงานในสิ่งที่เป็นการผลักดันหรอืขับเคลื่อนงานที่จะเสนอต่อไปยังส่วนกลางได้ดียิ่งขึน้ 

 ทั้งนี้ เทศบาลที่จะเป็นสมาชิกสามารถตั้งงบประมาณจ่ายค่ าบ ารุงสมาคมได้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 

ข้อ 4 (2) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้

เทศบาลนครล าปางสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเทศบาลนครและเมือง ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านนายกฯ ก่อนที่จะให้

สมาชิกได้อภิปราย ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเชญิครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการ

สภาเทศบาลนครล าปาง กรณีญัตติที่ทางผู้บริหารได้เสนอต่อสมาชิกสภาพิจารณานั้น เป็นกรณีที่สภา

จะต้องพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งบัญญัติไว้ในข้อ 4 ว่า 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมได้ตามหลักการดังต่อไปนี้ (1) สมาคมนั้น

ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (ก) เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายค่าบ ารุงสมาคมนั้น (ข) มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อการ

ส่งเสริมกิจการและด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก (2) สภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม” ตามญัตตินี้เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาที่จะ

พิจารณาตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ ขอน าเรียนระเบียบให้สมาชิกสภาฯ ได้ประกอบการพิจารณาครับ

ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ 

เชญิครับ เชญิ รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ในญัตตินี้คือ ญัตติขอรับความเห็นชอบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเทศบาลนครและเมือง ในการจะ

สมัครเป็นสมาชิก ในข้อบังคับของสมาคม ชื่อสมาคมเทศบาลนครและเมือง พ.ศ. 2563 ซึ่งเขาก็มีข้อบังคับ

มา แต่ผมก็อยากจะถามท่านประธานฝากไปยังฝ่ายบริหารว่า ในค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมของสมาคมนี้  

ในข้อ 14 “สมาชิกสามัญ ต้องช าระค่าบ ารุงให้แก่สมาคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 เป็นรายปีตามข้อบังคับนี้ ดังนี ้

สมาชิกสามัญที่ เป็นเทศบาลนคร ปีละไม่น้อยกว่า  400,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท สมาชิก

สามัญที่เป็นเทศบาลเมอืง ปีละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท” อันนี้คือข้อบังคับของ

สมาคมที่เราจะสมัครเข้าไป แต่ผมมาดูในหมวดที่ 5 คณะกรรมการสมาคม คณะกรรมาธิการและ

คณะท างาน บทที ่1 ข้อความทั่วไป ข้อ 16 “ให้มคีณะกรรมการสมาคมประกอบด้วยนายกสมาคม อุปนายก

สมาคม และกรรมการอื่น รวมจ านวนอย่างน้อย 15 คน แต่ไม่เกิน 25 คน ซึ่งมาจากเทศบาลนครและ

เทศบาลเมืองที่เป็นสมาชิก ดังนี้ (1) นายกเทศมนตรี จ านวนไม่เกิน 21 คน (2) ประธานสภาเทศบาลนคร
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จ านวนไม่เกิน 1 คน (3) ประธานสภาเทศบาลเมอืง จ านวนไม่เกิน 1 คน (4) ปลัดเทศบาลนคร จ านวนไม่เกิน 

1 คน (5) ปลัดเทศบาลเมือง จ านวนไม่เกิน 1 คน” ที่ผมทราบเทศบาลนครมีทั้งหมด 30 แห่ง แต่เทศบาล

เมืองนีม้ีกี่แหง่ผมไม่ทราบ ผมก็ไม่ได้ติดตามว่ามีกี่แห่ง จ าได้แต่เทศบาลนคร แต่ในระเบียบตรงนี้ ผมว่าเป็น

สมาคมที่ให้ต าแหน่งนายกฯ เยอะเหลือเกินตั้ง 21 คน เทศบาลนครมี 30 แห่ง เทศบาลเมืองอีกไม่รู้เท่าไหร่ 

ให้มคีนเดียว ประธานสภาเทศบาลนครไปได้คนเดียว เข้าไปนั่งได้คนเดียว ให้ประธานสภาเทศบาลเมืองเข้า

ไปนั่งได้คนเดียว ใหป้ลัดเทศบาลนคร 30 แห่ง เข้าไปได้หนึ่งคน ให้ปลัดเทศบาลเมืองผมก็ไม่ทราบว่ามีกี่แห่ง

เข้าไปได้หนึ่งคน และอีกข้อหนึ่งที่ผมยังสงสัยก็คือ ในระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ในข้อ 5 วรรคสอง “รายจ่ายตาม ข้อ 4 

ต้องมีจ านวนไม่สูงเกินกว่าฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น” นี่แหละครับทางสมาคมเขา

ก าหนดไว้ 400,000 บาท แตไ่ม่เกิน 1,000,000 บาท แตถ่้าตคีวามตามระเบียบนี้รายจ่ายตาม ข้อ 4 “ต้องมี

จ านวนไม่สูงเกินกว่าฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น” ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะให้

ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ไม่เกินฐานะการคลังมีระเบียบมีข้อบังคับตรงไหนระบุไว้ว่าจะต้องก าหนดเท่าไหร่ 

ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ ครับ เชิญ

ฝา่ยบริหารครับ 

 นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ในเรื่องที่ท่านสมาชิกที่ท่านกรุณาได้สอบถาม

เกี่ยวข้องกับข้อบังคับการประชุมข้อบังคับของสมาคมเทศบาลนครและเมืองนั้น ก็เนื่องจากว่าผมไม่ได้เข้าไป

อยู่ในคณะผูก้่อตั้งและไม่ได้ร่วมรา่งระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จึงไม่สามารถที่จะไปอธิบายหรือก้าวล่วงหรือ

ไปแทรกแซงในสิ่งที่ได้ก าหนดไว้แล้วและจดทะเบียนถูกต้องไว้แล้ว ก็ชอบที่จะให้ท่านสมาชิกท าหนังสือไป

สอบถามที่สมาคมเทศบาลนครและเมืองด้วยตนเอง เพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง

ไม่ได้ติดใจเรื่องนี้ เพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการเสนอญัตติขอความเห็นชอบก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อ

การบริหารราชการของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองโดยรวมในภาวะที่การกระจายอ านาจตาม

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนของการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2535 ก็มีข้อขัดขอ้งในหลายประการที่เกี่ยวข้อง

กับการกระจายอ านาจระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่

ท้องถิ่นให้ได้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนและขั้นตอนในการกระจายอ านาจ คือ 35% สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่

เราจะต้องมีองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เพื่อที่จะไป

เจรจาต่อรองท าความเข้าใจและเสนอสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นความขัดข้องของการบริหารเทศบาลเมืองและนคร   

แต่ส าหรับที่จะให้มสีัดส่วนของประธานสภาเท่าไหร่นั้น ผมไม่อาจจะให้รายละเอียดให้ข้อมูลหรือไปท าอะไรได้ 
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เพียงแต่ว่าเราต้องการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อประโยชน์ของเราเท่านั้น ส าหรับสถานะการเงินการคลังของ

เทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็สามารถที่จะทราบได้โดยรายรับรายจ่ายหรือสถานการณ์คลังที่เพิ่ง

เสนอญัตติต่อสภาในญัตติก่อนนี้ ในเรื่องของสถานะการคลังการเงนิของเทศบาลที่มอียู่ในปัจจุบันนี้ก็น่าจะมี

มากพอ ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลได้ ในจ านวนปีละ 400,000 บาท คงไม่ท าให้ฐานะการคลัง

และการเงินของเทศบาลนครล าปางขัดข้องหรอืเสียหายไปแตอ่ย่างใด ขอบพระคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณผู้บริหารครับ สมาชิกท่านใด

จะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติในญัตติข้อ 5.2 เรื่อง เสนอญัตติ ขอรับความ

เห็นชอบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเทศบาลนครและเมือง เชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกในที่ประชุม 23 ท่าน 

ครบองค์ประชุมครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เมื่อองค์ประชุมครบ ผมจะขอมติ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 22 เสียง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง  

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 22 เสียง อนุมัติให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเทศบาล

นครและเมือง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน 

 5.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ 

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท (หน่ึงแสน       

ห้าหมื่นบาทถ้วน) ส านักการศึกษา 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 เรื่อง 

ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพรอ้มฐานดา้นหนา้อาคารอูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 
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จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส านักการศึกษา เชิญผู้เสนอ

ญัตติครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้  

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ย 

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน               

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ โรงเรียน

เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น             

บาทถ้วน) ส านักการศกึษา 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 1 

โครงการ เป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส านักการศึกษา ตามหลักการและ

เหตุผลดังนี ้

หลักการ 

    การขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงาน

การศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง และโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจ

อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

เหตุผล 

          ส านักการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคาร     

อูสาสนะ ส าหรบัโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จ านวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่ง

แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ และปรับปรุง 

แบบแปลนให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ และเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาล 6 
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(วัดป่ารวก) แต่เนื่องจากเทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ในงบลงทุน 

เป็นค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ในประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในประเภทค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ 

          โอนลด 

 แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ 

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน 150,000 บาท 

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  150,000  บาท 

   ขออนุมัตโิอนลด    150,000  บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน       -       บาท 

โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ 

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ พื้นที่ไม่

น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง ตั้งไว้เป็นเงินจ านวน 

150,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หน้าที่ 2 ล าดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(ส านักการศึกษา)  

       รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

เอกสารแบบแปลน ประมาณราคาก่อสรา้ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

      ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน  

150,000 บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลข้างตน้ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา    
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  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร    ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับ ก่อนที่สมาชิกจะได้

อภปิรายในญัตตินี้ ผมขอเชญิเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงขอ้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ เชญิครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง กรณีตามญัตตินี้ เป็นการพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ในข้อ 27 ซึ่ง

บัญญัติว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ซึ่งกรณีตาม

ญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นคนละประเภทกับรายการเดิมจึง

เป็นอ านาจพิจารณา ตามข้อ 27 ขอน าเรียนที่ประชุมพิจารณา ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชญิครับ เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

 นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ในญัตตินี้อยากจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการใหม่ คือโครงการเดิมใช้พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 100 

ตารางเมตร แตโ่ครงการใหม่ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร จะสอบถามถึงพื้นที่ที่ปรับปรุงก่อสร้างมัน

ลดลงค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานที่ เคารพ 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการขออนุญาตให้ทางผู้อ านวยการส านักการศึกษาได้ชี้แจงในเรื่องรายละเอียด

ของโครงการครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อนุญาตครับ 
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นางสาวอุษา  สมคดิ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอุษา  สมคิด ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ขออนุญาต  

น าเรียนชี้แจงเรื่องการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการก่อสร้างเสาธงเนื่องจากเสาธง

เดิมนัน้เป็นเสาธงช่ัวคราว ที่ก่อสร้างไว้บนพื้นของคอนกรีตที่เป็นพื้นถนน ตามที่งบประมาณครั้งแรกที่ตั้งไว้   

ก็เพื่อที่จะปรับปรุงเฉพาะในส่วนของฐาน แต่บังเอิญว่าเสาธงเป็นเสาธงช่ัวคราว ซึ่งไม่มีความจ าเป็นที่เรา

จะต้องไปสร้างบนฐานเดิมเราก็จะสรา้งฐานใหม่ขึ้นมาเลย เป็นพืน้คอนกรีตที่ปูด้วยหินแกรนิต และเสาธงที่มี

มาตรฐาน จะขออนุญาตให้ท่านดูรูปเสาธงช่ัวคราวที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ถนนประมาณ 100 ตารางเมตร ขอ

อนุญาตท่านประธานสภาฯ ขึ้นรูปเสาธงช่ัวคราว (ประธานอนุญาต) รูปเสาธงช่ัวคราวจะเป็นรูปเสาที่ไม่ได้

มาตรฐานพร้อมกับฐาน ซึ่งท าจากโครงเหล็กค้ ายันไว้เฉย ๆ เราจะก่อสร้างใหม่โดยท าฐานที่เป็นคอนกรีต  

ปูด้วยหินแกรนิต แล้วก็เสาธงที่ได้มาตรฐานประมาณ 12 เมตร พื้นที่บริเวณฐานของเสาธงก็ประมาณ 20 

ตารางเมตร ตามรายละเอียดในงบประมาณที่ขออนุมัตแิก้ไข ขออนุญาตช้ีแจงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณผู้อ านวยการส านักการศึกษา

ครับ คุณมทีราฯ จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ต้องขอขอบคุณ ผอ.ส านักการศึกษา ที่ได้น าภาพมาให้เห็น บางครั้งบางสิ่งบางอย่างมีแต่ค าพูด    

เรามองไม่เห็นภาพ แต่ตอนนี้เรามองเห็นภาพแล้ว สมควรที่จะท าตั้งแต่ห้าปีที่แล้วด้วยซ้ าไป ดูสภาพครับ 

เทศบาลนครล าปาง เสาธงเป็นแบบนี้เหรอ ไม่ใช่นะครับ ต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.ส านักการศึกษาที่เร่ง

ด าเนินการในสมัยนี้ เพราะว่าท่านอาจารย์นิมิตรฯ ท่านเป็นอาจารย์ ท่านต้องเร่งการศึกษาให้เทศบาลของ

เราไปไกลมากกว่านี ้ในญัตตินีผ้มขอสนับสนุนเต็มที่ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมตใินญัตตินี ้เชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน 

ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ผมจะ

ขอมติในญัตติข้อ 5.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      
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งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ โรงเรียน

เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 150 ,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ส านักการศึกษา สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ  

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 22 เสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 22 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคาร

อูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 150 ,000 บาท (หนึ่งแสน    

หา้หมื่นบาทถ้วน) ส านักการศึกษา, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน 

 5.4 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ 

(ส านักการศึกษา) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 ผมจะขอ

เรียนเชญิใหร้องประธานสภาฯ ขึน้มาท าหนา้ที่แทนผมสักครู่ครับ เชญิครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 

ข้อ 5.4 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (ส านักการศึกษา)  

เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้  
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ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ส าหรับใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (ส านักการศึกษา) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ ์เป็นเงินจ านวน 24,895,100 บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ส าหรับใช้

ในงานกีฬาและนันทนาการ (ส านักการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

 การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน 24,895,100 บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย

บาทถ้วน) ส าหรับใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (ส านักการศึกษา) เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

เหตุผล 

 ด้วยอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลนครล าปาง มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับ    

งานกีฬาและนันทนาการ ในการจัดกิจกรรมสง่เสริมพัฒนาทักษะทางดา้นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 

อีกทั้งเครื่องออกก าลังกายและเครื่องเล่นสนามเด็ก ในชุมชนและสวนสาธารณะเขตเทศบาลนครล าปาง          

มีความช ารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่มาใช้งานได้ ดังนั้น เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 

ของเทศบาลนครล าปางเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เทศบาลนคร

ล าปางจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้ง

งบประมาณเพื่อการนี้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ของส านักการศกึษา เทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 

โอนลด 

 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โครงการปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยก

ประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน 59,395,466 บาท 
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  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       45,847,006   บาท 

  ขออนุมัตโิอนลด        24,895,100   บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน      20,951,906   บาท 

 โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน

จ านวน 24,895,100 บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นหา้พันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) ดังต่อไปนี ้

รายการค่าครุภัณฑท์ี่เสนอขออนุมัตโิอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

ส านักการศึกษา 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

1 ช้ันเหล็ก 4 ช้ัน จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 15,900 บาท จ านวน 31,800 บาท 

2 พัดลมอุตสาหกรรม  จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท จ านวน 20,000 บาท 

3 พัดลมไอเยน็  จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 12,500 บาท จ านวน 50,000 บาท 

4 เครื่องท าน้ าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก จ านวน 34,000 บาท 

 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท    

5 ตู้ล๊อกเกอร ์แบบ 12 ช่อง  จ านวน 10 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท จ านวน 70,000 บาท 

6 ชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก) เบาะหนัง  จ านวน 1 ชุด จ านวน 18,900 บาท 

7 เก้าอีอ้เนกประสงค์ เบาะหนงั จ านวน 20 ตัว ๆ ละ 550 บาท จ านวน 11,000 บาท 

8 ม้านั่งยาวขาเหล็ก  จ านวน 10 ตัว ๆ ละ  6,900 บาท จ านวน 69,000 บาท 

9 โต๊ะพับอเนกประสงค ์ จ านวน 20 ตัว ๆ ละ 2,300 บาท จ านวน 46,000 บาท 

10 เก้าอีน้ักกีฬาส ารอง  จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท จ านวน 128,000 บาท 

11 เตียงเหล็ก พรอ้มที่นอน  จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 5,200 บาท จ านวน 10,400 บาท 

12 ตู้เย็น  จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 14,500 บาท 
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ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

13 โต๊ะเทเบลิเทนนิส พรอ้มเสาตาข่าย  จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 

