
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 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. นายสุพจน ์ 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. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 20. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

  23. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

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. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 5. นางสาวจติลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 6. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 7. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 8. นายโสภณ จนิตาคม ผูจ้ัดการสถานธนานุบาล 

 9. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 10. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศกึษาฯ 

 11. นายมนัสพี เดชะ นายช่างเขียนแบบอาวุโส 

   รก.ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 12. นายสุทัศน์ ก้องสุรกานต์ หัวหนา้ฝา่ยสาธารณูปโภค 

 13. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยกิจการสภา 

 14. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาเป็ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

 15. นางอัปสร หมอมูล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

 16. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
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 17. นางสาวสกาวรัตน์ จันทร์มาทอง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 18. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 19. นายศิริมงคล พรหมมูล เทศกิจ 

 20. นายพิทักษ์ สิงหเ์พ็ง เทศกิจ 

 21. นายสมหมาย ปกติ เทศกิจ 

 22. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

 23. นายเผื่อน คนขยัน เทศกิจ 

 24. นายวรพงษ์ มาลัย ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 25. นายมนัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 26. นางสาวสลิล อรุณศักดิ์ คนงานประชาสัมพันธ์ 

 27. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

 1. นายชยพล พินธิสืบ ผูส้ังเกตการณ์ 

 2. นายสุรเชษฐ์ โนค า อจน. 

 3. นายปรัว บุรีณ ์ สื่อมวลชน 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      

ท่านผู้บริหาร ท่านข้าราชการ พนักงานเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ การประชุมวันนี้เป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 กระผม นายยุทธนา  

ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมแล้ว    

มีผู้ลงช่ือเขา้ร่วมการประชุมจ านวน 21 ท่าน ครบองค์ประชุม ก่อนที่จะได้เริ่มการประชุม ขอกราบเรียนเชิญ

ท่านประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนพดล  ผดุงพงษ์ ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

เพื่อความเป็นสิริมงคล และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (มีสมาชิกสภาฯ เข้ามาในที่ประชุม

เพิ่มเติมจ านวน 2 คน) กราบเรียนเชญิครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง           

ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง  ก่อนจะ

ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ขอแจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง
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และอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ตามหนังสือที่ ลป 52001/4342 และขอ

เชญิเลขานุการสภาฯ ได้แจง้ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตอา่นประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 3  ประจ าปี 2564 

---------------------------- 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และ/หรือ

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก ประจ าปี 2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564  

มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังความแจ้งแล้วนัน้ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประธานสภาเทศบาลนครล าปางจึงเรียก

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่

วันที่ 15 กันยายน – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 2  กันยายน  พ.ศ. 2564 

นพดล  ผดุงพงษ์ 

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภา

เทศบาลนครล าปางให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว บัดนี ้ถึงเวลาตามที่นัดหมายแล้ว และสมาชิกสภาฯ 

มาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเปิดการ

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 และด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

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

ที่ 5/2564 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ครัง้ที่ 5/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหม

ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือวา่ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

คร้ังท่ี 7/2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุม

รับทราบนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

2565) ครั้งที่ 7/2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 1.3 ประกาศเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ     

ทุกท่านได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีถือว่า         

ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ประจ าปี 2564 วันจันทร์ท่ี 16 สิงหาคม 2564 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 มสีมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

เมื่อไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร

ล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 22 

เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564  

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

ประจ าปี 2564 วันจันทร์ท่ี 30 สิงหาคม 2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 2 รับรอง

รายงานการประชุม ข้อ 2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ 

เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล    

นครล าปาง จะขอชีแ้จงในส่วนของรายงาน มกีารเรียงหน้าผดิหลังหน้าที่ 30 ถ้าสังเกตเห็นจะเป็นหน้าที่ 33, 

32, 31 ไม่ทราบว่าของสมาชิกท่านอื่นเป็นเหมอืนกันไหมคะ คือเรียงเอกสารสลับหนา้กัน ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จากที่คุณสรัญญาฯ ได้แจ้งขอแก้ไขใน

ส่วนของรายงานที่มีการเรียงหน้าผิดหลังหน้าที่ 30 ไป เป็นหน้าที่ 33, 32, 31 คือเรียงเอกสารสลับหน้ากัน

ทุกท่านรับทราบนะครับ คุณสรัญญาฯ มีแก้ไขข้อความในรายงานไหมครับ  

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่มแีก้ไขค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่มนีะครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข

อีกหรอืไม่ครับ เชญิครับ เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 



7 
 

 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแก้ไขรายงานหน้าที่ 36 บรรทัดที่ 3 นับจากด้านล่างขึ้นมา ตรงค าว่า 

ส่วนของงบ 800,000 บาท มีการประสานงานกับ สพร. เข้าใจว่าน่าจะมีการพิมพ์ผิด เพราะว่า สพร. คือ

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) แต่ว่าโครงการนี้เป็นการร่วมมือของส านักงานบริหารและ

พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การก ากับดูแลของส านักนายกรัฐมนตรี ควรจะแก้ไขเป็น สบร. 

ขอบคุณมากครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิรองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ค าวา่ สพร. นีถู้กต้องแล้วครับ เป็นสถาบันพิพิธภัณฑก์ารเรียนรูแ้หง่ชาติ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ถูกต้องแล้วนะครับ ค าว่า สพร. คือ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ไม่มีแก้ไขนะครับ เป็นข้อความเดิมแต่อาจจะมีการเข้าใจความหมาย

ผดิ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรอืไม่ครับ เชญิครับ เชิญ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอแก้ไข

รายงานการประชุม 

- หน้าที่ 94 นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 14 ข้อความ “เราก็ได้ท าทั้งสองส่วนไม่ว่าจะส่วนที่ผ่าน 

อบจ.” ขอแก้ไขเป็น “เราก็ได้ท าทั้งสองส่วนไม่ว่าจะส่วนที่ผ่าน พมจ.” คือ ส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ 

ไม่มนีะครับ ตามที่รองนายกเทศมนตรี คุณกิตติฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 94 นับจากข้างบนลง

มา บรรทัดที่ 14 ข้อความ “เราก็ได้ท าทั้งสองส่วนไม่ว่าจะส่วนที่ผา่น อบจ.” ขอแก้ไขเป็น “เราก็ได้ท าทั้งสอง

ส่วนไม่ว่าจะส่วนที่ผา่น พมจ.” สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมโปรดยกมอืครับ  

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 21 เสียงครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง       

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564  

- หน้าที่ 94 นับจากข้างบนลงมา บรรทัดที่ 13 ข้อความ “เราก็ได้ท าทั้งสองส่วนไม่ว่าจะส่วนที่ผ่าน 

อบจ.” แก้ไขเป็น “เราก็ได้ท าทั้งสองส่วนไม่ว่าจะส่วนที่ผา่น พมจ.”  
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการ

ประชุม  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 22 

เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564  

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

 3.1 เรื่อง การบริหารระบบบ าบัดน้ า เสียรวมของเทศบาลนครล าปาง (โดย นายสมบูรณ์     

คุรุภากรณ ์สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ข้อ 3.1 

เรื่อง การบริหารระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาลนครล าปาง (โดย นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง) ขอเชญิครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครล าปาง เรื่องการบริหารระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ของเทศบาลนครล าปาง 

ตามที่ปรากฏในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 มีรายจ่ายเป็นเงินสมทบค่ า

บริหารระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ให้กับองค์การจัดการน้ า

เสีย (อจน.) นั้น ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีวา่ 

1. นอกจากรายจ่ายเงนิสมทบ 1,200,000 บาทแล้ว เทศบาลยังมรีายจ่ายด้านอื่นใดหรือไม่ 

2. งานประจ าวันของ อจน. ที่รับบริหารระบบบ าบัดน้ าเสีย มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
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3. ขอทราบค่าคุณสมบัติน้ าเสียก่อนเข้าสู่ระบบย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับค่ามาตรฐานน้ าทิ้งเป็น

อย่างไร 

เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายผูกพันต่อเนื่อง และเป็นมูลค่าสูง ข้าพเจ้าจึงใคร่

ทราบข้อมูลดังกล่าว โปรดบรรจุกระทู้ถามนี้เข้าสู่วาระการประชุมที่จะถึงนี้ด้วย เพื่อนายกเทศมนตรีจะได้

ตอบกระทู้ให้ทราบต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 

สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ในส่วนแรกที่ถามว่า นอกจาก

รายจ่ายเงนิสมทบ 1,200,000 บาทแล้ว เทศบาลยังมีรายจ่ายด้านอื่นอีกหรอืไม่ ก็ไม่มีรายจ่ายด้านอื่นใด 

ส่วนที่สองงานประจ าวันของ อจน. ที่รับบริหารระบบบ าบัดน้ าเสีย มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง อันนี้ผมก็

เข้าใจว่า ท่านก็คงคิดเหมอืนผมครั้งแรกว่า ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายให้ อจน. ปีละ 1,200,000 บาทนี้ ก็ดูว่าเป็น

ค่าใช้จ่ายที่สูงและเป็นภาระผูกพัน แต่เมื่อเข้าไปดูรายละเอียด ผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้นิดหนึ่ง ถ้าดู

โครงสร้างของ อจน. โครงสร้างด้านบุคลากรจะมีผู้จัดการโรงบ าบัด 1 คน อัตราเงินเดือน 25,000 บาท     

มีนักวิทยาศาสตร์ 1 คน อัตราเงินเดือน 12,000 บาท นายช่างไฟฟ้า 1 คน 10,000 บาท นายช่างเครื่องกล   

1 คน 10,000 บาท เจ้าหน้าที่ธุ รการ 1 คน 8,000 บาท คนงาน 4 คน ๆ ละ 6,500 บาท แม่บ้าน 1 คน 

5,000 บาท และยามรักษาความปลอดภัย 2 คน ๆ ละ 8,000 บาท อันนี้สรุปรายจ่าย 9 เดือน คือตั้งแต่

เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน รายจ่ายส่วนนี้ของค่าบุคลากร ตกอยู่ 895,500 บาท แล้วก็ค่าไฟฟ้า 

น้ าประปา เหมาจ่าย 70,000 บาท ถ้า 9 เดือน ก็อีก 630,000 บาท แล้วก็มีค่าการตรวจวิเคราะห์น้ า ไม่ว่า

จะเก็บวิ เคราะห์จากระบบทุกวัน เดือนละ 8,000 บาท ตรวจสอบแหล่งน้ าสาธารณะ ตรวจสอบ

แหลง่ก าเนิดมลพิษสองครั้งต่อปี โลหะหนักสองครั้งต่อปี และค่าขนส่งตัวอย่างน้ าเสียนอกสถานที่สี่ครั้งต่อ

ปี สว่นค่าตรวจวิเคราะห์ 9 เดือนก็อีก 135,200 บาท แล้วก็มีค่าวัสดุสิ้นเปลืองอะไหล่ ค่าบ ารุงรักษาเฉลี่ย

เดือนละประมาณ 10,000 บาท 9 เดือนก็ 90,000 บาท แล้วก็มีค่าวัสดุอื่น ๆ วัสดุส านักงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ค่าก าจัดขยะ กาก ตะกอนทั้งหลาย รายงานผลการตรวจสอบแหล่งน้ า ทั้งโลหะหนักทั้งอะไรอีกประมาณ 
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150,000 บาท เพราะฉะนั้นรายจ่าย 9 เดือนของ อจน. ที่เขารายงานมาก็คือ ตกอยู่หนึ่งล้านแปดแสนกว่า

บาท ใน 9 เดือน อันนี้เป็นส่วนของโครงสร้าง ทีนี้ถามว่าในส่วนของ routine work หรืองานประจ าที่เขาท า   

ก็มีเช็คมิเตอร์ของเครื่องสูบน้ าเสีย มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ดูแลสภาพภูมิทัศน์ การรักษาความ

สะอาดและรวบรวมขยะภายในบ่อบ าบัดน้ าเสีย ตรวจสภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย บ ารุงรักษาเครื่องจักรกล

และอุปกรณ์ควบคุมการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียให้เป็นปกติ และตรวจวัดคุณภาพน้ าประจ าวัน เหตุผลที่

ท าไมเราต้องใช้ อจน. ก็เพราะว่าถ้าดูลักษณะงานบุคลากรของเทศบาลเราไม่มีความรู้ความสามารถที่จะ

เข้าไป operate ระบบนีไ้ด้ คือถ้าเลือกว่าให ้อจน. ท าระบบปกติ เขาก็ run ได้ปกติไม่มีอะไร แต่ถ้าเกิดระบบ

ไม่ปกติ เขาก็จะสามารถซ่อมแซมได้ทันที โดยบุคลากรที่เขามีอยู่หรือถ้าอาการหนัก ก็มี supplier มาดูแลให้

ภายในสองถึงสามวัน ยกตัวอย่างเช่น ท่อส่งน้ าที่เป็น HDPE เส้นผ่าศูนย์กลางเกือบหนึ่งเมตร ถ้ามันเกิด

ขาดหรอือะไร ก็สามารถเชื่อมได้ภายในสองวัน ซึ่งกระบวนการนี้ถ้าเป็นเทศบาลจัดท า ผมว่าสามเดือนก็คง

ไม่เสร็จ ขออนุญาตท่านประธานแสดงภาพ (ประธานอนุญาต) เป็นภาพเครื่องตักขยะอัตโนมัติให้ท่าน

สมาชิกได้ดู อันนี้เป็นระบบตักขยะอัตโนมัติ ด้านขวามือจะเป็นรอก แล้วก็ต้องคอยหิ้วปั๊ม ขนาด 200 คิว 

