
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ ์      รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายสุพจน ์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นายนวพัฒน ์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 9. นางสาวอมลยา เจนตวนชิย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นางสาวมทรีา สัทธาธกิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายจรูญ เตงิจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายวิบูลย ์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 17. นางสาวพัชรี ลออเลิศลกัขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายเสริมเกียรต ิ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายณัฐกติต์ิ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 20. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นายสุคนธ ์ อนิเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  23. นางสาวสรัญญา เจนวานชิกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร) 

 1. นายกิตติ จิวะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 4. นายอนุสรณ์ สนิธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 6. นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 3. นางสาวอุษา สมคิด ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

 4. นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 5. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 6. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 7. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 8. นายสวัสด์ิ แก้วกระจ่าง ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 

 9. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 

 10. นายมนัสพี เดชะ นายช่างเขียนแบบอาวุโส 

   รก.ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 11. ส.ต.ต.หญงิฐติริัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานขนส่ง 

 12. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝ่ายปกครอง 

 13. นางสาววิไล วงศ์พรม หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 14. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานคลัง 

 15. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝ่ายประสานงาน อปท. 

 16. นายศุภชัย วงค์บรรใจ หัวหนา้ฝ่ายนิตกิาร 

 17. นายบุรินทร์ ค าไว หัวหนา้ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 18. นางอัปสร หมอมูล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
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 19. นางเบญญาภา ตน้กันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 20. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวผีล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 21. นายศิริมงคล พรหมมูล เทศกจิ 

 22. นายพิทักษ์ สงิหเ์พ็ง เทศกจิ 

 23. นายอ านาจ ดวงใย เทศกจิ 

 24. นายไพทัน ใจแก้วแดง เทศกจิ 

 25. นายเผื่อน คนขยัน เทศกจิ 

 26. นายวรพงษ์ มาลัย ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ 

 27. นายมนัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 28. นายธีรเดช แก้วเปี้ย พนักงานจ้าง 

 29. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า   คนงานสารบรรณ 

 30. นายณฏฐพล พงษ์สิรินทร์ นักศึกษาฝึกงาน 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      

ท่านผู้บริหาร ท่านข้าราชการ พนักงานเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ การประชุมวันนี้เป็น       

การประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 กระผม         

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ลงชื่อเข้า

ร่วมการประชุมแล้ว มี 20 ท่าน ครบองค์ประชุม ก่อนที ่จ ะ เริ ่ม การประชุม ขอกราบเรียนเชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนพดล  ผดุงพงษ์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริ

มงคล และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชญิท่านประธานครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่  1 ประจ าปี 2564 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง           

ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง  ก่อนเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งประกาศสภาเทศบาลนครล าปางและ

หนังสือจากเทศบาลนครล าปาง กรณีนายก เทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และ

อภิปราย ชีแ้จง หรือแถลงญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง เชิญครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา
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เทศบาลนครล าปาง ขอเรียนแจ้งถึงประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง และหนังสือจากเทศบาลนครล าปาง 

กรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตต ิต่อสภา

เทศบาลนครล าปาง ดังน้ี 

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 4  ประจ าปี 2564 

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

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และ/หรือ

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก ประจ าปี 2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564  

มกี าหนด 30 วัน เริ่มตน้ตัง้แตวั่นที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังความแจ้งแล้วนัน้ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม

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

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

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่

วันที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ประกาศ  ณ  วันที่  17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

นพดล  ผดุงพงษ์ 

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

และหนังสอื 

ที่ ลป 52001/6040            ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

              ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

28  ธันวาคม  2564 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชีแ้จง หรือแถลงญัตติ ตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อา้งถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/125 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 



5 
 

 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี  2564 ในวันพุธที่  29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นัน้ 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 

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

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

ท้องถิ่ น พ .ศ. 2547 แก้ ไขเพิ่ มเติมถึ ง (ฉบับที่  2) พ .ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติ การ 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลง

ข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตต ิ

และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อตอ่ไปนี้ 

1. นายกิตติ จิวะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

นมิติร  จิวะสันตกิาร 

(นายนิมติร  จิวะสันตกิาร) 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึง เรียนแจ้งให้ที่ป ร ะชุม ได้รับ ทราบ จากนี้ไปผมขอน าเรียนต่อท่านประธานฯ ได้ด าเนินการประชุม        

ในครั้งนี้ตามระเบียบวาระเป็นล าดับตอ่ไปครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาล

นครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลนครล าปาง ตามเอกสารที่สง่ให้กับทุกท่านแล้ว  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเตมิไหมครับ เมื่อไม่มี    

ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564      

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564      

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดแก้ไขนะครับ 

เมื่อไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตอ่ไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่  15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 22 

เสยีงครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยวิสามัญ   

สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน รายการโดรน (อากาศยานไร้คนขับ

ส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตอ่ไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 เรื่อง 

เสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน รายการโดรน (อากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ) 