16,000 บาท 

จ านวน          64,000   บาท 

14 ประตูฟุตซอล  2 ประตู พรอ้มตาข่าย จ านวน 1 ชุด จ านวน           17,000   บาท 

15 เก้าอีก้รรมการกฬีาวอลเลย์บอล  จ านวน 1 ตัว จ านวน 17,000 บาท 

16 เก้าอีก้รรมการเซปัคตะกร้อ จ านวน 1 ตัว จ านวน 9,500 บาท 

17 เครื่องออกก าลังกายกลางแจง้ แบบ 2 สถาน ีจ านวน 3 ชุด จ านวน 6,240,000 บาท 

 ชุดละ 2,080,000 บาท  ส าหรับสวนสาธารณะ 3 แห่ง     

18 ชุดเครื่องเล่นเด็กเล็ก ท าจากสแตนเลสและวัสดุอื่น ๆ จ านวน 3,558,000 บาท 

 จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 1,186,000 บาท  

ส าหรับสวนสาธารณะ 3 แห่ง 

   

19 อัฒจันทรส์ าเร็จรูประบบไฟฟา้ แบบพับเก็บได้ จ านวน 4,900,000 บาท 

20 เครื่องออกก าลังกายกลางแจง้ ท าจากเหล็กและวัสดุอื่น ๆ จ านวน 7,500,000 บาท 

 จ านวน 15 ชุด ๆ ละ 500,000 บาท  ส าหรับติดตั้งตามสถานที่    

 ออกก าลังกายภายในเขตเทศบาลนครล าปาง    

21 ชุดเครื่องเล่นเด็กเล็ก ท าจากสแตนเลสและวัสดุอื่น ๆ จ านวน 2,086,000 บาท 

 จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 1,043,000 บาท  

ส าหรับสวนสาธารณะ 2 แห่ง 

   

        รวมทั้งสิน้ 21 รายการ จ านวน 24,895,100 บาท 

(ทั้งนีเ้ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 5/2564 และ 

รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี)้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด             

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน        

งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของส านัก

การศกึษา เป็นเงินจ านวน 24,895,100 บาท (ยี่สบิสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นหา้พันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน)    

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร    ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่

ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติ ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (ส านักการศึกษา) 

ส าหรับญัตตินี้ผมก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนเต็มที่ เพราะว่าท่านนายกฯ ได้พูดหรือได้วางนโยบายของท่าน

ไว้ตามที่ได้พัฒนาสวนสาธารณะสุขสวัสดิ์ให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬา ตามที่ท่านจะให้เป็นสถานที่ที่เป็น

มาตรฐานของเทศบาลของเรา ก็ยินดีที่จะสนับสนุนเต็มที่ แต่ผมมีประเด็นมีข้อกังวลประมาณสี่ประเด็น    

ในญัตตินี้ ประเด็นแรกก็คือ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องเล่นเครื่องออกก าลังกายต่าง ๆ      

ผมขอให้ฝา่ยบริหารดูสภาพหรอืดูคณุภาพว่าตรงตาม spec หรือไม่ หรือว่ามีความแข็งแรงคงทนไหม ไม่ใช่

ว่าซือ้ไปแล้วปรากฏว่าใช้ไปไม่เท่าไหร่ก็ช ารุดแบบนีเ้ป็นต้น ก็จะท าให้เสียงบประมาณเพราะว่างบประมาณที่

เราจะอนุมัติในวันนี้ก็คงจะมากพอสมควร เพราะว่าตั้ง 24,895,100 บาท ก็ขอฝากไปยังฝ่ายบริหารว่า      

การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ขอให้ตรวจสอบคุณภาพอย่างเต็มที่ เพราะว่าเราลงทุนกันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการ

ลงทุนที่ตอ้งการใหไ้ด้มาตรฐานนั่นเอง ประเด็นที่สองที่ผมมคีวามกังวลก็คือ ผูท้ี่ใชบ้ริการ เครื่องออกก าลังกาย

นั้น บางทีมาเล่นก็อาจจะมีประสบการณ์น้อย เพราะว่าเห็นมาเล่นกันก็ไม่บันยะบันยังออกแรงกันเต็มที่   

แล้วก็ท าให้เครื่องเล่นต่าง ๆ ช ารุดได้ง่าย ตรงนี้เราจะมีวิธีการอย่างไรครับ ที่จะไปด าเนินการเรื่องนี้ให้

ค าแนะน ากับผูเ้ล่นหรอืเปล่าหรอืว่าจะหาวิธีการอย่างไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าผู้เล่นไม่มีความรู้ แต่ส่วนน้อย

ก็มีปัญหาพวกนี้นะครับ ก็เล่นด้วยความรุนแรงมากเกินไปแบบนี้เป็นต้น ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารในด้านนี้

ครับ ประเด็นที่สามก็คือ การติดตั้งเครื่องเล่นต่าง ๆ ในสวนสาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีก็สังเกต
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ดูงา่ย ๆ โดยเฉพาะสวนสนามกีฬาของสุขสวัสดิเ์ราเอาเครื่องเล่นไปไว้ในที่ต่ า ท าให้เวลาฤดูฝน ฝนตกและมี

น้ าขังท าให้ประชาชนที่มาใช้เครื่องออกก าลังกายไม่สามารถที่จะเล่นในช่วงนั้นได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าใน

ประเด็นนี้ควรจะหาพืน้ที่ทีย่กระดับสูงขึ้น จะท าให้ประชาชนที่มาเล่นไม่มีความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ 

แล้วถ้าเป็นไปได้ถ้ามีร่มหรอืเป็นสถานที่ทีอ่ยู่ในร่มได้ยิ่งด ีเพราะว่าฤดูฝนเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่นอนฝนตกบ้างไม่ตก

บ้าง ก็สร้างปัญหาให้กับผู้ออกก าลังกายเหมือนกัน โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารณรงค์ให้ประชาชนออก

ก าลังกายเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย เราจะหาวิธีการอย่างไรให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกก าลัง

กายอย่างสม่ าเสมอ อันนีก้็ขอฝากไว้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือ เครื่องเล่นต่าง ๆ ที่เราจะรื้อถอนออกไปไม่ทราบ

ว่าเราจะเอาไปไว้ตรงไหน บางทีเครื่องเล่นที่เราจะรื้อถอนออกไปสภาพยังใช้ได้อยู่ ก็มีบางที่บางแห่งเช่น

อย่างตามวัดตามชุมชนต่าง ๆ ผูสู้งอายุไม่สามารถทีจ่ะเดินทางไปสวนสาธารณะได้ เขาต้องการอยากจะเล่น

ในสถานที่ที่ใกล้บ้านของเขา เราจะหาวิธีการอย่างไร เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปทดแทนได้ไหม เพื่อที่จะไม่ให้เขา

ต้องเดินทางไปที่สวนสาธารณะต่าง ๆ อันนีก้็ขอฝากทางผูบ้ริหารไว้ด้วยนะครับประเด็นที่สี่ประเด็นสุดท้ายก็

คือ การดูแลรักษาจะเห็นว่าอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่  ผู้ที่มาใช้บริการอาจจะใช้ความรุนแรงกับเครื่องเล่น

มากเกินไปท าให้ช ารุด เราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพต่อไป อันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่ผม

อยากจะขอฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

เพิ่มเติมหรอืไม่ครับ ผมจะได้ให้ทางผูบ้ริหารตอบข้อซักถามทีเดียวเลยครับ เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดฉิัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ในญัตตินี้ดิฉันขอสอบถามเกี่ยวกับการซื้อในส่วนของพัดลมอุตสาหกรรมและพัดลมไอเย็นในล าดับ

ที่สองและสามค่ะ ล าดับที่สองและสามนี้มีผู้เสนอราคามาคือ บริษัทนิยมพานิช ซึ่งจะเห็นว่าพัดลม

อุตสาหกรรม จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท และพัดลมไอเย็น จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 12,500 บาทค่ะ ซึ่งใน

หน้าถัดไปจะเป็นใบเสนอราคาของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเจียวพานิช ซึ่งได้ท าการเสนอพัดลมอุตสาหกรรม

เช่นกันค่ะ ในจ านวนราคาเครื่องละ 2,500 บาท และพัดลมไอเย็นเหมือนกันค่ะในราคาที่ 4,950 บาท ซึ่ง

ราคาค่อนข้างตา่งกันมากค่ะดิฉันเลยอยากจะรบกวนสอบถามท่านประธานในส่วนนี ้ขอบพระคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ 

ถ้าไม่มี ผมขอเชญิฝา่ยบริหารตอบข้อซักถาม เชญิครับ 
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นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ก่อนอื่น

ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่แสดงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชน  

ในการออกก าลังกายและโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการของเทศบาลนครล าปาง ตามที่ท่านสมาชิก

ได้สอบถามทั้งสี่ขอ้และได้ตัง้ขอ้สังเกตไว้สี่ข้อก็ขอน าเรียนดังนี้ เกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่น

ก็ดี เครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพก็ดี ทางเทศบาลนครล าปางเราค านึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก

ขอเรียนว่าที่ผ่านมาจากการเข้าไปสัมผัสด้วยตนเอง การที่เครื่องออกก าลังกายและอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นมี

ความช ารุดประการหนึ่งก็ตรงตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวถึงก็คือ การใช้สมบัติของส่วนกลางแบบไม่

บันยะบันยังตามที่ท่านได้กล่าวถึง การดูแลรักษาก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นต่อไปเทศบาลเราได้มีโครงการ

ที่จะจัดจ้าง จ้างเหมาคนดูแลสวนสาธารณะดูแลพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ รวมไปถึงการดูแลวัสดุอุปกรณ์ของ

เทศบาลด้วย เรื่องการบ ารุงรักษาการหยอดน้ ามันคงต้องมีรอบการดูแลและการบ ารุงรักษาตาม

ก าหนดเวลาในส่วนนี้ก็คงจะช่วยได้พอสมควร เรื่องระดับพื้นของการตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น ทางสนาม

กีฬาเวียงละกอนหรือสนามกีฬาศิรินาวินที่สุขสวัสดิ์ เราก็มีโครงการที่จะปรับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้า   

ลู่วิ่ง ถนนโดยรอบ ห้องน้ าห้องท่าอะไรต่าง ๆ นั้นก็อยู่ในโครงการที่เราจะปรับปรุง แต่เบื้องต้นเราก็ได้ไป

ส ารวจดูแล้วเรื่องการติดตั้งเครื่องมือออกก าลังกายที่ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเข้าไปใช้

โดยสะดวก แต่ที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่าบางจุดอาจจะต้องมีโครงหลังคามีร่ม อันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับ   

เราก็จะได้ไปส ารวจและไปพิจารณาจุดต่าง ๆ ที่เราจะติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เรื่องของที่เราจะต้องรื้อ

ออกมา ผมต้องขอบคุณอย่างมากก็คงจะต้องฝากสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางรวมไปถึงประธานชุมชน

คณะกรรมการชุมชนได้ดูว่าจุดไหนที่มีความจ าเป็น ผมเห็นด้วยนะครับของเก่าจากที่หนึ่งไม่ได้ใช้อาจจะมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับอีกจุดหนึ่งอีกที่หนึ่งของเรา ทางส านักการช่างก็มีโรงพัสดุมีช่าง มีวัสดุอุปกรณ์

ที่สามารถที่จะน าของที่ไม่ได้ใช้แล้วไปพิจารณาติดตั้งโดยไม่ได้เสียงบประมาณเพิ่มเติมหรือใช้งบประมาณ

เพียงแต่น้อยแต่ได้ประโยชน์สูงสุด อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับก็คงจะต้องพึ่งพาท่านด้วย ส่วนการดูแลการ

สร้างกรอบกติกาในการที่จะใช้เครื่องต่าง ๆ รวมไปถึงการที่จะมีพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าในการออกก าลังกาย

การใชเ้ครื่องอุปกรณ์ตา่ง ๆ นั้น คงจะต้องพึ่งพาทางส านักการศกึษาที่จะมีครูพี่เลี้ยงส าหรับเด็ก ๆ อันนี้ต้อง

มีแน่ส าหรับสถานศึกษาและสนามกีฬาที่อยู่บริเวณโรงเรียน เช่น สนามกีฬาสุขสวัสดิ์หรือเวียงละกอนตรง

นั้นก็คงจะมีครูพลศึกษามาดูแลให้เด็ก ๆ ออกมาใช้เครื่องออกก าลังกาย แต่ว่าในเรื่องของผู้ใหญ่เดิมที 

หลาย ๆ แหง่หรอืเกือบทุกแห่งเราก็จะมีป้ายให้ค าแนะน า แต่แค่ป้ายก็คงจะไม่พอผมก็เห็นด้วยนะครับ ให้มี

เจ้าหนา้ที่ออกมาช่วยดูแลเหมือนกับลานแอโรบิก ไทเก๊กต่าง ๆ ก็จะมีครูที่จะคอยแนะน าคอยสอนการออก

ก าลังกายเป็นกลุ่มเป็นก้อน เชน่เดียวกับบริเวณสนามที่ออกก าลังกายบริเวณดังกล่าว ในอนาคตเราก็คงจะ

พิจารณาว่าจะมีผู้ฝึกสอนมีผู้แนะน าหรือพี่เลี้ยงคอยสอดส่องดูแล  ส าหรับเรื่องวัสดุอุปกรณ์หรือว่า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะซื้อก็ขอรบกวนทางเจ้าหน้าที่ให้รายละเอียดตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา
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เกี่ยวกับพัดลมไฟฟ้าเป็นต้นครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นะครับ ให้ทางส านักการศึกษาได้ตอบใน

รายละเอียดของเรื่องนี ้ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อนุญาตครับ 

นางสาวอุษา  สมคดิ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดฉิัน นางสาวอุษา  สมคิด ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ขออนุญาต

ชีแ้จงในเรื่องของราคาเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม เนื่องจากในการท าญัตติขอโอนลดงบประมาณ

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เราจ าเป็นที่จะต้องหาราคากลางในการที่จะตั้งงบประมาณ ทางส านักการศึกษา

ก็ได้สอบถามทางร้านค้าที่จ าหน่ายเพื่อน ามาตั้งงบประมาณในการจัดซือ้ ปรากฏว่ามีรา้นค้าที่เสนอราคาเข้า

มาจ านวนสองร้านนั้น รายละเอียดของคุณลักษณะที่แจ้งเข้ามาทางราคากลางของร้านเจียวพานิช ซึ่งถูก

กว่าทางร้านนิยมพานิชล าปางค่อนข้างเยอะ แต่เราไม่สามารถที่จะน ามาก าหนดเป็นราคากลางในครั้งนี้ได้ 

เนื่องจากว่าทางรา้นเจียวพานิชนั้นได้เสนอราคาที่ระบุยี่ห้อของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามา ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามระเบียบพัสดุแล้ว เราไม่สามารถที่จะก าหนดยี่ห้อได้ เราจึงต้องใช้ราคาของนิยมพานิชไปก่อนในขั้นตอน

ของการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งเมื่อเราตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ไปแล้วขบวนการใน

การจัดซื้อจัดจา้งตามระเบียบพัสดุก็จะมีอกีขั้นตอนหนึ่งในการที่จะพิจารณาราคาให้ตรงตาม spec ที่เรา

ต้องการ ก็ขออนุญาตชีแ้จงให้ท่านสมาชิกได้ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ ยังสงสัยหรือ

จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.4 เรื่อง ขอเสนอ

ญัตติ ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ (ส านักการศึกษา)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ

โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 22 เสียงครับ  

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ 

โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 22 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานกีฬา

และนันทนาการ (ส านักการศึกษา), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 2 คน 
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 5.5 เรื่อง ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564 ไปตั ้งจ่าย เป็น รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับ ใช้ใน งานส านักงาน              

(ส านักปลัดเทศบาล) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 

ข้อ 5.5 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานส านักงาน (ส านักปลัดเทศบาล) เชิญ    

ผูเ้สนอญัตติครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้  

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ย 

เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานส านักงาน (ส านักปลัดเทศบาล) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน            

ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน 3,110,700 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ส าหรับใช้ในงาน

ส านักงาน (ส านักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

 การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน 3,110,700 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย

บาทถ้วน) ส าหรับใช้ในงานส านักงาน (ส านักปลัดเทศบาล) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

เหตุผล 

 ด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับส านักงานของส านักปลัดเทศบาล มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

และมีความช ารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ซึ่งได้ใช้งานมาเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่ างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและหน้าที่ของเทศบาล
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นครล าปาง ตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลนครล าปางจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์

ดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเ งิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ ของส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 

 โอนลด 

 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ               

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการด าเนินโครงการ

ปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย 

ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ตัง้ไว้เป็นเงินจ านวน 59,395,466 บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,951,906 บาท 

  ขออนุมัตโิอนลด                       3,110,700 บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   17,841,206 บาท 

 โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน

จ านวน 3,110,700 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 

รายการค่าครุภัณฑท์ี่เสนอขออนุมัตโิอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  

   งานบริหารทั่วไป 

   ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

1 ผ้าม่านส าหรับห้องประชุมราชาวดี ห้องประชุมราชพฤกษ์ และ  จ านวน   216,600  บาท 

  ห้องประชุมชัยพฤกษ ์พรอ้มตดิตั้ง จ านวน 1 ชุด        

2 จอรับภาพความสว่างสูง ชนิดแบบแข็ง  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 240 นิว้  จ านวน  1,420,000 บาท 

  จ านวน 1 จอ     

 

  

3 จอรับภาพความสว่างสูง ชนิดมอเตอรไ์ฟฟา้ ขนาดไมน่้อยกวา่ 120 นิว้  จ านวน   840,000  บาท 

  จ านวน 3 จอ ๆ ละ 280,000 บาท     

 

  

4 เครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร ์ระดับ True WUXGA ขนาดไม่น้อยกวา่   จ านวน   220,900  บาท 