เพราะฉะนั้นบุคลากรของเทศบาลจะไม่สามารถ  operate ระบบพวกนี้ได้ ก็เลยมีความจ าเป็นที่จะต้องให ้

อจน. มาดูแล ส าหรับค าถามข้อที่สามคือ คุณสมบัติน้ า เสียเข้าใจว่า หลังจากที่เขาดูแลแล้วเป็นอย่างไร     

ใช่ไหมครับ ย้อนหลังสามเดือน ผมมีข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ค่า BOD เฉลี่ย

ออกมาได้ 17.92 ซึ่งน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดคือ น้อยกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่า Suspended Solid 

ได้ 24.01 ซึ่งต่ ากว่า 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ก็อยู่ ในเกณฑ์, Oil and Grease ได้ 2.33 ต่ ากว่า 5 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ก็อยู่ในเกณฑ์ , Total Nitrogen ได้ 10.08 น้อยกว่า 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ก็อยู่ในเกณฑ ์

และตัวสุดท้าย Total Phosphorus ได้ 1.05 ซึ่งต่ ากว่า 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ก็อยู่ในเกณฑ์ครับ 

ผมขอเรียนชี้แจงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณสมบูรณ์ฯ มีอะไรจะสอบถาม

เพิ่มเติมไหมครับ เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ก็ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่ได้ชี้แจง ส าหรับข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ผมก็เข้าใจแล้วครับว่ามีรายจ่าย 

เงินที่เราสมทบไปก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากว่าเราต้ องจ่ายทั้งสองฝ่ายคือ        

ฝา่ยเทศบาล 1,200,000 บาท และ อจน. เขาก็จะเอาเงินเข้ามา 1,200,000 บาท ก็ตกอยู่สองล้านกว่าบาท 

และรายจ่าย 9 เดือน ก็หนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาท เหลืออีกสามเดือนก็คิดว่าคงจะใกล้เคียง ส่วนข้อที่ 3 ที่

ผมได้ถามผูบ้ริหาร ผมอยากทราบว่า ไม่ใช่น้ าที่บ าบัดแล้วไปทิ้งลงแม่น้ า หมายถึงว่าน้ าก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ
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บ าบัดน้ าเสียรวมนี้มีค่าเป็นอย่างไร เพราะผมเคยเห็นในรายงานว่า ค่าต่าง ๆ มันอยู่ในมาตรฐานที่ทิ้งได้เลย 

โดยที่ไม่ต้องบ าบัดนะครับ ผมก็อยากจะได้ยินจากผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ    

ถ้าหากว่าน้ าที่เป็นอยู่ตอนนี ้คุณสมบัติถึงขัน้ที่ไม่ต้องบ าบัด เนื่องจากมันมีค่าที่ต่ า ค่าที่อยู่ในเกณฑ์สามารถ

ทิ้งได้เลย เราก็ไม่สมควรที่จะมีรายจ่ายตรงนี้ ความหมายของผมคือตัวนี้ ในเรื่องการบ าบัดน้ าเสียผมก็

ติดตามมานาน ตัง้แต่เป็นสมาชิกสภาฯ ใหม่ เมื่อสิบกว่าปีแล้ว เนื่องจากว่าเป็นโครงการใหญ่และมีรายจ่าย

ประจ าผูกพันต่อเนื่อง ที่ผมถามก็อยากจะให้สมาชิกสภาฯ และที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน 

เพราะว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนมาสอบถามเรื่องนี้ จะได้มีข้อมูลในการตอบค าถามเหล่านั้นได้นะครับ ก็เลย

ตั้งกระทู้ถามนี้ขึ้นมา ผมก็ขอถามย้ าไปที่ผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งในส่วนของขอ้ที่ 3 นี ้ผมถามว่าน้ าเสียก่อนที่จะ

เข้าสู่บ่อบ าบัดมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร ถ้าฝา่ยบริหารยังไม่มขี้อมูลตรงนี้ก็เอาไว้คราวต่อไปได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ก็ขออภัยนะครับ ผมอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไป ส าหรับค่าคุณสมบัติน้ าเสียก่อนเข้าการบ าบัดใน

สามเดือน ค่า BOD ของเดือนพฤษภาคม มคี่าอยู่ที่ 19 ของเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 21 และของเดือนกรกฎาคม 

อยู่ที่ 24 ซึ่งค่าก่อนเข้าระบบบ าบัดดูแล้วโดยเฉพาะเดือนหลังนี้ เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ส าหรับค่าสาร

แขวนลอยของเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 29.3 เดือนมิถุนายน อยู่ที่ 27.12 และเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 31.17 ก็

เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ของ Total Nitrogen เดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 17.92 เดือนมิถุนายน อยู่ที่ 22.4 และ

เดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 18.48 ซึ่งก็เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และตัว Total Phosphorus ที่ไม่ให้เกิน 

2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ของเดือนพฤษภาคม มีค่าอยู่ที่ 5.08 เดือนมิถุนายน อยู่ที่ 2.59 และเดือน

กรกฎาคม อยู่ที่ 2.58 ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณสมบูรณ์ฯ มีอะไรจะสอบถาม

เพิ่มเติมไหมครับ เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ที่ผู้บริหารได้ชี้แจงมาในรอบที่สองนี้ก็หมายความว่า ก่อนเข้าการบ าบัดมันเกินค่ามาตรฐาน แล้ว

หลังจากที่บ าบัดค่ามันลดลง ผมก็เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่ม ี– 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เป็น

จ านวนเงนิ 7,600,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติ 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เป็นจ านวนเงิน 7,600,000 บาท (เจ็ดล้าน

หกแสนบาทถ้วน) เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง   เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย              

เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เป็นจ านวนเงิน 7,600,000

บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ

ปรับปรุงสวนสาธารณะหา้แยกหอนาฬิกา เป็นจ านวนเงิน 7,600,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) ตาม

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เป็นจ านวนเงิน 7,600,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาท

ถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วยสวนสาธารณะหา้แยกหอนาฬิกาเป็นสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขต

เทศบาลนครล าปาง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณข่วงนครซึ่งเป็นแลนด์มาร์คส าคัญของจังหวัดล าปางและเป็น

สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ปัจจุบันสวนสาธารณะดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน 

ขาดการปรับปรุงสวนสาธารณะมาเป็นเวลานาน จึงสมควรปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา 

เพื่อให้สถานที่มีความสวยงาม และเหมาะสมส าหรับให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง แต่

เนือ่งจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพือ่การนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย และโอนไป

ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่รายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ และแผนงานการศึกษา เป็นจ านวนเงิน 7,600,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา โดยท าการ

ปรับปรุงระบบน้ า ระบบสุขาภิบาล ห้องน้ า สนามเด็กเล่น เวที อาคารภายในสวน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง    

ภูมทิัศนโ์ดยรอบปรับปรุงลานน้ าพุ ลานบริเวณข่วงนคร ทาสหีอนาฬิกา ติดตั้ง LED wall washer หอนาฬิกา 

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 7,600,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสน

บาทถ้วน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(ส านักการช่าง) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอ้มนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ

ปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เป็นจ านวนเงิน 7,600,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)                    

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้

อภปิรายในญัตตินี้ เนื่องจากเป็นการโอนลดงบประมาณรายจ่าย ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับ

ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ เชญิครับ  

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครล าปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กรณีญัตติที่ผู้บริหารได้น าเรียน

เสนอต่อสภาเทศบาลนั้น เป็นการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในงบลงทุน หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เชน่เดียวกัน กรณีเชน่นีเ้ป็นอ านาจพิจารณาอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ซึ ่งบัญญัติว่า “การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” กรณีตามญัตตินี้เป็นอ านาจของสภา

ท้องถิ่นครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ

เชญิครับ เชญิ นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกาผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

ครับ ในโครงการนี้เพราะว่าสวนสาธารณะดังกล่าวอยู่กลางเมืองล าปางและที่ส าคัญตั้งอยู่ใกล้หอนาฬิกา 

ซึ่งมีความเก่าแก่มากและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองล าปางก็ว่าได้ครับ การปรับปรุงครั้งนี้ก็จะท าให้สวนเป็นที่
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พักผ่อนของประชาชนได้ ผมเห็นฝ่ายบริหารน าเสนอญัตติต่าง ๆ ผ่านสภาแห่งนี้ไม่ว่ าจะปรับปรุง

สวนสาธารณะต่าง ๆ ถนนสายหลัก ๆ ผมก็อยากฝากถึงฝา่ยบริหารผ่านสภาแห่งนี้ว่า ยังมีตรอก ซอยต่าง ๆ 

ในเขตเทศบาลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ผมขอยกตัวอย่างเช่น ซอย 6 ถนนพระบาท 

ชุมชนพระบาทหนองหมู ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เวลาฝนตกก็แทบจะเป็น

คลองอยู่แล้วครับท่าน แล้วยังมีรถขนาดใหญ่วิ่งผ่านมาก็ยิ่งท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้การสัญจรของ

ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ยิ่งรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแทบไม่ได้เลยครับ ผมเคยประสานผู้ใหญ่            

ก็เหมือนเดิมครับ ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ไหน ๆ ท่านนายกมีโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหลาย

แห่งและถนนสายต่าง ๆ ด้วย ผมจึงขอฝากท่านช่วยพิจารณาปรับปรุงซอย 6 ถนนพระบาท ทางไปเกาะ

ลอย ชุมชนพระบาทหนองหมูแห่งนี้ด้วยครับ เพื่อให้การสัญจรของชาวบ้านจะได้บรรเทาความเดือดร้อน

น้อยลง ผมจึงฝากท่านมาเพื่อพิจารณาด้วยครับ ผมมีเอกสารจะฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารด้วยนะ

ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

เชญิครับ เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ทีเ่คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ในส่วนของญัตตินี้เรื่องการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ดิฉันก็เห็นด้วยและไม่ได้

ขัดอะไรกับญัตติของผูบ้ริหารนะคะ เพียงแต่วา่ในส่วนของการโอนลดงบประมาณเห็นว่า โอนลดมาจาก 2 ส่วน 

จากเอกสารส่วนแรกจะโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน และส่วนที่ 2 โอนลดจาก

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ซึ่งในเอกสารชี้แจงว่า จะโอนลดในส่วนของ

เงินเดอืนฝา่ยประจ า เงนิเดือนพนักงาน ตรงนี้ตามเอกสารอาจจะยังชี้แจงรายละเอียดไม่พอ ดิฉันก็อยากจะ

ฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารช่วยอธิบายในส่วนของงบประมาณตรงนี้ที่โอนลดมา ว่าเงินเดือนพนักงาน

ฝา่ยประจ านีโ้อนลดมาจากตรงไหน ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชิญครับ เชิญ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่

ฝา่ยบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหา้แยกหอนาฬิกา จ านวน 7,600,000 บาทนั้น ผมมาดูใน
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โครงการประกอบที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมา โครงการเดิมจะมีงบประมาณ 5,000,000 บาทนะครับ พอมา

ต่อเติมก็จะมีเพิ่มเติมมาคือ LED wall washer แค่นั้นนะครับที่แตกต่างไป ผมอยากทราบว่า จ านวน LED 

wall washer นี้ราคาถึง 2,600,000 บาทเลยหรือครับ พร้อมกับติดตั้งนี้ ผมรู้สึกว่าราคาค่อนข้างสูงไป 

เพราะฉะนั้นผมอยากจะฟังค าช้ีแจงจากทางฝา่ยบริหารว่า มีความจ าเป็นในด้านการบริหารจัดการในเรื่องนี้ 

ส าหรับโครงการนี้ก็ถือว่า เป็นโครงการที่ดีแต่ว่างบประมาณค่อนข้างจะสูงไปหน่อย ก็ขอฝากทางฝ่าย

บริหารผ่านท่านประธานช่วยตอบค าถามที่ว่ายังมีข้อสงสัย จากโครงการเดิม 5,000,000 บาท แต่พอมา

เพิ่มเติมอีกอย่างเดียวเท่านั้น  คือ การติดตั้ง LED wall washer นี้ราคาถึง 2,600,000 บาทเลยหรือครับ 

ขอขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

เชญิครับ เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในเรื่องของการขออนุมัติโอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกานั้นผมเห็นด้วยมาก ๆ ครับและผมก็เชื่อว่า ทุกอย่างถ้า

ท าเพื่อสุขภาพมันคือเรื่องที่ดีเสมอนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

สวนนี้หรือสวนไหน ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะฝากท่านประธานถึงทีมฝ่ายบริหารนะครับว่า จะมีเวทีใน

การรับฟังความคิดเห็นของผูท้ี่ใชง้านในแต่ละวัยหรอืไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มี 

ขอเชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ความจ าเป็นของการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกาก็คือ ตรงพื้นที่บริเวณข่วงนคร 

สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกาถือว่าเป็นหน้าบ้านของเรา เป็นใจกลางเมือง ผมเชื่อว่า สมาชิกหลาย ๆ 

ท่านที่เคยเดินทางกันถ้าเราไปเที่ยวประเทศแถบยุโรปเราจะเห็นว่า ทุกประเทศจะมีจัตุรัสกลางเมือง ไม่ว่า

จะเป็น Red Square ของสหภาพโซเวียต หรือ Trafalgar ของประเทศอังกฤษ หรือ  Piazza Navona ใน

ประเทศอิตาลี จัตุรัสกลางเมืองจะเป็นพื้นที่ส าหรับประชาชนมาใช้ในการเฉลิมฉลองจัด event จัดกิจกรรม

ต่าง ๆ เป็นหน้าเป็นตาของบ้าน ไม่ว่ากิจกรรมใด ๆ ก็จะมาชุมนุมรวมกันที่นี่ ในฟื้นที่ของสวนสาธารณะ    

