รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564
วันพฤหัสบดีท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
ผู้มาประชุม
1. นายนพดล
2. นายสมหมาย
3. นายสุบิน
4. นายวันชนะ
5. นายกรณฐพรครองภพ
6. นายสุพจน์
7. นายนวพัฒน์
8. นางสาวอมลยา
9. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
10. นางรัญจวน
11. นางสาวมทีรา
12. นายภัทร
13. นายจรูญ
14. นายบุญทรง
15. นายวิบูลย์
16. นางสาวพัชรี
17. นายเสริมเกียรติ
18. นายณัฐกิตติ์
19. นายเกษม
20. นายสุคนธ์
21. นายสามารถ
22. นางสาวพิชญาพร
23. นางสาวสรัญญา
24. นายยุทธนา

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

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมบูรณ์

คุรุภากรณ์

รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ลากิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายนิมิตร
2. นายกิตติ
3. นายสุรพล
4. นางสาวดวงเดือน
5. นายจาเนียร
6. นายอนุสรณ์
7. นายนนทวัชร์
8. นายเศรษฐวุฒิ

จิวะสันติการ
จิวะสันติการ
ตันสุวรรณ
ไชยชนะ
ทองกระสัน
สินธุเขียว
แสงเจริญ
จิวะสันติการ

นายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายพีระยศ
3. นางสาวอุษา
4. นายสุนทร
5. นายวิชญ์ศคิ ภัทร์
6. นางสาวจิตลดา
7. นายอนุรักษ์
8. นายสวาท
9. นายสวัสดิ์
10. นางสาวกนกกาญจน์
11. นายมนัสพี

สุขารมย์
วิรัตน์เกษ
สมคิด
จวงพลงาม
วงศ์มณี
เกษสุวรรณ
อุตยานะ
จาปาอูป
แก้วกระจ่าง
พรรณรัตน์
เดชะ

ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา
ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา
นายช่างเขียนแบบอาวุโส
รก.ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

12. ส.ต.ต.หญิงฐิตริ ัตน์
13. นางชัญญานุช
14. นางสาวนริศรา
15. นางอัปสร
16. นางเบญญาภา

คุณชมภู
ทองคา
หงสกุล
หมอมูล
ต้นกันยา
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17. นางสาวสกาวรัตน์
18. นางเลิศลักษณ์
19. นายพิทักษ์
20. นายสมหมาย
21. นายศิริมงคล
22. นายเผื่อน
23. นายไพทัน
24. นายวรพงษ์
25. นายมนัส
26. นางสาวสลิล
27. นางสาวพิมพ์ณารา
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายชนวน
2. นายสรรค์ชัย
3. นายชยพล
4. นางหัทยา
5. นายศรีไร
6. นายคล่อง
7. ร.ต.ต.ประทุม
8. นายบุญแถม
9. นางสาวฉันทนา

จันทร์มาทอง
ทรัพย์รุ่งทวีผล
สิงห์เพ็ง
ปกติ
พรหมมูล
คนขยัน
ใจแก้วแดง
มาลัย
ตาวิกา
อรุณศักดิ์
ทองคา

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เทศกิจ
เทศกิจ
เทศกิจ
เทศกิจ
เทศกิจ
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานประชาสัมพันธ์
คนงานประชาสัมพันธ์
คนงานสารบรรณ

แสงวิจติ ร
มะโนเพรียว
พินธิสืบ
เจียมกุล
พุทธวงค์
จิตเที่ยง
ไหวมาเจริญ
โยธา
เขียวคา

ชุมชนสบตุ๋ย
ชุมชนสบตุ๋ย
ผูส้ ังเกตการณ์
ประธานชุมชนการเคหะนครลาปาง
ประธานชุมชนป่าขาม 2
ประธานชุมชนนาก่วมใต้
ประธานชุมชนเจริญประเทศ
ประธานชุมชนท่าคราวน้อย
ประธานชุมชนบ้านหัวเวียง

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายยุ ท ธนา ศรี ส มบู ร ณ์ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาล
ท่านผู้บริหาร ท่านข้าราชการ พนักงานเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ การประชุมวันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 กระผม นายยุทธนา
ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมแล้ว
มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมจานวน 23 ท่าน ครบองค์ประชุม ก่อนที่จะเริ่มการประชุม ขอกราบเรียนเชิญ
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ท่านประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายนพดล ผดุงพงษ์ ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เพื่อความเป็นสิริมงคล และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชิญครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครล าปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี 2564 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง
ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านหนังสือจากเทศบาลนครลาปาง กรณี
นายกเทศมนตรีนครลาปาง มอบหมายผู้ แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตติ ต่อสภา
เทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา
เทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตอ่านหนังสือจากเทศบาลนครลาปาง กรณี นายกเทศมนตรีนครลาปาง
มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง ดังนี้
หนังสือ
ที่ ลป 52001/4426
สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลาปาง 52100
28 กันยายน 2564
เรื่อง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/88 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลาปางกาหนดสมัยประชุม สามั ญ สมัยที่ 3 ครั้ ง ที่ 2
ประจาปี 2564 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อานวยการสานัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รอง
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นายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสานัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภา
เทศบาลนครลาปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายกิตติ
จิวะสันติการ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เลขานุการสภาฯ ได้อ่านหนังสือจาก
เทศบาลนครลาปางให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว บัดนี้ ถึงเวลาตามที่นัดหมายและสมาชิกครบเป็น
องค์ประชุมแล้ว กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 วันนี้เราจะใช้ระเบียบวาระการ
ประชุมฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ ที่สง่ ให้ทุกท่านแล้วนะครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว
และนายกเทศมนตรีได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลาปาง สมัย ประชุ ม สามั ญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน 2564
นายนพดล ผดุง พงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน
การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมั ยประชุมสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กั น ยายน 2564 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ ไ ขหรือไม่ครับ เชิญครับ
เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ
กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม
- หน้าที่ 16 บรรทัดแรก ข้อความ “โครงการเดิมจะมีงบประมาณแค่ 500,000 บาท” ขอแก้ไขเป็น
“โครงการเดิมจะมีงบประมาณ 5,000,000 บาท” ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไหม
ครับ ไม่มีนะครับ ตามที่นายสุคนธ์ อินเตชะ ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 16 บรรทัดแรก ข้ อ ความ
“โครงการเดิมจะมีงบประมาณแค่ 500,000 บาท” ขอแก้ไขเป็น “โครงการเดิมจะมีงบประมาณ 5,000,000
บาท” สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 18 เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ ม มี ม ติ เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
- หน้าที่ 16 บรรทัด แรก ข้อความ “โครงการเดิมจะมีงบประมาณแค่ 500,000 บาท” แก้ไขเป็น
“โครงการเดิมจะมีงบประมาณ 5,000,000 บาท”
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุ ม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 โปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง รับรองรายงานการประชุม 21
เสียงครับ
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มติที่ประชุม ที่ป ระชุม มีม ติรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลาปาง สมั ย ประชุ ม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม

3.1 โดย นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ข้อ 3.1
โดย นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
นายกเทศมนตรี เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ซึ่ง
ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นมา โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครลาปาง ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูล และรับฟัง
ความคิด เห็นจากประชาชนเข้าใจในการจัดระเบีย บชุมชนต่าง ๆ จานวน 43 ชุมชน ในเขตเทศบาลนคร
ลาปางนั้น ได้อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้วได้มีการกล่าวแก่ประชาชนในชุมนุมต่าง ๆ ว่า
ระเบียบบังคับให้เทศบาลจาเป็นต้องจัดระเบียบ แบ่งแยกชุมชน ให้เกิดชุมชนใหม่ขึ้นมาอีก โดยนาเสนอข้อดี
ว่า ชุมชนจะได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางเทศบาลได้มากขึ้น การกล่าวเช่นนี้อาจสร้างความเข้าใจผิด
ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ได้ ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
แต่เมื่อพิจารณาแล้ว ระเบียบนั้นมุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
โดยเห็นควรให้จัดตัง้ คณะกรรมการชุมชนขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
โดยถ้าไม่มเี หตุอันสมควร หรือจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เทศบาลก็ไม่จาเป็นต้องแบ่งแยกชุมชนแต่อย่างใด
และระเบียบในข้อ 5 วรรคท้าย ก็ระบุว่า การดาเนินการดังกล่าวนั้นต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ในชุมชนนั้น ๆ ด้วย ซึ่งก็มีประชาชนส่วนหนึ่งในทุก ๆ ชุมชนที่ไม่ได้รับทราบถึงการประชุมและชี้แจงในเรื่องนี้
ของทางเทศบาลฯ เลยแต่อย่างใด
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ดั ง นั้ น ขอนายกเทศมนตรี ไ ด้ต อบกระทู้ ถ าม และให้ ค วามกระจ่ า งแก่ ป ระชาชนในเขต
เทศบาลนครล าปางทุ ก ชุ ม ชนให้ ไ ด้ รั บ ทราบว่ า เทศบาลต้ อ งการที่ จ ะด าเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวนี้ให้ลุล่วงไปอย่างไร จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุก ระทู้ถ ามนี้เข้าสู่วาระการ
ประชุมที่จะมาถึงนี้ดว้ ย
ขอแสดงความนับถือ
ภัทร โลหิตกาญจน์
(นายภัทร โลหิตกาญจน์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญผูบ้ ริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกีย รติทุก ท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี น คร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ผมอยู่สภามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
เกือบ 20 ปี ผมยังไม่เคยเห็นลักษณะของกระทู้ ที่ค่อนข้างกากวม ผมอ่านสามครั้งสี่ครั้ง แล้วก็ให้หลาย ๆ
คนได้ดู ก็ยังไม่ชัดเจนว่า คาถามที่ต้องการระบุเหมือนกระทู้ที่เคยปรากฏขึ้น คือ ต้องการ specific ถึงเรื่อง
อะไร แต่ในเมื่อเป็นการบรรจุเข้ามาในกระทู้ถาม ผมรู้ว่าเป็นเรื่องของการจัดระเบียบของคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล ผมก็จะขออนุญาตเล่าถึงภาพรวมกว้าง ๆ อย่างนี้ว่า เรายังไม่ต้องพูดไปถึงชุมชน ผม
ยกตัวอย่างง่าย ๆ สมมติว่าผมเป็นครูสอนนักเรียน มีนักเรียนในห้องผม 20 คน ผมสามารถบอกได้เลยว่า
เด็ ก ชายคนนี้มี ค วามสามารถพิเ ศษทางด้ านคณิ ตศาสตร์ เด็ก ชายคนนี้ มีค วามสามารถพิ เ ศษทางด้า น
วิทยาศาสตร์ คนนีม้ ีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ คนนี้มีความสามารถพิเศษทางด้านสังคม ใน
ขณะเดียวกันถ้าห้องเรียนนี้ถูกขยายขึน้ เป็น 200 คน มีนักเรียน 200 คน ให้ผมดูแล ผมไม่มีทางทราบเลยว่า
200 คนนี้ คนนั้นเป็นอย่างไร ทีนถี้ ้าใน 200 คน เราจัด group มาทีละ 20 คน ๆ แล้วก็มีผู้ช่วยผมแต่ละคนไป
ดูในแต่ละ group ผู้ช่วยในแต่ละ group ก็จะสามารถบอกได้ว่า group นี้ถนัดเรื่องนี้ group นั้นถนัดเรื่องนั้น
อันนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็ง สร้างจุดเด่นในความสามารถของเด็กให้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็กให้
เป็นไปในทิศทางที่เขาชอบที่เขาถนัด นี่เป็นตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาเพื่อจะพูดในเรื่องของชุมชน แนวคิดการ
บริหารจัดการชุมชนก็หลักการเดียวกัน สมมติว่าชุมชนมี 300 ครัวเรือน เราใช้คณะกรรมการชุมชน 9 คน
คนหนึ่งก็ดูแล 20 กว่าหลัง ใน 20 กว่าหลังที่หนึ่งคนดูแล เขาจะสามารถคลุกคลีใกล้ชิด รับทราบปัญหาของ
แต่ละบ้านที่เขาเข้าไปดูแลตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วคณะกรรมการชุมชน 9 คนนี้ เขาก็จะมาคุยกันและจะ
สามารถสะท้อนถึงปัญหาว่า ชุมชนเราต้องการเรื่องนี้เป็นอันดับแรก ชุมชนเราถนัดเรื่องนี้ไหม ถ้าเราถนัด
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เรื่ อ งนี้ เ ราท าโครงการนี้ ไ หม นี่ เ ป็ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน ในขณะที่ ถ้ า ชุ ม ชนมี ข นาดใหญ่
อย่ า งเช่ น นาก่วมใต้หรือสุขสวัสดิ์ ซึ่งมีอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าหลั ง คาเรื อ น ผมตีง่าย ๆ ว่า สมมติว่า 1,500
หลังคาเรือน หนึ่งหลังคาเรือน พ่อ แม่ ลูก อยู่กัน 4 คน 1,500 หลังคาเรือน เท่ากับว่ามีประชากรอยู่ทั้งหมด
6,000 คน ผมถามว่าประธานชุมชน 1 คน จะดูแล 6,000 คน คงเป็นไปไม่ได้ ใช่ไหมครับ ข้อดีของการจัด
ระเบียบการบริหารจัดการชุมชนให้มีขนาดเล็กลง ก็คือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเก็บข้อมูล หรือว่าใน
ภาวะที่เกิดอุทกภัย วาตภัยโรคระบาดอย่างเช่น โควิด สามารถรู้ได้ทันทีเลยว่ามีใครแปลกปลอมเข้ามาใน
ชุมชนในหมู่บ้านของเรา ซึ่งจะทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของงบประมาณจะได้รับการจัดสรร
จากภาครัฐ ซึ่งจะต้องมีการทาประชาคมโดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ถ้าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ผมก็
ถามว่าจะใช้พื้นที่ขนาดไหนถึ งจะจัดประชาคมนี้ได้ อันนี้ก็เ ป็นส่วนของแนวคิด ส่วนที่สองว่ากั นถึงเรื่อง
ระเบีย บ เป็ น หนัง สื อกระทรวงมหาดไทยมาเมื่ อวั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ อย่ างที่ ท่ านได้อ่ า นมาเมื่ อสั ก ครู่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เราเป็นท้องถิ่นเราก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จริงอยู่
ที่เขาไม่ได้กาหนดไม่ได้บังคับ แต่ว่าระเบียบนี้ก็เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชุมชน ในการบริหารชุมชน
เวลาเขาจัด group ชุมชน เขาให้คานึงถึงสภาพพืน้ ที่ จานวนครัวเรือน จานวนประชากร และความสะดวก ใน
การปฏิบัติงานหน้าที่ของเทศบาล ทีนี้ผมถามว่าถ้าเราไม่แบ่ง เทศบาลไม่สามารถทาการคัดเลือกประธาน
ชุมชนได้ ในชุมชนที่มีขนาดใหญ่ เพราะเขาระบุว่าผู้สมัครรับเลือกและผู้ที่จะลงคะแนน จะต้องอยู่ในพื้นที่
เดียวกัน ในชุมชนขนาดใหญ่เราคงไม่สามารถจะหาพื้นที่ให้ชุมชนมารวมกัน ณ จุดนั้นจุดเดียวได้เป็นพัน ๆ
คน เพราะทาไม่ได้ เพราะเทศบาลไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะฉะนั้นแนวทางในการบริหารจัดการ
ก็คือ ต้องทาให้ชุมชนมีขนาดเล็กลง อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมือง หรือเรื่องอะไรที่ไปว่ากัน ไม่ได้สร้าง
ความแตกแยก อันนี้เป็นการขยายชุมชน การบริหารชุมชน การสร้างโอกาสให้ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน นอกจากนั้นแล้วโอกาสที่จะได้รับเงินอุดหนุน งบประมาณจากภาครัฐ ก็ต้องใช้อีกร้อยละ 50 อย่างที่
ผมเรียน ดังนั้นถ้าไม่สามารถบริหารชุมชนให้มีขนาดเล็กก็จะเสียโอกาสในส่วนนี้ไป แนวคิดหรือหลักการ
ก็จะเป็นตามนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ คุณภัทรฯ
มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภั ทร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ก็ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่ได้ตอบกระทู้ถาม แต่ผมก็ขออธิบายต่อไปว่า ที่ผมตั้งกระทู้ผมก็
เข้าใจว่ามีการอธิบายอย่างชัดเจน ว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์จริง ๆ ผมก็คิดว่า คงไม่ได้
กากวมอะไรมากมาย ที่ท่านได้อธิบายว่าจะต้องจัดระเบียบ เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี้ออกมาเป็น
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แนวทาง ก็ คือว่าเจ้าหน้าที่ยังมีก ารแจ้งต่อไป ผมไม่ไ ด้พาดพิงถึงนะครับ ผมพูดว่าเจ้าหน้าที่ก็ จะมีก าร
เลือกตั้งคณะกรรมการภายใน 30 วัน ที่เขาได้แจ้งมาว่า นับตั้งแต่วันที่จะหมดวาระ ซึ่งก็คือวันที่ 25 ที่ผ่าน
มา ซึ่งจะมีการเลือกตั้งภายใน 30 วัน ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยตัวนี้ ในข้อที่ 12 วรรคสอง เมื่อครบ
วาระคณะกรรมการชุมชนตามข้อ 6 เลือกขึน้ ใหม่ภายใน 30 วัน แต่เมื่อมาดูในบทเฉพาะกาล ทุกท่านลองดู
นะครับ ในข้อ 32 เขาได้ระบุว่า “ให้คณะกรรมการชุมชนที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะครบวาระหรือพ้นจากตาแหน่ง แต่ในกรณีที่ไม่มีการกาหนดวาระไว้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกไม่เกิน
หนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ” ผมก็อยากจะถามต่อไปว่า ทางเทศบาลหรือผู้บริหารได้มีการสั่งการ
ใด ๆ หรือศึกษาว่ามีผลกระทบอะไรก่อนไหม ก่อนที่จะเลือกภายใน 30 วัน หรือว่าเราจะให้เวลาไปอีกตาม
ข้อ 32 ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญผูบ้ ริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกีย รติทุก ท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี น คร
ลาปาง ในการดาเนินงานตามขั้นตอนการจัดระเบียบของชุมชน จะมีขั้นตอนอยู่ 6-7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ก็
คือ เราจัดเวทีฝึกอบรมสัมมนาผูน้ าชุมชน ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม ที่ห้องประชุมราชาวดีของเทศบาลนคร
อันนีใ้ ห้รับทราบก่อน และในขั้นตอนที่ 2 ที่ทุกท่านได้เห็นก็คือ มีเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลกองสวัสดิการเข้า
ไปรับฟังความคิดเห็นของผู้นาชุมชนในแต่ละชุมชน ที่เราคิดว่าจะต้องมีการบริหารจัดการ เมื่อทาเสร็จแล้วก็
จะมีขั้นตอนต่อไปก็คือ การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นจากทาง
จดหมายไปรษณีย์ เว็บไซต์ โทรสารของเทศบาล ซึ่งอันนี้กาหนดไว้ที่ 15 วัน ที่ผมจะต้องเรียนชี้แจงเพิ่มเติม
ก็ คื อว่ า การรั บ ฟั ง ความคิด เห็น นี้ ไ ม่ ใ ช่เ ป็ นการลงประชามติ การรับ ฟั งความคิ ดเห็ นก็ คื อ ถ้ าผู้ ใ ดหรื อ
ครัวเรือนใดคิดว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการชุมชนของเทศบาล ก็ให้มาแจ้งที่เทศบาล
ทางเทศบาลก็จะได้ทาการแก้ไขให้ และเมื่อขั้นตอนที่ 3 เสร็จแล้ว ก็จะไปสู่ขั้นตอนที่ 4 คือหลังจาก 15 วัน
เราจะดาเนินการประกาศจัดตัง้ ชุมชน คาดว่าจะดาเนินการตามแผนภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เมื่อ
ประกาศชุมชนแล้ว ขัน้ ตอนที่ 5 ก็คือ เราจะมีการเลือกคณะกรรมการชุมชนใหม่ ในห้วงเดือนพฤศจิกายน
อันนีก้ ็เป็นแผนงานที่วางไว้ แล้วหลังจากนั้นขั้นตอนที่ 6 ก็จะมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน คิด
ว่าจะอยู่ในห้วงเดือนธั น วาคม 2564 และขั้นตอนสุดท้ายก็คือ จะจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการใหม่ อันนีก้ ็เป็นขั้นตอนที่เราวางไว้เพื่อจะดาเนินการตามระเบียบหนังสือสั่ง
การ ส่วนที่ท่านบอกว่า ประชาชนยังไม่ทราบทุกคน นั่นแหละครับที่ผมบอกว่า มันเป็นปัญหาตรงที่ชุมชนที่มี
ขนาดใหญ่ การสื่อสารเข้าไม่ถึง เพราะฉะนั้นบางคนก็จะไม่รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในชุม ชนของตัวเอง
บางครั้งถ้าผมได้ออกไปกับทางเจ้าหน้าที่ คาหนึ่งที่ผมพูดเสมอ ๆ กับผู้นาชุมชนที่ร่วมรับฟังก็คือว่า ส่วน