  6,000 Lumen จ านวน 1 เครื่อง    

 

  

5 เครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร ์ระดับ FWXGA ขนาดไม่น้อยกวา่   จ านวน   257,700  บาท 

  4,500 Lumen จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 85,900 บาท        
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

6 เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขง่ เครื่องยนต์เบนซนิ สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาท ี จ านวน     43,000  บาท 

  จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 8,600 บาท        

7 เครื่องสูบน้ า (ไดโว่) ชนดิปั้มแช่จุม่ใต้น้ า ขนาด 250 วัตต์ จ านวน  จ านวน     37,500  บาท 

  5 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท        

8  เลื่อยโซ่ยนต ์เครื่องยนต์เบนซนิ 2 จังหวะ สูบเดยีว ขนาด 1.5 แรงม้า  จ านวน     75,000  บาท 

   จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท        

 รวมทั้งสิน้ 8 รายการ  จ านวน  3,110,700 บาท 

(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี)้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด                  

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า

ถนน งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของส านักปลัดเทศบาล เป็นเงินจ านวน 

3,110,700 บาท (สามลา้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร    ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

หรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่ม ีผมจะขอมตทิี่ประชุมในญัตติข้อ 5.5 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ส าหรับใช้ในงานส านักงาน (ส านักปลัดเทศบาล) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 
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 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 21 เสียงครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ 

โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 21 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงาน

ส านักงาน (ส านักปลัดเทศบาล), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 3 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ท่านสมาชิกครับ ขณะนี้อีก 

5 นาที ก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้ว ผมก็จะขอพักรับประทานอาหารกลางวันและจะกลับเข้ามาประชุมต่อใน

เวลา 13:00 น. เชิญครับ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตอนนี้ได้เวลาตามที่นัดหมายแล้ว     

ขอเริ่มประชุมในระเบียบวาระที่ 5 ตอ่นะครับ เชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม

ทั้งหมด 15 คน ครบเป็นองค์ประชุมครับ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

 5.6 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ดูแลบ ารุงรักษาระบบ

สาธารณูปโภค และบริการประชาชนในเขตเทศบาล (ส านักการช่าง)  

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.6 เรื่อง        

ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ส าหรับใช้ดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และบริการประชาชน  

ในเขตเทศบาล (ส านักการช่าง) เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาล (ส านักการช่าง) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่ในงบลงทุน            

ค่าครุภัณฑ ์เป็นเงนิจ านวน 8,252,500 บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส าหรับใช้

ดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และบริการประชาชนในเขตเทศบาล (ส านักการช่าง) ตามหลักการ

และเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

 การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม ่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน 8,252,500 บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาท

ถ้วน) ส าหรับใช้ดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และบริการประชาชนในเขตเทศบาล (ส านักการช่าง) 

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

เหตุผล 

 ด้วยพื้นที่สเีขียว สวนหย่อม และตน้ไม้ ในเขตเทศบาลนครล าปางมีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องได้รับ

การดูแลบ ารุงรักษาอยู่เป็นประจ า ปัจจุบันครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับดูแลบ ารุง รักษาระบบสาธารณูปโภค  

และบริการประชาชนในเขตเทศบาล มีสภาพช ารุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน และมีจ านวนไม่เพียงพอ 

ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริการไม่มีประสิทธิภาพโดยรวม ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้เกิดความรวดเร็วให้ทันต่อ

การบริการสาธารณะของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ

ดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปาง ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน      

ค่าครุภัณฑข์องส านักการช่าง เทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 
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 โอนลด 

 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

โครงการปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยก

ประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน 59,395,466 บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     17,841,206   บาท 

  ขออนุมัตโิอนลด    8,252,500 บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  9,588,706 บาท 

 โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน 8,252,500 บาท (แปดล้านสองแสน-    

หา้หมื่นสองพันหา้ร้อยบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 

รายการค่าครุภัณฑท์ี่เสนอขออนุมัตโิอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

ส่วนการโยธา ส านักการช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

1 เครื่องตัดหญา้แบบขอ้แข็ง  จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท  จ านวน 57,000 บาท 

2 เครื่องตัดหญา้แบบขอ้ออ่น จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 10,900 บาท จ านวน 65,400 บาท 

3 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท จ านวน 60,000 บาท 

4 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิว้ จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท จ านวน 55,000 บาท 

5 เครื่องเปา่ใบไม ้จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท จ านวน 30,000 บาท 

6 เลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแตง่ต้นไม้/กิง่ไม้ จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท จ านวน 30,000 บาท 

7 เครื่องตัดตน้ไม ้แบบบรรทุกบนรถเคลื่อนที่ จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน 4,500,000 บาท 

8 เครื่องย่อยต้นไม้ กิ่งไม ้แบบเคลื่อนที่ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,500,000 บาท 

9 เครื่องดูดและยอ่ยใบไม้เคลือ่นที่ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 400,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

10 เครื่องท าความสะอาดผิวแรงดันสงู จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 500,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

11 เครื่องหาพิกัดด้วยสญัญาณดาวเทียมแบบพกพา จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 24,500 บาท 

12 กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เทา่ จ านวน 1 ชุด จ านวน 30,600 บาท 

รวมทั้งสิน้ 12 รายการ จ านวน 8,252,500 บาท 
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(ทั้งนี ้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 และรายละเอียดตามบัญชี

โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่แนบมาพร้อมนี้) 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า

ถนน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการ ใหม่             

ในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑข์องส านักการช่าง เป็นเงินจ านวน 8,252,500 บาท (แปดล้าน

สองแสนหา้หมื่นสองพันหา้ร้อยบาทถ้วน) 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในเรื่องระเบียบข้อกฎหมาย ท่านเลขานุการฯ 

ได้ชีแ้จงไปก่อนหนา้นีแ้ล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับญัตติการขออนุมัติโอน

ลดงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ดูแลบ ารุงรักษาระบบ

สาธารณูปโภค และบริการประชาชนในเขตเทศบาล จ านวนทั้งสิ้น 12 รายการ เป็นเงิน 8,252,500 บาท 

(แปดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น ผมเห็นว่าเป็นการท างานของบุคลากรของเราที่มี

ความจ าเป็นจริง ๆ คนที่ปฏิบัติงานจะได้มีก าลังใจ เท่าที่ผมทราบมาตอนนี้ผมห่วงอยู่เรื่องเดียวและขอตั้ง

ข้อสังเกตว่า บุคลากรที่จะมาท างานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่เราซื้อนี้ มีเพียงพอหรือไม่  ยกตัวอย่างเช่น ขณะนี ้  

รถตัดต้นไม้ของส านักการช่าง เทศบาลของเรามี 2 คัน ใช้งานได้คันเดียว คันหนึ่งจะมีพนักงานขับรถ 1 คน 

พนักงานบังคับเครน มีพนักงานตัดต้นไม้ 1 คน และงานเก็บอีก 1 คน แต่รถอีกคันหนึ่งไม่มีคนขับ ต้องโยก

มาอยู่ในคันเดียวกัน ผมก็เห็นใจอยากให้ส านักการช่างได้พัฒนาบุคคลที่มีฝีมือในการท างาน ญัตตินี้ผมเห็น

ด้วยนะครับ จะเห็นว่าการท างานของเรายังขาดอุปกรณ์หลายอย่าง บางครั้งโซ่ก็ไม่มี บางครั้งเลื่อยก็ไม่มี 
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อยากฝากทางฝ่ายบริหารว่า ขอให้จัดอบรมพนักงานขับรถหรือบุคลากรที่ดูแลเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดี 

และช่วยกันบ ารุงรักษา เพราะเป็นภาษีของประชาชนเราก็ต้องช่วยกันรักษาและท างานกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพราะงานของเราเป็นงานสาธารณะนะครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ท า

ญัตตินี้ขึ้นมา ผมดูแล้วเห็นสมควรอย่างยิ่งครับ เครื่องจักรแต่ละตัวที่ทางฝ่ายบริหารเขียนรายการพิเศษ   

มานี้ ทางบริษัทมาแนะน าเครื่องจักรแต่ละตัวให้รู้จัก เช่น เครื่องย่อยต้นไม้ เครื่องตัดต้นไม้ ประกอบกับที่

ทางเทศบาลก าลังจะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

โครงการที่จะซื้อเครื่องจักรมาเพิ่มเติมตรงนี้ ผมก็เห็นสมควรเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเครื่องจักรอันเก่า ก็ช ารุด

ไปบ้าง ใช้งานได้ไม่เต็มร้อย ก็จัดซื้อใหม่ และหาพนักงานเพิ่มเติมอีกยี่สิบกว่าต าแหน่ง ผมก็เห็นด้วยเป็น

อย่างยิ่งที่จะมาบริหารจัดการกับสิ่งแวดล้อม เพราะประชาชนจะอยู่ดีมีสุข เรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมาอันดับ

หนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญ 

ฝา่ยบริหารครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอบคุณที่

ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะนะครับ เครื่องจักรเครื่องมือที่เราขออนุมัติในครั้งนี้ ก็คิดว่าจะท าให้ประสิทธิภาพ

การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ผมก็เคยเห็นเครื่องตัดต้นไม้แบบบรรทุกบนรถเคลื่อนที่นะ

ครับ ของเดิมเป็นรถกระเช้า เหมือนที่ท่านสมาชิกพูดเมื่อสักครู่ว่ามี 2 คัน แต่ใช้ได้คันเดียวเพราะว่าขาด

บุคลากร ซึ่งเราก าลังรับเพิ่มนะครับ ส าหรับเครื่องใหมท่ี่จะซือ้สะดวกกว่า เราไม่ต้องเอาคนไปยืนบนกระเช้า 

เป็นใบมีดอัตโนมัติที่ตั้งขึ้นไปสามารถตัดได้ทั้งแนวดิ่ง และแนวราบ และเครื่องย่อยต้นไม้ พอหลังจากตัด

เสร็จก็ไม่ต้องให้พนักงานไปเก็บ เราเอาไปใส่ในเครื่องด้านหลังก็จะย่อยสลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ออกมา 

นอกจากจะใช้ตรงนี้แล้ว ตรงบ่อหมักของเทศบาลที่มีเศษกิ่งไม้เป็นกองภูเขาอยู่ ยังไม่ทราบจะท าอย่ างไร   

ผมก็คิดว่าจะเอาเครื่องย่อย นี้ไปใช้บดย่อยสลายเศษกิ่งไม้ตรงนั้นได้ สามารถจัดจ าหน่ายส่งให้ SCG ต่อไป 

ส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องต่าง ๆ ก็จะพยายามก าชับให้เป็นไปตามที่ท่านสมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็นอย่าง

เต็มที่ครับ ขอบคุณครับ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม

อีกหรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่ม ีผมจะขอมตทิี่ประชุมในญัตติข้อ 5.6 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอน

ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน         

ค่าครุภัณฑ ์ส าหรับใช้ดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และบริการประชาชนในเขตเทศบาล (ส านักการช่าง) 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 22 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 22 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ ดูแล

บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และบริการประชาชนในเขตเทศบาล (ส านักการช่าง), ไม่เห็นชอบ ไม่มี,       

งดออกเสียง 2 คน 

 5.7 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.7 เรื่อง 

ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้าง เป็นเงินจ านวน 596,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

 การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม ่ในงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินจ านวน 596,000 บาท (หา้แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่ง

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

เหตุผล 

 ด้วยเตาเผาแก๊ส และหลังคาอาคารเตาเผาแก๊ส สุสานไตรลักษณ์ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครล าปาง มีความช ารุดเนื่องจากเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้

งานเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง 

โดยรวม ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ในการอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

เทศบาลนครล าปาง จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงเตาเผาแก๊สและหลังคาอาคารเตาเผาแก๊ส 

สุสานไตรลักษณ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณ เพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้อง

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบ

ลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

 โอนลด 

 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โครงการปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยก

ประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน 59,395,466 บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    9,588,706     บาท 

  ขออนุมัตโิอนลด         596,000     บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   8,992,706     บาท 

 โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาแก๊สสุสานไตรลักษณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง

หลังคาอาคารเตาเผาแก๊ส สุสานไตรลักษณ์ โดยท าการปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงฝ้าเพดาน ท าหลังคา

ครอบบริเวณดาดฟ้า และทาสีบริเวณผนังโดยรอบอาคารเตาเผาแก๊ส และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครล าปาง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564 เทศบาลนคร

ล าปาง หน้าที่ 5 ล าดับที่ 1  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน 100,000 บาท 
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และโครงการปรับปรุงผนังอิฐทนไฟ ภายในเตาเผาแก๊สสุสานไตรลักษณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผนังอิฐ  

ทนไฟ ภายในเตาเผาแก๊สสุสานไตรลักษณ์ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564 เทศบาลนครล าปาง หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน 496,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 596,000 บาท     

(หา้แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชรีายการโอนที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า

ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 596,000 บาท (ห้าแสน

เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)    

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

หรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่ม ีผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.7 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 22 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 
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 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 22 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม), ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 2 คน 

 5.8 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ส าหรับใช้ในงานรักษาความสะอาด       

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.8 เรื่อง 

ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในงบลงทุน คา่ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

เป็นเงินจ านวน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ส าหรับใช้ในงานรักษาความสะอาด    

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

 การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม ่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ส าหรับใช้ใน

งานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
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เหตุผล 

 ด้วยครุภัณฑท์ี่ใชใ้นงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครล าปาง    

มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากมีความช ารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานเป็นระยะ

เวลานาน สง่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม ดังนั้นเพื่อเป็นการสง่เสริมและสนับสนุน

ให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดท าบริการสาธารณะตาม

ภารกิจอ านาจและหน้าที่ของเทศบาลนครล าปางตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลนครล าปางจึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งเพิ่มเติม แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปาง

ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 

 โอนลด 

 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โครงการปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยก

ประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน 59,395,466 บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    8,992,706     บาท 

  ขออนุมัตโิอนลด                        114,000     บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลัง          8,878,706     บาท 

 โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญา้ แบบข้อแข็ง จ านวน 12 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท (ตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564 เทศบาลนครล าปาง 

หนา้ที่ 25 ล าดับที่ 1 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงินจ านวน 114,000 บาท 

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชรีายการโอนที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า

ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน        

ค่าครุภัณฑ ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงนิจ านวน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
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จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

หรอืไม่ครับ เชญิ นายบุญทรง ชุ่มแสง 

 นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ   

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามญัตติ 

5.8 ที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมานั้น กระผมเห็นด้วยในสิ่งที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถ

ไปบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ แต่ผมตั้งข้อสังเกตและเป็นห่วงเรื่องขั้นตอน 1. เรื่อง

การจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนีม้ีครภุัณฑ์ที่เราจะซื้อหลากหลายยี่ห้อ หลากหลาย spec ซึ่งในระเบียบของทาง

ราชการก็ไม่สามารถจะระบุ spec ได้ ที่ผ่านมาได้แต่เสนอราคา ฉะนั้นการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ก็จะน าเอา

ราคามาเป็นเกณฑ์ตัดสิน ซึ่งผมก็อยากให้ข้อคิดว่า ถ้าหากในช่วงของเสนอราคาในเรื่องของคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ หากเราสามารถที่จะคัดเลือกหรือร้านค้าสามารถน าเสนอหรือมีเงื่อนไขที่เราสามารถได้เลือก

วัสดุอุปกรณ์ที่มคีุณภาพตามท้องตลาดหรอืตามที่ประชาชนรูเ้ห็น และบอกว่า แบบนู้นแบบนี้ดี ผมก็เป็นห่วง

ตรงนี ้เพราะหากเราได้เครื่องไม้เครื่องมือที่ดี มีประสิทธิภาพที่ดี ก็หมายความว่า การจัดซื้อจัดจ้างเราก็จะ

มีประสิทธิภาพ ก็ขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะครับ 2. เรื่องการ

บ ารุงรักษา ผมไม่ทราบว่าในระบบการน าเครื่องไม้เครื่องมือไปใช้มีระบบอย่างไร มีการบ ารุงรักษาอย่างไร 

ใครรับผดิชอบ และหลังจากท างานเสร็จแล้ว จะมีระบบในการเก็บอย่างไร จริง ๆ ก็มีอยู่แล้ว แต่อยากให้จะ

เพิ่มความเข้มงวด เพิ่มความมีประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษาให้ดีขึ้น ก็ตั้งข้อสังเกตไว้สองเรื่องครับ 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

ครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ผมขอเชญิฝา่ยบริหารช้ีแจงครับ เชญิครับ 

นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้

แสดงข้อคิดเห็นในขั้นตอนการจัดซื้อเพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามราคากลาง ดังนั้น จึงขอ

อนุญาตประธานสภาฯ ให้เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องอธิบายขั้นตอนการจัดซือ้จัดจา้งอย่างย่อ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิปลัดเทศบาลครับ 
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นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ         

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาต

ชี้แจงในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับงานประจ า เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง สืบเนื่องจากสภาได้มีการอนุมัติเห็นชอบ       

ในญัตติต่าง ๆ แล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของระเบียบพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ขออนุญาตไม่ลงลึกไปถึง

รายละเอียดที่แท้จริง แต่ก็มีกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุปี 2560 ซึ่งก็มีการ