ห้าแยกหอนาฬิกาก็เป็นส่วนที่ต่อเชื่อมกับจตุรัสกลางเมืองของเราที่นี่ ที่เป็นข่วงนคร สภาพปัจจุบันมีความ
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ช ารุดทรุดโทรมมาก ๆ ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมจะขอแสดงภาพสภาพปัจจุบันนะครับ (ประธานสภาฯ 

อนุญาต) สภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่นี้จะเห็นว่าสภาพของพื้นผิวช ารุดทรุดโทรมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสะพานไม้ 

เวทีการแสดง ม้านั่ง หรอืพืน้ผิวที่เป็น hardscape มีรอยแตกซึ่งก็ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ หลาย ๆ ครั้ง     

ที่จริงเมื่อก่อนนี้สมัย 8 – 9 ปีก่อน ตรงนี้เป็นจุดที่มีการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานต์ประชาชนก็จะมา

เล่นน้ ากันที่นี่แล้วก็สนุกสนานกันนะครับ มีน้ าพุมีอะไร เหล่านี้เป็นสภาพปัจจุบันบางภาพที่มาแสดงนะครับ 

ยังมีในส่วนของตู้ไฟที่คุมระบบไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้ถูกล็อค ประตูก็เปิดไว้ซึ่งเป็นอันตรายมาก ๆ ส าหรับ   

ผูท้ี่เข้าไปใช้งานในสวน และขอแสดงภาพที่เราจะปรับปรุงนะครับ เป็นภาพ floor plan บริเวณข่วงนคร ลาน

น้ าพุ ประติมากรรม สะพานไม้ พื้นที่ภายในสวนสาธารณะห้าแยก ม้านั่งวัสดุธรรมชาติที่ใช้แทนหิน 

Fiberglass นี่คอืภาพจ าลองที่จะเกิดขึ้น ถ้าดูจากภาพที่เราน าเสนอจะเห็นสภาพปัจจุบัน ถ้าหน้าบ้านเราเป็น

อย่างนี้ก็คงจะไม่มีใครมาใช้พื้นที่ นักท่องเที่ยวมาเขาก็เบือนหน้าหนีกันแล้วครับ ไม่นับสภาพห้องน้ าที่ไม่ได้

ถ่ายภาพมาให้เห็น ส าหรับข้อที่ท่านสมาชิกสภาฯ ฝากมา อันนี้ก็เป็นคนละเรื่องนะครับคือ ในส่วนที่ทางฝ่าย

บริหารจะปรับปรุงก็เป็นไปตามนโยบาย ปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีพื้นที่ส าหรับประชาชนได้มาใช้ผ่อน

คลายหรอืเล่นกีฬา ในส่วนนี้ก็จะมลีานสเก็ตมีอะไรของเด็ก ๆ ด้วย แต่พอดีไม่ได้เตรียมภาพมาน าเสนอด้วย 

ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับที่ท่านว่า ถนนตรอกซอยทีไ่ม่ได้รับการดูแล จรงิ ๆ เราไม่ได้ทอดทิง้นะครับ ถนนทุกเส้น

เมื่อวานผมก็ออกไป 2 ช่ัวโมงกว่าก็ไปดูถนนอยู่ 3 – 4 เส้น บางเส้นก็ยังไม่ได้เป็นพื้นที่สาธารณะ บางเส้นที่

ท าได้ผมก็ใหเ้ขาออกไปส ารวจเพื่อเข้าแผน ทุกเส้นทุกพืน้ที่เราดูหมดไม่ได้ทอดทิ้งนะครับ แล้วเส้นที่มีปัญหา

เราก็หาทางแก้ไขก่อน ไม่ได้ทอดทิง้ใด ๆ และเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาฯ คุณสุคนธ์ฯ ถามว่าค่า LED wall 

washer นี่ ไม่ใ ช่สองล้านกว่าบาทนะครับ ในงบประมาณ 7,600,000 บาทนี้คือในส่วนของงานปรับปรุง

สวนสาธารณะรวมทั้งขว่งนครรวมถึง function ต่าง ๆ ส่วนค่า LED wall washer ผมไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่ 

แต่ไม่ใ ช่ 2,600,000 บาทแน่นอนครับ เป็นงบปรับปรุงทั้ง 2 ส่วนนะครับ ทั้งพื้นที่ข่วงนครและ

สวนสาธารณะ ส าหรับเวทีรับฟังความคิดเห็นของคุณกรณฐพรครองภพฯ คือถ้าเป็นสวนเดิมการปรับปรุง

สวนเดิมเราก็พยายามจะคง function เดิม ๆ แล้วก็ เติมสิ่ งที่ขาดหายไป และเราพยามจะลด cost ในการ 

maintenance เราก็จะใส่ hardscape ให้เยอะนิดหน่อยแตใ่นขณะเดียวกัน สิ่งขาดไม่ได้ก็คือ เครื่องออกก าลัง

กาย รวมทั้งเวทีให้เด็ก ๆ เล่นได้เนื่องจากพื้นที่ของสวนห้าแยกก็ไม่ได้มีขนาดพื้นที่ใหญ่มาก เราก็จะจัด 

function แบบนีไ้ปก่อน แตใ่นสวนสาธารณะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นสวนที่ใช้พื้นที่มาก ๆ แน่นอนครับว่า 

เราก็จะท าการส ารวจความคิดเห็น ในส่วนของคุณสรัญญาฯ ถามเรื่องการโอนลดจากเงินเดือนฝ่ายประจ า 

ตรงนี้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจง จริง ๆ ไม่ใช่ว่า เราเอาเงินข้าราชการมาลดลงแล้วเอามาจ่ายส่วนนี้นะครับ 

แต่ลักษณะคล้าย ๆ ว่า เงินเดือนที่เราเคยตั้งไว้ตามกรอบอัตราก าลังซึ่งเราก็ตั้งไว้เต็มที่ตามกรอบที่เขา

ก าหนดไว้ให้ แต่ในความเป็นจริงในส่วนนี้ไม่มีเพราะว่าอัตราต าแหน่งยังไม่มี เพราะฉะนั้นส่วนนี้จึงเป็นเงิน

เหลือที่เราจะน าไปใช้ตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ก่อนที่จะขอมติกระผมขอแทรกเวลาตรงนี้นิดหน่อยนะครับท่านประธาน ตอนนี้ที่เราก าลัง

อภิปรายกันอยู่นี้น่าจะมีข่าวสารออกไปข้างนอกแล้ว มีคนเขาส่งมาทางไลน์ผมครับว่า กรณีห้าแยกหอ

นาฬิกาไหน ๆ เราก็จะปรับปรุงกันแล้วขอให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณการจราจรบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา 

บางคนบอกว่าท าไมไม่ติดไฟแดง ท าไมไม่บอกให้ชัดเจนว่า ขวามือไปก่อน ผมก็ยังมีความคิดว่าอยากจะ

เสนอไปยังฝ่ายบริหารว่า เราจะมีวิธีไหนที่จะสร้างจิตส านึกให้ผู้ใช้การจราจรรู้ว่า ทางไหนเป็นทางเอกทาง

โท ให้ทางไหนไปก่อนไปหลัง ถ้าเราไม่ติดสัญญาณไฟจราจรเหมือนสมัยก่อนซึ่งมันก็ค่อนข้างจะใช้ไม่ได้แล้ว

เพราะการจราจรสมัยนี้รถก็มากขึ้นทุกวัน จะมารอสัญญาณก็จะช้ามาก อย่างที่สมัยท่านนายกฯ นิมิตร  

ท่านมาเปลี่ยนตรงนี้ก็ท าประชาคมหลายขั้นตอนมา พอมาท าตรงนี้ก็เห็นผลมันดี แต่ติดขัดที่ว่า บางคนไม่

เข้าใจว่ารถทางไหนไปก่อน ผมก็อยากจะเสนอว่า ท าสัญญาณจราจรอย่างไรให้คนมองเห็นชัดเจนว่า ให้รถ

ทางขวาไปก่อน เขาก็ฝากมาประมาณนีค้รับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงไหมครับ เชญิครับ 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง    

จริง ๆ ระบบที่ใช้ในปัจจุบันที่เราไม่ติดไฟเขียวไฟแดงผมว่าเป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวก แล้วก็ท าให้

การจราจรลื่นไหลดีที่สุดแล้วนะครับ คือถ้าติดไฟเขียวไฟแดงตรงห้าแยกหอนาฬิกาผมเชื่อว่า ในเวลาวิกฤต

เช่นช่วงเช้าช่วงเย็นที่โรงเรียนเลิก ผมเชื่อว่าถนนท่าคราวน้อยติดยาวไปอาจจะเลยวิทยาลัยเทคนิคไป หรือ

หากเป็นเส้นถนนฉัตรไชยก็น่าจะเลยโรงเรียนประชาวิทย์ขึ้นไปอีก เพราะว่าการจราจรจะแน่นมาก ความจริง  

ในกฎจราจรเขาก็บอกว่า ให้รถในวงเวียนไปก่อน ผมก็ไม่ทราบว่าใบขับขี่หลัง ๆ นี้ได้มาอย่างไรถึงเกิด

อุบัติเหตุตลอด ก็มีการแย่ง การเห็นแก่ตัว จรงิ ๆ มันก็เป็นกฎจราจรสาธารณะที่ว่า รถในวงเวียนไปก่อนนะ

ครับ แต่ก็เคยได้ปรึกษากับทางวิศวกรรมจราจรหรือผู้ออกแบบเขาก็บอกว่า อาจจะใช้สัญลักษณ์บางตัวที่

เป็นงานสถาปัตยกรรมมาวางบางจุดเพื่อท าให้เป็นจุดดึงดูดสายตาและท าให้รถชะลอความเร็วลงก็อาจจะ

พอชว่ยได้ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 
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 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.1 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เป็นจ านวนเงิน 7,600,000 บาท (เจ็ดล้าน

หกแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 21 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 21 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เป็น

จ านวนเงิน 7,600,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 2 คน 

 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวน

เงนิ 13,493,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส านักการช่าง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 13 ,493,000 บาท    

(สิบสามลา้นสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส านักการช่าง 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 ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 13,493,000 บาท     

(สิบสามลา้นสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส านักการช่าง 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน

แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 13,493,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่น

สามพันบาทถ้วน) ส านักการช่าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 13,493,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งการ

โอนดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วยถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) และถนนทิพย์ช้าง เป็นถนนสายหลักในเขตเทศบาลนคร

ล าปางที่มีประชาชนใช้สัญจรไปมาในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันผิวจราจรเสื่อมสภาพตามการใช้งาน

มาอย่างยาวนาน พื้นทางเท้าบางช่วงมีการทรุดตัว ท าให้การสัญจรบนทางเท้าเกิดความล าบาก จึงสมควร

ปรับปรุงถนนและทางเท้าของถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) และถนนทิพย์ช้าง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง    

มีความสะดวกปลอดภัย และเพื่อความสวยงามของเมือง แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการ

นี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่รายละเอียด ดังนี้ 

 โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานบริหารทั่วไป, แผนงานการศึกษา , แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ, แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นจ านวนเงิน 13,493,000 บาท (สิบสาม

ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
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โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง จ านวน 2 

โครงการ เป็นจ านวนเงิน 13,493,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ 

ที่ 

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) 

ตั้งแตบ่้านเลขที่ 12/7 ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง  

เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าปรับปรุ งถนนและทาง เท้ าถนนบุญวาทย์                      

(ค่ายทหาร) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/7 ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง 

โดยท าการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างประมาณ 6.60 - 

11.50 เมตร หรอืตามสภาพ ยาวประมาณ 1,114 เมตร  

หนา 0.05 เมตร ปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 0.70 - 1.50 

เมตร หรอืตามสภาพ ความยาวสองข้างทางประมาณ 450 เมตร  

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง  

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

แก้ไข ครั้งที่ 5/2564 หนา้ที่ 2 ล าดับที่ 2  

 - ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ (ส านักการช่าง) 

6,135,000  บาท 
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รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

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

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ             

และชุมชน จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 13,493,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพัน            

บาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

ล าดับ 

ที่ 

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนนราชบุตรถึงถนนวังขวา 

เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าปรับปรุ งถนนทิพย์ ช้าง  ตั้ งแต่ถนนราชบุตร                     

ถึงถนนวังขวา โดยท าการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างประมาณ 

7.40 - 11.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1 ,248 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 0.50 - 2.50 

เมตร หรอืตามสภาพ ความยาวสองข้างทางประมาณ 878 เมตร   

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง  

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

แก้ไข ครั้งที่ 5/2564 หนา้ที่ 1 ล าดับที่ 1  

 - ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ (ส านักการช่าง) 

7,358,000  บาท 
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  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชญิครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขออนุญาตเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมาย รวมถึงการโอนงบประมาณตามญัตตินี้นะครับ การโอน

งบประมาณตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอนี้ เป็นการโอนลดงบประมาณในส่วนของเงินเหลือจ่าย เงินเหลือ

จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน และเงินเหลือจ่ายจากหมวดเงินเดือนค่าจ้าง เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ในงบลงทุน ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัตโิดยอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 อยากจะขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ 

ในส่วนของเมื่อสักครู่นี้ ท่านสมาชิกสภาฯ คุณสรัญญาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินในส่วนของงบ

เงินเดือนค่าจ้าง ขอเรียนแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ว่า กรณีการตั้งงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าเงินเดือน ค่าจ้าง จะตั้งตามกรอบอัตราก าลังทุกต าแหน่ง ซึ่งในการตั้งตามกรอบ

อัตราก าลังทุกต าแหน่ง รวมถึงต าแหน่งที่ว่างก็จะต้องตั้งงบประมาณไว้รองรับ กรณีเช่นนี้ ถ้าไม่มีผู้โอนมา