11
ใหญ่ทุกท่านก็อยู่ในวัยที่มีวุฒิภาวะสูง มีวัยวุฒิสูงแล้ว เป็นรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ปู่ย่า ตายายกันแล้ว เวลารับฟัง
อะไรเบื้องต้น ก็ขอให้ไตร่ตรองและมีวิจารณญาณใช้สติกันว่าเรื่องนี้ใช่หรือไม่ใช่ ขอให้รอทางเจ้าหน้าที่
เทศบาลได้มาทาการชี้แจงแล้วท่านก็รับฟัง ถ้าท่านเห็นว่าดีเป็นประโยชน์กับทางชุมชนก็ยึ ดตามแนวทางนี้
แต่ถ้าท่านเห็นว่าไม่ดีไม่เอา ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่บังคับ เราก็ไม่ต้องประกาศเป็นชุมชน ผมก็ขอเรียนให้ทราบ
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง คุณภัทรฯ มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติม
ไหมครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ก็ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่ได้ตอบกระทู้ถาม ผมก็ไม่มีคาถามต่อแล้วครับ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญั ต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ กั น เงิ น ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง จานวน
20 รายการ เป็นเงินจานวน 2,569,100 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผู ก พั น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครล าปาง จ านวน 20 รายการ เป็ น เงิ น จ านวน
2,569,100 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ
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ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง จานวน 20 รายการ เป็นเงินจานวน
2,569,100 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติก าร นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่อง ขอ
อนุมัติ กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง จานวน 20 รายการ เป็นเงินจานวน 2,569,100 บาท (สองล้านห้าแสน
หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีความ
จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จานวน 20 รายการ เป็นเงินจานวน 2,569,100 บาท (สองล้านห้าแสน
หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
เทศบาลนครลาปางได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ในคราวประชุมสภา
เทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 เมื่อวันจั นทร์ที่ 28 มิถุนายน
2564 แต่เนื่องจากยังไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
20 รายการ เป็นเงินจานวน 2,569,100 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการดาเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อไป เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครลาปางจึงขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาเทศบาลนครลาปางต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้
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ลาดับ
รายการ
1
จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,700 บาท
ประกอบด้วย
1.สานักปลัดเทศบาล
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
จานวน 1 เครื่อง
2.กองคลัง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
จานวน 1 เครื่อง
2
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 27 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท
ประกอบด้วย
1.สานักปลัดเทศบาล
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
จานวน 3 ชุด
2.กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
จานวน 1 ชุด
- แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล
จานวน 2 ชุด
3.สานักการช่าง
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
จานวน 2 ชุด
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
จานวน 1 ชุด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
จานวน 1 ชุด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ
จานวน 1 ชุด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จานวน 2 ชุด
4.สานักการศึกษา
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
จานวน 2 ชุด
- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
จานวน 2 ชุด
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
จานวน 1 ชุด
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
จานวน 1 ชุด
5.กองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
จานวน 6 ชุด
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
จานวน 2 ชุด
3
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 21 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท
ประกอบด้วย
1.สานักปลัดเทศบาล
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
จานวน 5 ชุด
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
จานวน 2 ชุด
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
จานวน 1 ชุด
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
จานวน 1 ชุด

งบประมาณ (บาท)
7,400
เป็นเงิน 3,700 บาท
เป็นเงิน 3,700 บาท
459,000
เป็นเงิน 51,000 บาท
เป็นเงิน 17,000 บาท
เป็นเงิน 34,000 บาท
เป็นเงิน 34,000 บาท
เป็นเงิน 17,000 บาท
เป็นเงิน 17,000 บาท
เป็นเงิน 17,000 บาท
เป็นเงิน 34,000 บาท
เป็นเงิน 34,000 บาท
เป็นเงิน 34,000 บาท
เป็นเงิน 17,000 บาท
เป็นเงิน 17,000 บาท
เป็นเงิน 102,000 บาท
เป็นเงิน 34,000 บาท
462,000
เป็นเงิน 110,000 บาท
เป็นเงิน 44,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท
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รายการ
2.สานักการช่าง

4

5

6

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
จานวน 1 ชุด
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
จานวน 1 ชุด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จานวน 1 ชุด
3.กองคลัง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
จานวน 8 ชุด
4.กองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
จานวน 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 8 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท
ประกอบด้วย
1. สานักการช่าง
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
จานวน 3 ชุด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
จานวน 2 ชุด
2.สานักการศึกษา
- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
จานวน 2 ชุด
3.กองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
จานวน 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 27 เครือ่ ง ๆ ละ 22,000 บาท
ประกอบด้วย
1.สานักปลัดเทศบาล
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
จานวน 10 เครื่อง
2.กองคลัง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
จานวน 3 เครื่อง
3.สานักการศึกษา
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
จานวน 2 เครื่อง
- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
จานวน 3 เครื่อง
4.กองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
จานวน 3 เครื่อง
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
จานวน 2 เครื่อง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
จานวน 1 เครื่อง
5.กองสวัสดิการสังคม
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จานวน 1 เครื่อง
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
จานวน 1 เครื่อง
6.งานตรวจสอบภายใน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 18 เครือ่ ง ๆ ละ 4,300 บาท
ประกอบด้วย
1.สานักปลัดเทศบาล
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
จานวน 5 เครื่อง
2.กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ (บาท)
เป็นเงิน 22,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท
เป็นเงิน 176,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท
240,000
เป็นเงิน 90,000 บาท
เป็นเงิน 60,000 บาท
เป็นเงิน 60,000 บาท
เป็นเงิน 30,000 บาท
594,000
เป็นเงิน 220,000 บาท
เป็นเงิน 66,000 บาท
เป็นเงิน 44,000 บาท
เป็นเงิน 66,000 บาท
เป็นเงิน 66,000 บาท
เป็นเงิน 44,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท
77,400
เป็นเงิน 21,500 บาท
เป็นเงิน 4,300 บาท
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8
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รายการ
- แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล
- แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.สานักการศึกษา
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.กองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท
ประกอบด้วย
1.สานักปลัดเทศบาล
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 23 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
ประกอบด้วย
1.สานักปลัดเทศบาล
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
2.สานักการช่าง
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
- แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.กองคลัง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
4.สานักการศึกษา
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
5.กองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 34 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
ประกอบด้วย
1.สานักปลัดเทศบาล
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ

งบประมาณ (บาท)
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 3 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 8,600 บาท
เป็นเงิน 4,300 บาท
เป็นเงิน 12,900 บาท
เป็นเงิน 8,600 บาท
เป็นเงิน 4,300 บาท
เป็นเงิน 8,600 บาท
เป็นเงิน 4,300 บาท
44,500

จานวน 5 เครื่อง

เป็นเงิน 44,500 บาท
172,500

จานวน 5 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 10 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง

เป็นเงิน 37,500 บาท
เป็นเงิน 7,500 บาท
เป็นเงิน 7,500 บาท
เป็นเงิน 7,500 บาท
เป็นเงิน 75,000 บาท
เป็นเงิน 7,500 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท
85,000

จานวน 3 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง

เป็นเงิน 7,500 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท
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รายการ
2.กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

10

11

12

- แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
3.สานักการช่าง
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.กองคลัง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
5.สานักการศึกษา
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.งานตรวจสอบภายใน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 29 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท
ประกอบด้วย
1.สานักปลัดเทศบาล
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2.สานักการช่าง
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
- แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ
- แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.กองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
- การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
4.กองคลัง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จานวน 1 เครื่อง
ประกอบด้วย
1.กองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท
ประกอบด้วย
1.สานักปลัดเทศบาล
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
2.สานักการช่าง
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

งบประมาณ (บาท)
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 4 เครื่อง
จานวน 9 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 5,000 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท
เป็นเงิน 22,500 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
168,200