แขง่ขัน รูปแบบ วงเงนิต่าง ๆ แตก่ระบวนการจัดซือ้จัดจา้งก็เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่ก าหนด ส่วนระยะเวลา 

ก็มีระยะเวลาขัน้ตอนตา่ง ๆ ทุกประเภทของเรา ไม่ว่าค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และขณะนี้ทางหน่วย

เหนอืก็ปรับปรุงแก้ไขบางระเบียบ บางขั้นตอน แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตาม

ระเบียบที่ก าหนดทุกขั้นตอน ขออนุญาตชี้แจงในเบื้องต้นเท่านี้ครับ แต่รายละเอียดที่แท้จริง ก็มีขั้นตอนอยู่ 

ซึ่งก็เป็นไปตามกลไก และมีระยะเวลา หลังจากนี้เมื่อสภาอนุมัติแล้ว ก็เข้าไปสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ขออนุญาตช้ีแจงเท่านี้ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านผู้อภิปรายมีอะไรจะสอบถาม

เพิ่มเติมอกีหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ รายละเอียดหลังจากได้อนุมัติไปแล้ว ก็ติดตามกันนะครับ เมื่อไม่มีท่าน

ใดอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.8 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ใน

งานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 23 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ จ านวน 23 เสียง อนุมัตใิห้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ส าหรับใช้ในงานรักษา

ความสะอาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม), ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน 

 5.9 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

(กองคลัง) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.9 เรื่อง 

ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) เชิญผูเ้สนอญัตติครับ 
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 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมติร  จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน            

ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถจักรยานยนต์ จ านวน 3 คัน เป็นเงินจ านวน 

133,200.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ส าหรับใช้ในงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ

และขนมูลฝอย (กองคลัง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

 การขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม ่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จ านวน 3 คัน เป็นเงิน

จ านวน 133,200.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ส าหรับใช้ ในง านจัด เ ก ็บ

ค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย (กองคลัง )  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่ นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

เหตุผล 

 ด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับเป็นพาหนะในการปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยของ

กองคลัง เทศบาลนครล าปาง มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีความช ารุดและเสื่อมสภาพไป

ตามอายุการใช้งาน ซึ่งได้ใช้งานมาเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการ

จัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและหน้าที่ของเทศบาลนครล าปาง ตามที่กฎหมายก าหนด 

เทศบาลนครล าปางจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนคร

ล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของกองคลัง เทศบาลนครล าปาง 

ดังนี้ 
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 โอนลด 

 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่าย

เป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการด าเนินโครงการปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 

เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร งบประมาณตั้งไว้ 

จ านวน 59,395,466 บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน              8,878,706.-   บาท 

  ขออนุมัตโิอนลด                                133,200.-    บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน              8,745,506.-   บาท 

 โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 3 คัน ราคาคันละ 44,400.- บาท 

เป็นเงินจ านวน 133,200.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชี

รายการโอนที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน              

งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง รถจักรยานยนต์ จ านวน 3 คัน ของกองคลัง เป็นเงินจ านวน 133,200.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพัน

สองรอ้ยบาทถ้วน) 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

หรอืไม่ครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 
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 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง จากประสบการณ์ที่ผมเคยท างานด้านนี้มา เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการค่าธรรมเนียม เก็บค่า

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครล าปางของเรา จากประสบการณ์ที่ท ามาคือ เราไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลไปจัดเก็บ ใช้คนในชุมชนจัดเก็บ ผมก็อยากจะเสนอว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าเราใช้คนในชุมชน

จัดเก็บค่าธรรมเนียมจะได้ 100% จากประสบการณ์ที่เคยท ามา 800 กว่าหลังคาเรือนในชุมชนที่ผมท างาน

มาเก็บได้ 100% แต่ถ้าทางเทศบาลให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ผมเคยสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ประมาณ 7 – 8 พัน

บาทต่อเดอืน ถ้าเป็นไปได้ หรือระเบียบได้ ผมอยากจะให้ใช้ระบบชุมชนบริหารจัดการเอง จะได้ผล และอีก

อย่างหนึ่ง แค่เดือนละ 20 บาท ประชาชนก็ยินยอมเสียให้ครับ ณ วันนี้บางครอบครัว หรือบางคนก็มาถาม

ว่า เทศบาลไม่มาเก็บค่าธรรมเนียมหรือ ปีหรือสองปีแล้วยังไม่มาเก็บเลย เพราะเทศบาลท างานเป็นเวลา

ครับ ไม่รู้บริบทในชุมชนว่าครอบครัวนีเ้ขามากี่โมง ท างานกีโ่มง ถ้าเป็นคนในชุมชนบริหารจัดการเอง เขาจะรู้

เวลาตรงนี ้และจะเก็บค่าธรรมเนียมได้ 100% ผมจึงอยากเสนอฝ่ายบริหารว่า ถ้ามีกฎหมายหรือมีช่องทาง

ให้ทางชุมชนบริหารจัดการตรงนี้ ผมว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่เทศบาลของเรามากเลยนะครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

 นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ในญัตตินีผ้มก็ เห็นด้วยนะครับว่า จุดมุ่งหมายจริง ๆ ของญัตตินี้ก็คือเป็นไปเพื่อรายได้ของเทศบาล

เอง ในการจัดซือ้รถจักรยานยนตเ์พื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ จ านวน 3 คัน ผมก็เห็นด้วยบางส่วนกับท่าน

ผูอ้ภปิรายเมื่อสักครู่ว่า ท าอย่างไรก็ได้เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเป็นไปโดยประสิทธิภาพ จะโดย

ชุมชนก็ดี หรือพนักงานจัดเก็บก็ดี โดยพนักงานจัดเก็บก็จะมีผลคือ มีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เหมือนที่ท่านผู้

อภิปรายเมื่อสักครู่กล่าวว่า บางบ้านบางหลังค้างจ่ายเป็นปี บางหลังก็สองสามเดือน หรือหกเดือน บางทีเจ้า

พนักงานจัดเก็บไปไม่เจอก็เก็บไม่ได้ พอไปเจอบางบ้านก็ปฏิเสธว่า เดือนที่แล้วจัดเก็บไปแล้วไม่ใช่หรือ หรือ

อย่างไร การที่จัดซื้อผมก็เห็นด้วยบางส่วน แต่ผมอยากตั้งข้อสั งเกตครับ เพราะว่าตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อ 22 ระบุว่า ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ซึ่งในหนังสือที่ ลป 52003/3098 แผ่นที่ 3 ตรงตาราง

โครงการ/รายการ รถจักรยานยนต ์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 

ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 3 คัน ๆ ละ 44,400 บาท เป็นเงิน 133,200 บาท ย่อหน้าต่อมา

ระบุว่า เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 และต่อมาบอกว่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) ซึ่งถ้อยค าหรือสาระส าคัญของหนังสือ

ฉบับนี้เป็นเพียงการจ าแนกค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ที่ดินอะไรก็แล้วแต่ ไม่ได้มีการระบุว่าเป็นไปตาม
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แผนพัฒนาของปีไหนถึงปีไหน ผมอยากจะตั้งข้อสังเกต อยากจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือคณะผู้บริหารชี้แจง

ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่ เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอขอบคุณข้อคิดเห็นจาก

สมาชิกสภาเมื่อสักครู่ ประเด็นแรก การจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่คิดว่าการให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บ ไม่ได้ผล 

100% นั้น บางบ้านที่ยังไม่ได้เก็บ อาจจะด้วยเหตุผลใดไม่ทราบ และคาดว่าจะให้ตัวแทนชุมชนไปเก็บเพื่อจะได้ผล 

100% นั้น ประเด็นนี้ขออนุญาตให้ทางเจา้หน้าที่ที่รับผดิชอบ แจ้งในที่ประชุม ประเด็นที่สอง รายละเอียด

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดซือ้ ก็ขออนุญาตให้เจา้หนา้ที่ได้อธิบายอย่างย่อให้ที่ประชุมสภาแห่งนีท้ราบค่ะ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญปลัดเทศบาล 

 นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง ส าหรับญัตตินี ้ 

ผมขออนุญาตชี้แจงสั้น ๆ นะครับ เนื่องจากว่า เรามีรถในการจัดเก็บในเทศบาล ไม่ว่าจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 

ประมาณ 5 คัน และรถบางคันก็เสีย วันนี้เราจัดซื้ออีก 3 คัน ประเด็นที่ท่านสมาชิกถามเมื่อสักครู่เรื่อง

หนังสือเป็นหนังสือซักซ้อมการแยกประเภท เรื่องต้องอยู่ในแผนหรือไม่  มีหนังสือสั่งการแยกค่าครุภัณฑ ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในส านักงานที่ไม่ได้ถือว่าบริการประชาชน ไม่จ าเป็นต้องตั้งในแผน แต่ขออนุญาต    

ผมจะชี้แจงเพิ่มเติม เผอิญผมไม่ได้หยิบหนังสือฉบับนี้มา ก็สรุปง่าย ๆ ว่า การซื้อรถครั้งนี้ หนังสือสั่งการ

เรื่องการแยกประเภทส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเรื่องการตั้งแผน มีหนังสือซักซ้อมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562 เรื่อง ซักซ้อมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ข้อที่ 3.4 “ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดท าเฉพาะ

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้ รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจ

หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นั่นหมายความว่า วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการของ

เทศบาล ก็ไม่ต้องบรรจุในแผน ขอชีแ้จงเบื้องต้นเท่านีค้รับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านผู้อภิปรายจะสอบถามเพิ่มเติม

หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมจะขอ

มติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.9 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง (กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 
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 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 21 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 21 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง), ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 3 คน 

 5.10 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 11,863,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสาม

พันบาทถ้วน) ส านักการช่าง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.10 เรื่อง 

ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2  

โครงการ เป็นจ านวนเงิน 11,863,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส านักการช่าง  

เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 

โครงการ เป็นจ านวนเงิน 11,863,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส านัก

การช่าง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจา้  นายนิมิตร  จวิะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 11,863,000 บาท   

(สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส านักการช่าง ตามหลักการและเหตุผลดังนี ้
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หลักการ 

 เทศบาลมีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะ ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า ในเขตเทศบาลนคร

ล าปาง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 ( 1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2) อันเป็นการบริการชุมชนและสังคม ด้านการสาธารณูปโภค ซึ่ง

เทศบาลนครล าปางมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนประสานไมตรีและถนนเจริญเมือง แต่ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 11,863,000 บาท   

(สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่ง เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

เหตุผล 

ด้วยถนนประสานไมตรีเป็นถนนในย่านค้าขายของชุมชนชาวจีนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                              

มีร้านค้าตั้งอยู่มากมายทั้งสองข้างทาง เป็นที่ตั้งของสถาบันการเงิน สถานีรถไฟนครล าปาง เป็นเส้นทาง

เชื่อมตอ่ไปยังถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครล าปาง มีสภาพการจราจรหนาแน่น ปัจจุบันถนนและทาง

เท้ามีสภาพเก่าทรุดโทรมตามกาลเวลา ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก ภูมิทัศน์โดยรอบขาดความ

สวยงาม จงึสมควรปรับปรุงถนนและทางเท้าบริเวณถนนประสานไมตรี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความ

สะดวกในการสัญจรไปมา และถนนเจรญิเมอืง เป็นถนนที่ตัง้อยู่ในย่านธุรกิจที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด

ล าปาง มีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่  มียานพาหนะสัญจรไปมาในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก ทุกวัน

เสาร์และอาทิตย์จะปิดการจราจรเพื่อปรับรูปแบบเป็น ถนนคนเดิน เป็นเส้นทางที่ลงไปสู่กาดกองต้า แหล่ง

ท่องเที่ยวที่มชืี่อเสียงของจังหวัดล าปาง สภาพผวิจราจรเป็นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม 

ผิวคอนกรีตพิมพ์ลายแตก หลุดร่อน ทางเท้ามีสภาพเก่า เสาไฟฟ้าช ารุดหลายจุด จึงสมควรปรับปรุงถนน 

ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนเจรญิเมอืง เพื่อให้ประชาชนผู้ใชเ้ส้นทางมีความสะดวกในการ

สัญจรไปมาและเพื่อความสวยงามของเมือง แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงถนนและทางเท้าของทั้งสองโครงการที่กล่าวไว้  จึงจ าเป็นต้องโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้  

 โอนลด 

 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้า

ส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแตส่ี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน ์ตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน 16,172,000 บาท 
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    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  16,172,000  บาท 

    ขออนุมัตโิอนลด    11,863,000  บาท 

   งบประมาณคงเหลือหลังโอน   4,309,000  บาท 

โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ  

เป็นจ านวนเงิน 11,863,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังต่อไปนี ้

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนและทางเทา้ ถนนประสานไมตร ี 

ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถงึบา้นเลขที่ 39 ถนนประสานไมตร ี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและทางเทา้ ถนนประสานไมตรี 

ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถงึบ้านเลขที่ 39 ถนนประสานไมตร ี  

โดยท าการเสรมิผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กวา้งประมาณ 10.00 - 12.00 

เมตร หรอืตามสภาพ ยาวประมาณ 460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

และปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 0.50 - 3.00 เมตร หรือตามสภาพ 

ความยาวทั้งสองข้างทาง 1,100 เมตร ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5/2564 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 10 

- ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป (ส านักการช่าง) 

8,500,000 บาท 

2 โครงการปรับปรุงถนนและทางเทา้ ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนน 

บุญวาทย์ ถึงถนนทิพย์ชา้ง 

      - เพื่อจ่ายเปน็คา่ปรับปรุงถนนและทางเทา้ ถนนเจริญเมือง  

ตั้งแต่ถนนบญุวาทย ์ถงึถนนทพิย์ช้าง โดยท าการรือ้ผิวคอนกรีต 

พิมพ์ลายเดิมออก แล้วปูพื้นผวิถนนใหม่ กว้างประมาณ 8.00 - 9.00 เมตร 

หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 138 เมตร ปรับปรุงทางเทา้ กวา้งประมาณ 

0.70 - 3.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวทั้งสองขา้งทาง 276 เมตร 

ปรับปรุงดวงโคมไฟฟา้สอ่งสวา่ง และงานอืน่ๆ ตามแบบแปลน 

ของเทศบาลนครล าปาง 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

3,363,000 บาท 
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เพิ่มเติม คร้ังที ่5/2564 หนา้ที่ 9 ล าดับที่ 3 

   - ตั้งจ่ายจากเงินอดุหนุนทัว่ไป (ส านักการช่าง) 

 รวมโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ทั้งสิน้ 11,863,000 
 

 รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเอกสาร

แบบแปลน ประมาณราคาก่อสรา้ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ             

และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน                  

11,863,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

หรอืไม่ครับ เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ผมเห็นด้วยกับญัตตินี้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปรับปรุงถนนประสานไมตรีเพื่อให้มี

เอกลักษณ์เป็นแบบ Chinatown ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารได้แถลงไว้ ผมได้ดูรายละเอียดใน

โครงการ ผมอยากจะให้ข้อคิดเห็น ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้แก้ไขนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าสมาชิก

และท่านประธานได้เปิดดูด้านในที่เป็นรายละเอียดโครงการ จะมีในเรื่องของโคมไฟที่เป็นรูปไก่ยืนอยู่บน   

ดวงโคม ที่มีภาษาจีนอยู่นะครับ ในรายการประมาณการก่อสร้าง จะเรียกว่า งานโคมติดเสาไฟฟ้า จ านวน 

112 จุด โคมละ 8,000 บาท เมื่อเราจะเป็น Chinatown ถ้าเป็นไปได้ครับ ฝา่ยที่เกี่ยวข้อง อยากจะให้แก้ไขไก่ 

ผมยอมรับว่าไก่เป็นสัญลักษณ์ของเทศบาล แต่ในเมื่อเราต้องการให้เป็น Chinatown ผมอยากให้เป็นคล้าย
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สัตว์มงคลของจีน เช่น มังกร หงส์ หรืออะไรก็ตามแต่ ที่ดูแล้วรู้ได้เลยว่าเป็น Chinatown อยากเสนอแนะว่า

ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ก็จะดีนะครับ ความเป็น Chinatown ในรายการนี้ก็เห็นมีอยู่ 2 – 3 รายการ นอกจากโคม

ไฟฟ้าแล้วก็มีเรื่องของสัญลักษณ์รูปหงส์-มังกร จ านวน 200,000 บาทอีกหนึ่งจุด ตรงนีไ้ม่ได้แสดงในเอกสาร

ที่เรามีในมือ ก็เห็นด้วยนะครับ หงส์-มังกรก็สื่อถึงความเป็นจีน และจะมีงานไฟฟ้าส่องสว่าง (โคมไฟกิ่ง)   

13 จุด ตัวนี้ไม่มีในแบบ ก็เข้าใจว่าผู้ออกแบบของส านักการช่างเป็นแบบจีน ๆ อีกเช่นเดียวกัน อีกงานหนึ่ง

คืองานปูกระเบื้องทางเท้า 2,300 ตารางเมตร ๆ ละ 850 บาท ผมก็ไม่เห็นรายละเอียด ผมเข้าใจว่าน่าจะ

เป็นทางเท้าที่ออกแบบมาลักษณะสไตล์จีน ๆ ด้วยนะครับ เพราะไม่มีรายละเอียดมา ก็ขอฝากท่านประธาน