ในระหว่างปีงบประมาณ งบประมาณส่วนนั้นก็จะมีเงินที่เหลือจ่าย ก็คือเงินที่ไม่จ าเป็นต้องจ่าย เงินที่เหลือ

นั้นสามารถโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ หรือโอนไปเพิ่มเติมงบประมาณส่วนอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ได้ตาม

ระเบียบที่ก าหนด ก็ขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ได้เป็นแนวทางในการพิจารณาญัตตินี้ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ

เชญิครับ เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ท่านประธานครับ ในญัตตินีม้ีโครงการสองโครงการ ก็เป็นโครงการสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ทั้ง

สองโครงการ ผมเห็นด้วยที่จะให้มโีครงการนี ้แต่สิ่งที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการปูพื้นแอสฟัลท์ติก

นี้ เพราะผมดูแล้วแทบทุกโครงการนะครับที่ผ่านสภามานี้ จะเป็นการปูทับเลย ไม่มีรายการไหนเลยที่จะ

ซ่อมแซมผิวเดิม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมาก ๆ ถ้าหากว่าเราปูทับไปบนพื้นผิวเดิมที่มันแตกร้าว      
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มันช ารุด มันสิน้สภาพ ก็จะท าใหพ้ืน้ที่เราปูใหม่ ซึ่งบางเพียงแค่ 5 เซนติเมตรเท่านั้น มันก็จะเสียหายและจะ

อยู่ ได้ไม่นาน เนื่องจากว่าพื้นเดิมไม่แน่น อาจจะเป็นหลุม เป็นบ่อ ภาษาอังกฤษเรียกว่า soft spot คือมี

ความช้ืนอยู่ ใชไ้ปไม่นานพืน้ก็จะทรุด จะจม แล้วก็จะเสียหายตรงนั้นได้ง่าย อันนี้ผมก็มีตัวอย่างรูปภาพที่จะ

น าเสนอต่อสภา ขออนุญาตท่านประธานขึน้จอครับ (ประธานอนุญาต) นี่คือถนนเส้นหนึ่งในชุมชนนาก่วมใต้ 

นี่คือรูปที่ 1 รูปที่ 2 ถ้าดูดี ๆ จะเห็นเป็นรอยฉีกแนวยาวตลอดเส้นทางเลยนะครับ รอยฉีกนี้ผมไปดูมาแล้ว   

ก็กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร รูปที่  3 อันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับ นี่คือตัวอย่างพื้นที่เราควรจะซ่อมแซม

เสียก่อน ซึ่งก็อยากให้ทางผู้บริหารก าชับไปยังวิศวกรของส านักการช่าง ว่าการที่เราจะตั้งงบในการท าถนน  

overlay ก็ควรที่จะไปส ารวจดูหน้างาน ถ้าหากว่ามันช ารุดมากก็ต้องเพิ่มรายการค่าซ่อมแซมตรงนี้ก่อน 

แล้วถึงจะ overlay เพราะเมื่อไหรท่ี่ผมไปถาม ก็บอกว่าไม่มีรายการซ่อมแซมจะปูทับไปเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่

ถูกหลักการนะครับ แล้วก็เทศบาลเราเป็นผู้รักษากฎ เป็นผู้ออกกฎระเบียบในด้านการก่อสร้าง แล้วเรา

ท างานแบบนี้ ผมว่าชาวบ้านที่มาเห็นเราท าทับไปแบบนี้ทั้ง ๆ ที่พื้นแตกร้าว ก็เป็นเรื่ องที่เรียกได้ว่าน่าอาย

มาก อันนีก้็เป็นโครงการหนึ่งซึ่งผมไปดูแล้วมีเครื่องจักรที่จะท า พร้อมที่จะปูทับได้เลย ซึ่งผมว่ามันไม่ควรที่

จะท า ควรที่จะซ่อมแซมให้ดีเสียก่อน เพราะว่าเราค านึงถึงการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า ให้ใช้ได้ยาวนาน     

เราควรที่จะต้องซ่อมแซมก่อนอย่าเพิ่งปูทับ การท าถนน overlay ถ้าหากว่าพืน้แน่น ถนนดี เราจะได้ถนน

ใหม่ที่สามารถใช้งานได้สะดวก แตท่ีนี้ถ้าเรา overlay ไปบ่อย ๆ ครั้งละ 5 เซนติเมตรหรือมากกว่านั้น ความ

สูงของถนนจะเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ และผมสังเกตดูถนนในสายหลัก ๆ ก็จะท ากันบ่อยมาก ในแต่ละครั้งที่ท าก็ท า

ให้เกิดปัญหาเรื่องน้ าเวลาฝนตก โอกาสที่น้ าจะไหลเข้าบ้านโดยเฉพาะที่เป็นตึกแถวหรือเป็นชุมชนก็จะสร้าง

ปัญหาได้ เพราะฉะนั้นในการที่เราจะ overlay ถ้าหากพื้น เดิมเสียหายมาก ผมก็อยากจะให้ฝ่ายบริหาร

พิจารณาที่จะรื้อผิวเดิมออกเลยก็ได้ ไหน ๆ ถ้าพืน้เดิมมันสิ้นสภาพ ช ารุดมากเกินกว่าที่จะใช้ต่อไปเราก็ควร

ที่จะรื้อออก บดอัด และปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก จะท าให้ระดับของผิวถนนไม่สูงขึน้ ประมาณอยู่ที่เดิม ก็จะท า

ให้งานก่อสร้าง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่นอ้งประชาชน ผมก็ขอฝากเรื่องนี้ดว้ย ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ก็ขอขอบคุณที่ได้ให้ค าแนะน า จริง ๆ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างที่ว่า ตัวอย่างถนนที่

คุณสมบูรณ์ฯ ได้น าภาพขึ้นจอเมื่อสักครู่นี้ ผมก็ได้สอบถามไปแล้ว ก็คือเขาไม่ได้คิดค่างาน แต่ว่าอย่างน้อย

ผมก็ก าชับแล้ว ให้ลองเจรจากับผูร้ับจ้างดูว่า ถ้าพอจะ grout ปูนเข้าไปซ่อมรอยฉีกตรงนั้นได้ อย่างน้อยก็

น่าจะดีขึ้น แตเ่ป็นความเผอเรอจรงิ ๆ ที่เขาไม่ได้คิดค่างานในส่วนซ่อม soft spot นี้ไว้ ส าหรับถนนสองเส้นที่

เสนอญัตติเข้ามาในวันนี้ สภาพถนนเสื่อมมากและไม่ได้ overlay มานาน โดยเฉพาะถนนเส้นบุญวาทย์   
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ค่ายทหารนี้  ถ้าเราขับรถจะรู้เลยว่าถนนมันแย่มาก ๆ และผมว่าผิวถนนมันต่ ากว่า ถ้า overlay ไประดับมัน

คงไม่เปลี่ยนแปลงมาก แต่ถนนบางเส้นเราก็ต้องยอมรับกันจริง ๆ ว่าซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ได้แล้ว ก็อย่างเช่น 

ถนนบุญวาทย์ ผมไม่ได้ว่านะครับ มันไม่มีทางแล้วยังไงก็ต้องซ่อมอยู่ดี ซ่อมไปอีกสิบชาติ เพราะข้างล่าง

ยังไงก็เอาไม่ขึ้นแล้ว ขอเรียนชี้แจงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.2 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 13 ,493,000 บาท   

(สิบสามลา้นสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส านักการช่าง สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 20 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ เป็น

จ านวนเงิน 13,493,000 บาท (สิบสามลา้นสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส านักการช่าง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, 

งดออกเสียง 2 คน 

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลง และระบบ 

จ่ายไฟฟ้า ส านักงานเทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 2,606,000 บาท (สองล้านหกแสนหกพัน

บาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
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เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลง และระบบจ่ายไฟฟ้า ส านักงานเทศบาล

นครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 2,606,000 บาท (สองล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ย 

เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหมอ้แปลง และระบบจา่ยไฟฟ้า ส านักงาน 

เทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 2,606,000 บาท (สองล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลง และระบบจ่ายไฟฟ้า ส านักงานเทศบาลนครล าปาง เป็น

จ านวนเงิน 2,606,000 บาท (สองล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไป         

ตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลง และระบบจ่ายไฟฟ้า ส านักงานเทศบาลนครล าปาง เป็น

จ านวนเงิน 2,606,000 บาท (สองล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจ

อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

  ด้วยหม้อแปลง และระบบจ่ายไฟฟ้าของส านักงานเทศบาลนครล าปางที่ใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับ

อาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณส านักงานเทศบาลนครล าปาง เป็นขนาด 400 เควีเอ. ระบบ 3 เฟส 22000-

400/230 โวลต์ จ านวน 1 เครื่อง ติดตั้งจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า 

26 ปี และปัจจุบันอาคารตา่ง ๆ ใช้ไฟฟ้าสูงสุดรวมกันถึงจ านวน 354 กิโลวัตต์ (ประมาณ 416 เควีเอ.) เกิน

พิกัดขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า ท าให้ไฟฟ้าตกและดับบ่อยครั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้าส านักงานที่ใ ช้ในการปฏิบัติ

ราชการช ารุดก่อนอายุการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวม ดังนั้น เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดท า
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บริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและหน้าที่ของเทศบาลนครล าปางตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลนคร

ล าปางจงึมคีวามจ าเป็นต้องด าเนนิการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลง และระบบจ่ายไฟฟ้าทั้งระบบ 

แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย และโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน และแผนงานเคหะและชุมชน เป็นจ านวนเงิน 

2,606,000 บาท (สองล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลง และระบบจ่ายไฟฟ้า ส านักงานเทศบาลนครล าปาง เพื่อจ่ายเป็นค่า

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลง และระบบจ่ายไฟฟ้า ส านักงานเทศบาลนครล าปาง โดยท าการ

ปรับปรุงระบบสายจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22 กิโลโวลต์ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 500 เควีเอ ระบบ 3 

เฟส ติดตั้งตู้ควบคุมการจ่ายไฟหมอ้แปลงไฟฟ้า (MDB) ภายนอก ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 เควีเอ 

(เดิม) งานระบบสายไฟและวัสดุอุปกรณ์ และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวน

เงิน 2,606,000 บาท (สองล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

พร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลง และระบบจ่ายไฟฟ้า ส านักงานเทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน               

2,606,000 บาท (สองล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

       (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 18 

ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.3 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลง และระบบจ่ายไฟฟ้า ส านักงานเทศบาลนคร

ล าปาง เป็นจ านวนเงิน 2,606,000 บาท (สองล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรด  

ยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 17 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลง และ

ระบบจ่ายไฟฟ้า ส านักงานเทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 2,606,000 บาท (สองล้านหกแสนหกพัน

บาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน 

5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านัก

การช่าง เป็นจ านวนเงนิ 1,900,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักการช่าง เป็นจ านวนเงิน 

1,900,000 บาท (หนึ่งลา้นเก้าแสนบาทถ้วน) 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 ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ย 

          เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักการช่าง เป็นจ านวน 

 เงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักการช่าง เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่ง

ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

                  เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักการช่าง เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่ง

ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

      ด้วยห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่บนช้ัน 2 อาคารส านักการช่าง ปัจจุบันมี

สภาพช ารุดทรุดโทรม เพดานห้องบางส่วนผุผังท าให้ขาดความสวยงาม และอาจเกิดอันตรายต่อ

ผูป้ฏิบัติงาน จึงสมควรปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักการช่าง เพื่อให้เป็นห้องท างานที่

สวยงาม ทันสมัย มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง

งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ และโอนไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่

รายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน

พนักงาน เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง

อาคารบ้านพัก โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักการช่าง เพื่อจ่ายเป็นค่า

ปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักการช่าง โดยท าการรื้อฝ้าเพดาน โคมไฟฟ้า ประตู

หน้าต่างอลูมิเนียมเดิมออก แล้วท าการปูพื้นห้อง ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งโคมไฟฟ้า ติดตั้งประตูหน้าต่าง
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อลูมิเนียมใหม่ พร้อมตกแต่งภายใน และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 

1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ (ส านักการช่าง) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

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

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้อง

ท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักการช่าง เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)                    

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

       (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 21 

ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.4 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักการช่าง เป็นจ านวนเงิน 

1,900,000 บาท (หนึ่งลา้นเก้าแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 
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 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 20 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

ส านักการช่าง เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน 

5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 4 

รายการ เป็นจ านวนเงนิ 1,020,000 บาท (หน่ึงล้านสองหมื่นบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.5 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 4 รายการ เป็นจ านวนเงิน 

1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหม่ืนบาทถ้วน) เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ย 

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 4 รายการ เป็นจ านวน 

เงิน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหม่ืนบาทถ้วน)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 4 รายการ เป็นจ านวนเงิน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้าน-

สองหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไป        

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน           

4 รายการ เป็นจ านวนเงิน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าว

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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เหตุผล 

  ด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับห้องประชุมในส านักงานเทศบาลนครล าปางปัจจุบันมีสภาพเก่า 

ล้าสมัย และไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในยุคดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

โดยรวม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และทันต่อการจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและหน้าที่ของเทศบาลนครล าปางตามที่กฎหมาย

ก าหนด เทศบาลนครล าปางจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 

สามารถเชื่อมโยงการท างานได้หลากหลายและตอบสนองต่อการปฏิบัติงานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น 

แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย และโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่รายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 

  แผนงานสาธารณสุข และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นจ านวนเงิน 1,020,000 

บาท (หนึ่งล้านสองหม่ืนบาทถ้วน)  

  โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ จ านวน 4 รายการ เป็นจ านวนเงิน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหม่ืนบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 