จานวน 2 เครื่อง
จานวน 7 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 10 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 6 เครื่อง

เป็นเงิน 11,600 บาท
เป็นเงิน 40,600 บาท
เป็นเงิน 5,800 บาท
เป็นเงิน 5,800 บาท
เป็นเงิน 58,000 บาท
เป็นเงิน 11,600 บาท
เป็นเงิน 34,800 บาท
32,000

จานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 32,000 บาท
18,900

จานวน 1 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง

เป็นเงิน 6,300 บาท
เป็นเงิน 12,600 บาท
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ลาดับ
รายการ
13
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท
ประกอบด้วย
1.สานักปลัดเทศบาล
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.กองคลัง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
14
เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
ประกอบด้วย
1.สานักการช่าง
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.กองคลัง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
15
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง
ประกอบด้วย
1.สานักการช่าง
- แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
16
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท
ประกอบด้วย
1.กองคลัง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
17
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
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ประกอบด้วย
1.สานักการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
ประกอบด้วย
1.กองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
ประกอบด้วย
1.กองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
ประกอบด้วย
1.กองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบประมาณ (บาท)
100,000
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 4 เครื่อง

เป็นเงิน 20,000 บาท
เป็นเงิน 80,000 บาท
34,000

จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 17,000 บาท
เป็นเงิน 17,000 บาท
22,000

จานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 22,000 บาท
10,400

จานวน 4 เครื่อง

เป็นเงิน 10,400 บาท
10,000

จานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 10,000 บาท
6,000

จานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 6,000 บาท
2,800

จานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 2,800 บาท
23,000

จานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 23,000 บาท
รวม

2,569,100

ทั้งนีเ้ ป็นไปตามแบบรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจาเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่แนบมาพร้อมนี้
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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
ความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น ได้อกี ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี...”
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 20 รายการ เป็นเงินจานวน 2,569,100 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ขออนุญาตเรียนชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในญัตติต่าง ๆ ที่ทางคณะผู้บริหารแถลง
ญัตติต่อสภา สาหรับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ ไ ขเพิ่มเติมถึ ง (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ได้บัญ ญั ติไ ว้ว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัตกิ ันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อกี ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” ซึ่งในญัตติที่ทาง
คณะผู้บริหารได้เรียนเสนอต่อสภา และประธานสภาได้นาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมทั้ง 5 ญัตติใน
วั น นี้ เป็ น กรณี ข องการขออนุ มั ติ กั น เงิ น ในงบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง ได้ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการแล้ว แต่ว่ายังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จใน
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ปีงบประมาณ 2564 ได้ เพราะฉะนั้น คณะผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติต่อสภา ให้สภาพิจารณาในการกันเงิน
ต่อไปอีกหนึ่งปี ซึ่งเป็นอานาจพิจารณาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบข้ อ 59 ตามที่ไ ด้เรียนเสนอต่อสภา
จึงเป็นอานาจของสภาพิจารณาต่อไปครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.1
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผู ก พั น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครล าปาง จ านวน 20 รายการ เป็ น เงิ น จ านวน
2,569,100 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 19 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมี มติเ ห็นชอบ 19 เสีย ง อนุ มัติใ ห้ กั น เงิน ในหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ค อมพิว เตอร์ กรณียั งมิไ ด้ ก่ อหนี้ผูก พันในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลาปาง
จานวน 20 รายการ เป็นเงินจานวน 2,569,100 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน),
ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 4 คน
5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 4 รายการ
เป็นเงินจานวน 1,072,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2
ญั ต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติกั น เงิ นในหมวดค่ า ที่ดิ น และสิ่ ง ก่ อสร้ า ง กรณี ยั ง มิ ไ ด้ก่ อ หนี้ ผูก พั น ใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม จ านวน 4 รายการ เป็ น เงิ น จ านวน
1,072,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
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นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมิตร
จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ กั น เงิ น ในหมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 4 รายการ เป็นเงินจานวน
1,072,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติก าร นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญั ตติ เรื่อง ขอ
อนุมัตกิ ันเงินในหมวดค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 4 รายการ เป็นเงินจานวน 1,072,000 บาท (หนึ่ง ล้านเจ็ดหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีกจานวน 4 รายการ เป็นเงินจานวน 1,072,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เหตุผล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลาปาง ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด และอนุมัตใิ ห้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ สาธารณสุ ข และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 และสมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจาก
ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 4 รายการ เป็นเงินจานวน
1,072,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งรายการดังกล่าวยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการ
ต่อไปเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดทาบริการสาธารณะตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาล
นครลาปางเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น เทศบาลนครลาปางจึงขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาเทศบาลนครลาปางต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้
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ลาดับ

แผนงาน/
งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

กรณีที่มีรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1
แผนงานการ หมวดค่าที่ดนิ และ โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเข้าออก
พาณิชย์ /
สิ่งก่อสร้าง/
บริเวณตลาดเทศบาล 4
งานตลาดสด ประเภทค่า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเข้าออก
ก่อสร้างสิ่ง
บริเวณตลาดเทศบาล 4 โดยทาการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.
สาธารณูปโภค
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ยาวประมาณ 35 เมตร
พร้อมประตูเข้าออก และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลาปาง

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผล

350,000

เนื่องจากงานตลาดสด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงว่าไม่มผี ู้ยื่นเสนอโครงการก่อสร้างรั้ว
ค.ส.ล. พร้อมประตูเข้าออกบริเวณตลาดเทศบาล 4
จึงได้ขอความอนุเคราะห์สานักการช่างทบทวนราคา
กลางใหม่อกี ครัง้ ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้ากว่าที่
ได้วางแผนไว้ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 งาน
ตลาดสด ได้เสนอบันทึกขออนุมัติในหลักการ และส่ง
เรื่องให้งานพัสดุ กองคลังดาเนินการจัดจ้างตาม
ระเบียบ ทัง้ นี้อยู่ระหว่างดาเนินการ

กรณีได้รับอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัย สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 (วันที่ 28 มิถุนายน 2564)
2 แผนงาน
หมวดค่าที่ดนิ และ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตงิ านรองนายกเทศมนตรี
126,000 ขณะนีอ้ ยู่ในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยได้รับการ
สาธารณสุข / สิ่งก่อสร้าง/
ประสานจากงานพัสดุ กองคลัง
นครลาปาง ชั้น 3 อาคารกองสาธารณสุขและ
งานบริหาร ประเภทค่าต่อ
ให้ทบทวนแบบรูปรายการเนื่องจากไม่มี
สิ่งแวดล้อม
ทั่วไป
เติมหรือดัดแปลง - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัตงิ านรอง
ผู้เสนอราคา
เกี่ยวกับ
อาคารบ้านพัก
นายกเทศมนตรีนครลาปาง ชัน้ 3 อาคารกองสาธารณสุข
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม โดยทาการรือ้ พรมพื้นเดิม และติดตั้งพืน้
ลามิเนตห้องใหม่ พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 76 ตารางเมตร พร้อม
ติดตัง้ วอลเปเปอร์และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลาปาง
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ลาดับ

แผนงาน/
งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผล

กรณีได้รับอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัย สมัยแรก ครัง้ ที่ 3 ประจาปี 2564 (วันที่ 13 กรกฏาคม 2564)
3 แผนงานการ หมวดค่าที่ดนิ และ โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาแก๊สสุสานไตร
100,000 เนื่องจากงานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการ
ศาสนา
สิ่งก่อสร้าง/
สาธารณสุข ได้ทาบันทึกข้อความ ที่ ลป 52005/3402
ลักษณ์
วัฒนธรรม
ประเภทค่า
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อขออนุเคราะห์สานัก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาแก๊สสุสาน
และ
บารุงรักษาและ ไตรลักษณ์ โดยทาการปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงฝ้าเพดาน
การช่างประมาณการแบบรูปรายการ และกาหนด
นันทนาการ/ และปรับปรุงที่ดนิ ทาหลังคา ครอบบริเวณดาดฟ้า และทาสีบริเวณผนัง
ราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผา
งานศาสนา และสิ่งก่อสร้าง โดยรอบอาคารเตาเผาแก๊ส และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
แก๊สสุสานไตรลักษณ์ และโครงการปรับปรุงผนังอิฐ
วัฒนธรรม
ทนไฟภายในเตาเผาแก๊สสุสานไตรลักษณ์ ทั้งนีอ้ ยู่
ของเทศบาลนครลาปาง
ท้องถิ่น
ระหว่างดาเนินการประมาณการแบบรูปรายการและ
4 แผนงานการ หมวดค่าที่ดนิ และ โครงการปรับปรุงผนังอิฐทนไฟ ภายในเตาเผาแก๊ส
496,000 กาหนดราคากลาง
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ/
งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

สิ่งก่อสร้าง/
สุสานไตรลักษณ์
ประเภทค่า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผนังอิฐทนไฟ ภายในเตาเผาแก๊ส
บารุงรักษาและ สุสานไตรลักษณ์ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง
และปรับปรุงที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น

1,072,000
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59
วรรคหนึ่ ง “ในกรณี ที่ มี ร ายจ่ า ยหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ มี ค วาม
จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี…”
ดังนัน้ ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินในหมวด
ค่า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พัน ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ของกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม จานวน 4 รายการ เป็นเงินจานวน 1,072,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิป รายไหมครับ
เชิญครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง มีส มาชิ ก สภาฯ อยู่ในที่ประชุม
21 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.2 เรื่อง
เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 4 รายการ เป็นเงินจานวน 1,072,000 บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 17 เสียง อนุมัติให้กันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 4 รายการ เป็น
เงินจานวน 1,072,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 4 คน
5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ ผู ก พั น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านั ก การช่ า ง จ านวน 6 รายการ เป็ น เงิ น จ านวน
30,893,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสานักการช่า ง จานวน 6 รายการ เป็นเงินจานวน 30,893,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสน
เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ กั น เงิ น ในหมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักการช่าง จานวน 6 รายการ เป็นเงินจานวน 30,893,000 บาท
(สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้ า พเจ้ า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีน ครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่ อ ง ขออนุมัติ
กันเงินในหมวดค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักการช่าง
จานวน 6 รายการ เป็ น เงิ น จานวน 30,893,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพัน บาทถ้ ว น)
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จานวน 6 โครงการ เป็นเงินจานวน
30,893,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

25
เหตุผล
สานัก การช่าง เทศบาลนครลาปาง ได้รับอนุมัติให้โ อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานสวนสาธารณะ ในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมั ยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 รวมจานวน 6 รายการ เป็นเงิน จานวน 30,893,000 บาท (สามสิบล้าน
แปดแสนเก้ าหมื่ นสามพั นบาทถ้ ว น) แต่เ นื่องจากยั ง ไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผู ก พันให้ แล้วเสร็จได้ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายการดั งกล่า วยั ง มีความจาเป็นต้อ งดาเนินการต่อ ไป เพื่อส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ และเพื่อให้การจัดทาบริการสาธารณะตามภารกิจ
อานาจหน้าที่ของเทศบาลนครลาปางเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น จึงขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาเทศบาลนครลาปางต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้

26
ลาดับ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

1

เคหะและชุมชน ค่าที่ดนิ และ
/สวนสาธารณะ สิ่งก่อสร้าง/
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

2

เคหะและชุมชน ค่าที่ดนิ และ
/ไฟฟ้าถนน
สิ่งก่อสร้าง/
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

3

เคหะและชุมชน ค่าที่ดนิ และ
/ไฟฟ้าถนน
สิ่งก่อสร้าง/
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

รายการ
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา โดยทาการปรับปรุงระบบ
น้า ระบบสุขาภิบาล ห้องน้า สนามเด็กเล่น เวที อาคารภายในสวน ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง ภูมิทัศน์โดยรอบ ปรับปรุงลานน้าพุ ลานบริเวณข่วงนคร ทาสีหอนาฬิกา ติดตัง้
LED wall washer หอนาฬิกา และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง
โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ตั้งแต่บา้ นเลขที่
12/7 ถึงสุดเขตเทศบาลนครลาปาง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ตั้งแต่
บ้านเลขที่ 12/7 ถึงสุดเขตเทศบาลนครลาปาง โดยทาการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างประมาณ 6.60 – 11.50 เมตร หรือตามสภาพยาวประมาณ 1,114 เมตร หนา
0.05 เมตร ปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 0.70 – 1.50 เมตร หรือตามสภาพ
ความยาวสองข้างทางประมาณ 450 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครลาปาง
โครงการปรับปรุงถนนทิพย์ชา้ ง ตั้งแต่ถนนราชบุตร ถึงถนนวังขวา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนทิพย์ชา้ ง ตัง้ แต่ถนนราชบุตร ถึงถนนวังขวา โดยทาการ
เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างประมาณ 7.40 – 11.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาว
ประมาณ 1,248 เมตร หนา 0.05 เมตร ปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 0.50 – 2.50
เมตร หรือตามสภาพ ความยาวสองข้างทางประมาณ 878 เมตร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
7,600,000 สภาเทศบาลอนุมัตใิ ห้
โอนลดเงินงบประมาณ
และโอนไปตัง้ จ่ายเป็น
รายการใหม่ เมื่อวันที่
23 กันยายน 2564
6,135,000 จึงไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

7,358,000

27
ลาดับ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

4

เคหะและชุมชน
/ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง/
ค่าต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

โครงการปรับปรุงห้องทางานส่วนควบคุมการก่อสร้าง สานักการช่าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องทางานส่วนควบคุมการก่อสร้าง สานักการช่าง โดย
ทาการรือ้ ฝ้าเพดาน โคมไฟฟ้า ประตูหน้าต่างอลูมเิ นียมเดิมออก แล้วทาการปูพ้ืน
ห้อง ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตัง้ โคมไฟฟ้า ติดตัง้ ประตูหน้าต่างอลูมเิ นียมใหม่ พร้อม
ตกแต่งภายใน และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง

5

อุตสาหกรรม
และการโยธา/
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง/
ค่าต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

โครงการปรับปรุงห้องทางานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สานักการช่าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องทางานส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สานักการ
ช่าง โดยทาการรือ้ ฝ้าเพดาน โคมไฟฟ้า ประตูหน้าต่างอลูมเิ นียมเดิมออก พร้อมปู
พื้นห้อง ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตัง้ โคมไฟฟ้า ติดตัง้ ตูเ้ ก็บเอกสาร และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง

6

เคหะและชุมชน ค่าที่ดนิ และ
/ไฟฟ้าถนน
สิ่งก่อสร้าง/
อาคารต่าง ๆ

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
1,900,000 สภาเทศบาลอนุมัตใิ ห้
โอนลดเงินงบประมาณ
และโอนไปตัง้ จ่ายเป็น
รายการใหม่ เมื่อวันที่
23 กันยายน 2564
จึงไม่สามารถก่อหนี้
1,900,000
ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครลาปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุกลาง
จามจุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครลาปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุ
กลางจามจุรี โดยทาการก่อสร้างเป็นอาคาร ค.ส.ล. พื้นที่ใช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 400
ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง

6,000,000

รวมทั้งสิ้น

30,893,000

28
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ
59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จาเป็นต้องต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกั นเงินต่อสภา
ท้องถิ่น ได้อกี ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ”
ดั งนั้น ขอได้ โ ปรดนาเสนอต่อ ที่ป ระชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจ ารณาอนุมัติ กั นเงิ น
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักการช่าง
จานวน 6 โครงการ เป็นเงินจานวน 30,893,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง กรณีฝ่ายบริหารเสนอญัตติขอกันเงิน ผมก็เห็นสมควร เพราะการอนุมัติโครงการไปเมื่อครั้งที่
แล้ว คงดาเนินการไม่ทัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นผลดีต่อชาวบ้านและสมาชิกสภาฯ ด้วย ที่จะมีโอกาสเข้าไป
ตรวจสอบการทางานของฝ่ายบริหารและผูร้ ับเหมานะครับ ผมก็ขอฝากเพื่อน ๆ สมาชิกด้วยว่า กรณีที่กาลัง
ก่อสร้างหรือ ดาเนิ น การขอให้สมาชิก ลงไปในพื้นที่ เพื่อจะได้รับ ทราบปัญหาที่ชาวบ้านเขาอาจจะเจอ
อย่างเช่น ทางเท้า ทางขึ้นบ้าน อาจจะผิดรูปแบบที่เขาต้องใช้ในชีวิตประจาวัน ส่วนมากฝ่ายผู้รับเหมาก็จะ
ท าตามแบบ ในเมื่ อ ท าตามแบบแล้ ว อาจจะไปติ ด ขั ด กั บ การใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ของชาวบ้ า นตรงนั้ น
เพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกเข้าไปดู ไปลงพื้นที่ตรงนั้นจะได้รับทราบถึงปัญหา เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาให้ทันท่วงที
และแก้ปัญหาได้ง่าย จากประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนมากจะทาเสร็จแล้ว พอพวกเราเข้าไปก็เจอปัญหาแล้ว
มันแก้ยากครับท่านประธาน ถึงจะอยู่ในระหว่างประกันก็ค่อนข้างจะประสานงานกับผู้รับเหมายาก แต่การที่
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จะไปแก้ไขงานต่าง ๆ ผมจะยกตัวอย่าง อย่างเช่น ถนนบางเส้นอยู่ในระหว่างประกัน แต่ชารุดเสียหายแล้ว
ผมก็โทรสอบถามทางเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่กาลังติดต่อ ระหว่างติดต่อเป็นเดือนก็ยังไม่ได้เลย อันนี้ผมเห็นถึง
ปัญหาข้อบกพร่อง ผมก็เลยอยากจะฝากเพื่อนสมาชิกสภาฯ ว่า ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง เราควรลงไปใน
พื้นที่ เผื่อชาวบ้านเขามีปัญหาจะได้ดาเนินการแก้ไขและสามารถคุยกับผู้รับเหมาได้ และงานก็จะสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
ไม่มีนะครับ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ
นับองค์ประชุมครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
21 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.3
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตกิ ันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสานักการช่าง จานวน 6 รายการ เป็นเงินจานวน 30,893,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสน
เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 17 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 17 เสียง อนุมัติให้กันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักการช่าง จานวน 6 รายการ เป็นเงินจานวน
30,893,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 4 คน
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5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกั นเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักปลัดเทศบาล จานวน 23 รายการ
เป็นเงินจานวน 4,751,200 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบีย บวาระที่ 5 ข้อ 5.4
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักปลัดเทศบาล จานวน 23 รายการ เป็นเงินจานวน 4,751,200 บาท
(สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่ า ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ า ง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักปลัดเทศบาลจานวน 23 รายการ เป็นเงินจานวน 4,751,200
บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สานักปลัดเทศบาล จานวน 23 รายการ เป็นเงินจานวน 4,751,200 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัตกิ ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก จานวน 23 รายการ เป็นเงินจานวน 4,751,200 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
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เหตุผล
ส านั ก ปลั ด เทศบาลเทศบาลนครลาปางได้ รับ อนุมั ติใ ห้ โ อนลดเงิ นงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม
สามั ญ สมั ย แรก ครั้งที่ 2, สมั ย แรก ครั้งที่ 3 และสมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 1 ประจาปี 2564 แต่เนื่องจากยังไม่
สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 23 รายการ เป็นเงิน
จานวน 4,751,200 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรายการดังกล่าวยังมีความ
จาเป็นที่จะต้องดาเนินการต่อไปเพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาลนครลาปาง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลนคร
ลาปางต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีรายละเอียดดังนี้
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ลาดับ

แผนงาน/งาน

2

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

หมวด/ประเภท

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
กรณีได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 (วันที่ 28
มิถุนายน 2564)
1
บริหารงานทั่วไป/ ค่าครุภัณฑ์/
โต๊ะทางานพร้อมตู้ต่อข้าง
77,000 อยู่ระหว่างจัดทา
บริหารทั่วไป
ครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมตู้ต่อข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า (ก)
รายงานขอซื้อหรือจ้าง
สานักงาน
234 (ล) 193 (ส) 75 ซม. แผ่นท็อปบนโต๊ะและแผ่นข้างใช้ไม้อัด 20 มม.
โดยวิธีคัดเลือก
เสริมปิดทั บด้วยโครงไม้ MDF หนา 12 มม. ปิดผิววีเนียร์ เคลือบสี
Polyester แผ่นท็อปมีที่รองเขียนทาจากไม้หุ้มหนัง และมีกระจกนิ รภัย
แผ่นบังหน้าโต๊ะ แผ่นข้างตู้ หน้าบานเลื่อนทาจากไม้ MDF พ่นเคลือบสี
Polyurethane
สี ข าวด้ า น ตู้ต่ อ ข้ า ง มี ลิ้ น ชั ก 3 ลิ้น ชั ก หน้ า บาน
ลิน้ ชักเคลือบสี Polyester จานวน 1 ชุด
ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน

รายการ

โต๊ะทางานพร้อมตู้ต่อข้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมตู้ต่อข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า (ก)
240 (ล) 188 (ส) 75 ซม. แผ่นท็อปบนโต๊ะใช้ไม้อัด 20 มม. เสริมปิดทับ
ด้วยโครงไม้ MDF หนา 12 มม. ปิดผิววีเนียร์ เคลือบสี Polyester มีที่
รองเขียนทาจากกระจกนิรภัย ขนาด 40 x 90 ซม. พ่นสีดา แผ่นข้าง
เสริมโครงด้วยไม้อัด 20 มม. ปิดทับด้วยไม้ MDF ตีขอบข้างโค้งมนปิด
ผิวด้วยวีเนียร์ พ่นเคลือบสี Polyester จ านวน 3 ชุ ด ชุดละ 75,000
บาท

225,000
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ลาดับ
3

แผนงาน/
หมวด/
งาน
ประเภท
บริหารงาน ค่าครุภัณฑ์/
ทั่วไป/
ครุภัณฑ์
บริหาร
สานักงาน
ทั่วไป

4

บริหารงาน ค่าครุภัณฑ์/
ทั่วไป/
ครุภัณฑ์
บริหาร
สานักงาน
ทั่วไป

5

บริหารงาน ค่าครุภัณฑ์/
ทั่วไป/
ครุภัณฑ์
บริหาร
สานักงาน
ทั่วไป

รายการ
เก้าอี้ทางาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 75 (ล) 68 (ส) 115 ซม. โครงที่นั่ง
พนักพิง และที่วางแขนด้านนอกทาจากไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึน้ รูป หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ปิด
ผิวด้วยวีเนียร์ลายไม้พ่นย้อมสีธรรมชาติ เบาะหนังและพนักพิงทาจากฟองน้า Polyurethane
Foam หุ้มด้วยหนัง PU ปรับระดับสูง – ต่า ที่นั่งด้วยโช๊คไฮโดรลิค มีระบบปรับ Back Lock ได้ 3
ระดับ พร้อมล้อเลื่อน จานวน 1 ตัว
เก้าอี้ทางาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 60 (ล) 59 (ส) 114 ซม. โครงเบาะนั่ง
ทาจากไม้วีเนียร์ขึ้นรูป หนา 12 มม. บุฟองน้า Polyurethane Foam หุ้มด้วยผ้าฝ้าย พนักพิงทา
จากโครงเหล็กท่อกลม บุฟองน้า Polyurethane Foam หุ้มด้วยผ้าตาข่าย (MESH) ปรับความสูงที่
นั่งด้วยโช๊คไฮโดรลิค ขาทาจากพลาสติก PP แบบ 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน จานวน 1 ตัว
เก้าอี้ทางาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 65 (ล) 75 (ส) 118 ซม. เบาะนั่งและ
พนักพิงทาจากไม้โครงขึ้นรูป บุฟองน้า Polyurethane Foam หุ้มทับด้วยหนัง PU มีที่วางแขนทา
จากเหล็กชุบโครเมียม ด้านบนบุฟองน้าหุ้ มหนัง PU ปรับความสูงที่นั่งด้วยโช๊คไฮโดรลิค ขาทา
จากเหล็กชุบโครเมียม แบบ 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน จานวน 2 ตัว ตัวละ 5,500 บาท

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
19,000 อยู่ระหว่าง
จัดทา
รายงานขอ
ซื้อหรือจ้าง
โดยวิธี
คัดเลือก
7,000

11,000
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แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

6

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน

7

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

8

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน

9

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน

รายการ

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
โต๊ะทางาน
24,500 อยู่ระหว่างจัดทา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานไม้ปาร์ติเคิ้ลเคลือบผิวเมลามีน หนา 25
รายงานขอซื้อหรือ
มม. ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 120 (ล) 60 (ส) 75 ซม. มีลนิ้ ชักเก็บของ 2 ลิน้ ชัก
จ้างโดยวิธีคัดเลือก
มีกุญแจล็อค จานวน 7 ตัว ตัวละ 3,500 บาท
โต๊ะต่อมุม
2,500
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะต่อมุมไม้ปาร์ติเคิ้ลเคลือบผิวเมลามีน หนา 25 มม.
มีแผ่นชั้นกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 65 (ล) 65 (ส) 75 ซม. จานวน 1 ตัว
เก้าอีท้ างาน
27,000
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ ท างาน ชนิ ด เบาะหนั ง พนั ก พิ ง กลาง ปรั บ
ระดั บ สู ง – ต่ า ด้ ว ยโช๊ค ไฮโดรลิ ค ขาเก้ าอี้ท าจากอลู มิ เนียมแบบ 5 แฉก
พร้อมล้อเลื่อน จานวน 9 ตัว ตัวละ 3,000 บาท
โต๊ะทางานตัวแอล พร้อมเก้าอี้
45,000
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานตัวแอล พร้อมเก้าอี้ จานวน 3 ชุด ชุดละ
15,000 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย
1. โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 160 (ล) 120 (ส) 75 ซม. หน้าโต๊ะทา
จากไม้ปาร์ติเคิ้ล เคลือบผิวเมลามีน ขาเหล็ก พ่นสีดา จานวน 1 ตัว
2. แผ่นต่อมุมทาจากไม้ปาร์ติเคิ้ล เคลือบผิวเมลามีน พร้อมขาเหล็กกลม
ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 80 (ล) 60 (ส) 75 ซม. จานวน 1 ตัว
3. ตู้ไ ม้ ปาร์ ติเคิ้ล แผ่นท็ อปเคลือบผิ วเมลามี น มี 3 ลิ้นชั ก มี ล้อ 4 ล้ อ
ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 41 (ล) 50 (ส) 65 ซม. จานวน 1 ตู้

35
ลาดับ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

10

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน

11

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน

รายการ
4. ที่วางคีย์บอร์ด จานวน 1 อัน
5. ที่วางซีพียู แบบมีล้อ จานวน 1 อัน
6. เก้าอี้ทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 65 (ล) 75 (ส) 118 ซม. เบาะ
นั่งและพนักพิงทาจากไม้โครงขึ้นรูป บุฟองน้า Polyurethane Foam หุ้ม
ทับด้วยหนัง PU มีที่วางแขนทาจากเหล็กชุบโครเมียม ด้านบนบุฟองน้า
หุ้มหนัง PU ปรับความสูงที่นั่งด้วยโช๊คไฮโดรลิค ขาทาจากเหล็กชุบ
โครเมียม พร้อมล้อเลื่อน จานวน 1 ตัว
ชุดรับแขกเบาะหนัง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกเบาะหนัง จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 90 (ล) 60 (ส) 41 ซม. ขาโต๊ะทา
จากไม้ ด้านบนเป็นกระจก จานวน 1 ตัว
2. โซฟา 2 ที่นั่ ง ขนาดไม่ น้อยกว่า (ย) 180 (ก) 70 (ส) 74 ซม.
จานวน 1 ตัว
3. โซฟา 1 ที่ นั่ ง ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า (ย) 75 (ก) 70 (ส) 74 ซม.
จานวน 2 ตัว
ตู้บานเลื่อนกระจก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 1498
(ล) 408 (ส) 877 มม. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น มีกุญแจล็อค จานวน
3 ตู้ ตู้ละ 4,900 บาท

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผล

40,000 อยู่ระหว่างจัดทา
รายงานขอซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก

14,700

36
ลาดับ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

12

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

13

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

14

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน

15

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

16

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน

รายการ

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
ตู้บานเลื่อนทึบ
14,400 อยู่ระหว่างจัดทา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 1498 (ล) 408 (ส)
รายงานขอซื้อหรือ
877 มม. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น มีกุญแจล็อค จานวน 3 ตู้ ตู้ละ 4,800 บาท
จ้างโดยวิธีคัดเลือก
ตู้เก็บเอกสาร
3,000
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้ปาร์ติเคิ้ลเคลือบผิวเมลามีน แบบบาน
เปิดทึบ 2 บาน ภายในมีแผ่นชั้น 1 แผ่น มีกุญแจล็อค ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 80
(ล) 40 (ส) 81 ซม. จานวน 1 ตู้
ตู้เก็บเอกสาร
8,000
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้ปาร์ติเคิ้ลเคลือบผิวเมลามีน ด้านล่าง
แบบบานเปิดทึบ 2 บาน ภายในมีแผ่นชั้น 1 แผ่น มีกุญแจล็อค ด้านบนแบบโล่ง
มีแผ่นไม้ 1 แผ่น ปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า (ก) 80 (ล) 40 (ส) 156 ซม.
จานวน 2 ตู้ ตู้ละ 4,000 บาท
ชั้นเก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น 40 ช่อง
4,900
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น 40 ช่อง มีล้อเลื่อน จานวน 1
ชุด
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
15,600
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม้ปาร์ติเคิ้ล ขนาด (ก) 120 (ล) 60
(ส) 75 ซม. แผ่น TOP หนา 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน มีช่องวาง CPU ด้านล่าง
ซ้าย และมีลนิ้ ชักเก็บของแบบ 2 ลิน้ ชัก ด้านขวาพร้อมกุญแจล็อค จานวน 4 ตัว
ตัวละ 3,900 บาท

37
ลาดับ
17

แผนงาน/งาน
บริหารงาน
ทั่วไป/
บริหารทั่วไป

หมวด/ประเภท

รายการ

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
ค่าครุภัณฑ์/
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Interactive ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิว้
370,000 อยู่ระหว่าง
ครุภัณฑ์โฆษณา - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Interactive ขนาดไม่น้อยกว่า
จัดทารายงาน
และเผยแพร่
85 นิ้ว ระดับความละเอียดของจอภาพ 3840x2160 พิกเซล Touch Screen จานวน 2
ขอซื้อหรือจ้าง
เครื่อง เครื่องละ 185,000 บาท
โดยวิธีคัดเลือก

กรณีได้รับอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564 (วันที่ 13กรกฎาคม 2564)

18

บริหารงาน
ทั่วไป/
บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์
สานักงาน

ผ้าม่าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด สาหรับห้องประชุมเทศบาล
นครลาปาง ดังนี้
1. ห้องประชุมราชาวดี ประกอบด้วย
1) ผ้าม่านทึบ/โปร่งรางลอน 2.53x2.70 ม. จานวน 1 ชุด
2) ผ้าม่านทึบ/โปร่งรางลอน 2.00x2.70 ม. จานวน 1 ชุด
3) ผ้าม่านทึบ/โปร่งรางลอน 4.70x2.70 ม. จานวน 2 ชุด
4) ผ้าม่านทึบ/โปร่งรางลอน 4.60x2.70 ม. จานวน 1 ชุด
5) ม่านเวทีระบบมอเตอร์พร้อมรีโมท 9.60x3.70 ม. จานวน 1 ชุด
2. ห้องประชุมราชพฤกษ์ ประกอบด้วย
1) ม่านจีบทึบ 4.00x2.24 ม. รางเดิม จานวน 1 ชุด
2) ม่านจีบทึบ 2.40x2.24 ม. รางเดิม จานวน 1 ชุด
3. ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ประกอบด้วย
1) ม่านทึบ รางลอน 4.00x2.17 ม. จานวน 2 ชุด
2) ม่านทึบ รางลอน 4.75x2.17 ม. จานวน 1 ชุด

216,600 อยู่ระหว่าง
จัดทารายงาน
ขอซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก

38
ลาดับ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
กรณีได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 (วันที่ 23กันยายน
2564)
19 บริหารงานทั่วไป/ ค่าครุภัณฑ์/
อุปกรณ์สาหรับประชุมทางไกล (Video Conference)
100,000 สภาเทศบาลอนุมัติ
บริหารทั่วไป
ครุภัณฑ์โฆษณา - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับประชุมทางไกล (Video Conference)
ให้โอนลดเงิน
และเผยแพร่
ประกอบด้วย กล้อง VideoConference ลาโพง อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อรับสัญญาณ
งบประมาณและ
ภาพและเสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด
โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เมื่อ
20 บริหารงานทั่วไป/ ค่าครุภัณฑ์/
อุปกรณ์สาหรับประชุมทางไกล (Video Conference) แบบพกพา
40,000 วันที่ 23 กันยายน
2564 จึงไม่สามารถ
บริหารทั่วไป
ครุภัณฑ์โฆษณา - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับประชุมทางไกล (Video Conference)
ก่อหนีผ้ ูกพันได้ทัน
และเผยแพร่
แบบพกพา จานวน 2 ชุด ชุดละ 20,000 บาท
ภายใน
21 บริหารงานทั่วไป/ ค่าครุภัณฑ์/
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระยะใกล้ ระดับไม่น้อยกว่า WUXGA ขนาดไม่
480,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
บริหารทั่วไป
ครุภัณฑ์โฆษณา น้อยกว่า 7,000 Lumens
และเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระยะใกล้ ระดับไม่น้อย
กว่า WUXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 7,000 Lumens พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
22 บริหารงานทั่วไป/ ค่าครุภัณฑ์/
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
400,000
บริหารทั่วไป
ครุภัณฑ์โฆษณา - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
และเผยแพร่
ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 3840x2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า
85 นิว้ พร้อมติดตั้ง จานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 100,000 บาท

39
ลาดับ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

23

บริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง/
ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้ อแปลง และระบบจ่าย
ไฟฟ้า สานักงานเทศบาลนครลาปาง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลง และระบบ
จ่ายไฟฟ้า สานักงานเทศบาลนครลาปาง โดยทาการปรับปรุงระบบ
สายจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22 กิโลโวลต์ ติดตั้งหม้อแปลง
ขนาด 500 เควีเอ ระบบ 3 เฟส ติดตั้ งตู้ควบคุมการจ่ายไฟหม้ อ
แปลงไฟฟ้า (MDB) ภายนอก ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400
เควีเอ (เดิม) งานระบบสายไฟและวัสดุอุปกรณ์ และงานอื่นๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครลาปาง

รวมทั้งสิน้

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
2,606,000 สภาเทศบาลอนุมัติให้โอน
ลดเงินงบประมาณและ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2564 จึงไม่
สามารถก่อหนีผ้ ูกพันได้
ทันภายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

4,751,200

40
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ
59 วรรคหนึ่ง“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จาเป็นต้องต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกั นเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อกี ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี...”
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานัก
ปลัดเทศบาล จานวน 23 รายการ เป็นเงินจานวน 4,751,200 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
บาทถ้วน)ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.4
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักปลัดเทศบาล จานวน 23 รายการ เป็นเงินจานวน 4,751,200 บาท
(สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสีย ง อนุมัติใ ห้ กั นเงิน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่ อสร้าง กรณียังมิได้ก่ อหนี้ผูก พั นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานัก ปลัดเทศบาล จานวน 23
รายการ เป็นเงินจานวน 4,751,200 บาท (สี่ ล้ า นเจ็ ด แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ
ไม่ม,ี งดออกเสียง 6 คน
5.5 ญั ต ติ เรื่อ ง เสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติกั นเงิน ในหมวดค่า ครุ ภั ณ ฑ์ กรณี ยัง มิ ได้ ก่ อ หนี้
ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองคลัง จานวน 1 รายการ เป็นเงินจานวน 125,600 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบีย บวาระที่ 5 ข้อ 5.5
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตกิ ันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของกองคลัง จานวน 1 รายการ เป็นเงินจานวน 125,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาท
ถ้วน) เชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมิตร
จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตกิ ันเงินในหมวดค่ า ครุภัณฑ์ กรณี ยังมิได้ก่อหนี้ผู ก พั น ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของกองคลัง จานวน 1 รายการ เป็นเงิ น จานวน 125,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองคลัง จานวน
1 รายการ เป็นเงินจานวน 125,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้
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หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2564 ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จานวน
1 รายการ เป็นเงินจานวน 125,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
กองคลั ง เทศบาลนครล าปาง ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนลดเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด เป็นเงินจานวน 125,600 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 แต่เนื่องจากยังไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวยังมีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการต่อไปเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงขอ
อนุมัตกิ ันเงินต่อสภาเทศบาลนครลาปางต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้
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ลาดับ

แผนงาน/งาน

หมวด/ประเภท

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผล

กรณีได้รับอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 (วันที่ 23 กันยายน 2564)

1

บริหารงานทั่วไป/ ค่าครุภัณฑ์/
งานบริหารงาน
ครุภัณฑ์
คลัง
โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
สาหรับติดตัง้ ภายในอาคารสานักการช่าง-อาคาร (โซนกองคลัง) ชั้น 1 และ
ชั้น 2 จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 125,600 บาท ประกอบด้วย
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตัง้
ภายในสานักงาน จานวน 9 ตัว
2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) จานวน 2 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)
รวมทั้งสิ้น