เชิญผู้เสนอญัตติครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนมิติร  จิวะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตติ 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2565 ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน รายการโดรน (อากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพ 

 ทางอากาศ)  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานการรักษา 

ความสงบภายใน รายการโดรน (อากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ) ตามหลักการและเหตุผลดังน้ี 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโดรน (อากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ) จ านวน 1 ล า 

งบประมาณ 70,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)   

เหตุผล 

  ส านักปลัดเทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานการ

รักษาความสงบภายใน เพื่อจัดชื้อโดรน (อากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ) จ านวน 1 ล า  

งบประมาณ 70,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเหตุสาธารณภัยในมุมสูงและระยะไกล        

แต่จากการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะของโดรน (อากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ)  

พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านการบิน และด้านภาพนิ่ง ซึ่งท าให้ลักษณะและคุณภาพ

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อโดรน (อากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ) ของงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณ 

จึงจ า เป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็น
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อ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 

 

  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโดรน (อากาศยานไร้คนขับ

ส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ) บินได้นาน 40 นาที 

บังคับระยะไกลด้วยรีโมทไม่นอ้ยกวา่ 9 กโิลเมตร   

ไม่มีการจ ากัดเขตห้ามบิน กล้องไม่นอ้ยกวา่ 6 K 

video ที่ 30FPS 48 M photo สามารถบินด้วยระบบ 

GPS ใช้ดาวเทียมระบุพิกัดเช่ือมต่อมือถอื (android,iOS) 

เพื่อดูภาพ FPV มีเซ็นเซอรก์ันชนรอบด้าน บินหลบหลีก

สิ่งกดีขวางได้เอง ขึน้ทะเบียนและท าใบอนุญาตบินได ้ 

จ านวน  1 ล า เป็นเงิน  70,500 บาท  

(ตามราคาในท้องถิ่น) 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น        

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6/2564 หน้าที่ 50  ล าดับที่ 5         

(ส านักปลัดเทศบาล) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโดรน (อากาศยานไร้คนขับ

ส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ) บินได้นานไม่น้อยกว่า 40 

นาท ีบังคับระยะไกลด้วยรีโมทไม่น้อยกวา่ 9 กโิลเมตร   

กล้องไม่นอ้ยกวา่ 6 K video ที่ 30FPS ภาพนิ่งไม่นอ้ย

กว่า 20 ล้านพิกเซล สามารถบนิด้วยระบบ GPS   

ใช้ดาวเทียมระบุพิกัดเช่ือมต่อมือถือ (android,iOS)   

เพื่อดูภาพ FPV มีเซ็นเซอรก์ันชนรอบด้าน บินหลบหลีก

สิ่งกดีขวางได้เอง ขึน้ทะเบียนและท าใบอนุญาตบินได ้ 

จ านวน 1 ล า เป็นเงิน 70,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น             

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6/2564 หน้าที่ 50 ล าดับที่ 5   

(ส านักปลัดเทศบาล) 

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่แนบมาพร้อมน้ี   

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

พ.ศ. 2563 ข้อ 29 “การแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ  

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น” 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน รายการโดรน (อากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว

ข้างต้น 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถอื 

       (ลงชื่อ)   นิมิตร  จิวะสันตกิาร   ผู้เสนอ 

       (นายนิมิตร  จิวะสันตกิาร) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบคุณครับท่านรองนายกฯ    

ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในญัตตินี้ กระผมขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้องดว้ยครับ เชิญครับ      

 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ส าหรับในญัตตินี้เป็นกรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ในงบลงทุน ซึ่งเป็น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ท าให้คุณลักษณะ หรือคุณภาพของครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 จึงเป็น

อ านาจพิจารณาอนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปาง ตามญัตติที่ทางขณะผู้บริหารน าเสนอต่อสภาแล้ว     

ขอเรียนชีแ้จงระเบียบเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตอ่ไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านเลขานุการฯ มสีมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไมม่ ีก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองคป์ระชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

22 ท่าน ครบองคป์ระชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.1 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน รายการโดรน (อากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ)

สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 19 เสยีงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มีนะครับ นอกนัน้งดออกเสียง 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 19 เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน รายการโดรน (อากาศยาน

ไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 3 คน 

 5.2 ญัตติ เรื ่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนน

เลียบแม่น้ าวังฝั่งซ้ายตั้งแต่ชุมชนบ้านดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ าวังฝั่งซ้ายตั้งแต่

ชุมชนบ้านดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย เชิญผู้เสนอญัตติครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนมิติร  จิวะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตติ 

เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนนเลยีบแมน่้ าวังฝั่งซ้าย ตัง้แต ่

ชุมชนบ้านดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรม                 

และการโยธา โครงการปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ าวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่ชุมชนบ้านดงไชย ถึงชุมชนท่าคราวน้อย                    

ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง  

สิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนเลยีบแม่น้ าวังฝั่งซ้าย ต้ังแตชุ่มชนบ้านดงไชย ถึงชุมชนท่าคราวน้อย                       