 

ล าดับ

ที่ 

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

1. อุปกรณ์ส าหรับประชุมทางไกล (Video Conference) 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้อุปกรณ์ส าหรับประชุมทางไกล (Video Conference) ประกอบด้วย 

กล้อง Video Conference ล าโพง อุปกรณ์ตอ่พ่วง เพื่อรับสัญญาณภาพและเสียง และ

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตัง้ จ านวน 1 ชุด 

- เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134    

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

100,000.00 

2. อุปกรณ์ส าหรับประชุมทางไกล (Video Conference) แบบพกพา  

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้อุปกรณ์ส าหรับประชุมทางไกล (Video Conference) 

40,000.00 
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แบบพกพา จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท 

- เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134    

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระยะใกล้ ระดับไม่น้อยกว่า WUXGA ขนาดไม่น้อย

กว่า 7,000 Lumens 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระยะใกล้ ระดับไม่น้อยกว่า WUXGA 

ขนาดไม่น้อยกว่า 7,000 Lumens พร้อมตดิตั้ง จ านวน 1 เครื่อง 

- เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134    

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

480,000.00 

4. โทรทัศน์แอลอีด ี(LED TV) แบบ Smart TV 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบSmart TV ส าหรับห้องประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล 

ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 

400,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134        

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

(เนื่องจากหอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปางเป็นห้องใหญ่ มีพื้นที่กว้าง จึงจ าเป็นต้องใช้

จอภาพขนาดใหญ่ที่มีความคมชัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนอภาพและข้อมูล   

ต่าง ๆ ต่อที่ประชุม) 

400,000.00 

 รวมเป็นเงิน 1,020,000.00 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 4 รายการ เป็นจ านวนเงิน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)     

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.5 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 4 รายการ เป็นจ านวนเงิน 1,020,000 

บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 19 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 
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 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 19 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 

4 รายการ เป็นจ านวนเงิน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน 

5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม

ติดตั้ง จ านวน 1 ชุด  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.6 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน คา่ครุภัณฑ ์รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เชิญ

ผูเ้สนอญัตติครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ย 

เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์รายการกล้องโทรทัศนว์งจรปิดพร้อมตดิตั้ง จ านวน 1 ชุด 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมติร  จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน            

ค่าครุภัณฑ ์รายการกล้องโทรทัศนว์งจรปิดพร้อมตดิตั้ง จ านวน 1 ชุด ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น  

รายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นเงินจ านวน 125,600.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ส าหรับติดตั้งภายในอาคารส านักการช่าง - กองคลัง (โซนกองคลัง) ช้ัน 1 และ ช้ัน 2 ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาท้องถิ่น 
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เหตุผล 

 ด้วยกองคลัง เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การพัสดุ ของเทศบาลฯ 

ดังนัน้ ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ อีกทั้งเป็น

การส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เทศบาลนคร

ล าปางจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้ง

งบประมาณเพื่อการนี้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ของกองคลัง เทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 

โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  ประเภท

รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 5,961,400.- บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน               711,707.-   บาท 

  ขออนุมัตโิอนลด                              125,600.-   บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน                586,107.-  บาท 

โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นเงินจ านวน 125,600.- บาท                 

(หนึ่งแสนสองหมื่นหา้พันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีรายการโอนที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมาย 

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 โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป             

งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน และโอนไป    

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์           

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน

จ านวน 125,600.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหา้พันหกร้อยบาทถ้วน) 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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   ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.6 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด สมาชิกท่าน

ใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 19 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 19 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

พร้อมตดิตั้ง จ านวน 1 ชุด, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ขณะนี้เวลา 

15.30 น. ผมจะขอพักการประชุม 15 นาที และจะกลับเข้ามาประชุมตอ่ในเวลา 15.45 น. นะครับ เชญิครับ 

พักการประชุม 15 นาที 
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เริ่มประชุมต่อเวลา  15.45 น. 

5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 

ส านักการช่าง เป็นจ านวนเงนิ 1,900,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.7 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง เป็น

จ านวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งลา้นเก้าแสนบาทถ้วน) เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ย  

          เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง เป็น 

จ านวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งลา้นเก้าแสนบาทถ้วน)  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 

บาท (หนึ่งลา้นเก้าแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน    

ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง เป็น

จ านวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาท้องถิ่น 
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เหตุผล 

ด้วยห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ซึ่งตั้งอยู่บนช้ัน 1 อาคารส านักการช่าง 

ปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรม จึงสมควรปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการ

ช่าง เพื่อให้เป็นห้องท างานที่สวยงาม ทันสมัย มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการปฏิบัติงาน แต่

เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ และโอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่รายละเอียด ดังนี้ 

 โอนลด 

- แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบบุคลากร เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) เงินเดอืนพนักงาน  

   เป็นจ านวนเงิน 850,000.- บาท (แปดแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบบุคลากร เงินเดอืน  

   (ฝา่ยประจ า) เงินเดอืนพนักงาน เป็นจ านวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

- แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบบุคลากร เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) เงินเดอืน 

   พนักงาน เป็นจ านวนเงิน 950,000.- บาท (เก้าแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 1,900,000.- (หนึ่งลา้นเก้าแสนบาทถ้วน) 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและผัง

เมือง ส านักการช่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง    

โดยท าการรื้อฝ้าเพดาน โคมไฟฟ้า ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเดิมออก พร้อมปูพื้นห้อง ติดตั้งฝ้าเพดาน  

ติดตัง้โคมไฟฟ้า ติดตั้งตู้เก็บเอกสาร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 

1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ (ส านักการช่าง) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

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

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้อง
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ท างานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน

บาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

       (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.7 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง เป็นจ านวนเงิน 

1,900,000 บาท (หนึ่งลา้นเก้าแสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 21 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 21 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและ 

ผังเมือง ส านักการช่าง เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี,    

งดออกเสียง 1 คน 

5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครล าปาง สถานที่โรง

เก็บพัสดุกลางจามจุร ีเป็นจ านวนเงนิ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.8 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครล าปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุกลางจามจุรี 

เป็นจ านวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ย  

          เป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครล าปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุกลาง 

 จามจุรี เป็นจ านวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครล าปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุกลางจามจุรี เป็นจ านวนเงิน 

6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้าง โรงเก็บพัสดุเทศบาลนครล าปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุกลางจามจุรี เป็นจ านวนเงิน 

6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลนครล าปางเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ในแต่ละปีทุกส านักและกองจะมีเอกสารที่

ต้องดูแลและจัดเก็บเป็นจ านวนมากซึ่งการจัดเก็บเอกสารมีส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินงานของ

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากภายในส านักงานเทศบาลนครล าปางมีพื้นที่จ ากัดและคับแคบ ท าให้

สถานที่ในการเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อจ านวนเอกสารที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก่อสร้าง  

โรงเก็บพัสดุ เพื่อเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เป็นสัดส่วน ปลอดภัย และสามารถรักษาคุณภาพของ
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เอกสารให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงต้องโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย และโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี ้

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการศึกษา เป็นจ านวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้าน

บาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร

ต่าง ๆ โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครล าปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุกลางจามจุรี เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครล าปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุกลางจามจุรี โดยท าการก่อสร้างเป็นอาคาร 

ค.ส.ล. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

เป็นจ านวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ (ส านักการช่าง) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น              

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

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างโรง

เก็บพัสดุเทศบาลนครล าปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุกลางจามจุรี เป็นจ านวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้าน

บาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

       (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ

เชญิครับ เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ผมเห็นด้วยกับญัตตินี้นะครับ ในความจ าเป็นที่จะต้องก่อสร้างอาคารส าหรับจัดเก็บพัสดุ แต่ผมมา

เปิดดูในรายการวัสดุประมาณการก่อสร้าง เนื่องจากว่าอาคารหลังนี้ได้กล่าวในเรื่องของเหตุผลว่า ใช้เก็บ

เอกสารที่มีส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร การเก็บเอกสารในอาคารถ้าจะให้มีความ

ปลอดภัย ในงานก่อสร้างของเราจะต้องมีระบบก าจัดปลวก ผมดูในรายการก่อสร้าง 16 ข้อนี้ไม่มีระบบ

ก าจัดปลวกอยู่เลย เพราะว่าถ้าไม่มี เมื่อมีปลวกเข้ามากัดกินพัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเอกสารส าคัญ   

ก็จะเกิดความเสียหายได้ ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหาร ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เพิ่มเติมรายการส าคัญตรงนี้เข้าไปใน

งานก่อสร้างดว้ย ขอบคุณครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 

ไม่มนีะครับ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ก็ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะนะครับ เดี๋ยวผมจะไปเพิ่มเติมในส่วนนี้ให้ อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่

เผอเรอไป จริง ๆ โครงการนี้เป็นเรื่องที่จ าเป็นจริง ๆ ผมขออนุญาตท่านประธานเสนอภาพให้สมาชิกได้ ดู 

(ประธานอนุญาต) เป็นรูปภาพความแออัดของเอกสารในห้องท างานต่าง ๆ อันนี้ก็เป็นเอกสารที่อยู่ใน

ปัจจุบัน ขอยืนยันว่าสภาพ office ของเทศบาลนครค่อนข้างแย่ เพราะว่าทั้งเอกสาร ทั้งพนักงาน ทั้งโต๊ะ

ท างานจะไม่มทีี่อยู่กันอยู่แล้ว ก็เลยมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงด่วน อันนี้ก็เป็นความแออัด ไม่ว่าจะเป็น

กองคลัง ส านักการศึกษา ส านักการช่าง ทุก ๆ office ก็จะอยู่กันแบบนี้ เดินจะชนกันอยู่แล้ว ถ้าเราย้ายตู้

เอกสาร ย้ายเอกสารออกไปทั้งหมด ก็จะพอมี space ให้หายใจได้ดีขึ้น แล้วเราก็จะค่อย ๆ ปรับปรุงพื้นที่

การท างานให้มีชีวิตชีวา เป็น modern office ให้เหมาะสมส าหรับเป็นเทศบาลนคร ก็ขอขอบคุณท่าน

สมาชิกส าหรับเรื่องปลวกที่ได้เสนอแนะมา ผมก็จะไปดูให ้ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.8 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครล าปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุกลางจามจุรี เป็น

จ านวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 20 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครล าปาง 

สถานที่ โรงเก็บพัสดุกลางจามจุรี เป็นจ านวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี,    

งดออกเสียง 3 คน 

5.9 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัติกันเงนิในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี 

ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักการศึกษา จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 24,284,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลาหน่ึงปี  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.9 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักการศึกษา จ านวน 5 รายการ เป็นเงินจ านวน 24,284,000 บาท 

(ยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลาหน่ึงปี เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมิตร  

จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักการศึกษา จ านวน 5 รายการ เป็นเงินจ านวน 24,284,000 

บาท (ยี่สบิสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลาหน่ึงปี 
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เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ของส านักการศึกษา จ านวน 5 รายการ เป็นเงินจ านวน 24,284,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปด

หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลาหน่ึงปี ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 24,284,000 บาท (ยี่สบิสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เทศบาลนครล าปางได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 แต่เทศบาลนคร

ล าปางยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวยังมีความ

จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการต่อไปเพื่อให้การจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและหน้าที่ของ

เทศบาลนครล าปางบรรลุผลเป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์แก่ประชาชน เทศบาลนครล าปางจึงขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์กีฬา กรณียัง

มิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 รายการ เป็นเงินจ านวน 24,284,000 บาท (ยี่สิบสี่

ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

1 เครื่องออกก าลังกายกลางแจง้ แบบ 2 สถานี จ านวน 3 ชุด 

ชุดละ 2,080,000 บาท ส าหรับสวนสาธารณะ  3 แหง่ 

จ านวน     6,240,000  บาท 

2 ชุดเครื่องเล่นเด็กเล็ก ท าจากสแตนเลสและวัสดุอื่น ๆ 

จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 1,186,000 บาท ส าหรับสวนสาธารณะ 

3 แหง่ 

จ านวน     3,558,000  บาท 

3 อัฒจันทร์ส าเร็จรูประบบไฟฟ้า แบบพับเก็บได้ จ านวน     4,900,000  บาท 
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4 เครื่องออกก าลังกายกลางแจง้ ท าจากเหล็กและวัสดุอื่น ๆ 

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

สถานที่ออกก าลังกายในเขตเทศบาลนครล าปาง 

จ านวน     7,500,000  บาท 

5 ชุดเครื่องเล่นเด็กเล็ก ท าจากสแตนเลสและวัสดุอื่น ๆ 

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 1,043,000 บาท ส าหรับสวนสาธารณะ 

2 แหง่ 

จ านวน     2,086,000  บาท 

 รวมทั้งสิ้น  5 รายการ จ านวน    24,284,000  บาท 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ

จ าเป็นต้องต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา

ท้องถิ่น ได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...”  