125,600.-

125,600.-
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ
59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อกี ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี...”
ดังนั้น ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อพิจารณากันเงินในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองคลัง จานวน 1 รายการ เป็นเงิน
จานวน 125,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.5
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตกิ ันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกองคลัง จานวน 1 รายการ เป็นเงินจานวน 125,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 16 เสียง อนุมัติให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองคลัง จานวน 1 รายการ เป็นเงินจานวน 125,600 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 6 คน
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครล าปาง ท่านประธานครับ ขออนุญาตถ่ายทอดองค์ความรู้ ผมอดีตประธานชุมชน 2 สมัย กรณีที่มี
ระเบียบการขยายชุมชนออกมา ผมต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่อธิบายให้ความชัดเจนและความเข้าใจ
ผมมีประสบการณ์คือเป็นประธานชุมชน 2 สมัย กรณีที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยออกมาที่ว่าชุมชนไหน
มีประชากรหรือว่าครอบครัวเกินสามร้อยกว่าครอบครัว ก็ขอให้ขยายเป็น 2 ชุมชน อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับ
เพราะว่าการดูแลและการรับทราบข้อมูลข่าวสารของประชาชนจะได้ทั่วถึง ผมยกตัวอย่าง อย่างเช่น ชุมชน
บ้ า นดงม่ อ นกระทิ ง มี แ ปดร้ อ ยกว่ า หลั ง คาเรื อ น ประชากรหนึ่ ง พั น เจ็ ด ร้ อ ยกว่ า คน กรณี ถ้ า เราจะท า
ประชาคม หรือประชุมอะไรต่าง ๆ มันไม่มีสถานที่ที่จะรองรับตรงนี้ได้ อันนี้ผมก็มองเห็นถึงประโยชน์ของ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย คือระเบี ย บตัวนี้ออกมาเป็นเจตนาที่ดีต่อประชาชนและเทศบาล กรณีทา
ประชาพิจารณ์หรือขอมติ หรือประชาคม มี ระเบียบออกมาไม่ต่ากว่า 50 - 70% กับประชากรที่อยู่ตรงนั้น
อย่างเช่น ตัวอย่างชุมชนไหนที่มีประชากรเยอะ ๆ การทาประชาคมค่อนข้างจะไม่ได้ หมู่บ้านที่ผมเคยเป็น
ประธานชุมชนมา เรียกประชุม 150 คน ก็ยังยากเลยครับ ถ้าเราใช้ระเบียบเดิมจัดตั้งชุมชนวันนี้โครงการ
ต่าง ๆ จะไม่ได้เลย แล้วเจตนาก็คือโครงการต่าง ๆ จากรัฐบาลที่จะเข้ามา อย่างเช่น กองทุนเงินล้าน ชุมชน
เข้มแข็ง ก็จะเข้ามาเรื่อย ๆ คือเจตนาเขาอยากจะนาเข้ามาเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ ที่มี
ระเบียบออกมาตรงนี้ มีบางชุมชนที่มายื่นหนังสือเพื่อจะไม่ขอแยกชุมชน อันนั้ นผมเข้าใจว่า เขาอาจจะไม่ได้
ทาความเข้าใจกับระเบียบนี้ แต่ระเบียบนีถ้ ้าอ่านดี ๆ ฟังเจ้าหน้าที่ของเราที่ไปพบปะชาวบ้านก็จะได้รู้ถ่องแท้
เลย ว่าระเบียบตัวนีเ้ ป็นประโยชน์ตอ่ ชาวบ้านจริง ๆ ไม่ได้แบ่งแยกชุมชนนะครับ ถ้าดูในเนื้อหาสาระดี ๆ คือ
เป็นการขยายชุมชน กรณีขยายชุมชนก็ยังเป็นชุมชนเดิม เพียงแต่ว่าเรามีคณะกรรมการเพิ่มเติม ถ้าเป็นบ้าน
นอกจะเรียกว่า แบ่งเป็นป๊อก ๆ เป็นคณะกรรมการดูแลแต่ละป๊อก ป๊อกไหนก็จะมีโครงการเข้ามาหนึ่ง
โครงการ อย่างกรณีไทยเข้มแข็งเข้ามา พอทาประชาคมต้องเอาคนในชุมชนนั้น 50% อย่างนี้ เกิดว่าชุมชน
ไหนมีสามร้อยถึงสี่รอ้ ย ก็เอาร้อยกว่าคนมานั่งประชุมกันอย่างนี้ ผมว่ามันเป็นชุมชนเมืองค่อนข้างจะลาบาก
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ถ้าเรามาขยายตรงนี้ อย่างน้อยสองร้อยครัวเรือน ถ้ามาประชาคมก็ประมาณหนึ่งร้อยหรือร้อยสองคน
ก็ผ่านแล้ว สมัยก่อนที่ผมเป็นประธานชุมชนโครงการที่ผ่าน ๆ ไป บางครั้งเจ้าหน้าที่ช่วยบ้างอะไรบ้าง แต่ ณ
วันนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้ยากที่เจ้าหน้าที่จะมาช่วยตรงนี้ เพราะเขาต้องทาตามระเบียบ ถ้าชุมชนไหนไม่มีการ
ขยายอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ ผมว่าขาดโอกาส งบต่าง ๆ ก็จะขาดโอกาสไปหมดเลย ปัญหาสถานที่
ก็ไม่ได้ แล้วชุมชนเมืองจะเชิญเขามานั่งร่วมประชุมทาประชาคม ผมว่าไม่มีเด็ดขาด กลางวันเขาก็ไปทางาน
เสาร์อาทิตย์ก็ต้องดูแลครอบครัว พาครอบครัวไปพักผ่อน ทาช่วงเย็นก็เป็นเวลาพักผ่อน อันนี้ประสบการณ์
ที่ผมเป็นผู้นาชุมชนมา 2 สมัย ก็อยากจะมาอธิบายและทาความเข้าใจตรงนี้ เผื่อสมาชิกที่ไ ม่ได้มาจากผู้นา
ชุมชนอย่างผม ไปทาความเข้าใจกับชาวบ้านไปอธิบายกับชาวบ้านให้เข้าใจถึงโอกาสที่เราจะได้รับตรงนี้
ก็ขอฝากท่านประธานด้วยครับ ช่วยเน้นการประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องตรงนี้ด้วย เพราะว่าจะได้รู้เจตนารมณ์
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการมาให้กับทางเทศบาล ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณสมหมายฯ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติทุก ท่าน กระผม นายสามารถ พุท ธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ต่อด้วยเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ. 2564 ระเบียบ
ฉบับนี้พอประกาศใช้มาแล้ว ผมเชื่อว่าผู้นาก็ ดี ชาวบ้านก็ดียังไม่เข้าใจ วันนี้ผมขออนุญ าตท่านประธาน
นะครับว่า ผมจะชี้ให้เห็นว่าทาไมกระทรวงมหาดไทยถึงประกาศระเบียบฉบับนี้ขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์
มองแบบนี้ครับ ว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ถ้าลาพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือท้องถิ่น ในการที่จะ
ทางานเพื่อที่จะบริการสาธารณะนั้น มัน ไม่เพียงพอ ไม่ทันเหตุการณ์ และมันไม่ครอบคลุม ดังนั้นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ได้เห็นปัญหาของบ้านเมือง ก็เลยประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี้ขึ้นมา
โดยมี อ ารั ม ภบทเบือ้ งต้น ก็คือว่า “โดยที่เป็นการสมควรให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ การบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของ
ตนเอง รวมตลอดถึงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็น
การส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน” จากอารัมภบท
เบือ้ งต้นตรงนีจ้ ะเห็นว่าระเบียบของกระทรวงมหาดไทยต้องการที่จะให้คนที่อยู่ในชุมชนของตนเองลุกขึ้นมา
จัดการตนเอง ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา โดยมีท้องถิ่นเป็นพ่อแม่ แล้วคนในชุมชนต้องลุ กขึ้นมาช่วยเหลือตัวเอง
เพราะเราบอกแล้วว่าทุกวันนีเ้ วลาปัญหาอะไรเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดี เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นก็ดี ไม่สามารถ
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ที่ จ ะด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที เพราะฉะนั้ น ระเบี ย บฉบั บ นี้ อ อกมา ผมมี ค วามเชื่ อ ว่ า
กระทรวงมหาดไทยมีเจตนาที่จะส่งเสริมให้ประชาชนลุกขึ้นมาจัดการแก้ไขปัญหาของตนเอง ระเบียบเขา
ก็เขียนมาเป็นข้อ ๆ ชัดเจน แต่ก็มีผู้นาหลายคนที่ยังไม่เข้าใจ ก็ตีความผิดไป ข้ อ 1 เขาบอกว่า “ระเบียบนี้
เรียกว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564” ซึ่งเป็นระเบียบ
ใหม่ ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พอเป็นระเบียบใหม่คนที่อยู่ในระเบียบเก่า
ก็ยังอิงกับระเบียบเก่าอยู่ ดังนั้น พอกระทรวงมหาดไทยให้เทศบาลใช้บังคับ ก็ต้องอิงตามระเบียบของฉบับ
ใหม่ ในข้อ 2 “ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ” ก็หมายความว่า ตั้งแต่วันที่ 25 ไปเทศบาล
ต้องเอามาประกาศใช้ ผมลงพื้นที่ผมก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะบางชุมชนบอกไม่เอา ไม่แบ่ง ไม่แยก โดยที่ยัง
ไม่ฟังเหตุผลอะไรเลย ตัง้ ป้อมอย่างเดียวคือ ไม่แยก เพราะว่าไปสร้างความแตกแยก ความสามัคคี ผมก็มา
อ่านดูในระเบียบฉบับนี้ ในแต่ละข้อ ๆ ไม่มขี ้อไหนเลยครับบอกว่า แบ่งชุมชน แบ่งเขตการดูแลแล้วจะต้องมา
แบ่งแยกกัน แตกแยกกัน มันไม่มี แต่เขาเขียนไว้ชัดเจนบอกว่า หน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ถ้าเราอ่านไป
มีเอกสารขึ้นจอไหมครับ (ประธาน : ไม่อนุญาตให้ขนึ้ จอ ให้อภิปรายพอสมควรนะครับ) เพื่อที่จะสร้างความ
เข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่า ระเบียบฉบับนี้เป็นระเบียบที่ออกมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับคน
ในชุมชนได้ลุกขึน้ มา ผู้นาชุมชน พี่น้องประชาชนครับ ระเบียบฉบับนี้ถ้าอ่านลึก ๆ เข้าไปจะเห็นว่าคุณสมบัติ
ของคนที่จะมาเป็นคณะกรรมการชุมชนก็ดี คุณสมบัติของคนที่จะมาเลือกคณะกรรมการชุมชนก็ดี เขาเขียน
ไว้ ค่ อนข้ า งจะรัด กุ ม อั น นี้ส่ ง สั ญ ญาณอะไรครั บ ส่ ง สัญ ญาณว่ า ในอนาคตคนที่ จะเข้ ามาท างานตรงนี้
ไม่ ไ ด้ ม าแบบขอไปที ไม่ ใ ช่ น ะครั บ แต่ ว่ า ต้ อ งตามกฎกติ ก า (ประธาน : ช่วยสรุปประเด็ น เลยนะครับ)
เพราะฉะนั้นสรุป ประเด็ นเลยนะครับ ท่านประธาน ผมบอกว่าสัญ ญาณของกระทรวงมหาดไทยฉบับ นี้
เขากาลังบอกว่า ในอนาคตต่อไปบ้านเมืองเราเปลี่ยนไปเยอะ เราเดินหน้ามาเยอะในเรื่องของการกระจาย
อานาจ ในเรื่องของการเมืองภาคพลเมือง ในเรื่องของการที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนท้องถิ่นลุกขึ้นมา
จัดการตนเอง ดังนั้นก็อยากจะสื่อไปยังพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไปข้างหน้านี้ ถ้าหากว่าจะมีผลประโยชน์
อะไรลงมาภายใต้กฎระเบียบฉบับนี้ ก็เปิดโอกาสให้คนหลาย ๆ คน ลุกขึ้นมาทาหน้าที่ของเขา ดูแลคนใน
ละแวกข้างของเขา ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณสามารถฯ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม นายณั ฐ กิ ต ติ์ บรรจงจิ ต ต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ที่ พู ด เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยที่เราคุย ๆ กันอยู่ตอนนี้นะครับท่านประธาน คือผมก็อยู่ในชุมชนที่เขาคุยกันในกรณีนี้
บางชุมชนก็ยังไม่เข้าใจ แต่ชุมชนส่วนใหญ่เขาอยู่กันมาดั้งเดิม เป็นร้อย ๆ ปีครับท่านประธาน ระเบียบนี้คุณจะ
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อ้างอะไรก็ตาม แต่ท้ายของระเบียบเขาบัญญัติไว้ว่า การดาเนิน การตามข้อนี้ ต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ด้วย ผมไม่ได้ว่าระเบียบนี้ไม่ดี คือเป็นระเบียบที่ดี เพื่อที่จะทาให้ชุมชนกระชับขึ้น
และจะได้มกี ารปกครองง่ายขึ้น แต่ชุมชนหลาย ๆ ชุมชนที่เขาเสนอมา และเคยมายื่นเรื่องร้องเรียน เขาบอก
ว่าเป็นการสร้างความแตกแยก อันนี้ที่ผมดู ๆ มา ถนนเป็นถนนตัด พี่เขาอยู่ถนนด้านนี้ น้องเขาอยู่ถนนด้าน
นั้น พอแยกชุมชน เขามีความรู้สึกว่าเป็นการสร้างความแตกแยก แต่ผมเห็นว่ามันไม่ใช่นะครับ เพื่อที่เราจะ
ได้ผลประโยชน์ เหมือนที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายมาว่า จากรัฐบาลหรืออะไร ผมคลุกคลีกับ ชุมชนมาก็ไม่
น้อย ไม่เคยเห็นเงินจากรั ฐ บาลเข้ า มาในช่วงระยะเวลา 10 ปีนี้เลย มีแต่ SML ที่ผ่านมาและจากเงินของเรา
เท่าที่ผมดูของเทศบาลเรา ที่อุดหนุนชุมชนมีอยู่ครั้งเดียวครับ ไม่ทราบว่าปีอะไร ที่ให้ชุมชนละ 100,000
บาท ต่อมา สตง. เขาท้วงติงว่าจ่ายไม่ได้ เราก็ไม่มีสว่ นจ่ายตรงนัน้ มาอีก ในกรณีอย่างนี้ที่ว่าเราไปประชาคม
ที่ท่านว่า 50 - 70% ที่ว่าจะเอาคนมาประชาคมกันและแสดงความคิดเห็นนั้นมันทาไม่ได้ตอนนี้ เพราะเป็น
ช่วงระบาดของโรคโควิด - 19 บางชุมชนเขาคิดว่า เทศบาลไปกดขี่เขา ผมก็พยายามอธิบายหลาย ๆ อย่าง
แต่ว่าความหัวโบราณ ความเก่าแก่ของเขา ที่เขาไปคิดว่าสร้างความแตกแยกความสามัคคีของเขา อย่าง
กรณีนี้ในคาสั่งเขาบอกว่า ให้รับฟังความคิดเห็น ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ เลย ชุมชนนาก่วมใต้ไปแยกเขา 5
ชุมชน เราลดลงมาได้ไหมครับ สัก 2 ชุมชนได้ไหม 3 ชุมชนได้ไหม คือบุคลากรหรือจิตอาสาที่จะทางานมัน
ไม่มคี รับท่านประธาน ทุกวันนี้เวลามีงานศพคนจะกางเต็นท์ยังไม่มีเลยครับ แล้วท่านจะไปแยกชุมชนแบบนี้
แล้ว อสม. ในชุมชนใหญ่ ๆ ที่เขาดูแลด้านนั้นด้านนี้ ถ้าเกิดชุมชนใหม่ขึ้นมาเขาก็ต้องเอา อสม. ในชุมชนเขา
แล้ว อสม. เก่า ๆ จะเอาเขาไปทิง้ ไว้ที่ไหนครับ และอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่ว่า ศาลาอเนกประสงค์ที่จะทางาน