งบประมาณ 1,600,000 บาท (หน่ึงล้านหกแสนบาทถ้วน)       
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เหตุผล 

  ส านักช่างตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรม              

และการโยธา เพื่ อด าเนินโครงการปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ า วังฝั่ งซ้าย ตั้ งแต่ชุมชนบ้านดงไชย                             

ถึงชุมชนท่าคราวน้อย จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างพบว่า ขนาดความกว้างของถนนที่จะด าเนินการ                  

มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับรายละเอียดที่ก าหนด ท าให้ลักษณะและปริมาณเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น 

เพื่อให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และประชาชนได้รับ

ประโยชน์ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ดังน้ี    

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเลียบแมน่้ าวัง 

ฝั่งซ้าย ตัง้แตชุ่มชนบา้นดงไชย ถึงชุมชน 

ท่าคราวน้อย โดยท าการปรับปรุงถนน 

หินคลุกบดอัด พร้อมไพร์มโค้ท กว้างประมาณ 

8 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ  

1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร และงานอื่น ๆ  

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล  

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 40 ล าดับ

ที่ 14 (ส านักชา่ง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเลียบแมน่้ าวัง 

ฝั่งซ้าย ตัง้แตชุ่มชนบา้นดงไชย ถึงชุมชน 

ท่าคราวน้อย โดยท าการปรับปรุงถนน 

หินคลุกบดอัด พร้อมไพร์มโค้ท กว้างประมาณ 

6 - 8 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 

1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร และงานอื่น ๆ  

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล  

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) เพิ่ ม เติม  ครั้ งที่  6 /2564 หน้ าที่  40        

ล าดับที่ 14 (ส านักช่าง) 

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมน้ี   
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิีงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา โครงการปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ าวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่ชุมชนบ้านดงไชย ถึงชุมชนท่าคราวน้อย                    

รายละเอยีดตามหลักการและเหตุผลดังกลา่วข้างต้น   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถอื 

       (ลงชื่อ)   นิมิตร  จิวะสันตกิาร   ผู้เสนอ 

       (นายนิมิตร  จิวะสันตกิาร) 

                                         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านรองนายกฯ         

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ      

นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม  

21 ท่าน ครบองคป์ระชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.2 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ าวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่ชุมชนบ้านดงไชย

ถึงชุมชนท่าคราวน้อย สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 19 เสยีงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มีนะครับ นอกนัน้งดออกเสียง 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 19 เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนน

เลยีบแมน่้ าวังฝั่งซ้าย ตัง้แตชุ่มชนบ้านดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 2 คน 

 5.3 เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนนและ      

บ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขที่ 56 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มสีมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองคป์ระชุม

นะครับ ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ

ปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขที่ 56 เชิญผู้เสนอญัตติครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนมิติร  จิวะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตติ 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา  

 ซอยข้างบ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขที่ 56 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

      ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรม                 

และการโยธา โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขที่ 56  

ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่ าก่อสร้าง           

สิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขที่ 

56 งบประมาณ 288,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)         
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เหตุผล 

  ส านักช่างตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรม             

และการโยธา เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48                  

ถึงบ้านเลขที่ 56 จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างพบว่า ขนาดความกว้างของถนนที่จะด าเนินการมีความ

คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับรายละเอียดที่ก าหนด ท าให้ลักษณะและปริมาณเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้การ

ด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และประชาชนได้รับประโยชน ์              

จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็น

อ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี    

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและบ่อพัก  

ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48                      

ถึงบ้านเลขที่ 56 โดยท าการปรับปรุงถนน  

ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.50-5.00 เมตร  

หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 32 เมตร  

หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก  

และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 

นครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล  

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6/2564 หนา้ที่ 40  

ล าดับที่ 13 (ส านักช่าง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและบ่อพัก  

ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48                      

ถึงบ้านเลขที่ 56 โดยท าการปรับปรุงถนน  

ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.50-5.00 เมตร  

หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 82 เมตร  

หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก  

และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 

นครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล  

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หนา้ที่ 40  

ล าดับที่ 13 (ส านักช่าง) 

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมน้ี   
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิีงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น” 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและ  

การโยธา โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขที่ 56                                                   

รายละเอยีดตามหลักการและเหตุผลดังกลา่วข้างต้น   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถอื 

       (ลงชื่อ)   นิมิตร  จิวะสันตกิาร   ผู้เสนอ 

       (นายนิมิตร  จิวะสันตกิาร) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบคุณครับท่านรองนายกฯ         

มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตนิี้ เชิญครับ เชิญ นางสาวมทรีา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบ เรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ในญัตตินี้นะคะ ขอดูตรงเหตุผลที่ว่าโครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้าง

บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขที่ 56 พบว่าความกว้างของถนนไม่ตรง คลาดเคลื่อนกับรายละเอียดที่ก าหนดไว้ 