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน      

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  

5 รายการ เป็นเงินจ านวน 24,284,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา 

หนึ่งปี ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

                                       นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ในญัตติ เนื่องจากเป็นการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลาอีก

หนึ่งปี ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชญิครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร
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ล าปาง กรณีญัตติตามที่คณะผู้บริหารได้น าเรียนเสนอต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ตามญัตติขออนุมัติกัน

เงินนี้ กรณีที่เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้ แต่ว่าไม่

สามารถที่จะก่อหนี้ผูกพัน ก่อหนี้ผูกพันนี้คือการท าสัญญากับผู้รับจ้าง กรณีเช่นนี้หากยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

แตม่ีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณนั้นต่อไปอีก สามารถน าเรียนเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ให้กันเงินไปใช้จ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 ในข้อ 59 นั้น กรณีตามญัตตินี้จึงเป็นอ านาจพิจารณาของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.9 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักการศกึษา จ านวน 5 รายการ เป็นเงนิจ านวน 24,284,000 บาท (ยี่สิบสี่

ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลาหน่ึงปี สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 22 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 22 เสียง อนุมัติให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักการศึกษา จ านวน 5 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 24,284,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ,      

ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน 

5.10 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงนิในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี 

ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 2 รายการ 

เป็นเงนิจ านวน 1,389,500 บาท (หน่ึงล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.10  

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1 ,389,500 

บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมิตร  

จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัตกิันเงนิในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน  

1,389,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ของกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิจ านวน 1,389,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสน

แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จ านวน 2 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 1,389,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

เหตุผล 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครล าปาง ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2564 แต่เนื่องจากยังไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1,389,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท

ถ้วน) ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภา

เทศบาลตอ่อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี รายละเอียดดังนี้ 
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ล าดับ แผนงาน/งาน รายการ งบประมาณ (บาท) 

1 บรหิารงานทั่วไป 

บรหิารทั่วไป 

หมวดคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 

ประเภทคา่ต่อเตมิหรอืดัดแปลงอาคารบา้นพัก 

โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ ์

 

 

600,000 

2 บรหิารงานทั่วไป 

วางแผนสถติิและ

วิชาการ 

หมวดคา่ครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการระบบกระจายสัญญาณไร้สายส าหรับ

ส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อมตดิตัง้  

จ านวน 1 ระบบ  

 

 

 

 

789,500 

รวมงบประมาณ 1,389,500 
 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 

59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี       

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา

ท้องถิ่น ได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...”  

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 

รายการ เป็นเงนิจ านวน 1,389,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา

หนึ่งปี ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

       (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 
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 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.10 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1 ,389,500 

บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 21 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 21 เสียง อนุมัติให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 2 

รายการ เป็นเงนิจ านวน 1,389,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ 

ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน 

5.11 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี

ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักการช่าง จ านวน 13 โครงการ เป็นเงิน

จ านวน 43,113,000 บาท (สี่สิบสามล้านหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.11  

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักการช่าง จ านวน 13 โครงการ เป็นเงินจ านวน 43 ,113,000 บาท    

(สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมิตร  

จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตกิันเงนิในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักการช่าง จ านวน 13 โครงการ เป็นเงินจ านวน 43,113,000  

บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

                        ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ของส านักการช่าง จ านวน 13 โครงการ เป็นเงินจ านวน 43,113,000 บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสน

หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จ านวน 13 โครงการ 

เป็นเงินจ านวน 43,113,000 บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ส านักการช่าง เทศบาลนครล าปาง ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564 และอนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและ                    

งานสวนสาธารณะ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง         

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 และสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 แต่เนื่องจากยังไม่สามารถ

ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 13 โครงการ เป็นเงินจ านวน 

43,113,000 บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความ

จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลนครล าปางต่อไปอีกไม่เกิน

ระยะเวลา 1 ปี ตามรายละเอียดดังนี้ 
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ล าดับ แผนงาน/งาน ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ เหตุผล 

1 เคหะและชุมชน 

/ไฟฟา้ถนน 

โครงการปรับปรุงวงเวยีนบริเวณหนา้วัดพระแก้วดอนเตา้ 

สุชาดาราม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงวงเวียนบริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเตา้ 

สุชาดาราม โดยท าการปรับปรุงประติมากรรม วงเวยีนเป็นตุง  

12 ราศ ีและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ เทศบาลนครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496    

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   

เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 3/2563 หน้าท่ี 29 ล าดับท่ี 14 

- ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ส านักการชา่ง) 

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2564 หน้าท่ี 2-255) 

1,000,000 อยู่ระหว่าง

การจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

โครงการท่ีได้รับอนุมัตจิากสภาเทศบาลนครล าปาง ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก ครัง้ท่ี 3 ประจ าป ี2564 (วันอังคารท่ี 13 กรกฎาคม 2564) 

2 เคหะและชุมชน 

/ไฟฟา้ถนน 

โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า  

ถนนประสานไมตรี ตัง้แตส่ี่แยกดอนปาน 

 ถึงบ้านเลขท่ี 39 ถนนประสานไมตรี 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนประสานไมตรี 

ตัง้แตส่ี่แยกดอนปาน ถึงบ้านเลขท่ี 39 ถนนประสานไมตรีโดยท า

การเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กวา้งประมาณ  10.00 - 12.00 

เมตร หรอืตามสภาพ ยาวประมาณ 460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 

เมตร และปรับปรุงทางเท้า กวา้งประมาณ  0.50 - 3.00 เมตร 

หรือตามสภาพ ความยาวท้ังสองข้างทาง 1,100 เมตร ปรับปรุง

ระบบไฟฟา้ส่องสวา่งและงานอืน่ ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

นครล าปาง 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 5/2564 หนา้ที่ 13 ล าดับท่ี 10 

  -  ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ส านักการชา่ง) 

8,500,000 อยู่ระหว่าง

การก าหนด

ราคากลาง 
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ล าดับ แผนงาน/งาน ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ เหตุผล 

3 เคหะและชุมชน 

/ไฟฟา้ถนน 

โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเจรญิเมอืง  

ตัง้แตถ่นนบุญวาทย์ถึงถนนทิพยช์า้ง  

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเจรญิเมอืง 

ตัง้แตถ่นนบุญวาทย์ ถึงถนนทิพยช์า้ง โดยท าการ รือ้ผิว

คอนกรีตพมิพล์ายเดิมออก แลว้ปูพื้นผิวถนนใหม่ กว้าง

ประมาณ  8.00 - 9.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 

138 เมตร ปรับปรุงทางเท้า กวา้งประมาณ 0.70 - 3.00 เมตร 

หรือตามสภาพ ความยาวท้ังสองข้างทางประมาณ 276 เมตร 

ปรับปรุงดวงโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครล าปาง 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2564 หน้าท่ี 9 ล าดับท่ี 3 

   - ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ส านักการชา่ง)  

3,363,000 อยู่ระหว่าง

การก าหนด

ราคากลาง 

4 เคหะและชุมชน    

/สวนสาธารณะ    

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร 

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร  

โดยท าการปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์หนา้เวที ปรับปรุงเวที 

ระบบน้ า ระบบไฟฟา้ สนามเด็กเล่น ก่อสร้างน้ าพุ ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์โดยรอบ ก่อสร้างหลังคาลานแอโรบิกหนา้สระน้ า  

และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   

และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 5/2564 หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี 8 

   - ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ส านักการชา่ง) 

9,000,000 อยู่ระหว่าง

การจัดท า

แบบรูป

รายการ 
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ล าดับ แผนงาน/งาน ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ เหตุผล 

5 เคหะและชุมชน 

/สวนสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสวนประตูเวยีง 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะสวนประตูเวยีง โดยท าการ

ปรับปรุงระบบน้ าพุ บา้นตน้ไม้ ห้องน้ า สนามเปตอง ภูมทัิศน์โดยรอบ 

และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ  

ครัง้ท่ี 5/2564 หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 7 

  - ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส านักการช่าง) 

2,300,000 อยู่

ระหว่าง

การ

ก าหนด

ราคา

กลาง 

6 เคหะและชุมชน/ 

สวนสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวัดล าปาง 

(สวนจีน) 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัด

ล าปาง (สวนจีน) โดยท าการปรับปรุงร้ัว ประตูทางเขา้ – ออก       

ป้ายช่ือสวน ศาลาพักผ่อน ห้องน้ า สถานีออกก าลังกาย ระบบน้ า 

ระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง ภูมิทัศน์โดยรอบ และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครล าปาง 

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ    

ครัง้ท่ี 5/2564 หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 4 

  - ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส านักการช่าง) 

6,200,000 อยู่

ระหว่าง

การจัดซื้อ   

จัดจ้าง 

7 เคหะและชุมชน/

สวนสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงลานและพื้นท่ีโดยรอบศาลหลักเมือง 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานและพื้นท่ีโดยรอบศาลหลักเมือง  

โดยท าการปรับปรุงลานหน้าศาลหลักเมือง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า     

รางระบายน้ า ภูมิทัศน์โดยรอบ และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครล าปาง 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ  

ครัง้ท่ี 5/2564 หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี 9 

  - ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ส านักการช่าง) 

1,500,000 อยู่

ระหว่าง

การจัดซื้อ   

จัดจ้าง 
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ล าดับ แผนงาน/งาน ชื่อโครงการ งบประมาณ เหตุผล 

 

8 เคหะและ

ชุมชน/ 

สวนสาธารณะ 

เครื่องตัดตน้ไม้ แบบบรรทุกบนรถเคลื่อนท่ี  

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดตน้ไม้ กิ่งไม ้และหญ้าข้าง

ทาง วางอยู่บนรถบรรทุก 6 ล้อ มรีะบบไฮดรอลิคภายในตัว 

โดยระบบไฮดรอลคิขับเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ ขนาดไม่นอ้ย

กว่า 18 กิโลวัตต์ มีชุดแขนและหัวตัดตน้ไม้ กิ่งไม ้และหญ้า

ข้างทาง ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถตัดต้นไมแ้ละ 

กิ่งไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดได้ไมน่อ้ยกวา่ 100  

มลิลเิมตร แขนตัดสามารถยกสงู-ต่ าได้และยื่นเข้า-ออกได้ 

ด้วยระบบไฮดรอลิค จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,500,000 

บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) 

- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น     

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มถิุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเตมิ 

ครัง้ท่ี 5/2564 หนา้ที่ 27 ล าดับท่ี 7 

- ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักการช่าง) 

4,500,000 อยู่ระหว่างการ

ก าหนดรายละเอยีด

คุณลักษณะ(TOR) 

และประมาณราคา

กลาง 

1. เนื่องจากเป็นงาน 

ระบบท่ีจะต้องท าสืบ 

ราคาจากผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านเทคนิค 

เฉพาะทาง 

2. ทางบริษัท ห้าง

ร้านยังไมไ่ด้แจ้ง

ราคามาเพื่อ

ประกอบเป็นขอ้มูล

จัดท าราคากลาง 

9 เคหะและ

ชุมชน/ 

สวนสาธารณะ 

เครื่องย่อยต้นไม ้กิ่งไม้ แบบเคลือ่นท่ี 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยอ่ยตน้ไม้ กิ่งไม ้แบบเคลือ่นท่ี 

เครื่องยนต์ดเีซล ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 70 กิโลวัตต ์สตารท์ด้วย

ไฟฟา้ พร้อมหางลากจูงและขาค้ ายันแบบปรับระดับได้ มี

ความสามารถในการย่อยกิ่งไมไ้ด้ไม่น้อยกวา่ 3.5 ตัน เศษไม/้

ชั่วโมง สามารถท าการย่อยกิ่งไมข้นาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสดุ

ได้ไม่น้อยกวา่ 200 มิลลเิมตร มท่ีอส าหรับพน่เศษไมท่ี้ถูกยอ่ย

แลว้ ออกทางดา้นบนของเครื่อง โดยสามารถหมุนได้รอบตัว 

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500,000 บาท   

(ตามราคาในท้องถิ่น)  

  - เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิ 

ครัง้ท่ี 5/2564 หน้าท่ี 27 ล าดับท่ี 8  

  - ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัการชา่ง) 

2,500,000 อยู่ระหว่างการ

ก าหนดรายละเอยีด

คุณลักษณะ(TOR) 

และประมาณราคา

กลาง 

1. เนื่องจากเป็นงาน 

ระบบท่ีจะต้องท าสืบ 

ราคาจากผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านเทคนิค 

เฉพาะทาง 

2. ทางบริษัท ห้าง

ร้านยังไมไ่ด้แจ้ง

ราคามาเพื่อ

ประกอบเป็นขอ้มูล

จัดท าราคากลาง 
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ล าดับ แผนงาน/งาน ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ เหตุผล 

10 เคหะและชุมชน/ 

สวนสาธารณะ 

 เครื่องดูดและยอ่ยใบไมเ้คลื่อนท่ี  

  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดและยอ่ยใบไม้

เคลื่อนท่ี เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไมน่อ้ยกว่า 3.5 

กิโลวัตต ์มีความสามารถสูงสดุในการท างานได้   

ไมน่อ้ยกว่า 0.8 กโิลเมตรตอ่ชั่วโมง สามารถย่อย

ใบไมใ้ห้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดไม่เกิน       

5 มิลลเิมตร มีถุงเก็บเศษใบไมท่ี้ย่อยแล้วมขีนาด

ความจุไมน่อ้ยกวา่ 200 ลิตรจ านวน 1 เคร่ือง   

เป็นเงิน 400,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)  

  - เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134           

ลงวันท่ี 9 มถิุนายน 2558  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-

2565) เพ่ิมเตมิคร้ังท่ี 5/2564 หน้าท่ี 27 ล าดับท่ี 9        

- ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักการช่าง) 

400,000 อยู่ระหว่างการก าหนด

รายละเอยีด

คุณลักษณะ(TOR) และ

ประมาณราคากลาง 

1. เนื่องจากเป็นงาน

ระบบท่ีจะต้องท าสืบ

ราคาจากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคนิคเฉพาะทาง 

2. ทางบริษัท ห้างรา้น

ยังไม่ได้แจ้งราคามา

เพื่อประกอบเป็นข้อมูล

จัดท าราคากลาง 

11 เคหะและชุมชน/ 

ไฟฟา้ถนน 

เครื่องท าความสะอาดผิวแรงดนัสูง 

  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าความสะอาด

ผิวแรงดันสูง ชนดิบรรทุกบนเทเลอร์ ลากจูง 

เครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกวา่ 13 แรงมา้            

มชีุดฉีดน้ าแรงดันสูงแบบหมุน 360 องศา          

มถีังบรรจุน้ า มขีนาดความจุไมน่อ้ยกว่า       

1,000 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง                        

เป็นเงิน 500,000 บาท  

(ตามราคาในท้องถิ่น)  

  - เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134            

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-

2565) เพ่ิมเตมิ  ครัง้ท่ี 5/2564  

หนา้ที่ 27 ล าดับท่ี 10  

- ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้ (ส านักการช่าง) 

500,000 อยู่ระหว่างการก าหนด

รายละเอยีด

คุณลักษณะ(TOR) และ

ประมาณราคากลาง 

1. เนื่องจากเป็นงาน

ระบบท่ีจะต้องท าสืบ

ราคาจากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคนิคเฉพาะทาง 

2. ทางบริษัท ห้างรา้น

ยังไม่ได้แจ้งราคามา

เพื่อประกอบเป็นข้อมูล

จัดท าราคากลาง 
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ล าดับ แผนงาน/งาน ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ เหตุผล 

โครงการท่ีได้รับอนุมัตจิากสภาเทศบาลนครล าปาง ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประจ าป ี2564 (วันจันทร์ท่ี 30 สิงหาคม 2564) 

12 เคหะและชุมชน/ 

ไฟฟา้ถนน 

โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบ้านเชยีงราย 

ตัง้แตบ่ริเวณขว่งนครถึงถนนทิพยช์า้ง 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบ้าน

เชยีงราย ตั้งแต่บริเวณขว่งนคร ถึงถนนทิพยช์า้ง      

โดยท าการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กวา้งประมาณ 

11.00 - 13.00 เมตร หรอืตามสภาพ ยาวประมาณ 220 

เมตร หนา 0.05 เมตร ปรับปรุงทางเท้า กวา้งประมาณ 

0.50 - 1.60 เมตร ความยาวท้ังสองข้างทาง    

ประมาณ 460 เมตร ปรับปรุงระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง  

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 5/2564 หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 2 

   - ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้ (ส านกัการชา่ง) 

3,000,000 อยู่ระหว่าง

การจัดท า

แบบรูป

รายการ 

13 เคหะและชุมชน/ 

สวนสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่น

ภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานอเนกประสงค์และ

สนามเด็กเล่นภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง โดยท า

การปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้างประมาณ  

15 เมตร ยาวประมาณ 25 เมตร ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 

ขนาดกว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 16 เมตร 

พร้อมเครื่องเล่นเด็ก และงานอืน่ ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครล าปาง 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 6/2564 หน้าท่ี 33 ล าดับท่ี 4 

   - ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้ (ส านกัการชา่ง) 

350,000 อยู่ระหว่าง

การจัดท า

แบบรูป

รายการ 

  รวมเป็นเงิน 43,113,000  
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี

ความจ าเป็นต้องต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา

ท้องถิ่น ได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...”  

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน           

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 13 

โครงการ เป็นเงินจ านวน 43 ,113,000 บาท(สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็น

ระยะเวลาหน่ึงปี ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 

เชญิครับ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตติเรื่องกันเงินในโครงการ

ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ทั้งหมด 13 โครงการ เป็นเงินสี่สิบสามล้านกว่าบาท ในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องดี

เพราะฝ่ายบริหารจะได้มีเวลาในการท างาน ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบมาก

ยิ่งขึ้น เพราะว่าก่อนเราจะจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าเรามีขอ้มูลไม่ครบถ้วน และรีบในการจัดซื้อจัดจ้างในการประมูล

ต่าง ๆ ก็อาจจะเกิดปัญหาในภายหลัง ผมอยากจะให้ข้อเสนอแนะหรือให้ข้อสังเกต โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เรื่องของงานสวนสาธารณะ 3 – 4 โครงการ ซึ่งใช้เงินเยอะพอสมควร รายการสวนสาธารณะจะเป็นเรื่อง

ของตน้ไม้ งานตกแตง่ ราคากลางมาตรฐานไม่ค่อยมี เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ก าหนดรูปแบบ ก าหนดวัสดุ 

คุณลักษณะให้ละเอียดให้แม่นย า เพื่อ 1. จะได้ลดข้อขัดแย้งหากมีการประมูลงานได้แล้ว ก็สามารถท างาน

ตามที่ระบุไว้ในแบบได้ ไม่มีข้อขัดแย้งกันตอนท างาน 2. ปัจจุบันนี้คือการจัดซื้อจัดจ้างเป็น e-bidding       

ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มาซื้อเอกสาร และมีการประชุมชี้แจงแบบ ใครดูแบบไม่เข้าใจก็ให้ถาม ซึ่งไม่มีตัวนี ้

เพราะฉะนั้นก็เป็นการเสริมในเรื่องที่ผมบอกว่า ควรจะพิจารณาในการออกแบบ ก าหนดรายการต่าง ๆ ให้

ครบถ้วน อีกเรื่องหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-bidding ปัจจุบันระบบนี้ท าให้ภาครัฐ ส่วนราชการ



59 
 

 

ต่าง ๆ ประหยัดเงิน  เท่าที่รู้ข้อมูลอย่างน้อย ๆ ก็ 10% - 15% เนื่องจากว่าระบบนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่

ผูป้ระกอบการได้รู้จักกัน ได้เห็นหน้ากัน และมีการสมยอมในเรื่องราคา ก็เป็นระบบที่ดี เพียงแต่ว่าผมอยาก

ให้ทางเจา้หนา้ที่ผู้เกี่ยวข้องได้มกีารประกาศอย่างเนิ่น ๆ และอย่างกว้างขวาง ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ออก

หนังสือเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เขามีความช านาญด้านนีเ้พิ่มเติมเข้าไปด้วยจะได้มีผู้รับรู้มากราย จะได้

เข้าสู่ตลาดการแข่งขันด้านราคา ซึ่งถ้าแข่งขันกันอย่างเสรี เทศบาลก็น่าจะมีเงินที่เกิดจากการแข่งขันที่

เกิดขึ้นโดยสุจรติ สว่นนีเ้ราก็ประหยัดเงินกลับเข้ามา ก็คงจะเป็นเงินที่มากอยู่ นี่ก็คือข้อเสนอแนะของผม ก็มี 

13 โครงการ เพราะฉะนั้นที่ผู้บริหารได้บรรยายว่า ล่าช้าจึงต้องมีการกันเงิน ก็มีอยู่หลาย ๆ เหตุผลด้วยกัน 

ก็ขอใหท้ าด้วยความละเอียดถี่ถ้วนที่สุดจึงค่อยมีการจัดซือ้จัดจา้งนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่

ครับ เชิญ นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง วันนี้

ขออภัยที่มาประชุมช้า มีภารกิจหลายอย่าง รวมทั้งเป็นช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ งานเอกสาร งานญัตติ 

งานฎกีา งานเซ็นเช็ค งานค่าใช้จ่าย งานปิดบัญชี งานค่อนข้างจะมาก อย่างไรก็ดีก็ได้ติดตามฟังการประชุม

มาตลอด และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้กรุณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติในญัตติต่าง ๆ ที่คณะ

ผูบ้ริหารได้เสนอมาตอ่ที่ประชุมแห่งนี ้รวมถึงข้อสังเกตก็ดี ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ก็ดีที่เป็นประโยชน์เราก็จะรับไว้

เพื่อที่จะใช้บริหารจัดการของเราด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องกันเงนิ เป็นโครงการที่ใชจ้า่ยเงนิจ านวนมาก ในระยะเวลาที่เราเข้ามาบริหารงานราชการ ในฐานะที่เป็น

คณะผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง ถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 3 เดือนเศษ ยังไม่ถึง 3 เดือนครึ่ง เป็นระยะเวลาที่

ค่อนข้างสั้นมาก แต่ว่าภารกิจข้างหน้าเรามีค่อนข้างเยอะและเวลาที่เหลือในการบริหารราชการท้องถิ่น 

เทศบาลนครล าปางก็เหลืออีกไม่มาก ถ้านับจากวันเลือกตั้งถึงวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 6 เดือน เราก็จะมี

เวลาอีกประมาณ 3 ปีครึ่งเท่านั้นก็จะหมดวาระ หมดสมัยตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นในระยะเวลาอันสั้นนี้ มี

ภารกิจมากมายที่จะต้องช าระสะสาง ที่จะต้องแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาตามนโยบายที่ได้แถลงต่อ

สภานีไ้ปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ซึ่งนโยบายทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้แถลงนโยบายนั้นจะต้องท าให้เสร็จ 

และยังมีเรือ่งราวอีกมากมายที่จะมีโครงการที่จะพัฒนาต่อไป เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ของเราว่า ภายในสิ้น

ปี 2568 ซึ่งเป็นโอกาสครบวาระ 4 ปี เมอืงนครล าปางของเราจะต้องเป็นบ้านที่มคีวามสุขที่สุดของทุก ๆ คน 

ของคนทุก ๆ ช้ัน ทุกประเภท ทุก ๆ วัย จึงเป็นช่วงระยะ เวลาที่ค่อนข้างสั้น และเร่งด่วน ตามที่แถลงใน

นโยบายไว้แล้วว่า เป็นนโยบาย one big leap การก้าวกระโดดที่ค่อนข้างที่จะเป็นก้าวใหญ่ ที่จะต้องเร่งรีบ

เพื่อสร้างบ้านพัฒนาเมืองให้สมบูรณ์แบบที่สุด ในระยะเวลาอันสัน้นีเ้ราได้ท าการพิจารณาและปรับแผนของ



60 
 

 

เราเพื่อที่จะเอาโครงการและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์ของเราที่ก าหนดขึ้น 

ด้วยความเห็นชอบของประชาชนที่ได้เลือกเราเข้ามาเป็นผู้บริหาร ในระยะเวลาสั้น ๆ นี้ เราพิจารณา

โครงการต่าง ๆ มากมาย และเป็นโครงการที่จะสร้างเมืองให้สมบูรณ์แบบที่สุดในช่วงระยะเวลานี้ เราได้

ปรับแผน เราได้เกลี่ยเงิน เราได้กันเงิน เราได้พิจารณาโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการปรับปรุง ฟื้นฟู โครงการ

พัฒนาศักยภาพของเมือง โครงการชีวิตสาธารณะ โครงการสิ่งแวดล้อมที่ดี โครงการวิถีชีวิตของผู้คน 

รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะประสิทธิภาพในการท างานของเทศบาลเรา ในฐานะที่เป็นองค์กรที่จะต้องดูแล

บ้านเมือง ดูแลประชาชนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ ที่ท างาน

เทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ทั้งหมดใน 3 เดือนนี้เราพิจารณาโครงการต่าง ๆ ทั้งประสิทธิภาพการ

ท างาน การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและการพัฒนาศักยภาพของบ้านเมืองเพื่อที่จะให้เห็นผลในระยะเวลาอัน

สั้น ช้าที่สุดภายใน 6 เดือนนี้ก็จะเห็นภาพเมืองที่สว่างไสว สง่างาม และมีความคึกคัก มีชีวิตชีวาในทุกพื้นที่

รอบเมอืงนครล าปาง ทั้งบริเวณต าบลสวนดอก ต าบลสบตุ๋ย และต าบลพระบาท และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบ

ที่สุดในระยะเวลา 6 เดอืน ส าหรับระยะต่อไปเราก็จะเสนอโครงการและแผนงานในระยะเวลา 1 ปีที่เราต้อง

ท า ให้เสร็จอย่าง เร่งด่วน และในปีต่อ ๆ ไปก็จะเสนอโครงการในปีที่ 3 ปีที่ 4 ต่อไป เมื่อระยะเวลาสั้น         

ก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ตามระเบียบของทางราชการได้โดยสมบูรณ์แบบ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง

ขอกันเงินในโครงการต่าง ๆ ค่อนข้างจะมากมาย และในการประชุมสภาครั้งที่ 2 ในสมัยประชุมสภานี้ ก็จะ

ขออนุญาตท่านประธานสภาได้น าเสนอญัตติในการกันเงินอกีจ านวนหนึ่ง รวมแล้วใน 3 เดือนนี้เราพิจารณา

โครงการต่าง ๆ นับเป็นจ านวนเงินร้อยล้านบาท ซึ่งจ านวนนี้ยังไม่ได้ใช้เงินงบประมาณปี  2565 แม้แต่บาท

เดียว และยังไม่ได้ใชเ้งินสะสม นอกจากญัตติที่พิจารณาในการปรับปรุงก่อสร้างฝาย จากฝายยาง เป็นฝาย

พับได้ จ านวนห้าสิบสี่ล้านบาท ซึ่งสภานี้ได้กรุณาอนุมัติไปแล้วในโครงการปรับปรุงศักยภาพแม่น้ าวัง        

ก็นับว่าเป็นสิ่งที่เราท างานค่อนข้างจะรวดเร็ว และเป็นการใช้เงินจ านวนเยอะ เมื่อใช้เงินจ านวนเยอะเราก็

รีบเร่งไม่ได้เพราะเป็นเงินของประชาชน เราต้องใช้เงินด้วยความระมัดระวัง เมื่อเราใช้เงินเยอะแล้วโครงการ

แตล่ะโครงการตอ้งออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ สวยงาม และละเอียดที่สุด เพราะฉะนั้นการท าโครงการต่าง ๆ 

จงึเป็นไปด้วยความระมัดระวัง จึงได้รบกวนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาแห่งนี้ได้กรุณาพิจารณาญัตติ