นีจ้ ะใช้ตรงไหนครับ ถ้าเกิดเป็นชุมชนใหม่ข้นึ มามันพอมีไหม ผมฝากไว้เท่านีค้ รับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณณัฐกิตติ์ฯ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง มาพักเรือ่ งชุมชนกันก่อนนะคะ เอาเรื่องใกล้ ๆ ตัวของเราดีกว่า ดิฉันมีเรื่องอยากจะขอฝากท่าน
ประธานไปถึงผู้บริหารพิจารณาด้วย มีทั้งหมดสามเรื่องด้วยกัน เรื่องแรกจะเป็นส่วนต่อเนื่องมาจากการทา
คาร้ อ งที่เราเข้าไปเขี ย นคาร้องใน page ของเทศบาล เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ดิ ฉั น เพิ่ ง ได้ทราบว่า คาร้องใน page
เทศบาลที่เรากรอกข้อมูลเข้าไป แล้วมีการ attached file รูปเข้าไปเพื่อชี้แจงจุดหรือสถานที่ ที่เราต้องการแก้ไข
นะคะ แต่ ใ นความเป็ น จริงเวลาเจ้ า หน้ า ที่ หรือ outsource ที่เขาไปปฏิ บั ติ ง าน เพิ่งจะทราบว่าเขาไม่ได้รับ
ภาพถ่ายที่เรา attached file ลงไปใน web page ด้วย ที่นี้จะมีปัญหาตรงที่ว่า ยกตัวอย่างเช่น ล่าสุดที่เพิ่งได้รับ
โทรศัพท์กลับเข้ามา คือเรื่องการซ่อมหลอดไฟของเสาไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ outsource เขาไม่ทราบจริง ๆ ว่าเสา
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คือต้นไหน ทั้ง ๆ ที่เรามีการถ่ายรูปและระบุตาแหน่งเข้าไปแล้ว แต่ทีนี้ในคาร้องของเทศบาลส่งต่อไปถึง
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่สุดค่ะ เหมือนกับว่าส่งไปแค่คาพูดเฉย ๆ แล้วตาแหน่งเป็นแค่ wording เฉย ๆ แต่ ที
นี้ในส่วนของรูปถ่าย ตาแหน่งที่ระบุที่ชัดเจนส่งไปไม่ถึงเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่หน้างาน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ถ้าเขาโทรกลับมาถึงผู้แจ้งแล้วสามารถระบุตาแหน่งได้ เขาก็ซ่อมแซมแก้ไขตรงนั้นได้ แต่ถ้าเกิดว่าเขาโทร
กลับมาหรือว่าคนที่รอ้ งเรียนหรือแจ้งไปไม่ได้รับโทรศัพท์เท่ากับว่างานตรงนั้นเขาอาจจะไปแก้ไขผิดจุด หรือ
อาจจะไปแล้วไม่ได้ทาตรงนั้น ก็เลยอยากจะขอฝากไปยังผู้บริหารด้วยว่า รบกวนแก้ไขในเรื่องของระบบ
สั่งงานตรงนี้ด้ว ยได้ไ หมค่ะ เพราะว่าตอนเป็นผู้ร้องก็ คือ เราใส่รายละเอีย ดเข้าไปหมดแล้วทั้งภาพถ่าย
ตาแหน่ ง GPS ทุกอย่าง แต่เ จ้ า หน้ า ที่ที่ปฏิบัติงานเขารับข้อมูลได้ไม่หมดค่ะ ทีนี้ก็จะมีกรณีที่ว่าสั่งการคาด
เคลื่อนไป สั่งไปติดกระจกก็ติดผิดตาแหน่ง ผิดมุมที่เราต้องการจริง ๆ หรือที่ชาวบ้านเขาต้องการจริง ๆ
อันนี้ขอเพิ่มเติมในส่วนของภาพถ่ายตรงนี้ไปให้ผู้ปฏิบัติงานหน้างานด้วย ในส่วนของเรื่องที่สอง เกี่ยวกับ
เรื่องของสนามกีฬาเทศบาล 7 ทราบว่าตอนนี้ เทศบาล 7 จะมีโครงการปรับปรุงขนาดใหญ่ แต่ว่าปัจจุบันที่
ไปใช้งานกันอยู่ เนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว ใกล้เข้าฤดูหนาวประมาณหกโมงครึ่งก็มืด
แล้ว ปัญหาเดิม ๆ ที่เกิดขึ้นก็คือ ไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณสวนสาธารณะไม่เพียงพอ คือจะมีหลาย
ประเภทกี ฬาที่ใ ช้บ ริการอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาล 7 แต่จุดไหน ๆ เขาก็ จะมีแสงไฟฟ้าของเขาเอง แต่ทีนี้
สาหรับคนที่ใช้ถนนวิ่งบริเวณรอบ ๆ สนามฟุตบอล บางช่วงจังหวะที่ไฟมันมืด ก็คือมืดจริง ๆ ค่ะ คนที่ใช้
บริการตรงนั้นมองไม่เห็นเลย บางจุดก็ถือว่าเป็นจุดอับจริง ๆ อาจจะรบกวนขอทางผู้บริหารพิจารณาเรื่อง
ของแสงสว่ า งในสนามเป็นแบบชั่ ว คราวก็ได้ หรือจะใช้ spotlight หรือจะใช้ solar cell แบบชั่วคราวไปก่อน
กว่าโครงการที่ทาจะปรั บ ปรุ ง เสร็จอย่างน้อยก็ต้องใช้เ วลาเป็นปี ซึ่งระยะเวลาช่ ว งที่เป็น gap ระหว่างปี
ก็ยังคงมีผู้ไปใช้บริการอยู่ อาจจะต้องขอแก้ไขแบบชั่วคราวไปก่อน ให้สาหรับผู้ที่มาใช้บริการก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องที่สามจะเป็นในส่วนของการมาติดต่อกับเทศบาล ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า พื้นที่ในเทศบาลของเรามี
จากัด โดยเฉพาะในเรื่องของที่จอดรถ ถึงเราจะมีป้ายบอกในส่วนของที่จอดรถสาหรับผู้มาติดต่อราชการ
แล้วก็ตาม แต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะเจอกับตัวดิฉันเอง หรือเพื่อน พี่น้อง ที่เขามาติดต่อกับเทศบาล ปัญหา
หลัก ๆ ที่ทุกคนเจอก็คือ การหาที่จอดรถยากมาก แล้วป้ายที่กันไว้สาหรับผู้มาติดต่อราชการส่วนใหญ่ก็จะ
มีรถจอดเป็นขาประจากันอยู่แล้ว อาจจะรบกวนตรงนี้หน่อยว่า ช่วยเคลียร์ที่จอดให้สาหรับประชาชนที่มาใช้
บริการ ให้มพี ืน้ ที่เพียงพอหรือว่าอย่างน้อย ดิฉันอยากจะขอเสนอว่า เหมือนในสถานที่ราชการบางแห่งหรือ
ในห้างสรรพสินค้า เขาจะมี quick parking zone เพราะตอนนี้การบริการของเทศบาลก็มีความรวดเร็วและ
กระชับขึ้นมาก เราพอจะจากัดสถานที่จอดรถได้ไหมค่ะ ว่าบริเวณนี้จอดได้ไม่เกิน 30 นาที สาหรับผู้ที่มา
ติ ด ต่ อ ไม่ น านแล้วก็ไป ไม่ได้จอดแช่ทั้งวัน ถ้า แบ่ ง โซนแบบนี้ได้ก็คิดว่าน่าจะอานวยความสะดวกสาหรับ
ผูท้ ี่มาใช้บริการตรงนีไ้ ด้เยอะ ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ
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นายนพดล ผดุ ง พงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุ ณ ครั บ คุ ณ สรั ญ ญาฯ ก็ มี
ข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญ นางสาวพัชรี
ลออเลิศลักขณา
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตกลับมาเรื่องของชุมชนอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าจะไม่ซ้าประเด็นเดิมอีกแน่นอนนะคะ ดิฉัน
ขออนุญาตหยิบยกถึงปั ญหาชุมชนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ชุมชนรถไฟนครลาปาง ขออนุญาตท่านประธานใช้
ภาพประกอบค่ะ (ประธาน : อนุญาตครับ) ขอบคุณค่ะ ภาพที่ทุกท่านจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นภาพของแผนผัง
ชุมชนรถไฟ ซึ่งจะมีอาณาเขตที่ค รอบคลุมบริเ วณสถานีรถไฟ อาคารบ้านพัก พนัก งานตลอดจนตลาด
เก๊าจาวและร้านค้าฝั่งถนนประสานไมตรี ฝั่ งถนนธนาคารออมสินโดยด้านตะวันตก ก็คือ ตั้งแต่สามแยก
เก๊าจาวไปทางตะวันออกสุดจนถึงสี่แยกดอนปาน ซึ่ งอาณาเขตเป็นบริเวณที่กว้างมาก ในจุดนี้ท่านประธาน
มองเห็นปัญหาอะไรบ้างค่ะ ดิฉันมองเห็นปัญหาถึงสองประเด็นนั่นคือ ประเด็นที่หนึ่ งในขอบเขตของชุมชนที่
มีพ้นื ที่กว้างมาก โดยชุมชนรถไฟนครลาปางมีจานวนครัวเรือนถึง 553 ครัวเรือน และมีประชากรรวม 596
คน เป็นตัวเลข ณ เดือนเมษายน 2564 ซึ่งในการดูแลและการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะกระจุกตัวอยู่
เฉพาะบริเวณตลาดเก๊าจาวและบ้านพักพนักงานรถไฟเท่านั้น อสม. ทั้งชุมชนก็มีอยู่ 2 คน ซึ่งดิฉันได้ลงพื้นที่
ในบริเ วณสี่แยกดอนปาน ตึกแถวหน้าธนาคารกรุงเทพ ซึ่งจะเป็นร้านค้าบ้านพักที่ติด ๆ กัน ปรากฏว่า
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การจัดตั้งชุมชนรถไฟปี 2544 คือชาวบ้านบริเวณโซนนั้นตั้งแต่น้าพุไปจนถึง
แยกดอนปานไม่รู้เลยว่าตนเองเป็นคนในชุมชนรถไฟด้วย คือไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการดูแล หรือ
สิ่งของอะไรต่าง ๆ ที่ทางภาคราชการได้แจก คือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรจากการที่ตนเองเป็นคนใน
ชุมชนรถไฟเลย นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ดิฉันเห็นด้วยนะคะ หากว่าจะมีการจัดสรรพื้นที่ชุมชนใหม่ เพื่อให้มี
ความใกล้เคียงกับความพร้อมและการมีส่วนร่วมจริงของประชาชนให้เกิดการบริหารการจัดการชุมชนที่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ในประเด็นที่สองพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ตลาด
เก๊าจาวและบ้านพักพนักงานรถไฟน่าเห็นใจมากนะคะ ที่ดิฉันพูดว่าน่ าเห็นใจนั้น คือหลายครั้งที่ดิฉันได้รับ
เรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องที่อาศัยในตลาดเก๊าจาวและพื้นที่บ้านพักรถไฟที่มีความเดือดร้อน โดยเฉพาะ
ถนนหนทางในชุมชนที่ชารุดผุพัง ขออนุญาตเลื่อนภาพที่สองต่อไปนะคะ เป็นภาพของถนนในบ้านพักรถไฟ
ในช่วงเวลาที่ฝนตกหรืออยากจะปรับ ปรุงในส่วนของพื้นที่ลานกีฬาต่าง ๆ ภาพต่อไปนะคะ อันนี้ชาวบ้าน
ก็แก้ ปัญ หากันเองโดยการซื้อดินมาถมหรือภาพต่อ ๆ ไปก็คือ เป็นลานกีฬาต่าง ๆ ที่เ ขาอยากจะมีการ
ปรับปรุงในส่วนของชุมชนตัวเอง แต่ดฉิ ันก็ไม่สามารถช่วยเหลือประสานงานหรือทาอะไรได้เลย ด้วยเหตุผล
ที่วา่ เป็นพืน้ ที่ของการรถไฟ เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ คือที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็ดิ้นรนด้วยตัวเองมา
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ตลอด ไปแจ้งการรถไฟก็ได้รับคาตอบว่างบหมดหรือไม่มีงบประมาณที่จะทาในส่วนนี้แล้ว หรือแม้กระทั่งใน
บ้านพักพนักงานรถไฟที่มีทั้งปัญหาสภาพบ้าน ห้อ งน้าชารุดหรือนกพิราบก่อกวนอะไรต่าง ๆ เขาก็ต้องอยู่
กันไปแบบนั้น หรือแม้แต่หญ้าในชุมชนขึ้นรกรุงรังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงต่าง ๆ สุดท้ายก็ต้องมารวมเงิน
กันเองในละแวกบ้าน 5 – 6 หลัง ว่าให้ไปจ้างคนมาตัดเพราะว่าอยู่ในบ้านพักรถไฟ คือไม่ใช่ถนนสาธารณะที่
เทศบาลจะไปตัดให้ได้ คือดิฉันทราบว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ตอ้ งยอมรับ แต่ในส่วนตัวดิฉันก็รู้สกึ เจ็บปวดรู้สึก
เสียใจในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาเทศบาล แต่เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือหรือทาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นได้เลย คือไม่ได้รับการดูแลโดยเทียบเท่ากับชุมชนอื่น ๆ ที่เราเข้าไปดูแล แต่ว่าในความมืดมิดดิฉัน ก็ยังมี
ความหวังอยู่สองประการด้วยกัน ความหวังที่หนึ่งก็คือในยุคนี้ที่เรามีผู้บริหารที่มีความพร้อมในการร่วมมือ
กับชุมชนภาคีภายนอกต่าง ๆ ทุกระดับ อะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ของเทศบาลดิฉันก็เชื่อว่า
ผู้บริหารชุดนี้จะพยายามที่จะหาแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อที่จะทาให้พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลทุก ๆ
ชุมชนได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน และความหวังที่สองคือ เรามีท่านผู้ว่าการรถไฟที่เป็นคน
ลาปางและท่านก็กาลังจะมีโครงการต่าง ๆ ที่จะพัฒนาในส่วนของบริเวณสถานีรถไฟ แต่ก็จะขอฝากท่าน
ประธานไปถึงท่านนายกเทศมนตรีแ ละทีมผู้บริหารนะคะ ขอให้ได้โปรดนาเรื่องราวปัญหาของผู้ที่พักอาศัย
ในบ้านพักรถไฟนี้ ขอให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้วยไม่ว่าจะเป็นการตั้งงบประมาณหรือตั้งฝ่าย
งานที่จะรับดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคให้กับคนที่พักอาศัยในชุมชนรถไฟ ว่าทางรถไฟจะสามารถช่วยเหลือ
พวกเขาได้หรือไม่ หรือเทศบาลจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนได้
อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ผิดต่อข้อกฎหมายหรือข้อตกลง อาจจะมีการทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาล
กับรถไฟ เพื่อให้ชุมชนเขาได้มีความหวังซักหน่อยนะคะ ว่ามีถึงสองหน่วยงานสาคัญที่ร่ วมมือกันที่จะดูแล
ชุมชนของเขาให้ประชาชนได้มีความสุขได้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้รับสวัสดิการที่ดี เฉกเช่นเดียวกัน
กับชุมชนอื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณมากค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณพัชรีฯ มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้ า นไตรภพ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตท่านประธานขึ้นจอภาพนะครับ (ประธาน : อนุญาตครับ)
ขอบคุณมากครับ เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมการันตีได้เลยว่าไม่มีใครที่จะเคยพูดประเด็นนี้ในสภาแห่งนี้
ที่ผ่านมาผมปรึกษากับคนรอบรอบตัวตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนนี้มา มีคนเบรคผมเยอะมากเลยว่าจะดีเหรอ
สมควรจะพูดเหรอ มันเป็นเรื่องที่รอู้ ยู่แก่ใจแต่ไม่อยากจะพูดหรือเปล่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมรู้สึกว่าในฐานะที่ผม
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เป็ น ตัว แทนของประชาชนผมใช้ เ รื่อ งราวในการศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ป ระมาณสองเดื อน และผมก็ ไ ด้ รั บ ทราบ
ข้อเท็จจริงหลายเรื่องที่จะเกิด ขึ้นต่อไปนี้ ขออนุญาตนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องของการค้าบริก ารทางเพศ
หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าพูดเรื่องการค้าบริการแล้วมันเป็นอย่างไร มันเป็นเรื่องแปลกอย่างไรเหรอ ผมพูด