แต่ในรายละเอยีดของข้อความใหม่จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ความยาวของถนนจาก 32 เมตร เป็น 

82 เมตร ซึ่งตรงนี้จะถามว่าถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ และงบประมาณที่ใช้ยังคงเดิมอยู่ใช่ไหมคะ คือ 288,000 

บาท ซึ่งการค านวณความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปที่เพิ่มขึ้นมาถึง 50 เมตรนี้ มันย่อมต้องมีผลถึงงบประมาณ  

ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยคะ่ท่านประธาน ขอบพระคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มสีมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายอกีไหมครับ 

เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ก็ตอ้งขอขอบคุณส านักช่างที่มคีวามละเอยีดอ่อนถึงข้อบกพร่องที่มาขอแก้ไข อย่างเช่น
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ถนนบ้านดงไชยฝั่งเขื่อนยางฝั่งนี้ ตอนแรกระบุว่ากว้าง 8 เมตร แต่ขอเพิ่มเติมมา 6 - 8 เมตร อันนี้เป็นสิ่งที่

ถูกต้องครับท่านประธาน เพราะถนนบางช่วงอาจจะมีโฉนดมีอะไรยื่นล้ ามา เราจะเสนอเข้ามาทั้ง 8 เมตร

เลยไม่ได้ จะต้องมีเว้าบ้างอะไรบ้าง ถูกต้องแล้วครับที่มาขอแก้ไข ในขณะที่ฝั่งบ้านดงม่อนกระทิง ผมว่า

น่าจะเป็นการเขียนตัวเลขผิดมากกว่าจาก 82 เมตร เป็น 32 เมตร อันนี้ผมว่าอาจจะเป็นที่ตัวเลขเพราะว่า

งบประมาณอย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ ตัวเลขอาจจะมีเปลี่ยนแปลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะ

ขอค าชีแ้จงจากฝ่ายบริหารอีกทีครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มสีมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายอกีไหมครับ 

เชิญ นายณัฐกติต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต ์สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง มันจะคลาดเคลื่อนเป็นไปไมไ่ด้

ครับท่านประธาน อย่างในกรณีที่ว่าผ่านปีงบประมาณ 2565 หน้าที่ 2 - 371 เขาก็ระบุความยาวชัดเจน 32 เมตร 

แต่ว่ามาขอเปลี่ยนข้อความในญัตตินี้ 82 เมตร มันห่างกันตั้ง 50 เมตร ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับท่านประธาน 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม

ครับ ไม่มีนะครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ทีเ่คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง โดยหลักการและเหตุผลในญัตตนิี้ ก็คือการขอแก้ไข ส าหรับรายละเอยีดของความกว้างและความยาว

ถนนมาจากฝ่ายส ารวจและออกแบบส านักชา่ง ผมขออนุญาตให้นายมนัสพีฯ เป็นผู้ชีแ้จงครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อนุญาตครับ เชิญ นายมนัสพ ี เดชะ 

นายมนัสพี  เดชะ นายช่างเขยีนแบบอาวุโส รก.ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายมนัสพี  เดชะ นายช่างเขียนแบบ

อาวุโส รก.ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โครงการนี้เป็นโครงการงบประมาณที่มีการคลาดเคลื่อนของตัว

เลขที่เจ้าหน้าที่เราพิมพ์ผิด จากเลข 8 เป็นเลข 3 ใช้งบประมาณเท่าเดิมครับ จริง ๆ รายละเอียดของถนน     

เราบอกว่า กว้าง 2.50 – 5.00 เมตร หรือตามสภาพ ถ้าเราจะปล่อยความยาวตามงบประมาณเดิมเป็น 32 

เมตรก็ได้ แต่เราท าแบบเป็น 82 เมตร เราถึงมาขอแก้ไขจากสภาเทศบาล เพื่อความถูกต้องไม่ต้องไปชีแ้จง

กับทาง สตง. จึงท าการแก้ไขตัวเลขให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและใช้งบประมาณเท่าเดิม ขอบคุณครับ  
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชิญ นายณัฐกติต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่  

ที่ได้อธิบายว่ามันผิดพลาดที่ตัวเลข อย่างที่เราผ่านงบประมาณไปแลว้ ปี 2565 คือมันผิดซ้ าผิดซากนะครับ

ท่านประธาน ตรงนั้นมันก็บอกอยู่แล้ว ว่าความยาว 32 เมตร แต่ตรงนี้มาแก้ เป็น 82 เมตร แต่ก็ไม่ใช่เรื่อง

ส าคัญอะไรครับท่านประธาน ผมอยากจะขอให้ทางฝ่ายบริหาร ถ้าครั้งต่อไปให้ช่วยตรวจสอบให้ถูกต้อง

ก่อนที่จะเสนอญัตติเข้ามาในสภา ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณณัฐกิตติ์ฯ มีสมาชิก

ท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์

ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

23 ท่าน ครบองคป์ระชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.3 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้าง

บ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขที่ 56 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 22 เสยีงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มีนะครับ นอกนัน้งดออกเสียง 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 22 เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนน

และบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขที่ 56, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน 
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 5.4 เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการ

ชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 

3 รายการ เป็นจ านวนเงิน 12,350,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มสีมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองคป์ระชุม

นะครับ ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล

นครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์

ก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ เป็นจ านวนเงิน 12 ,350,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   

เชิญผู้เสนอญัตติครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนมิติร  จิวะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตติ 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และ 

 บ าบัดความเดอืดร้อนของประชาชน ในการจัดซื้อครุภัณฑก์่อสร้าง จ านวน 3 รายการ เป็นจ านวน 

 เงิน 12,350,000 บาท (สิบสองลา้นสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

  ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัต ิ             

ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน ในการจัดซื้อครุภัณฑก์่อสร้าง จ านวน 3 รายการ เป็นจ านวนเงิน 12,350,000 บาท (สิบสองล้าน

สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ด้านการบริการชุมชนและสังคม และ

บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ ได้แก่ รถตัก

อเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน เครื่องซ่อมผิวยางแอสฟัลท์ จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องผสมแอสฟัลท์                

จ านวน 1 เครื่อง ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง ส านักช่าง เป็นจ านวนเงนิ 12,350,000 บาท (สิบสองลา้นสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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เหตุผล 

เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการให้มีและ

บ ารุงทางระบายน้ า และให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ าในพื้นที่เทศบาลนครล าปาง ตามมาตรา 56 (1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และ (5) และมาตรา 50 (2) แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จากการส ารวจพื้นที่ในเขตเทศบาลนครล าปางพบว่า มีถนนหลายสายช ารุด  

เป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนและอาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน เทศบาลจึงต้องด าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวก

และปลอดภัย แตป่ัจจุบันครุภัณฑก์่อสร้างของส านักช่างที่ใช้ในการปฏบิัตงิานดังกลา่วมสีภาพช ารุดเสียหาย   

ตามอายุการใช้งาน และไม่เหมาะสมกับภารกิจ ดังนั้น เพื่อดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคอันเป็นการ

บริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ส านักช่างให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดความรวดเร็วและทันต่อการจัดท าบริการสาธารณะ

ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร

ล าปางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89       

ดังรายการตอ่ไปนี ้

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

1 รถตักอเนกประสงค์  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้รถตักอเนกประสงคเ์ป็นเครื่องยนตด์เีซลจ านวนไมน่อ้ยกว่า  

   4 สูบ ขนาดก าลังของเครื่องยนต์ไมน่อ้ยกว่า 80 แรงม้า จ านวน 1 คัน พร้อม   

   อุปกรณเ์สริมในการท างาน 

รายละเอยีด 

- เป็นรถอเนกประสงค์แบบลอ้ยาง 4 ล้อควบคุมการท างานด้วยระบบไฮดรอลคิ 

   พร้อมคันบังคับการท างานแบบคันโยกตดิตัง้ในห้องพนักงานขับสามารถติดตัง้  

   อุปกรณเ์พิ่มเตมิให้เหมาะสมกับงานที่ตอ้งการสามารถใช้งานในที่แคบได้ดี 

- อุปกรณส์ าหรับตักวัสดุแบบ 4 in 1 

1. เป็นบุ้งกีไ๋ว้ส าหรับตักวัสดุ 

2. สามารถใช้คบีจับวัสดุได้ 

6,200,000 
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3. สามารถใช้ดันวัสดุ,กองวัสดุไปทางด้านหนา้ 

4. สามารถใช้ปรับหน้าดนิหรือพื้นที่ในขณะถอยหลังได้ 

- อุปกรณ์ส าหรับขูดไสผิวถนน ส าหรับขูดใสผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีตหรือ 

   ผิวคอนกรีตที่ช ารุดแตกร้าวเป็นคลื่นไมเ่รียบออกก่อนท าการซ่อมแซม 

- อุปกรณ์ส าหรับตัดและย่อยตน้ไม้ ส าหรับถางป่าก าจัดวัชพืชไหลท่าง  

   ตน้ไมท้ี่มีขนาดไม่เกิน 2 น้ิว 

- อุปกรณ์ส าหรับเกลี่ยยางแอสฟัลท์ ส าหรับปูผิวถนนแอสฟัลทก์่อสร้างใหม่ 

   ตามซอยที่มขีนาดสัน้และซ่อมแซมผิวถนนที่ช ารุดเสียหาย   

(ตามราคาในทอ้งถิ่น) 

- เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

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

ครั้งที่ 7/2564 หนา้ที่ 1 ล าดับที่ 1 

(ส านักชา่ง) 

2 เครื่องซ่อมผิวยางแอสฟัลท์ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซ่อมผิวยางแอสฟัลท์ แบบ Mobile Hot Recycling 