ต่าง ๆ รวมถึงเรื่องของญัตติกันเงินเพื่อที่จะให้เรามีเวลาท างานด้วยความละเอียดมากขึ้น ขอขอบคุณท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับข้อคิดเห็น ส าหรับข้อสังเกต ตลอดจนได้พิจารณาอนุมัติและให้ความ

เห็นชอบญัตติต่าง ๆ ในที่นี้ เราคณะผู้บริหาร เราจะท างานให้ดีที่สุด เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดีที่สุด 

คุ้มค่าของเงิน  และได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และได้ผลตอบแทนทางสังคม กลับคืนมาสู่บ้านเมือง     

ของเรา ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.11 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักการช่าง จ านวน 13 โครงการ เป็นเงินจ านวน 43,113,000 บาท (สี่สิบสาม

ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 22 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 22 เสียง อนุมัติให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักการช่าง จ านวน 13 โครงการ  

เป็นเงินจ านวน 43,113,000 บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี,     

งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ          

มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือไม่ครับ เชิญครับ เชญิ นายภัทร โลหติกาญจน ์

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง  ผมมีเรื่องอยากจะฝากซึ่งเป็นประเด็นนอกญัตติที่เราพิจารณาไป ผมเชื่อว่าที่ผ่านมา 11 ญัตติที่

พิจารณากันมา ซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการท าบ้านให้มีความสุข อย่างที่ท่านนายกฯ ได้กล่าว และมีการกัน

เงินจ านวน 3 ญัตติ ผมเชื่อว่าบ้านของเราก็จะมีความสุขแล้ว ผมก็อยากจะฝากเรื่องทุกข์บ้างครับ มีอยู่ 4 

เรื่อง เรื่องที่หนึ่ง เรื่องตัดต้นไม้ เป็นเรื่องที่เทศบาลก าลังด าเนินการอยู่พอดี เรื่องตัดต้นไม้หน้าวัดคะตึก  

เชยีงมั่น ต้ังแตบ่ริเวณ 3 แยก ไปจนถึงถนนราชบุตร ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ฝากมาเช่นกัน เรื่อง

ที่สอง เป็นเรื่องตัดต้นไม้เช่นกัน ซึ่งเป็นฤดูฝน ที่เทศบาลได้ไปด าเนินการใน 3 เส้นทาง มีถนนเวียงละกอน 
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ถนนสุเรนทร์ และถนนพหลโยธิน จากการที่ผมได้สังเกตและติดตามก็ปฏิบัติงานได้ดี เป็นที่น่าพอใจของ

ประชาชน แต่ยังมีปัญหาอยู่ว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะตัดเฉพาะฝั่งที่อยู่ติดถนน เข้าใจว่าบางต้นก็ตัดออก

จนหมด แต่ฝั่งที่ติดบ้านเรือนของประชาชนก็มีเสียงอ้างอิงมาว่า ก็ยั งรุกล้ าไปอยู่ ก็จะฝากเรื่องนี้ในการ

พิจารณา อีกเรื่องหนึ่งส าคัญมาก ซึ่งจะกระทบไปยังหน่วยงานอื่นด้วย เช่น ปัญหาไม้เลื้อยขึ้นตามสายไฟ

ครับ ขณะนี้ไม้เลื้อยเติบโตไวมาก ซึ่งเข้าใจว่ามีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจะมีการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคด้วยที่อาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้ ซึ่งเป็นหน่วยแก้ไข ก็ขอฝากผู้บริหารติดตาม พิจารณา ถ้า

ประสานงานได้ก็จะเป็นการด ีปัญหาสุดท้ายคือ เป็นตลาดสดกลางเมืองครับ เป็นตลาดสดในการจับจ่ายซื้อ

ของของประชาชนนะครับ ตลาดหลักเมอืง หรอืตลาดเทศบาล 1 จากการที่ได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้า ปัญหาที่

ส าคัญทีรู่้กันคือ ปัญหานก ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็บ่นอยากจะขอให้เทศบาลระดมแนวทางในการช่วยป้องกันและ

ปรับปรุงและแก้ไขในปัญหาเรื่องนี้นะครับ เพราะอย่างที่ท่านนายกฯ ได้เคยกล่าวไว้ว่าอยากจะท าเมือง

ล าปางให้เป็นนครน่าเดิน ก็อยากจะฝากด้วยครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิครับ เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง มีข้อเพิ่มเติมค่ะ อย่างที่ทราบกันอยู่ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเมืองของ

เรา เพราะฉะนั้นการเขียนเรื่องราวร้องทุกข์เข้ามาทั้งใน page เทศบาลหรือทางระบบ manual จะมีค่อนข้าง

เยอะ ซึ่งส่วนตัวดิฉันเองก็ได้ใชบ้ริการทาง webpage ของเทศบาลในการเขียนเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งในการ

เขียนเรื่องราวร้องทุกข์นี ้ระบบของเทศบาลหน้า page ดีอยู่แล้ว และถ้าสมมุติว่าเทศบาลมีการรับเรื่องราว

ร้องทุกข์นั้น ๆ จะมี sms แจ้งเข้ามาว่า ระบบหรือช่างก าลังด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอยู่ แต่จะขอฝาก

ท่านประธานไปถึงผู้บริหารว่า จะดีกว่านี้ถ้าสมมุติว่า เรื่องราวร้องทุกข์นั้น ๆ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว    

จะมี sms แจ้งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งว่า ค าร้องนี้ ตามหมายเลขนี้ ได้ด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงเสร็จแล้ว คือ

ระบบดีอยู่แลว้ เพียงแตว่่า แจง้มาเพียงครึ่งหนึ่ง แต่อีกครึ่งหนึ่ง บางครั้งผ่านไปสักพักเราก็ไม่ทราบว่าเสร็จ

หรือไม่เสร็จ เราต้องติดตามผลเอง ซึ่งถ้าระบบที่ดีอยู่แล้ว เราเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกนิดหนึ่ง จะสมบูรณ์แบบ

มากเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ

เชญิครับ เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 
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นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง อยากจะฝากถาม กรณีที่อาคารโรงเก็บพัสดุจามจุรี สถานที่ก่อสร้างที่ไหนครับ ผมถามเพื่อน

สมาชิกแล้ว ก็นึกไม่ออกว่าจะสร้างสถานที่ตรงไหน และอีกเรื่องหนึ่งครับ ขอฝากไปถึงฝ่ายบริหารด้วย 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองช่างที่ได้ประสานงานระหว่างผู้รับเหมากับเทศบาลเราไปท าโครงการต่าง ๆ เช่น 

ถนนหนทาง ผมได้รับค าร้องมาจากประชาชนที่สัญจรไปมา ถนนศรีบุญโยงไปถึงวัดว่ามีฝาท่อเสียงดัง

ประมาณสิบกว่าท่อ ผมก็ร้องไปทางกองช่าง กองช่างก็ได้ท าการแก้ไข แต่ผมมาคิดพิจารณาดูแล้ว ความ

จริงอยู่ในระหว่างประกัน กองช่างน่าจะประสานกับผู้รับเหมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กองช่างก็ได้ประสานกับ

ผูร้ับเหมาเพื่อไปซ่อมแซมให้ ณ วันนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ไป

ติดตามผลงาน และผมก็อยากจะขอฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กรณีติดตามงานของฝ่ายบริหาร ช่วย

สอดส่องดูแลใหด้้วย โดยเฉพาะถนน บ่อพัก ผมเห็นบ่อยมากครับที่ผู้รับเหมามีเศษหนิตกลงไปในบ่อพัก เอา

ขึ้นไม่หมด บางครั้งผู้ตรวจรับงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเราอาจจะมองไม่ทั่วถึง เพราะโครงการมีเยอะมาก     

ยิ่งผู้บริหารชุดนี้มีโครงการเยอะแยะมากมาย ผมก็อยากจะฝากสมาชิกสภาของเราเป็นตัวแทนของ

ประชาชนเข้าไปตรวจสอบดูแล และแจ้งข่าวก็จะให้ผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไขโดยฉับพลันนะครับ กรณีถนนพระ

แก้ว เหมือนที่ท่านสมาชิกอภิปรายเมื่อสักครู่ว่า การท าถนนมีการบดอัดไม่สมบูรณ์แบบ ณ วันนี้ช ารุดแล้ว

นะครับ ยังไม่เกิน 3 ปีนะครับ ช ารุดเป็นบางจุดแล้ว โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้ตัวผม ถนนบ้านดงม่อนกระทิง ซอย 

4/10 ทรุดแล้วครับ แค่ปีกว่า ๆ ผมก็แจ้งช่างให้บอกผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไขแล้ว ก็ขอฝากให้ท่านสมาชิกช่วย

เป็นหูเป็นตา ช่วยกันตรวจสอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิครับ เชญิ นายสามารถ พุทธา 

นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง       

มีชาวบ้านฝากมากราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีและผู้บริหารของเทศบาลนครล าปางที่ได้กรุณาน า

เครื่องจักรกลลงไปปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ริมแม่น้ าวังตรงนาก่วมเหนือ เขตติดต่อนาก่วมใต้ ซึ่งเดิมทีเป็นป่า

หญ้ารกรุงรัง ซึ่งขณะนีใ้นส่วนของทางเทศบาลได้น าเครื่องจักรกลไปท าการปรับพื้นที่ ท าให้พื้นที่ตรงนั้นโล่ง 

ชาวบ้านก็ฝากผมมากราบขอบพระคุณผู้บริหารที่ได้เห็นความส าคัญในเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะตรง

นั้น ที่จะปรับเป็นสวนสาธารณะ อย่างไรก็ตามครับ พอที่ตรงนั้นโล่ง ก็มีชาวชุมชนนาก่วมใต้ได้เรียกร้องมา

อีกว่า บริเวณตรงตลาดนาก่วมใต้เป็นพื้นที่โล่ง สวยงาม พื้นที่นาก่วมเหนือก็สวยด้วย ทุกคนดีใจ แต่มองไป

ฝั่งตรงกันข้ามมีแต่หญ้ารกรุงรัง เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็อยากจะให้ทางเทศบาลได้ใช้เครื่องจักรกลไปช่วย
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ปราบหญ้าฝั่งตรงข้ามให้ด้วยครับ ซึ่งถ้ามองไปแล้วหลายคนก็จะบอกว่าเป็นเขตพื้นที่ของเทศบาลเมือง     

เขลางค ์ซึ่งเราไม่สามารถไปท าได้ แต่ผมฟังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพูดเมื่อเช้านี้ว่า พื้นที่แม่น้ าวัง เป็นพื้นที่

ที่หลายหน่วยงานสามารถร่วมมือกันได้ ผมก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรีว่า 

เป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราท าความร่วมมือ เราจะประสานงานกับทางเทศบาลเมืองเขลางค์ เทศบาลบ่อแฮ้ว 

และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อที่จะจัดการหญ้ารกรุงรังอยู่หน้าบ้านเราให้สะอาด แล้วท าให้แม่น้ าวังดู

ดี เป็นพื้นฐานเบื้องต้นว่า ในโอกาสต่อไปเราจะท าโครงการที่จะพัฒนาแม่น้ าวังให้สวยใส เราจะวางฝาย

ตรงไหน เราจะเห็นชัดนะครับ ก็อยากจะฝากท่านนายกเทศมนตรีช่วยพิจารณาเรื่องนี้ ถ้าเราเป็นหัวหอกใน

การทะลุทะลวงตรงนีใ้ห้โล่งไปก่อน แล้วในอนาคตเราสามารถที่จะปรับเป็นทาง เป็นถนนที่จะเลียบแม่น้ าวัง

ทั้งสองฝ่ังได้ ก็ขอฝากท่านนายกฯ ไว้ ณ ที่นี้ดว้ยครับ ขอบคุณครับ   

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือ   

ไม่ครับ ไม่มีนะครับ ก็ฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ และฝ่ายบริหารจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ 

นายกิตต ิ จิวะสันติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ผมยืนยันว่าทุกความคิดเห็นที่ทุกท่านได้กรุณาเสนอแนะ ผมได้จดบันทึกไว้ จริง ๆ ภารกิจหน้าที่ที่

เราจะต้องดูแลจัดการในพื้นที่ของเทศบาลนครเยอะมาก และที่เคยเรียนตั้งแต่เปิดสภาแรก ๆ ก็คือ เรื่อง

อัตราก าลัง รวมถึงเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ของเราค่อนข้างมีจ ากัด เพราะไม่เคยได้รับการ

เหลียวแล หรือจัดสรรเลยในระยะเวลา 7 – 8 ปีที่ผ่านมา และจังหวะที่งานทั้งหมดประดังเข้ามาพร้อมกันใน

เวลาอันสั้น แต่ก็จะพยายามดูแลให้อย่างทั่วถึง ส าหรับเรื่องที่คุณสมหมายถามเรื่อง โรงเก็บพัสดุจามจุรี 

ไม่ได้อยู่ที่จุฬานะครับ อยู่ที่โรงพัสดุเคนเน็ตเดิม ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้วนะครับ 

วันนีก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น และได้รับฟังทั้งจากสมาชิก ฝ่ายบริหาร และข้าราชการ

ในเทศบาลนครล าปาง ได้ให้ความร่วมมือให้การประชุมวันนี้เป็นไปด้วยดี ผมจะขอก าหนดการประชุมใน

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้เสนอ

ญัตติอีกหลาย ๆ เรื่องให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และจะมีหนังสือแจ้งนัดประชุมส่งไปให้กับทุกท่าน

อีกครั้งหนึ่ง วันนี้ได้ด าเนินการประชุมครบถ้วนตามระเบียบวาระ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ    

ผมขอปิดการประชุมครับ 
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เลิกประชุม  เวลา  17.00 น. 

 

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

(นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

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

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