ตรงนี้ ก่ อนว่ าผมไม่ไ ด้ ต่อต้ านนะครับ ผมไม่ไ ด้ รังเกี ย จหรื อเหยีย ดในการบริก ารทางเพศ แต่ผมก็ ไ ม่ไ ด้
สนับสนุนด้วยเช่นกัน แต่เรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่มีประเด็น เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทาให้เทศบาลเดื อดร้อน
ทั้งเทศบาลได้ อย่างคาพูด ที่เขาบอกว่า เด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาว ทุกท่านมีโทรศัพท์มื อถือ
ของตัวเอง ถ้ามีโอกาสลองดู ก็ได้เข้าไปใน Google พิมพ์คาว่ารับงานลาปาง สิ่งที่เกิดขึ้นคือ อะไรครับ มันจะ
เด้งขึ้นมาแบบนี้ครับ รับงานลาปางเต็มไปหมดเลย อะไรคือรับงานลาปางหลายท่านอาจจะบอกว่าฉันก็รู้
หลายท่ า นอาจจะบอกว่ามันคืออะไร ผมโฟกั ส ประเด็ น นี้เลยครับ ที่ขึ้ น มาบน Platform หรือภาษาไทย
เรียกว่า ทวิตเตอร์ มาดูกันต่อนะครับว่ามันมีผลอย่างไร พอเข้าไปดูสิครับเกิดอะไรขึ้น สาวน้อยหน้าหวาน
บริ ก ารเต็มที่บอกเลข ID มา วันนี้รับสองคิวนะคะ สนใจทักมาโปรพันห้าไม่จากัดอะไรก็สุดแล้วแต่ ทุกท่าน
ก็ยังงงอยู่ว่าแล้วมันยังไงมันมีผลอย่างไรกับเทศบาลนครลาปางของเรา มีผลครับกระบวนการคนเหล่านี้ ผม
ต้องบอกก่อนนะครับว่า นี่คือยุค 2021 อาจจะเป็นเรื่องใหม่สาหรับบางคนว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ๆ
เหรอ เท่ า ที่ ผ มศึ ก ษามาสองเดื อ นมั น มี ก ระบวนการแบบนี้ ค รับ คนใช้ บ ริ ก ารเข้ าไปในโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ประสานงานกับคนคนหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในจังหวัดลาปางด้วยซ้าไป คนคนนี้ก็มีการพูดคุยบอกว่า ผม
ต้องการผู้หญิงหรือดิฉันต้องการผู้ชายมานอนด้วย คนคนนี้เป็นตัวกลางประสานหาคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งผม
ลองแฝงตัวเข้าไป ลองกดติดต่อประสานดูปรากฏว่ามีการส่งรูปกลับมาคือคนพร้อมให้บริการถึง 20 กว่า
คนในแต่ละครั้งแต่ละเจ้า เสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ทางนี้ส่งรูป มาเสร็จตกลงเรียบร้อยส่งกลับไปคนนี้ก็ส่ง
รูปกลับมาหาทางนี้ว่า ตกลงน้องคนนี้พร้อมนะแล้วก็ไปนัดเจอกันในพื้นที่เทศบาลนครลาปาง ยังนะครับยัง
ไม่ถึงจุด climax ที่ผมจะบอกว่าเกิดอะไรกับเทศบาลของเราและมันเสี่ยงอย่างไร สมัยนี้เริ่มเปลี่ยนไปผมจะ
ไม่ focus เลยนะครับ ถ้ า เกิ ด ผู้ ค้ า บริ ก ารเป็นคนในเทศบาลนครลาปาง สาหรับผม ผมมองว่าผมไม่ได้
serious แต่ผม serious เรื่องนีค้ รับ อี ก ประเด็ น หนึ่ ง คือ ผูใ้ ช้บริการติดต่อโดยตรงกับผู้หญิง deal ราคากั น
เรียบร้อย 800, 900, 1,000, 1,200, 1,500 ถึง 2,000 บาท ก็สุดแล้วแต่ที่จะคุยกันแล้วก็ไปนั ด เจอกันที่
โรงแรม ปัญหาเริ่มมาแล้ว ประเด็นที่สองเขามีการนัดเจอกันที่ว่าผู้หญิงคนนี้จะทาการไปเปิดโรงแรมเอาไว้
สามวันห้าวันเจ็ดวันสุดแล้วแต่ แล้วมีหน้าที่นอนรอ ตกลงกันได้ผู้ชายนัดกันตกลงเที่ยงนี้เจอกัน เข้าไปถึง
แล้วไปหาโรงแรม ๆ หนึ่งบอกเบอร์ห้องขึ้นไปหาเสร็จกิจออกมา 1 ชั่วโมง อีกชั่วโมงหนึ่งคนต่อมาเข้าไปต่อ
นี่แหละครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ ถ้าเขาเป็นเพียงผู้หญิงบริการเอาตรง ๆ เลยนะครับในเทศบาลนครลาปาง
หรือคนลาปางผมจะเฉย ๆ และไม่เอาประเด็นนี้มาพูด แต่ผมเจาะไปดูว่าแล้วคนมากมายที่เกือบร้อยคนที่
ขายบริการอยู่ ณ ตอนนี้เขาเป็นใครมาจากไหน ปรากฏว่าก่อนที่เขาจะมาที่ลาปางห้าวันที่แล้วคนเหล่านี้มา
จากพื้นที่เสี่ยงทั้งนั้นเลย บางคนมาจากระยอง สมุทรสาคร กรุงเทพเต็มไปหมด เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งนั้นเลย
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ครับ ภูเก็ตก็มี โดยกระบวนการของคนเหล่านี้ก็คือ เขาจะเวียนจังหวัดไปจังหวัดนี้ จังหวั ดนั้น ล่าสุดมาที่
ลาปางเปลี่ยนหน้ากัน แล้วปัญหาที่นา่ กลัวก็คือ คนเหล่านี้แฝงตัวเองอยู่ตามโรงแรมต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาล
นครลาปางบ้านของเรา ถามผมว่าพวกเขาเหล่านี้มีปัญหาหรือว่าติดโควิดหรือเปล่า ผมตอบได้ว่าผมไม่
ทราบครับว่าเขาติดโควิดหรือเปล่า แต่ถ้าถามผมว่าเสี่ ยงไหมผมพูดได้เต็มปากว่าโคตรเสี่ยงครับ เราอยู่ใน
จุดที่เสี่ยงมากเสี่ยงยังไง ผู้หญิงคนหนึ่งมาจากพื้นที่อื่นมาจากพื้นที่เสี่ยงมาก ๆ ทั้ง ๆ ที่เรากาลังระวังกันอยู่
ทุกวันนี้ มีผู้ชายคนหนึ่งคนลาปางไปใช้บริการเสร็จกิจเรียบร้อยไปหาครอบครัว ครอบครัวไม่รู้เกิดความ
เสี่ยงครับ หรือคนคนหนึ่งไม่มคี รอบครัวแต่สุดท้ายใช้บริการเสร็จกลับเข้ามาอยู่ในสังคมที่ทางานห้องประชุม
แล้ว นึก ภาพครับ ว่ามันไม่ไ ด้ มี แ ค่ ค นเดี ย ว ยกตัวอย่างผู้หญิงคนนี้ วัน นี้ อ ยากได้ เ งิน สัก 9,000 บาท
รับบริการสักหกรอบเจอผู้ชายหกคน สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ (ประธาน : ขอให้สรุปประเด็นเลยนะครับ)
ขออนุญาตท่านประธานนะครับภาพสุดท้ายแล้ว ปัญหาก็คือมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ความเสี่ยง
เกิดขึ้นครับ ดังนั้นนะครับผมจึงขออนุญาตฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหาร ผมเชื่อว่าเทศบาลนครลาปาง
ของเรา มีศักยภาพในการจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้ได้ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิด
ปัญหาได้ไม่มากก็น้อยก็ยังดี ขอบพระคุณมากครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณกรณฐพรครองภพฯ
ที่หวังดีนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรี ย นท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ย้อนกลับมาเรื่องชุมชนอีกสักหน่อยนะคะ เรื่องนีด้ ิฉันเห็นว่าตามที่ทางผู้บริหารได้แจ้งขั้นตอนในการ
ดาเนินการจัดระเบียบชุมชน ตอนนี้เท่าที่เข้าใจนะคะน่าจะอยู่ในช่วงขั้นตอนที่สามที่จะเป็นเรื่องการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งไม่ใช่เป็นการลงมติแต่เป็นการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคนในชุมชน
ต่าง ๆ ก่ อนจะถึงขั้นตอนที่สี่ซึ่งจะเกิ ดขึ้นในเดือนพฤศจิก ายน ที่ตั้งไว้ 16 พฤศจิกายน จะเป็นเรื่องการ
ดาเนินการประกาศจัดตั้งชุมชน แล้วก็ดิฉันเห็นว่าจากแผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการจัดระเบียบชุมชนระหว่ างเดือนสิงหาคมถึง
เดือนกันยายน 2564 ซึ่งได้มกี ารลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริง ๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชน ซึ่งดิฉันเห็นว่าช่วงนั้นที่ลงไป
เก็บข้อมูลยังไม่เป็นช่วงที่ผอ่ นคลายทางด้านมาตรการโควิด ซึ่งก็จะเห็นว่า จากัดจานวนผู้ร่วมประชุมไม่เกิน
20 ท่าน แล้วก็จะเห็นได้ว่า 20 ท่ านนี้ก็จะไม่ครอบคลุมความคิดเห็นส่วนใหญ่ของคนในชุมชนนะคะ ดิฉัน
เห็นว่าหากจะต้องการจัดทาเรื่องนี้จริง ๆ ก็อยากจะให้เกิดการประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจในเรื่องการจัด
ระเบียบชุมชนให้มากกว่านี้ค่ะ และให้มีวิธีการประชาสัมพันธ์คนในชุมชนได้ทราบเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจ
ผิดและการไม่มีส่วนร่วมของคนในชุมชน แล้วก็บัดนี้ถ้าท่านได้ลงไปเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วท่านก็จะทราบ
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เบื้ อ งต้ น แล้ ว ว่ า ชุ ม ชนไหนที่ ต้ อ งการจั ด ระเบี ย บและชุ ม ชนไหนที่ ไ ม่ ต้ อ งการจัด ระเบี ย บ เพราะว่ า การ
ประชาสัมพันธ์ก็จะทาให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน แล้วก็ช่วงนี้ที่ ผ่านมาเป็นช่วงโควิดคนส่วนใหญ่ก็
ไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังและไม่สามารถเสนอความเห็นได้อย่างแท้จริง ดังนั้นในช่วงนี้เห็นว่าก่อนที่จะมาถึง
ในขั้นตอนที่สี่ช่วงวิกฤตโควิดของเราก็ได้รับการผ่อนคลายไปในระดับหนึ่งแล้วจึงเห็นว่า ควรจะลงชุมชน
ประชาสั มพันธ์ และให้คนในชุมชนได้ ท าประชามติใ นการจัดระเบีย บชุมชนในครั้งนี้ด้วยค่ะท่านประธาน
ขอบพระคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณมทีราฯ มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มนี ะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ทุกความคิดเห็นข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกสภาฯ ทุกครั้ง ผมก็จะจดไว้ทุกครั้งนะครับ ว่าอะไรที่
เราจะทาได้ทันทีผมก็จะแยกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วน เรื่องนี้พอชะลอได้ เรื่องนี้พอประวิงได้ก็จะจัดลาดับชั้น
ของงาน สาหรับวันนี้ hot issue คือเรื่ อ งชุ ม ชน ผมว่าในกระทู้ผมก็ได้อธิบายไปค่อนข้างครบและเข้าใจแล้ว
นะครับ ที่ท่านถามเมื่อสักครู่เรายังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการที่สอง ยังไม่ได้ทากระบวนการที่สาม และ
สาเหตุคอื 20 คนก็คืออย่างที่ว่า อยู่ในช่วงที่เป็นมาตรการการจากัดควบคุมพื้นที่ สาหรับของคุณสรัญญาฯ
เรื่อง attached file มาไม่ถึงเจ้าหน้าที่ผมก็รับทราบปัญหานีอ้ ยู่ก็กาลังแก้ไขระบบ เพราะว่าจะมีบ่อยครั้งที่แจ้ง
ว่าซ่อมไฟ เขาก็จะทาเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว แต่จริง ๆ แล้วยังไม่ได้ทา จริง ๆ กระบวนการก็คือเบิกของไป
แล้วแต่วา่ ยังไม่ได้ตดิ ตั้ง ทีน้ีพอของถูกเบิกออกไป process มันยังไม่เสร็จสิ้น คือยังไม่ได้ติดตั้งแล้วเขาไปแจ้ง
ว่าเสร็จแล้วดาเนินการแล้วก็จะเกิดความสับสน ส่วนสนามกีฬาเทศบาล 7 ผมก็ไปใช้อยู่หลาย ๆ ครั้งใน
ตอนเย็น ปัญหาเรื่องไฟเป็นอย่างที่ว่าคือ ระบบส่งกาลังมันไม่พอ ในแผนงานใหม่ที่จะปรับปรุง ก็จะต้องเพิ่ม
หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบภายในทั้งหมด แต่ที่ผ่านมานี้ จริง ๆ ก็เคยให้ไปทา 2 – 3 ครั้ง คือระบบเดิมบางที
ติ ด ไปได้ 4 – 5 วัน ก็ช็อตอีก ก็กาลั ง จะดูว่าจะ link หรือว่าพ่ ว งจากตรงไหนได้ถึงจะเกิดปัญหาน้อยที่สุด
อันนีก้ ็ไม่ได้น่งิ นอนใจก็พ ยายามแก้ ไ ขอย่างเร่งด่วน ในเรื่องของ parking area ใช่ครับมันเป็นปัญหามานาน
ในขณะทีเ่ รากาลั ง ปรับปรุงพื้นที่ข องเทศบาลนครทั้ง office และส่วนของพื้นที่ด้านนอกก็จะถือโอกาสทาไป
พร้อม ๆ กันครับ กาลังดูว่าระบบไหนที่จะดีที่สุด ช่วงที่ผ่านมาเรามีฝนตกเยอะมากในพื้นที่ ก็ทาให้ถนน
หลาย ๆ เส้นมีการชารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ มีน้าท่วมขัง ตลอดช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเองหรือท่านที่
ปรึกษาจาเนียรฯ ท่านที่ปรึกษาชนวนฯ ก็แบ่ง งานกันออกไปดูตามถนนเส้นต่าง ๆ ที่ได้รับการร้องเรียนมา
เส้นไหนที่ตัวพื้นผิวเดิมมันซับเบส ซับเกรดยังดีดาเนินการได้ เราก็ไปทาให้ภายในวันสองวัน แต่ว่าเส้นไหน
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ที่มัน soft เครื่องจักรเข้าไม่ได้ ก็ขอความกรุณาอาจจะต้องช้าหน่อยให้แสงแดดมันดีกว่า นี้ เพราะว่าถ้ายังเป็น
อย่างนี้อยู่แล้วเราเอาหินคลุกไปลงก็จะเลอะเทอะ เละเทะไปใหญ่ ก็มีเอกสารฉบับหนึ่งของคุณเกษมฯ ที่ส่ง
ถึงท่านนายกฯ เรื่องพระบาทหนองหมู ซอย 6 ไปสารวจมาแล้วนะครับ ก็เป็นอย่างที่ผมชี้แจงเมื่อสักครู่ท่าน
นายกฯ ได้ฝากมา ก็ได้ไปดูให้แล้วแต่เครื่องจักรยังเข้าไม่ได้รวมถึงหินคลุกก็ยังดาเนินการไม่ได้ แต่ว่าก็ยังอยู่
ใน list นะครับก็จะดาเนินการให้หลังจากที่ส ภาพอากาศอานวย ทุกข้อคิดเห็นทุกข้อเสนอแนะผม list ไว้ใน
รายการทั้งหมดไม่ได้ปล่อยปละละเลยใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเรื่องของดร.เคนฯ ที่ผมยังไปไม่ถูกครับ ก็กราบ
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ความเห็นชอบในญัตติเรื่องกันเงินมานี้ ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ ตอนนี้
เราก็ประชุมมาถึงเวลา 11 โมง 50 นาที ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้การดาเนินการประชุมเป็นไป
ด้วยความราบรื่นและมีข้อซักถามที่เป็นประโยชน์มากมายสาหรับผู้บริหารที่จะนาไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
เราก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
(ลงชื่อ) ....................................................................
(นายนพดล ผดุงพงษ์)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง

หมายเหตุ

ที่ประชุมสภาฯ ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 วันที่ 30 กันยายน 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
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