จ านวน 1 เครื่อง  

รายละเอยีด 

เป็นเครื่องซ่อมผิวแอสฟัลตค์อนกรีตแบบเคลื่อนที่ เป็นเครื่องซ่อมผิวแอสฟัลต์

คอนกรีตด้วยแผ่นท าความร้อนระบบ Infrared หรือ Blue Flame Radiation  

โดยใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) เป็นเชื้อเพลงิชุดแผ่นท าความร้อน 

มขีนาดไม่นอ้ยกว่า 1.9 ตร.ม. และมเีครื่องก าเนดิไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์  

ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลวัตต์ ภายในตัว สามารถท าให้ผิวแอสฟัลตค์อนกรีต

ของถนนที่ช ารุดเสยีหายอ่อนตัวมอีุณหภูมปิระมาณ 140-170°C และใช้วัสดุ

แอสฟัลตค์อนกรีตที่ถูกท าให้ออ่นตัวท าการซ่อมพืน้ผิวเดิมที่ช ารุดด้วย 

ความสะดวกรวดเร็ว 

(ตามราคาในทอ้งถิ่น) 

- เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  

1,850,000 
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ครั้งที่ 7/2564 หนา้ที่ 1 ล าดับที่ 2  

(ส านักชา่ง) 

3 เครื่องผสมแอสฟัลท์  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัลท์ แบบเคลื่อนที่ Hotmix Mobile Hot 

Recycling Plant จ านวน 1 เครื่อง 

รายละเอยีด 

เป็นเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ เป็นเครื่องผสมแอสฟัลต์

คอนกรีตจากวัสดุที่เป็นสว่นผสมใหมห่รือจากเศษแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า  

มถีังท าความร้อน วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นชนิดถังหมุนในแนวราบ  

ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 800 ลิตร สามารถท าความร้อนวัสดุแอสฟัลต์

คอนกรีตด้วยวธิี Indirect Heat โดยใช้ลมร้อนจากการเผาไหม้ของอากาศกับ

น้ ามันดีเซล และมเีครื่องก าเนดิไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลต์ ขนาดไมน่้อยกว่า 

10 กโิลวัตต์ ส าหรับจ่ายพลังงานใหเ้ครื่องผลิตแอสฟัลตค์อนกรีตภายในตัว 

(ตามราคาในทอ้งถิ่น) 

- เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข  

ครั้งที่ 7/2564 หนา้ที่ 1 ล าดับที่ 3  

(ส านักชา่ง) 

4,300,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,350,000 

โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และ (5) และมาตรา 50 (2) 

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่าย              

เงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน             

ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ เป็นจ านวนเงิน 12,350,000 บาท (สิบสองล้านสามแสน

ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

    ขอแสดงความนับถอื 

       (ลงชื่อ)   นิมิตร  จิวะสันตกิาร   ผู้เสนอ 

       (นายนิมิตร  จิวะสันตกิาร) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบคุณครับท่านรองนายกฯ    

ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในญัตตินี้ กระผมขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้องดว้ยครับ เชิญครับ      

 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ตามญัตติที่ผู้บริหารได้แถลงต่อสภาในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในญัตตินี้  มีระเบียบ        

ที่เกี่ยวข้องคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ซึ่งไดบ้ัญญัตไิว้ในข้อ 89 ดังนี้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ

ด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ

กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง   

สว่นทอ้งถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ (3) ให้กันเงนิสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรไมน่อ้ย
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กว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ    

ในระยะยาว” จึงขอน าเรียนระเบียบเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตามญัตตินี้      

ซึ่งเป็นอ านาจของสภาที่จะพิจารณาอนุมัติตามข้อ 89 ที่น าเรียนต่อสภาแลว้ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านเลขานุการฯ มสีมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมเห็นด้วยกับญัตตินี้นะครับ  

ในการที่จะซื้อเครื่องจักรกลในการซ่อมแซมถนน แต่ผมอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเตมิ เครื่องจักรกลในล าดับ

ที่สองก็คือ เครื่องซ่อมผิวยางแอสฟัลท์ ผมอยากจะทราบข้อมูลในส่วนของวิธีการที่จะซ่อมผิวแอสฟัลท์     

ที่มันช ารุดนะครับ ถ้าผมอ่านตามค าบรรยายความเข้าใจของผมคือว่า เป็นเครื่องซ่อมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

แบบเคลื่อนที่ ขอมาบรรทัดต่อไปเลยนะครับ ท าให้ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตของถนนที่ช ารุดเสียหายอ่อนตัว 

อุณหภูมิประมาณ 140 - 170 ˚C และใช้วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ถูกท าให้ออ่นตัวในการซ่อมผิวที่ช ารุดด้วย

ความสะดวกรวดเร็ว อันนี้ถ้าอ่านตามนี้ก็มีความเข้าใจว่า เราจะไปซ่อม ณ จุดที่ผิวมันช ารุดหลุดล่อน     

โดยการที่ใช้เครื่องตัวนี้เข้าไปซ่อมเลย ท าให้ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตมันอ่อนตัว แล้วก็คลุกขึ้นมาใหม่ให้มันได้