ถึงผู้บริหารด้วย ประเด็นสุดท้ายในเรื่องของถนนประสานไมตรีก็คือ เรื่องของการท าผิวทางแอสฟัลท์ติก  

หา้พันกว่าตารางเมตร ผมเห็นการท าถนนแอสฟัลท์ตกิของเทศบาลมาหลายที่แล้ว ก็เห็นด้วยที่ท า เพราะท า

ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร แตถ่นนหลาย ๆ เส้นก่อนที่จะท าการปูผิวแอสฟัลท์ติก ผมเห็นมี

หลายจุดที่ช ารุดเนื่องจากว่า ผิวช ารุดและน้ าซึมผ่านผิวถนนลงไป ท าให้พื้นไม่แน่น และที่เห็นก็คือ

ผูป้ระกอบการปูทับไปเลย ซึ่งแรก ๆ ก็จะดูไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นอย่างไร แต่นาน ๆ เข้าจุดนั้นจะช ารุด จะทรุด

ลงไปเนื่องจากว่าดินอ่อน ที่ผมอภิปรายก็เพราะว่า ตั้งแต่งานนี้เป็นต้นไป ก่อนที่เราจะปูผิวแอสฟัลท์ติก    

ในภาษาจา้งเรียกว่า soft spot คือจุดที่ออ่นนิ่ม เราก็ขุดขึน้มา ตรงนี้เราอาจจะเพิ่มงบประมาณเข้าไปอีกนิด

หน่อยเป็นบางจุดที่เราเห็นว่าเป็นจุดที่ต้องแก้ไขเนื่องจากว่า ไม่แน่น เราก็ท าตัวนีก้่อน ก็คงไม่เสียเวลาเท่าไหร่ 

ท าแล้วค่อยปูทับให้เป็นพื้นที่มีความคงทน ใช้งานได้นาน ก็ขอฝากไว้ในเรื่องการท าผิวแอสฟัลท์ติก ในส่วน

ของถนนเจริญเมือง มีประเด็นเดียวคือ ถ้าเราดูในบัญชีราคา ล าดับที่ 2 งานผิวถนน (ปูกระเบื้องซีเมนต์) 

1,300 ตารางเมตร ๆ ละ 1,200 บาท ดูแล้วราคาค่อนข้างสูงไปนิดหนึ่งนะครับ ผมไม่รู้ว่าทางผู้ออกแบบได้

ออกแบบเป็นอะไร ราคาตารางเมตรค่อนข้างแพง ก็ขอฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารดูว่า สูงไปหรือไม่ 

ถ้าสูงไปอาจจะลดทอนงบประมาณลง เพราะปัจจุบันนอกจากการตรวจสอบในสภาแล้ว ก็มี social media 

ถ้าเราท าอะไรเกินความเหมาะสมก็อาจจะถูกตรวจสอบได้ดว้ยเช่นกัน ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ 

เชญิ นางสาวพัชร ีลออเลิศลักขณา 

 นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอตั้งข้อสังเกตในเรื่องของ

โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนประสานไมตรี ประมาณ 3 เรื่อง เรื่องแรกคือเห็นด้วยกับการ

ปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าวที่จะมีการยกระดับให้เป็น Chinatown แต่นอกเหนือจากสภาพของพื้นผิวถนนที่

ต้องมีการปรับปรุง รวมถึงทางเท้าในบริเวณส่วนตรงนั้นที่ชาวบ้านประสบปัญหากันคือ ทุกครั้งที่มีฝนตก

หนัก บริเวณตรงนั้นจะมีน้ าท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ดังนั้นในโอกาสที่เราจะมีการปรับปรุง

ถนนเส้นดังกล่าว ก็อยากจะขอฝากไปถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าวิศวกรทุกท่านได้วิเคราะห์ถึงปัญหาตรงนี ้  
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ในเมื่อเราจะท าถนนเส้นนี้ให้สวยงามแล้ว ก็อยากจะให้แก้ปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นด้วย     

ทั้งเรื่องระบบการระบายน้ า และความสูงของพื้นผิวถนน ประเด็นที่สอง เรื่อง โคมไฟประดับ ได้ดูจากแบบ   

ที่แนบมานี้ก็ถือว่ามีความสวยงามในทางสถาปัตยกรรม มีตัวอักษรภาษาจีนค าว่า ฝู ที่แปลว่า ความโชคดี    

มีความสุข มีการใช้สพีาวเดอร์โค้ทสีน้ าตาล ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่สวย มีไฟโดยใช้ไฟ LED สี warm 

ตรงนี้นอกเหนือจากการออกแบบความสวยงามแล้ว ก็อยากขอให้ค านึงประโยชน์โดยตรงของโคมไฟ ซึ่งมี

หน้าที่ในการส่องสว่าง ดิฉันเห็นกรณีตัวอย่างของถนนเวียงละกอน จะมีโคมไฟลูกกลม ๆ เสาหนึ่งมี 3 ลูก 

ตอนนี้ก็ช ารุดไปหลายลูก นอกจากว่าจะไม่สว่างหรอืสว่างไม่เพียงพอแล้ว ก็ยังมีต้นไม้ แปลกมากที่เป็นถนน

กลางเมืองที่น่าจะเคยสวยมาก่อน แต่มีความทรุดโทรมทั้งตัวโคมไฟหรืออะไรต่าง ๆ ที่ท าให้กลายเป็นถนน

กลางเมอืงที่มดือย่างที่ไม่ควรจะเป็น อยากจะขอฝากในลักษณะของโคมไฟว่า อยากจะให้มีความส่องสว่าง       

มีขนาดที่เหมาะสม ให้สมกับหน้าที่ของมันนอกเหนือจากความสวยงาม ประเด็นสุดท้ายก็คือ ในเรื่อง

สัญลักษณ์หงส์-มังกร ซึ่งไม่ได้มกีารน าเสนอในเรื่องของแบบ และมีงบประมาณที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูง ซึ่งตรงนี้

ดิฉันเชื่อว่า ทั้งประชาชนและทุก ๆ ท่าน มีความคาดหวังว่า ในงบประมาณสองแสนบาทนี้ สัญลักษณ์ของ

หงส์-มังกร จะเป็นอย่างไร ซึ่งตรงนี้จะขอแนะน าในฐานะของประชาชน เราไม่ได้ต้องการให้มีงบประมาณ

มูลค่าที่สูงมาก แต่ขอให้มีความสวยงามในรูปแบบที่พอดี อาจจะเป็นจุด check-in จุดที่สามารถถ่ายรูปได้ 

อาจจะเป็นทั้งหัวถนนหรอืท้ายถนนก็ตาม ก็ขออนุญาตน าเสนอใหข้้อสังเกตเท่านีค้่ะ ขอบคุณค่ะ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

 นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดฉิัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่เล็งเห็นถึงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสอง

สายนี ้ตามนโยบายของท่านนายกฯ ที่วา่จะท าเมอืงล าปางให้น่าอยู่ และเมืองล าปางสามารถน่าเดินได้ในทุก ๆ 

ถนน หรือจะท าให้เป็นถนนคนเดิน ในส่วนของการปรับปรุงตรงนี้ ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ใช้ถนน

เจริญเมอืงอยู่เป็นประจ าทุกวัน ก็ต้องขอขอบคุณแทนประชาชนแถวนั้นที่จะได้รับการปรับปรุงเสียทีส าหรับ

ถนนเส้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวถนนก็ดี ฟุตบาททางเท้าก็ดี หรือแม้กระทั่งโคมไฟก็ดี ซึ่งตรงนี้ช ารุดมานาน

แล้ว ทุกคนที่ผา่นถนนเส้นนัน้จะเห็นชัด แต่อยากจะฝากสองประเด็น ก็คือประเด็นแรก เหมือนที่ท่านสมาชิก

สภาฯ คุณสมบูรณ์ฯ ที่ได้อภปิรายไปในส่วนของพืน้ผิวถนนที่เป็นกระเบือ้งซีเมนต์ ดิฉันไม่ทราบว่าเรื่องความ

แข็งแรงจะรับได้หรือไม่ แต่ปัจจุบันพื้นผิวถนนทรุดโทรมเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้มีรถบรรทุกผ่านเพื่อมาส่ง

ของเป็นประจ าทุกวัน วันละประมาณอย่างน้อยเช้าและเย็น ตามระยะเวลาที่เขาสามารถใช้ถนนตรงนี้ได้   

ซึ่งรถบรรทุกส่วนใหญ่ที่เห็นบางครั้งเกิน 6 ล้อ ก็อยากจะฝากเรื่องความแข็งแรงของพื้นผิวถนน เพราะใน

เมื่อท าแล้วก็อยากจะท าให้ดี ให้มั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้ได้ไปนาน ๆ อีกเรื่องหนึ่ ง ในเรื่องของเสา
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ไฟฟ้า เนื่องจากถนนเส้นนี้ เหมือนที่เขียนไว้ในนโยบาย เป็นถนนเริ่มต้นของการเดินลงไปสู่ถนนคนเดิน

กองต้า แต่ในส่วนของเสาไฟฟ้าตั้งแต่มีการปรับปรุงสายไฟลงดินถนนบุญวาทย์ที่ผ่านมา รู้สึกว่าผู้รับเหมา

ได้ท าการรื้อเสาไฟของถนนเจริญเมืองเส้นนี้ออกไป ตั้งแต่นั้นจนบัดนี้ยังไม่ได้คืนไฟให้เลยค่ะ พ่อค้าแม่ค้า

ที่มาขายของตรงกองต้าตอนนี้เขาไม่มีไฟต่อนะคะ ไฟที่ใช้ในบูธอาหารของเขาแต่ละคนแต่ละที่จะใช้ไฟต่อ

จากร้านค้าที่สามารถขอต่อไฟได้ ซึ่งแต่ก่อนจะต่อไฟจากเสาไฟของเทศบาลเป็นหลัก อยากจะฝากไว้ตรงนี้

ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ 

เป็นเงินทั้งหมด 11,863,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ผมต้องขอบคุณ       

ฝา่ยบริหารที่เห็นความส าคัญเกี่ยวกับถนนหนทางในเขตเทศบาลของเราที่ดูเสื่อมโทรมตามสภาพการใช้งาน 

หรอืทางเท้าที่ไม่เป็นทางเท้า ส าหรับโครงการแรกเพื่อนสมาชิกก็อภิปรายไปแล้ว ผมก็ไม่ขออภิปรายอีก    

แต่จะขออภิปรายในโครงการที่สอง โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนน        

บุญวาทย์ถึงถนนทิพย์ช้าง งบประมาณสามล้านบาท โครงการนี้ผมศึกษาดูเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ

เมื่อปี 2549 สมาชิกหลายท่านก็อนุมัติโครงการเก่าไปก็อยู่ในที่นี้หลายคน และท่านนายกฯ คนปัจจุบันก็เป็น

ผู้อนุมัติโครงการเมื่อปี 2549 ผมก็ไปค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้จากสมาชิกสภาคนก่อน ๆ ซึ่ง

เป็นพ่อผมเอง ก็อยากจะทราบรายละเอียดจึงไปขอความเห็นจากท่าน โครงการถนนเจริญเมืองเมื่อสมัยปี 

2549 ที่สร้างเสร็จ ผิวถนนเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายคือปูพื้นถนนซึ่งตอนนี้ก าลังจะรื้อท าใหม่จากงบประมาณ

ที่ฝ่ายบริหารเสนอมา แต่ก็ยังใช้วัสดุแบบเดิมคือ กระเบื้องพิมพ์ลายหรือกระเบื้องซีเมนต์ ผมไปศึกษาเรื่อง

กระเบือ้งซีเมนต์ มีความหนาเพียง 3 – 3.5 เซนติเมตร ไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้กับผิวถนนของเทศบาลนะ

ครับ มันไม่สามารถที่จะรับน้ าหนักของรถบรรทุกใหญ่ ๆ ตามที่ผูอ้ภปิรายไปเมื่อสักครู่นะครับ และกระเบื้อง

พิมพ์ลายหรอืกระเบือ้งซีเมนต์หนาเพียง 3 – 3.5 เซนติเมตร ไม่ทนทานหรอกครับ อยู่ได้เพียง 10 ปี ถ้าเกิน 

10 ปี ก็เหมือนที่เห็นอยู่นี่แหละครับ ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ท าโครงการนี้ ถนนเละจริง ๆ ครับ ผมขี่รถ

มอเตอร์ไซต์ไปดูแทบจะล้ม ก็สมควรที่จะท า แต่ผมขอตั้งข้อสังเกตให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านช่วยกัน หรือฝาก

ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า ควรจะเปลี่ยนได้หรือไม่ กระเบื้องพิมพ์ลายท าไปเพื่อความสวยงามอย่าง

เดียว ท าเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตดีหรือไม่ มีความหนาถึง 15 เซนติเมตรตามมาตรฐานของถนนจะได้

ทนทานไป 20 – 30 ปี ที่ฝ่ายบริหารจะท าผมทราบดีว่า อาจจะท าเป็น Landmark หรือความสวยงาม แต่

ความทนทานสู้กันไม่ได้เลยครับ ผิวถนนรับน้ าหนักของรถที่วิ่งทุกวันไม่ได้ ส าหรับการบ ารุงรักษาของ

กระเบื้องซีเมนต์ เราไม่มีความรู้จะบ ารุงรักษา คือกระเบื้องซีเมนต์พอใช้ไปก็ต้องใช้น้ าล้างและมีการขัดเงา 
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เหมาะส าหรับท าโรงรถหรือลานหน้าบ้านให้ดูสวยงาม ผมก็อยากจะฝากฝ่ายบริหารคิดทบทวนอีกทีว่า    

เราลงทุนไปแล้วจะคุ้มค่าต่อเงินที่เราลงทุนไปหรือไม่ และผมก็อยากเสนอแนะฝ่ายบริหาร คือ กระเบื้อง

ซีเมนตไ์ม่ทนทาน ถ้าเราใช้กระเบื้องซีเมนต์จากบริษัทที่เราซื้อมา เขาก็ท าให้เราเสร็จ แต่เมื่อเสียหายเราจะ

ไปซื้อจากไหน เขาไม่ได้ท าส ารองให้เรานะครับ คือการบ ารุงรักษาก็ไม่ได้ท าตามหลักการของถนนอยู่แล้ว   

ก็อยากจะฝากฝา่ยบริหารว่า เปลี่ยนใจไปท าแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้หรือไม่ ความทนทานดีกว่า ใช้ได้ 20-30 

ปี ไม่ต้องบ ารุงรักษา เลยก็ได้ และขอฝากฝ่ายบริหารอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องแบบถนนเจริญเมืองเส้นนี ้     

ผมอยากจะให้ฝ่ายบริหารช่วยดูฟุตบาท ไม่มทีี่เดินนะครับ ทั้งสองฝั่งมีรถขายของ ช่วยดูด้วยนะครับ คนเดิน

ถนนประชาชนจะได้รับผลประโยชนจ์ากภาษีที่เขาเสียไปด้วย ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่

ครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ขอเชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอบคุณ

ส าหรับความเห็นข้อเสนอแนะของทุกท่านที่ได้ฝากมา ขออนุญาตชี้แจงสั้น ๆ นะครับ เรื่องถนนประสาน

ไมตรี ผมก็เป็นเด็กที่เกิดและเติบโตบนถนนเส้นนี้ ผมก็ยืนยันว่า symbol ของ Chinatown ก็ต้องเป็นอย่างนั้น

แหละ ผมเพิ่งเห็นรูปไก่เมื่อสองวันที่ผา่นมา ก็ได้บอกให้ไปปรับแบบแล้ว ตัวโคมไฟในลักษณะของความเป็น

จีนแล้ว ไม่ควรจะมีสัญลักษณ์รูปไก่ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูป หงส์-มังกร หรือแผ่นพื้นของผิว

ฟุตบาททางเท้า ตอนนี้ก าลังปรับอยู่นะครับ ซึ่งผมยืนยันว่าจะท าให้มีความเป็นจีนแท้ ๆ แน่นอน จุดที่ท่าน

สมบูรณ์ฯ ได้พูดถึงคือ soft spot ก็รับปากนะครับว่าจากนี้ เป็นต้นไป งานของส านักการช่างจะมีการดูแล    

ในทุก ๆ เรื่องที่ทุกท่านได้เป็นหว่ง ไมว่่าจะเป็น soft spot เรื่องระดับน้ า หรือเรื่องนิด ๆ หน่อย ๆ ที่จะสร้าง

ปัญหาให้เราในอนาคตก็จะพยายามดูแลให้อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องถนนเจริญเมือง จริง ๆ สมัยนั้นพอเป็น  

กาดกองต้าที่ท่านณัฐกิตติ์ฯ ได้พูดถึงเมื่อปี 2549 ก็มีความเชื่อมโยงว่า เป็นถนนที่จะต้องเดิน ไม่ใช่ถนนให้

รถวิ่งผ่านตอนนัน้จงึออกแบบเป็นกระเบือ้งพิมพ์ลาย ถ้าเราจะเปลี่ยนจากกระเบื้องพิมพ์ลาย ถ้าปรับเป็นผิว

ถนนธรรมดา ผมคิดว่าความเชื่อมโยงของการเดินจะเสีย ไม่ได้เป็นจุด check-in จริง ๆ ผมเคยถามว่า 

กระเบือ้งพิมพ์ลายปัจจุบัน spec ดีขึ้นมาก แต่อย่างไรก็ตาม เดิมคิดว่ามีแค่รถ 6 ล้อ แต่ถ้าน้ าหนักเกินเป็น 

10 ล้อ ล่าสุดเมื่อ 2 วันก่อน ผมได้เรียกผู้ออกแบบมาพูดคุย มีวัสดุชนิดใหม่เป็นผิวคอนกรีต แต่มีสายซึ่งฝัง

ลงไปก่อนคอนกรีต พอกลางคืนจะ reflect ออกมาตามรูปที่เราต้องการ จะเป็นรูปพระจันทร์ รูปดาวอะไร

อย่างนี้ครับ ก าลังให้เขาน าเสนอและออกแบบ แต่แบบนี้เป็นการน าเสนอต่อสภาในเบื้องต้น ผมก็ยืนยันว่า

ผมจะดูแลเรื่องนีเ้ป็นอย่างด ีไม่ให้เสีย กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาให้ความเห็น ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 
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นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่จะ

ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ และน าไปปรับปรุงแก้ไข คือผมตกไปนิดหนึ่งครับ ที่ผมไปศึกษาโครงการเมื่อปี 

2549 ว่าถนนเส้นนี้ความยาวจริง ๆ 142 เมตร แต่จะท าใหม่ปี 2564 พอส ารวจและวัดกันใหม่เหลือ 138 

เมตร หายไปไหน 4 เมตรครับ ช่วยให้ส านักการช่างหรือผู้ออกแบบชี้แจงให้ด้วยครับว่าหายไปได้ยังไง ส่วน

ทางเท้าไม่ว่ากันนะครับ เพราะมีส่วนเว้าส่วนโค้งอะไรต่าง ๆ ทางเท้าก็หายครับ ทางเท้าของถนนเส้นนี้เมื่อ 

2549 มีอยู่ 276 แต่พอปี 2564 มี 269 หายไป 7 เมตร ผมไม่ติดใจอะไรครับ แต่อยากจะเอาความถูกต้อง

ว่า ความยาวไม่น่าจะหดหายไปไหนได้ จาก 142 เมตร เหลือ 138 เมตร ขอช่วยชีแ้จงด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ที่ท่าน

สมาชิกสอบถาม ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ของส านักการช่างชี้แจง เพราะผมก็ไม่ได้ไปส ารวจพื้นที่ด้วยตัวเอง   

แตป่กติที่มกีารส ารวจครั้งไหน ครั้งนั้น เวลาตรวจรับก็ต้องตรวจรับตามปริมาณงานที่ส ารวจออกมา ในส่วน

ที่ไม่ตรงกันขอใหเ้จ้าหนา้ที่ช้ีแจงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายมนัสพี  เดชะ 

นายมนัสพี  เดชะ นายช่างเขียนแบบอาวุโส กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายมนัสพี  เดชะ นายช่างเขียนแบบอาวุโส ส าหรับถนนเจริญเมืองที่ชุดส ารวจ

ได้ 138 เมตร เราเอาระยะเผื่อส าหรับ สตง.ตรวจ พื้นที่ที่จะท าถนนเราจะท าไม่น้อยกว่า 138 เมตร จะท า 140 

เมตรก็ได้ 145 เมตรก็ได้ อยู่ที่หน้างานอีกทีครับ ส่วนพื้นผิวถนนของเดิมเป็นถนน ค.ส.ล. หนา 20 ซม. ปูผิว

ด้วยพื้นพมิพ์ลายหนา 7 – 8 ซม. ถ้าโครงการนีไ้ด้รบัการอนุมัต ิเราจะรื้อผิวในส่วน 7-8 ซม.ออก และจะท า

ผิวคอนกรีตสร้างลวดลาย โดยไม่ท าผิวเป็นแผ่นเรียบ ๆ ย่อย ๆ ที่รถยนต์เดินเหินสะดุด แต่เป็นภาพที่

ลวดลายกว้าง ๆ รถเดินผ่านสบาย ไม่ใช่กระเบือ้งซีเมนต์นะครับ สว่นไฟประกอบของถนนสายนี้เราใส่เพิ่มไว้ 

8 ตน้ ที่ไม่ใส่มากเพราะติดกันสาดของประชาชน ก็ขอชีแ้จงให้ท่านสมาชิกทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านผู้อภิปรายจะสอบถามเพิ่มเติมอีก

หรือไม่ครับ ไม่มนีะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติ       

ที่ประชุมในญัตติข้อ 5.10 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน    

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 11,863,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่น

สามพันบาทถ้วน) ส านักการช่าง สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 
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 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 22 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 22 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน    

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 11,863,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่น

สามพันบาทถ้วน) ส านักการช่าง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง  2  คน 

 5.11 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 19,000,000 บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) 

ส านักการช่าง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.11 เรื่อง 

ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 

โครงการ เป็นจ านวนเงิน 19,000,000 บาท (สิบเก้าลา้นบาทถ้วน) ส านักการช่าง เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย              

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 19,000,000 บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ส านักการช่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4  โครงการ เป็นจ านวนเงิน  

19,000,000 บาท (สิบเก้าลา้นบาทถ้วน) ส านักการช่าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

   เทศบาลมหีนา้ที่จัดท าบริการสาธารณะ ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อน 

หย่อนใจ ในเขตเทศบาลนครล าปาง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (10) อันเป็นการบริการชุมชนและสังคม ด้านการสาธารณูปโภค 

แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะไว้ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ เป็น

จ านวนเงิน 19,000,000 บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

เหตุผล 

ด้วยสวนสาธารณะเขลางค์นคร สวนสาธารณะประตูเวียง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ               

(สวนจีน) และลานโดยรอบศาลหลักเมือง เป็นสวนสาธารณะและสถานที่พักผอ่น ในเขตเทศบาลนครล าปาง 

ซึ่งก่อสร้างเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการประชาชน ในการออกก าลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ปัจจุบันสวนสาธารณะดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน ขาดการปรับปรุงสวนสาธารณะมา

เป็นเวลานาน จึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง และลานโดยรอบศาลหลักเมือง 

เพื่อให้สถานที่มีความสวยงาม และเหมาะสมส าหรับให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง         

แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนคร

ล าปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4 และโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 

19,000,000 บาท (สิบเก้าลา้นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี ้ 

โอนลด 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน              

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาล

นครล าปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4 ตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน 20,000,000 บาท 

    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000,000  บาท 

    ขออนุมัติโอนลด   19,000,000  บาท 

   งบประมาณคงเหลือหลังโอน   1,000,000  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ 

เป็นจ านวนเงิน 19,000,000 บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 
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ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางคน์คร 

- เพื่อจ่ายเปน็คา่ปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางคน์คร โดยท าการปรับปรุงพืน้

ลานอเนกประสงคห์น้าเวท ีปรับปรุงเวที ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า สนามเด็กเล่น  

กอ่สรา้งน้ าพุ ปรับปรุงภมูิทัศน์โดยรอบ กอ่สรา้งหลงัคาลานแอโรบกิหนา้สระน้ า 

และงานอืน่ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เพิ่มเติม คร้ังที ่5/2564 หนา้ที่ 12 ล าดับที ่8 

- ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป (ส านักการช่าง) 

9,000,000 

2 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสวนประตูเวียง 

- เพื่อจ่ายเปน็คา่ปรับปรุงสวนสาธารณะสวนประตูเวียง  

โดยท าการปรับปรุงระบบน้ าพุ บ้านต้นไม้ ห้องน้ า สนามเปตอง 

 ภูมิทัศน์โดยรอบ และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เพิ่มเติม คร้ังที ่5/2564 หนา้ที่ 11 ล าดับที ่7 

- ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป (ส านักการช่าง) 

2,300,000 

3 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดล าปาง (สวนจนี) 

- เพื่อจ่ายเปน็คา่ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรต ิจังหวัดล าปาง  

(สวนจีน) โดยท าการปรับปรุงรัว้ ประตูทางเขา้ – ออก ป้ายชื่อสวน 

ศาลาพักผอ่น ห้องน้ า สถานอีอกก าลังกาย ระบบน้ า  

ระบบไฟฟ้าสอ่งสว่าง ภูมิทศัน์โดยรอบ และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน 

ของเทศบาลนครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม คร้ังที ่5/2564 หนา้ที่ 10 ล าดับที ่4 

- ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป (ส านักการช่าง) 

6,200.000 

4 ปรับปรุงลานและพืน้ทีโ่ดยรอบศาลหลักเมือง 

- เพื่อจ่ายเปน็คา่ปรับปรุงลานและพืน้ทีโ่ดยรอบศาลหลักเมือง  

โดยท าการปรับปรุงลานหนา้ศาลหลักเมือง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

รางระบายน้ า ภูมิทศัน์โดยรอบ และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน  

1,500,000 
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ของเทศบาลนครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เพิ่มเติม คร้ังที ่5/2564 หนา้ที่ 12 ล าดับที ่9 

- ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป (ส านักการช่าง) 

 รวมโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ทั้งสิน้ 19,000,000 
 

รายละเอียดตามบัญชีโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และเอกสารแบบ

แปลน ประมาณราคาก่อสร้าง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ             

และชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงิน                  

19,000,000 บาท (สิบเก้าลา้นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลข้างตน้  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

หรอืไม่ครับ เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ในญัตตินี้ประกอบด้วยเรื่องของการที่จะพัฒนา ก่อสร้างสวนสาธารณะ 4 แห่ง ด้วยงบประมาณ

ทั้งสิน้ 19,000,000 บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ผมมปีระเด็นที่อยากจะให้ขอ้สังเกต ให้ข้อคิดเห็นอยู่ 4 เรื่อง 

เรื่องแรก ตามปกติแล้วการจัดซือ้จัดจา้ง เราจะต้องมีรายการที่ชัดเจน ที่มาของงบประมาณตัวเลขรวมต้อง

ประกอบด้วยอะไรต่าง ๆ ที่ค่อนข้างละเอียดและสามารถตรวจสอบได้พอสมควร คล้าย ๆ กับญัตติแรก ๆ   



71 

 

ที่ซือ้วัสดุครุภัณฑ์ ซือ้พัดลม ซือ้แอร์ ซื้อมอเตอร์ไซต์ ซื้อเครื่องตัดหญ้า ว่ามีกี่ ชิ้น  ชิ้นละเท่าไหร่ spec เป็น

อย่างไร แต่งานปรับปรุงสวนสาธารณะ 4 แห่งนี้ ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย ยกตัวอย่าง สวนสาธารณะเขลางค์

นคร งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าลา้นบาทถ้วน) รายละเอียดมีไม่มาก จะเป็นงาน ๆ ไป เช่น ในหมวด

งานปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร ปรับปรุงสภาพดิน ภูมิทัศน์ 1 งาน 350,000 บาท (สามแสนห้า

หมื่นบาทถ้วน) แบบนี้เราจะไม่รู้ว่ามีกี่ตารางเมตร กี่คิว และมีอะไรบ้าง ซ่อมแซมพื้นทางเดินภายในสวน 

ของเดิม 1 งาน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แบบนีก้็ไม่ได้บอกว่ากี่ตารางเมตร ผมเข้าใจว่าท่านนายกฯ 

คงปรารถนาอยากให้การพัฒนาปรากฏผลในระยะเวลารวดเร็ว จึงเสนอมา แต่ขาดรายละเอียด ผมก็เข้าใจ

ได้ ที่ผมอภปิรายเพราะผมเป็นหว่งงบประมาณ เนื่องจากเป็นเงินจ านวนมาก ถ้าเราไม่มีความชัดเจนในเรื่อง

ปริมาณงาน โอกาสที่เทศบาลจะสูญเสียผลประโยชนจ์ากงบประมาณมีสูง เพราะเมื่อไม่มีรายละเอียดก็จะตี

เผื่อ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างจริงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น ประโยชน์ตรงนั้นก็จะไปตกต่อผู้หนึ่งผู้ใด เพราะฉะนั้น 

หากญัตตินี้ผ่านไป ก่อนจะจัดซื้อจัดจ้าง อยากให้ท ารายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับ เพื่อที่จะรู้ได้เลยว่า  

จะน้อยกว่า หรือมากกว่าที่เราตั้งไว้ เท่าไหร่ ถ้าเราตั้งไว้สูง ก็ลดเงินลงมา เพื่อให้สะท้อนราคาที่เป็นจริง 

ส าหรับในเรื่องนี้ก็มีวิธีที่เทศบาลจะท าให้งานมีความเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อสักครู่ปลัดเทศบาล 

ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ได้พูดถึงการจัดซื้อจัดจ้าง และมีกระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งผมก็

ทราบดี แต่ผมอยากจะขอเน้นว่า วิธีการท าให้เกิดการแข่งขันที่แพร่หลาย ถ้ามีการแข่งขันกันอย่างจริง ๆ 

ราคาก็จะลดลงมา ที่ตั้งไว้เก้าล้านบาท ถ้าแข่งขันกันจริง ๆ ก็อาจจะเหลือสักเจ็ดถึงแปดล้านบาท ซึ่งเป็น

ราคาตน้ทุนที่แท้จริงบวกก าไรของเขาตามสัดส่วน แต่ช่องว่างของการจัดซื้อจัดจ้างก็มีครับ ถ้าหากเทศบาล

จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ แต่ในบางขัน้ตอน เชน่การประกาศ หากประกาศล่าช้าออกไป หมายความว่า

ระยะเวลามีอยู่ เราไปประกาศช่วงใกล้จะหมดระยะเวลา คนที่ใกล้ชิดกับงาน ถ้าเขารู้ เขาก็จะได้เปรียบ 

เพราะเขารู้เรื่องมาก่อนว่างานท าอะไรบ้าง เขาจะเข้าใจ แต่คนที่เพิ่งมาทราบ เนื่องจากเวลาเหลือไม่มาก 

เขาก็ไม่สามารถที่จะคิดราคาได้ทัน ก็จะละทิ้งโครงการนี้ไป เพราะฉะนั้นก็จะเหลือผู้ที่จะมาประมูลน้อยราย 

ซึ่งก็อาจจะมีการสมยอมกันได้ในภายหลัง เงินส่วนที่เราอาจตั้งไว้สูงเกิน ก็จะไปตกอยู่กับผู้รับจ้างนะครับ 

เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอเน้นย้ าไปที่การจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ค านึงถึงเรื่องนี้ดว้ย เพื่อว่าผลประโยชน์จะได้

ไม่ตกหายไปไหน อีกเรื่องหนึ่งคือ ปัจจุบันท่านนายกฯ นิมิตร ได้ท าการพัฒนาสวนขึ้นมาหลายแห่ง ซึ่งเป็น

สวนใหญ่ ๆ ทั้งนั้นเลย ยังขาดสวนที่นาก่วม กับที่บ้านดงไชย ที่ยังไม่เข้ามา ที่เราเห็น 4 สวนก็ถือว่าใหญ่แล้ว

นะครับ ปริมาณงานมาก แต่เทศบาลของเรายังขาดหน่วยงาน ผมคิดว่าน่าจะตั้งขึ้นมาใหม่ หรือเพิ่ม

อัตราก าลัง เพิ่มงบประมาณในด้านของการดูแลบ ารุงรักษาสวน โดยเฉพาะในเรื่องพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ไม้ยืนต้น 

ไม้ดอกต่าง ๆ ที่อยู่ในสวน เพราะที่ผ่านมา เท่าที่เราเห็นผมคิดว่ารับมือไม่อยู่แน่นอน ต้องเพิ่มเข้ามาอย่าง

น้อย ๆ ต้อง 3-4 เท่าเลยนะครับ และต้องมีฝ่ายวิชาการด้านเกี่ยวกับต้นไม้ ที่เราเรียกว่า รุกขกร มาดูแล

การตัดแต่งกิ่งไม้ให้ดูสวยงาม นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อสักครู่ก็เรียนไปแล้ว ผมมีข้อ

ห่วงใย เนื่องจากว่าปัจจุบันมีสื่อ social media ทุกวันนี้ก็ยังติดตามการท างานของเทศบาลอยู่ เพราะฉะนั้น
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การจัดซื้อจัดจ้างหลาย ๆ รายการที่เราเห็นว่าอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีนัก ผมก็อยากจะให้ฝ่ายบริหารให้

ด าเนินการด้วยความระมัดระวัง เพราะหากเราท าได้ไม่โปร่งใสหรืออาจมีข้อบกพร่องก็อาจจะถูกสังคม 

social media อาจจะท าเรื่องนีใ้ห้เป็นเรื่องใหญ่ขึน้มา ปัจจุบันเราก็เห็นว่า แม้กระทั่งงานบางอย่างที่เราเห็น

การจัดซื้อจัดจ้างแพงเกินปกติ ก็มีหน่วยงานตรวจสอบ ก็อาศัยสื่อพวกนี้ในการขุดคุ้ยและด าเนินการ

ตรวจสอบจนผู้บริหารอาจจะถูกตรวจสอบ จนในที่สุดก็อาจจะถูกด าเนินคดี ตรงนี้ผมก็ขอฝากไว้นะครับ 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

ครับ ไม่มนีะครับ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ข้อเสนอแนะนะครับ เรื่องแรก เรื่องรายละเอียดของแบบแปลน เนื่องจากงาน

ค่อนข้างเร่งมากก็เป็นการน าเสนอสู่สภาในกรอบของงบประมาณที่คิดว่าจะเป็นตามนี้ ส าหรับเวลา

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แนน่อนว่าต้องมีการท า BOQ ท า shop drawing for construction ซึ่งจะเป็นแบบที่

สมบูรณ์ และจะมีการถอดปริมาณงานที่สมบูรณ์เรียบร้อย และจะมีตัวควบคุมโดยส่วนกลาง เพราะทราบ

ว่า จะคีย์เข้าระบบจะต้องลิงค์กับทางสว่นกลางที่กรุงเทพด้วย ของกระทรวงพาณิชย์ เพราะฉะนั้นราคาของ

สินค้า ราคาของวัสดุ ผมค่อนขา้งมั่นใจในกระบวนการที่ทางราชการท า ผมไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับเรื่อง

พวกนี้นะครับ อัตราก าลังในการดูแลสวนหรือบุคลากร ก าลังหาอยู่นะครับ ขอบคุณที่ห่วงใยเรื่อง

อัตราก าลัง ก็ได้มีการประชุมกันและคิดว่าในเมื่อจะท าแล้ว ก็คงไม่ทิ้งไว้ ทุกสวนก็มี event ในสวนที่เกิดขึ้น

ตาม Theme ของแต่ละสวน เราจะได้มจีุด check-in ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ รวมถึงการดูแล 

บางสวนเปิดตั้งแต่ตี 4 – 3 ทุ่ม ตอนนี้เราได้รับความร่วมมือจาก มทบ.32 ที่มาช่วยจัดสรรก าลังเดินยาม 

รวมถึงระบบโคมไฟฟ้าแสงสว่างในสวน ซึ่งท าให้เกิดความปลอดภัย ผมเชื่อว่าคนจะมีความมั่นใจในเรื่อง

ของความปลอดภัยและมีความสุขมากขึ้น ที่ท่านได้กรุณาเป็นห่วงก็คือเรื่องแบบ ในกระบวนการจัดซื้อจัด

จ้างต้องมีแบบสมบูรณ์แน่นอน ผมขอเล่านิดหนึ่งว่า สวนเขลางค์ที่ตั้งงบประมาณไว้ ช่างได้ออกแบบ 

บังเอิญทีมงานของพระอาจารย์เอกชัย มาดูสวน tank farm จึงมาช่วยดู ช่วยแสดงความเห็น และช่วยท า 

sketchup render 3D บางจุดอย่างเชน่ หลังคาบริเวณที่ลีลาศ ถ้าท่านสมาชิกได้ดูเป็นท่อเหล็ก ผมเชื่อว่าตรงนี้

จะท าไม่ได้ แต่ก็ถูกน าเสนอมาใน 3D เพราะโดยหลักของทางวิศวกรรม เราก็รู้ดีว่า  เสากลางต้นเดียว      

แล้ว over hang ไปข้างละ 19 เมตร total 38 เมตร ยังไงก็อยู่ไม่ได้ แต่ตรงนี้ก็อยู่ในกรอบงบประมาณ ซึ่งแบบ

โดยละเอียดจะน าไปปรับปรุงอกีครั้ง ก็จะดูแลใหอ้ย่างดคีรับ ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดฉิัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง มีข้อสังเกตนิดเดียวค่ะ ในส่วนของสวนสาธารณะเขลางค์นคร ในสวนนี้จะมีห้องน้ าอยู่ 2 จุด แต่ใน

แบบไม่เห็นมีการปรับปรุงห้องน้ า ไม่ทราบว่าจะท าในภายหลัง หรือจะเป็นโครงการแยกไปต่างหาก เพราะ

สวนสาธารณะเขลางค์นครนี้ จะเป็นสวนที่มีขนาดใหญ่ ใจกลางเมือง และมีประชาชนไปใช้บริการ

ค่อนขา้งมาก และที่ผ่านมาหอ้งน้ า ห้องส้วมก็เป็นปัญหาใหญ่ของสวนสาธารณะแห่งนี้ ก็ขอฝากฝ่ายบริหาร

ช่วยดูใหด้้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ตอนนี้ห้องน้ าจะเรียกได้ว่า สภาพใช้การไม่ได้หลาย ๆ สวนเลย ตอนนี้เราก็ตั้งงบประมาณซ่อมแซมให้ใช้ได้

ช่ัวคราวไปก่อน เพราะเราปรับปรุงเพื่อจะท าใหม่ เมื่อสวนสวย ห้องน้ าต้องสวย ต้องสะอาด ต้องดีด้วย    

นะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ผมอยากจะเพิ่มเติมอีกสักเรื่องหนึ่งครับ เป็นเรื่องเล็ก ๆ ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสวนสาธารณะครับ     

ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ จะกี่จุด ก็ตามความเหมาะสมนะครับ คล้าย ๆ เป็นป้ายที่

ประกาศ ความส าคัญก็คือให้บอกว่า การดูแลรักษา มีผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะปัจจุบันทุกคนมีมือถือ 

เกิดพบเห็นอะไรที่ไม่เรียบร้อย เป็นอันตราย ก็สามารถที่จะรายงานผู้รับผิดชอบได้ ปัจจุบันปัญหาเกิดขึ้น

มากมาย และไม่รู้จะบอกใคร ถ้าสวนเขลางค์ มีคนรู้จักผม ผมก็จะมาแจ้งที่เทศบาลต่อ แต่ถ้าเรามีป้ายบอก

ว่าสวนนีผู้ดู้แลตามล าดับช้ันเป็นใครบ้าง ก็จะช่วยได้เยอะ และจะท าให้ผู้ดูแลมีความกระฉับกระเฉง มีความ

กระตอืรอืร้น มีความรับผดิชอบงานในหน้าที่ได้สูงยิ่งขึน้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 
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 นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง จะรบกวนฝากไปถึงท่านผู้บริหารว่า แบบแปลนแต่ละสวนที่ส่งมาให้ดูเป็นภาพขาวด า พอจะมี

ภาพสีหรอืสี perspective ที่สามารถขึ้นจอให้ดูได้หรอืไม่คะ อยากดูภาพแบบที่จะมีการปรับปรุง ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง    

มีครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสวนเขลางค์ ขออนุญาตน าเสนอภาพครับ (ประธานฯอนุญาต) ภาพที่เห็นกัน

ขณะนี้ก็คือ ภาพที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ เป็นลานที่เขาใช้ซ้อมเต้นลีลาศกัน เวลาแดดร้อน หรือหน้าฝน      

ก็ขอหลังคา เพราะเขาจะเล่นไม่ได้ จริง ๆ ออกแบบครั้งแรกสุดก่อนที่ทีมงานพระอาจารย์มา ผมว่า ถ้าจะ 

ให้ modern สวย ๆ ตอนนั้นผมคิดว่า ผา้ใบ เตน็ท์แบบหลังคาของสุวรรณภูมิ พอทีมงานออกแบบของ     

พระอาจารย์เอกชัยมาดูที่ tank farm ก็อยากจะท าเป็นเสาขึ้นอยู่ตรงกลาง แล้วยื่นออกไป ถ้าใช้โดรนบิน 

หรอื top view จะเป็นทรงใบไม้และแผ่นมุงจะเป็นโพลีคาร์บอเนต (polycarbonate) ถ้าไม่ติดข้อจ ากัดการ

ออกแบบทางวิศวกรรมผมว่าจะเป็นหลังคาที่สวยมาก ถ้าเราเข้าจากประตูด้านหน้าวัดตรงที่เป็นระกาทวาร

เก่า concept เขาจะรื้อออกเพื่อให้เป็นสวนโล่ง เปิดกว้าง เพราะเขาเชื่อว่า สวนสาธารณะไม่ควรคับแคบ   

ทุกคนควรเข้าไปใช้บริการง่าย ๆ พอเข้ามาก็จะเป็นบ่อน้ าพุตรงที่เป็นต้นไม้ปัจจุบัน จะเอาออกบางต้นและ

ท าเป็นบ่อน้ าพุยาว ๆ ผมจ าขนาดไม่ได้ และมีประติมากรรมอยู่กลางน้ าพุ มีไฟส่องสว่าง กลางคืนจะสวย

มากครับ ภาพนีเ้ป็นเนินดนิที่อยู่ข้าง ๆ สีดอกที่เห็นในรูป ยืนยันว่าท าได้ตามรูปจริง ๆ นะครับ เพราะมีบริษัท

ที่เพาะเมล็ดพันธุ์ส่งออกทั่วเอเชีย ทางทีมงานพระอาจารย์บอกว่า สามารถเปลี่ยนและปลูกให้ได้ตามฤดู

ร้อน ฝน หนาว เขาจะเตรียมให้เลยเมื่อถึงฤดูเขาก็จะมาเปลี่ยน สีก็จะสวยอยู่อย่างนี้นะครับ และมีต้นพลุมา

ประดับ และด้านล่างนี้ปลูกหญ้าแตผ่มจ าไม่ได้ว่าเป็นพันธุ์อะไร คร่าว ๆ ก็จะประมาณนีค้รับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ผมดูแล้วจะเกี่ยวกับงานสวนทั้งนั้นนะครับ แต่งบประมาณ 19,000,000 บาท 

(สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ผมก็มีค าแนะน าฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาฯ นะครับ เกี่ยวกับการออกแบบ 

การควบคุมงาน เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเราควรจะท าเป็นระบบว่า ระบบไฟฟ้าอยู่ตรงไหน ระบบน้ าอยู่

ตรงไหน ระบบประปาอยู่ตรงไหน ให้เป็นระบบที่ควบคุม หมายถึงว่า เราจะได้รู ้ว่าตรงไหนซ่อมแซม      

หากเกิดปัญหาขึ้นมา การแก้ไขเราจะต้องรู้ ตามปกติในสวนสาธารณะเขลางค์มีน้ าพุอยู่แล้ว แต่เสียนาน
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แล้ว ต้องยอมรับว่าเราไม่มีบุคลากรในการซ่อมแซม อยากให้ฝ่ายบริหาร ในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการ

ท าระบบที่เข้าไปดูแลสวน ดูแลระบบน้ าประปา ระบบไฟฟ้า ท าเป็นระบบออกมา เราจะได้รู้เกี่ยวกับการ

ซ่อมแซมแก้ไขในอนาคตต่อไป เพราะว่าบุคลากรของเรามีไม่พอส าหรับซ่อมแซมตรงนี้ เราท าไปแล้วเราก็

ต้องหวังวา่จะซ่อมแซมเองได้ด้วย และมีบุคลากรที่ด ีขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.11 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 19,000,000 บาท 

(สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ส านักการช่าง สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 21 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 21 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งาน

สวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 19,000,000 บาท (สิบเก้า

ล้านบาทถ้วน) ส านักการช่าง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 3 คน 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

เชญิ นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ  

กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ผมได้ลงพื้นที่ในเขตชุมชนต่าง ๆ 

ส่วนมากประชาชนก็ได้ชื่นชมคณะผู้บริหารชุดนี้ว่า ท่านท างานอย่างรวดเร็วมาก เป็นที่พึงพอใจส่วนหนึ่ง   

แตม่ีปัญหาตรงที่ว่า ชาวบ้านบางแห่ง เรื่องแรก คือที่ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ มีบ้านประมาณ 4 – 5 หลังไม่มีท่อ

ระบายน้ า เมื่อก่อนเขาระบายน้ าไปตามพื้นที่ต่ า ก็คือเป็นพื้นที่มีเจ้าของอยู่ แต่ปัจจุบันเขาถมที่ตรงนั้น      

ในที่สุด 4 – 5 หลังคาได้รับความเดือดร้อน เขาได้ท าหนังสือมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ถามว่าท าไม  

ไม่ท าตอนนั้น เพราะใกล้จะเลือกตั้งจึงไม่ได้ท าให้ กลัวจะมีครหาเกี่ยวกับความไม่ โปร่งใสนะครับ          

นางพรรณิภา ดวงแก้ว ได้ท าหนังสือมายื่นให้ผม เดี๋ยวผมจะมอบให้ท่านประธานสภาฯ ฝากไปยังฝ่าย
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บริหาร บังเอิญตอนนี้ฝนตกไม่มาก น้ าก็ไม่เอ่อ แต่ถ้าฝนตกหนัก เขาก็จะนอนไม่หลับ เพราะฉะนั้นผม

อยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า ช่วยไปดูหน่อยครับ เพราะระยะ

การวางท่อไม่เกิน 30 – 40 เมตร งบไม่เกินหนึ่งแสนบาทแน่นอน และเกี่ยวกับงบประมาณด้านนี้ ฝ่าย

บริหารสามารถใช้ได้ทันที ถ้าท่านด าเนินการได้รวดเร็วที่สุด ชาวบ้านก็จะสบายใจขึ้นเยอะ จะได้ไม่ได้รับ

ความเดือดรอ้น เพราะทุกวันนีเ้ขานอนไม่หลับกลัวน้ าเข้าบ้านนะครับ เรื่องที่สอง คือชุมชนศรีปงชัย ปรากฏ

ว่า เครื่องออกก าลังกายช ารุด เบาะฉีกขาด ผมก็อยากจะขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงท่านผู้บริหาร

ว่า จัดเจ้าหนา้ที่ไปดู ไปซ่อมแซมให้หน่อย เพราะเขาใช้ออกก าลังกายกันทุกวันนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่ได้ไปพบ

ไปเห็นมา เพราะฉะนั้นก็ขอความอนุเคราะหฝ์า่ยบริหารผ่านทางประธานสภาฯ ให้ด าเนินการเรื่องนี้ให้ดว้ยครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง    

ขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งนะครับว่าก่อนหน้านี้จริง ๆ แล้วผมค่อนข้างถูกคนน าไปพูดเยอะมากเลยว่า 

เนื่องจากผมมีธุรกิจอยู่ที่จังหวัดล าพูน บ้างบอกว่าไม่เห็นผมเข้ามาท างานต่าง ๆ นานา จากคนนอกสภา 

จรงิ ๆ หารู้ไม่วา่ผมลงพืน้ที่แทบทุกวันกับทางสมาชิกสภาเขต 1 หรือสมาชิกสภาท่านอื่น ๆ ผมก็เห็นลงพื้นที่

กัน เมื่อไม่กี่วันก่อนผมลงพื้นที่ที่ชุมชนช่างแต้ม ผมเจอชาวบ้านเดินมาหาผม น่าสงสารมาก เขาบอกว่า สท.

ช่วยด้วยครับ แล้วยื่นเอกสารฉบับหนึ่งให้กับผม ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับ (ประธานอนุญาต)       

เป็นหนังสือจากส านักงานเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ อ้างถึง หนังสือค าร้องทั่วไป       

ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ใจความว่า ตามค าร้องทั่วไปที่อ้างถึง ท่านได้แจ้งว่าบริเวณซอยเข้าวัดช่างแต้ม 

เวลาฝนตกหนัก น้ าท่วมเนื่องจากท่อระบายน้ าไม่ทัน ท าให้ได้รับความเดือดร้อน เทศบาลนครล าปาง      

ได้ตอบกลับไปว่า ได้ด าเนินการตรวจสอบและส ารวจเบื้องต้นแล้ว เส้นทางบริเวณดังกล่าวได้มีการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ ามานาน อาจเกิดการอุดตัน ประกอบกับการลาดเทของระดับที่ค่อนข้างน้อย ท าให้

ประสิทธิภาพในการไหลระบายของน้ าไม่เต็มที่ ซึ่งเทศบาลได้จัดท าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมกับ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหมบ่รรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปางไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นครับ หนังสือฉบับนี ้

3 ปีกว่าแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิม ฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารเทศบาลนครล าปางชุดนี้นะครับ        

เกิดค าถามว่า เพราะอะไร พวกเขาไม่มีหัวใจหรือ หรือว่าพวกเขาเป็นเพียงชาวบ้านตัวเล็ก ๆ เมื่อ 3 ปีก่อน 

มีลายเซ็นของอดตีผู้บริหารได้รับทราบหนังสือนี้ดว้ยนะครับ อยากจะท าโครงการเยอะแยะไปหมด อยากจะ

ซื้อรถเอย ซื้อตัวนั้นตัวนี้ แล้วพวกเขาละครับ น่าสงสารมากนะครับ ทุก ๆ ปีจะมีช่วงหน้าฝน หลายคนดีใจ  

ที่ฝนจะตก แต่พวกเขากว่า 10 หลังคาเรือนต้องนั่งพะวงและระวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง ทั้งพาหะน า

โรค เช่น ไข้เลือดออกก็ดี เรื่องอุบัติเหตุก็ดี ลูกหลานมากมายของเขาต้องประสบความล าบากเหล่านี ้

เสียดายที่ผมมีเวลาเตรียมตัวน้อยมาก เพราะผมเพิ่งได้รับหนังสือมา จึงไม่สามารถน าเสนอตัวนี้ได้ มีภาพ
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น้ าท่วม แอ่งน้ าเต็มไปหมด ก็ต้องขอความอนุเคราะห์นะครับ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวบ้าน ในเขต

เทศบาลนครล าปาง ขอฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารช่วยด้วยนะครับ ชาวบ้านเดือนร้อนมาก ๆ และ

ล่าสุดก็อยู่ในช่วงนี้อีกแล้ว เกิดเหตุการณ์ซ้ า ๆ ตลอด และเขาคาดหวังและปรารถนาว่า เขาได้ผู้บริหารชุด

ใหม่ หวังวา่ฝันร้ายเขาจะหายไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปางก็คือตัวแทนชาวบ้าน เนื่องจากได้ลงพื้นที่กันบ่อยครั้ง ผมก็มีความจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอความ

เดือดร้อนของประชาชนให้ฝ่ายบริหารของเทศบาลได้รับทราบ ผมขออนุญาตใช้ภาพประกอบครับ (ประธาน

อนุญาต) เป็นภาพถนนที่ชุมชนช่างแต้ม อยู่ใกล้สะพานพิชัย เมื่อ 6 – 7 ปีที่แล้ว เทศบาลของเราท าทาง

คอนกรีต เหลือประมาณ 300 กว่าเมตรที่จะขึ้นทางไปฝั่งหลังชุมชนช่างแต้ม ที่จะขึ้นไปสุสานไตรลักษณ์ได้ 

เหลือประมาณ 300 เมตร ขาดแค่ช่วงนีค้รับ ผมเพิ่งไปส ารวจเมื่อวานนี ้เพราะชาวบ้านร้องเรียนมานานมาก

แล้ว ผมไม่มีโอกาสที่จะไป เมื่อวานนี้ผมและท่านสมาชิกสภาฯ วันชนะ ก็ไปร่วมส ารวจกัน แล้วก็เป็นจริง

เหมอืนที่เขาบอก และเขามอบหนังสือค าร้องที่เคยท าถึงเทศบาลมาแล้ว เมื่อประมาณ 3- 4 ปีแต่ก็ไม่มีการ

ด าเนินการให้ แต่ ณ วันนี้ผมว่าคุณภาพของฝ่ายบริหารเทศบาลนครล าปาง ฉับไว ฉับพลัน บริการท่วงที   

ผมว่าน่าจะเกิดโครงการนี้ได้ ชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องเป็นคอนกรีตก็ได้ เป็นเพียงแอสฟัลท์ก็ได้ เพราะไม่ได้

ต้องการท่อระบายน้ า เพราะพื้นที่ติดแม่วัง เพราะถนนเส้นนี้ใช้ร่นระยะเวลาในการสัญจรไปมาได้มาก     

เราออกมาด้านข้างก็จะมาทะลุถึงสะพานช้างเผือก สะพานรัษฎาได้เลย และเป็นโครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของท่านนายกฯ นิมิตร ด้วย เพราะเป็นเส้นทางที่จะหลบเลี่ยงรถได้ดีมาก และเป็นลานออกก าลัง

กายได้ด้วย เพราะเป็นถนนค่อนข้างกว้าง ทั้งนีต้้องขอความอนุเคราะหท์างเทศบาลช่วยไปด าเนินการให้ด้วย 

เพราะเขาใช้เวลารอ 7 – 8 ปีมาแล้ว ผมได้รับทราบโครงการนี้มาปีกว่าแล้ว แต่ ณ วันนี้เพิ่งจะมีโอกาสได้

เข้าถึงฝ่ายบริหารเทศบาล ภาพต่อไป เป็นภาพชุมชนบ้านดงไชย เป็นป้ายโครงการที่เอางบประมาณหกแสน

กว่าบาทไปลงในซอย 10 ปกติมีแต่ชาวบ้านมาร้องเรียนว่า บ้านอยู่ต่ ากว่าถนน แต่ 3 - 5 ครอบครัวนี้มา

ร้องเรียนว่า บ้านสูงกว่าถนนจนขึน้ไปอยู่อาศัยไม่ได้ นี่ก็คือเหตุการณ์จากโครงการของเทศบาลเมื่อปี 2563 

ไปขุดเจาะถนนปรับระดับต่ ากว่าบ้านของเดิม เมื่อวานก่อนผมไปส ารวจประมาณ 80 ซม. ถึง 1 เมตร จากที่

เดิม ท าใหบ้้านเขาสูงจนขึ้นไม่ได้ แต่ผมไปดูแล้ว การแก้ไขค่อนข้างยาก ภาพถัดไป เป็นภาพที่แก้ไข ปรับปรุง

แล้ว ถ้ายังไม่แก้ไขทางขึ้นจะเป็นหลังเต่า รถยนต์เก๋ง กระบะขึ้นไม่ได้ หากเป็นมอเตอร์ไซต์ต้องเข็นขึ้น   

เพราะไปท าระดับต่ ากว่าถนนเดิม จนท าทางขึ้นล าบาก และท าให้รั้วของชาวบ้านล้ม อยากให้ทางฝ่าย

บริหารเทศบาลแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน มีหลายหลังคาเรือนครับ กรณีนี้ผมเคยเห็นที่ชุมชนนาก่วม ชุมชน

ช่างแต้ม วิธีแก้ปัญหา ผมว่าจะปรับปรุงถนน หรือแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว เพราะเป็นคอนกรีต มีทางเดียวคือ
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ต้องลดระดับเฉพาะทางเข้าของบ้าน ปรับให้สมดุลกับถนนใหม่ให้ขึ้นลงได้สะดวก ผมแนะน าชาวบ้านไปแล้ว 

เขาก็บอกว่า เป็นหน้าที่ของเขาหรือ เขาอยู่ดีดี ต้องมาเสียเงินตรงนี้หรือ เพราะฉะนั้นอยากจะปรึกษาฝ่าย

บริหารว่าจะมีวิธีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้อย่างไร ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ก็ได้รับทราบปัญหามาและมาถ่ายทอดให้ฝ่ายบริหารช่วยแก้ไข อีกเรื่องหนึ่ง เป็นภาพหัวสะพาน

รัษฎาฝั่งกาดกองต้า ทางเทศบาลได้ไปท าถนนแอสฟัลท์ ก็สวย แน่นหนาดี แต่มีบางร้านเอาปูนไปโบกฉาบ

ขอบถนนเพื่อตั้งป้ายของตัวเอง ก็เป็นการกีดขวางทางน้ าครับ ด้านบนก่อนจะถึงภาพนี้จะมี 2 – 3 หลัง      

ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนของน้ าฝน ที่ไหลไม่สะดวก เพราะมีปูนตรงนี้กีดขวางทางน้ าเป็นขอบถนน 

เพราะบ่อรับน้ าจะอยู่ถัดไปอีก ผมอยากใหท้างเทศบาลไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับบ้าน 2 – 3 หลังที่เดือดร้อน 

ดูแล้วไม่ยากครับ อาจจะไปขอความรว่มมอืเจ้าของบ้านที่เขาท า แต่เขาได้รับความเดือดร้อน เขาเลยไม่กล้า

ไปบอก จึงฝากมาทางผม และผมก็ดูแล้วว่าอ านาจหน้าที่ผมเป็นเพียงผู้ประสาน แต่อ านาจหน้าที่เป็นของ

ทางเทศบาล จงึขอความอนุเคราะห์เทศบาลช่วยประสานด้วยนะครับ เพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝน จะกิน จะนอน 

น้ าท่วมบ้านก็ต้องออกมาดูนะครับ ยิ่งเป็นช่วงโควิด ถ้าพักผ่อนน้อย ท าให้รา่งกายอ่อนแอ ก็อาจจะเป็นโควิด

ได้ เพราะฉะนั้นต้องพักผอ่นมาก ๆ จึงจะป้องกันโควิด โดยธรรมชาติ ขอฝากฝา่ยบริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ในเรือ่งอื่น ๆ ผมม ี2 เรื่องนะครับ เรื่องแรก เราตั้งงบประมาณปี 2564 ไว้สองล้านบาทเกี่ยวกับ

จราจร ไม่รู้เป็นหน้าที่ของเราหรือไม่ แต่เราตั้งงบประมาณไว้ เกี่ยวกับการตีเส้นถนน ทางม้าลาย ซึ่งเป็น

ประโยชน์หากเกิดอุบัติเหตุเราจะได้ช้ีให้รูว้่าทางไหนผิด ทางไหนถูก ในเขตเทศบาลของเราไม่มีการตีเส้นเลย 

หรือหายไปหมด ก็อยากฝากถึงฝ่ายบริหารนะครับ เรื่องที่สอง ผมได้รับการสอบถามจากชาวบ้านเกี่ยวกับ

เรือ่งของโควิดว่า ทางเทศบาลเรามีนโยบายที่จะช่วยประชากรในเขตเทศบาลใน 22.5 ตารางกิโลเมตร เพื่อ

บรรเทาความเดือดรอ้นของเขา เพราะไวรัสโควิด 19 นีอ้ันตรายมาก ระบาดทั่วล าปางแล้วครับ เรามีแนวคิด

ว่าจะซื้อวัคซีนจากสถาบันของจุฬาภรณ์มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านบ้าง ถ้าเป็นนายกฯ ชุด

อื่น ป่านนีค้งโดนด่าวา่ไม่มวีิสัยทัศน์ แตผ่มมีคุณสมบัติผู้ด ีผมไม่พูดและผมไม่ท าครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญ 

ฝา่ยบริหาร 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม   

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    

ที่กรุณาให้ค าแนะน า ให้ข้อสังเกตในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของคณะผู้บริหารก็ดี       
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ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกลไกต่าง ๆ ในการด าเนินการของฝ่ายปฏิบัติการคือฝ่ายข้าราชการ ระเบียบและ

กฎหมายต่าง ๆ ก็ดี ตลอดจนข้อสังเกตในเรื่องของการท างานในโครงการต่าง ๆ แบบที่ได้น าเสนอมาเมื่อ

สักครู่ ตลอดจนเรื่องของการใชง้บประมาณ ทุก ๆ ความเห็นของท่าน ทุกข้อสังเกตก็จะถูกบันทึกไว้ และเรา

ก็จะเอามาพิจารณาเอาใจใส่ ปรับปรุง แก้ไขหรอืท าให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึน้ มีประเด็นหนึ่งที่ได้น าเสนอในที่ประชุม

นีเ้ป็นครั้งที่สอง คอืเรื่อง แนวคิดในการที่จะซือ้วัคซีนมาฉีดใหก้ับประชาชนของเทศบาลนครล าปางเรา เรื่อง

การฉีดวัคซีน เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องแผนในภาพรวมของจังหวัด โดยที่เชื่อมต่อกับแผนการจัดหา

และกระจายวัคซีนของรัฐบาล ซึ่งได้จัดการที่จะกระจายวัคซีนไปตามพืน้ที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย 76 จังหวัด 

และแผนของการจัดสรรและกระจายวัคซีนของรัฐบาลก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การระบาดของโควิด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนในหลาย ๆ ครั้ง ตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น                 

ก็เปลี่ยนแปลงการจัดสรรและการกระจายไปยังพื้นที่เสี่ยงก็ดี ไปทางกลุ่มประชาชนในกลุ่มเสี่ยงก็ดี 

ตลอดจนกลุ่มประชาชนที่สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงโดยตรงก็ดี ท าให้การจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลไปสู่จังหวัดก็

เปลีย่นแปลงไป เทศบาลก็มีความสามารถที่จะจัดสรรเงินเพื่อจะซื้อวัคซีนฉีดให้กับประชาชนได้ แต่ทั้งนี้เรา

ต้องประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและในหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่เรียกว่า หน่วยงานศูนย์

ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโควิดของจังหวัดล าปาง เพราะฉะนั้นตราบใดก็แล้วแต่ ที่แผนการกระจาย

วัคซีนของจังหวัดล าปางยังสามารถด าเนินการได้ และไม่เข้าสู่สภาวะที่จ าเป็นมาก ทางจังหวัดก็ยังไม่ได้

ประสานงานกับเทศบาลในการให้จัดสรรวัคซีน ถ้าเราจะจัดสรรวัคซีนของเราเอง โดยไม่ประสานงานกับ 

สคบ. ศบค. ในระดับจังหวัดแลว้ ถึงแม้เราจะได้วัคซีนในจ านวนที่เราคิดว่าเราตอ้งการ จริง ๆ แล้ว เราก็ไม่รู้

ว่าเราตอ้งการเท่าไหร่ และจนป่านนีเ้ราก็ไม่รู้วา่เราจะฉีดให้กับใคร จนป่านนี้เราก็ยังไม่มีข้อมูลว่า ประชากร

ในเขตเทศบาลนครล าปางที่ได้ไปลงทะเบียนหมอพร้อมกับ สคบ. ศบค. นั้นมีจ านวนเท่าไหร่ และเราจะจัด

ฉีดให้จะซ้ าซ้อนกันหรือไม่ อย่างไร ตรงนี้เราก็ยังไม่มีข้อมูล เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็แล้ว ถ้าได้มีการ

ประสานงาน ประสานข้อมูล แล้วจัดสรรส่วนความรับผิดชอบ ของ สคบ. ศบค. กับหน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็มีความพร้อม ในฐานะการคลังของเราก็มีสภาพคล่องพอที่จะสามารถจัดสรรได้ 

แต่ในปัจจุบันนี้เรายังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะไปจองวัคซีนเหมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ แต่

อย่างไรก็ดีเราก็มีการประชุมกับ สคบ. ศบค. อยู่สม่ าเสมอ และพร้อมที่จะด าเนินการทุก ๆ เมื่อ เมื่อแผนนั้น

ถูกเปลี่ยนแปลงและมีความฉุกเฉินพอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วย ก็พร้อมที่จะด าเนนิการ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ   

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมมีเรื่องที่จะหารือ ผมเพิ่ง ได้รับหนังสือ เมื่อเช้านี้เวลาประมาณ       

เก้านาฬิกาจากที่ว่าการอ าเภอเมืองล าปาง ขอเชิญท่านเลขานุการช่วยอ่านหนังสือฉบับนี้ให้ท่านสมาชิกได้

รับทราบ เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
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นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตอ่านหนังสือที่ว่าการอ าเภอเมืองล าปาง เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น

เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เรียน ประธานสภาเทศบาลทุกแห่ง ด้วยอ าเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า 

นายพิเชฐ ทินอยู่ ต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง และนายเปรมปรีดิ์        

หมู่วิเศษ ต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ได้พ้นจากต าแหน่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจ าเป็นต้องด าเนินการสรรหา

กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดล าปาง ทดแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ อ าเภอเมืองล าปาง 

จึงขอให้ท่านในฐานะประธานสภาเทศบาล จัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน จ านวน 1 คน    

และแจ้งรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกมายังอ าเภอเมืองล าปาง ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564      

เพื่ออ าเภอด าเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1 คน เพื่อเป็นผู้แทนสมาชิก

สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตามจ านวนที่ระเบียบฯ ก าหนด ซึ่งกรณีนี้อ าเภอแจ้งให้สภา

เทศบาลของเราคัดเลือกตัวแทนหนึ่งท่าน เพื่อไปเป็นตัวแทนเลือกสมาชิกสภาเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง

ล าปางหนึ่งคน ไปเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภท ๆ ละหนึ่งคน ภายในอ าเภอนั้น ต้องเลือกกัน ส าหรับหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

จะมีหน้าที่ 1. สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2. มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกรณีที่พบว่ามีการละเลย       

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต 3. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการ

ส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงาน

ของรัฐและเจ้าหนา้ที่ของรับแก่ผู้วา่ราชการจังหวัดและหนว่ยงานของรัฐในจังหวัด 4. ติดตามการปฏิบัติตาม

มต ิก.ธ.จ. 5. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น 6. เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่

ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร ตรงนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตามหนังสือฉบับนี้

ขอทางสภาเลือกตัวแทนหนึ่งท่านเป็นตัวแทนของสภาเทศบาลนครล าปางไปเลือกสมาชิกสภาในอ าเภอเมือง

ล าปางเป็นตัวแทนอีกหนึ่งท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดครับ 

  นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เพิ่งได้รับ

หนังสือเมื่อเช้านี้ และอ าเภอต้องการค าตอบภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ฉะนั้นผมก็จะขอหารือกับ

สมาชิกสภาทั้ง 24 ท่าน จะใช้วิธีการสรรหา หรือสมัครใจ เพื่อเป็นตัวแทนของเทศบาลนครล าปางที่จะต้อง

ไปแข่งขันกับอีกหลายเทศบาลในจังหวัดล าปาง ท่านใดจะเสนอชื่อ หรือท่านใดจะอาสา หากสมาชิกเสนอ
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ท่านใดแล้ว ไม่มที่านอื่นเสนออีก จะถือว่าเป็นมติของที่ประชุมนะครับ จะเสนอท่านใดครับ เชิญ นายสมหมาย  

พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมขอเสนอ นางสาวอมลยา  

เจนตวนิชย์ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีผู้เสนอคุณอมลยา เจนตวนิชย์        

มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มผีมขอมตทิี่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นควรเสนอ

คุณอมลยาฯ โปรดยกมือขึ้นครับ เสียงส่วนใหญ่เสนอคุณอมลยาฯ นะครับ เมื่อไม่มีท่านอื่นที่จะเสนอ หรือ

เสนอตัวเอง ก็ให้ท่านเลขานุการฯ บันทึกไว้ว่า เสนอชื่อคุณอมลยาฯ ไปที่อ าเภอเป็นกรรมการธรรมาภิบาล

ของจังหวัดต่อไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมตเิลือก นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เพื่อสรรหาผู้แทนเป็นกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัด 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้เราได้ประชุมตั้งแต่วาระที่ 1 ถึง

วาระที่ 6 จนครบถ้วนแล้ว มีทั้งเรื่องที่แจ้งให้ท่านผู้บริหารรับทราบและแก้ไข วันนี้ก็ใช้เวลาไปพอสมควร 

และขอขอบคุณทุกท่านที่ใหค้วามรว่มมอืให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ 

        เลิกประชุมเวลา  15.50 น. 

 

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

(นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

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

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 หมายเหตุ  ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
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