คุณภาพที่ดีและก็ซ่อมไปเลยนะครับผมเข้าใจแบบนี้  แต่จริง ๆ แล้ว ณ จุดที่ผิวมันช ารุดหลุดล่อน สาเหตุ     

ที่แท้จริงก็คอื ผิวข้างล่างที่เป็นหินคลุกบดอัดหรือชั้นที่อยู่ข้างล่างลงไป มันอาจจะช ารุด เนื่องจากว่าการบดอัด   

ไม่ดีหรือว่ามีน้ าลงไปซึมอยู่ข้างล่างมันก็จะอ่อนตัว  ซึ่งถ้าหากเราท าโดยวิธีที่ไม่แก้ไขปัญหาที่อยู่ข้างล่าง   

นั่นก็คือ ความแน่นของดินและเราท าเฉพาะผิวบน อีกไม่นานมันก็อาจจะช ารุดได้เหมือนเดิม เพราะฉะนั้น  

ผมอยากจะขอค าชีแ้จงเพิ่มเตมิจากผู้รู้คอืทางผู้บริหารไดโ้ปรดให้ความกระจ่างเพิ่มเตมิสักเล็กนอ้ยในเรื่องนี้ 

ถ้าเกดิอธิบายได้เป็นที่กระจ่างชัดผมก็จะไดเ้ข้าใจนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณสมบูรณ์ฯ เชิญฝ่าย

บริหารครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง
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เพื่อให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจน ผมขออนุญาตทา่นประธานเปิด Clip ประกอบสั้น ๆ ครับ (ประธานอนุญาต) คือ

ใน Clip เป็นลักษณะการซ่อมผิวถนน ผิวยางที่มันช ารุดอย่างถนนบุญวาทย์  ตัวนี้จะเป็นเครื่องที่มีตัวแผ่น 

Strap ประมาณ 1.9 ตารางเมตร แต่จริง ๆ ถ้ามาประกบกันจะได้ถึง 4 ตารางเมตร ลักษณะการท างานคือ 

ผิวตรงที่เราจะซ่อมเราก็ Heat ลงไปเหมอืนเตารีดที่ลงไปนาบ พอนาบเสร็จใช้เวลาประมาณ 10 กว่านาที 

มันก็จะออ่นตัว เราก็จะท าการ Scarify ก็คือเกลี่ยแอสฟัลท์เดิมที่เสยีออก แล้วมันก็จะมีตัว Spray ยาง ถ้ามัน

เป็นหลุมลึกก็จะใช้ยางมาเตมิ และก็ใช้ตัวที่มันถูกออ่นตัวแลว้กลับไปซ้ า ซ้ าเสร็จแลว้เราก็ Heat มันอีกครั้งหนึ่ง 

แล้วก็เอาเครื่องออกมันก็มตีัว Roller กลิ้ง เพื่อท าให้มันเรียบลักษณะการท างานเป็นแบบนี้ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก็เข้าใจครับว่าเป็นการท าผิวใหม ่

ในนี้ก็ไมไ่ดอ้ธิบายถึงว่า จะตอ้งมีการเอาดนิออ่นออกมาและก็ทดแทนดว้ยดินที่มีคุณภาพ เช่นหินคลุกแล้วก็

บดอัดให้แน่นก่อนถึงจะท าตัวนี้ เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเพิ่มเติม ก่อนที่จะท าตัวนี้อยากให้แก้ไขที่เรา

เรียกว่าจุด Soft แก้ไขจุด Soft ให้ได้ก่อนถึงจะท าตัวนี้ พวกนี้มันอยู่ได้ในระยะสั้นครับ เวลาท าเสร็จใหม่ ๆ 

มันก็จะอยู่ดูเหมือนว่าไม่เรียบนะครับ แต่นานเข้าถ้าไปเจอช่วงฤดูฝนที่มีน้ าใต้ดิน มันก็จะท าให้จุด Soft นั้น 

ปรากฏขึน้มาอีกทีหนึ่ง มันก็จะทรุดลงไป ก็อยากจะขอเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าก่อนท าก็ให้แก้ งานประมูลในครั้ง

ตอ่ ๆ ไป โครงการที่เป็นแอสฟัลท์ถ้าเป็นงาน Overlay อยากจะให้แก้ปัญหาเรื่อง Soft ให้ได้ก่อนหรือว่า

เพิ่มเติมงบประมาณด้านการแก้ Soft ให้อยู่ในโครงการไปเลย เพื่อที่จะให้ถนนแอสฟัลท์ติกมีอายุการใช้งาน

ที่ยืนยาว ไม่ใช่เห็นว่าเรามีเครื่องจักรกลที่มีคุณภาพสูงเข้ามาแล้วก็จะท างานแบบฉาบฉวย อาจจะท าให้

สิ้นเปลืองในการซ่อมบ ารุงในภายหลังไดค้รับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณสมบูรณ์ฯ เชิญฝ่าย

บริหารครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอบคุณส าหรับการให้ค าแนะน าครับ ส าหรับการซ่อมผิวยางอันนี้ข้อดอีีกอย่างคือ มันเป็นยางที่เรา  Scarify 

แล้วมัน Heat ซ้ า มันเป็นลักษณะเหมือน Hot mix ท าให้อายุการซ่อมมันนานขึ้น ผมว่าอย่างน้อยก็ 2 - 3 ปี 

ขออนุญาตชีแ้จงเพิ่มเติม เพราะปกตทิี่เราซ่อมกันทุกปี ทุกวันนี้ที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็ใช้ Cold mix เข้าไปซ่อม 

พอเป็น Cold mix มันก็ม ีLeak ของจุดซ่อมอย่างที่ท่านว่า ก็คือน้ ามันลงไปสักพักมันก็หลุดเป็นโพรงขึน้ไปใหม ่

ผมเชื่อว่าอันน้ี ก็จะท าให้คุณภาพการซ่อมมันอยู่ไดย้าวนานขึน้ ขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเตมิเท่านี้ ขอบคุณครับ  
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านรองนายกฯ มสีมาชิก

ท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไมม่ ีก่อนอื่นขอเชญิเลขานกุารสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

23 ท่าน ครบองคป์ระชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.4 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และ

บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ เป็นจ านวนเงิน 

12,350,000 บาท (สิบสองลา้นสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 22 เสยีงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ

ครับ ไม่มีนะครับ นอกนัน้งดออกเสียง 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 22 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 

เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

จ านวน 3 รายการ เป็นจ านวนเงิน 12,350,000 บาท (สิบสองลา้นสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน), ไมเ่ห็นชอบ 

ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ     

มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ก็จะขอฝากเรื่องหนึ่งครับท่านประธาน ฝากทางฝ่ายบริหารกรณีทางแยกต่าง ๆ จะมีป้าย

ประชาสัมพันธ์ อาจจะมีช ารุดหรือติดไม่ตรงเป้าหมายกีดขวางสายตา ผมอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารไปช่วย

ดูความเรียบร้อยเพื่อความสะอาด วันนี้มันดูเหมือนเป็นขยะสายตา บางที่ก็อาจจะบังวิสัยทัศน์การมองเห็น

ของการจราจร แต่ที่ผมเห็นก็จะมีตรงแยกศรีบุญโยงกับแยกโรงเรียนอนุบาลล าปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์

สองที่ที่ผมเห็น แต่อีกหลาย ๆ ที่ที่ชาวบ้านแจ้งมา ผมก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ไปส ารวจดูว่ามันมีจุดไหนบ้าง 

อยากให้เก็บออกตรงนี้ก็จะท าให้บ้านเมอืงสะอาดดว้ยครับ ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชิญ นายณัฐกติต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง พวกเราก็เป็นสมาชิกสภาฯ 

ดว้ยกัน มาจากเสียงประชาชนสว่นใหญ่เลือกเข้ามา ผมก็อยากจะฝากไปทางข้าราชการประจ า ที่พอจะช่วย

ฝ่ายสมาชิกสภาฯ ให้มันทั่วถึงหน่อย บางครั้งผมขออะไรไปรู้สึกว่าข้าราชการประจ าเอาใจฝ่ายบริหารมาก

เกินไปครับท่านประธาน เราบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้ชาวบ้าน ก็อยากให้ชาวบ้านได้มีความสุข ได้รับการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ครับ ขอฝากไปยังข้าราชการประจ าดว้ย ช่วยดูให้ทั่วถึงดว้ยครับ ขอบคุณมาก

ครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณณัฐกิตติ์ฯ มีสมาชิก

ท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง    

ขออนุญาตเรียนสั้น ๆ นะครับ ผมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของเทศบาล 1 ล่าสุดได้มีการเข้าร่วม

ประชุมก็อยากจะฝากถึงฝ่ายบริหาร ทางโรงเรียนเทศบาล 1 ได้พบปัญหา ๆ หนึ่งคอืเรื่องของระบบ Internet 

ทางท่านผู้อ านวยการโรงเรียน แจ้งผมว่าทุกวันนี้ เราเริ่มเรียนระบบ Hybrid แล้ว ก็คืออาจจะเริ่มเรียนที่

โรงเรียนบ้าง Online บ้าง แต่ปัญหาที่เขาเจอคือระบบ Internet ของเขา เขาบอกว่ามีปัญหามานานแล้ว    

อกีทั้งคุณครูอาจจะตอ้งมกีารแชร์ Wifi ของตัวเองให้กับนักเรียนดว้ยซ้ าไป จึงขอฝากกับทางฝ่ายบริหารดว้ย

นะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่เห็นความส าคัญของพวกเรา ในเรื่องของถนนเส้นริมแมน่้ าวัง

ที่ลา่สุด สท. จากเขต 1 ไดแ้จ้งไป และได้รับมาว่าล่าสุดได้มกีารลาดยางให้ใช่ไหมครับ ผมไมแ่น่ใจว่าประเด็น

นี้เป็นความจริงหรือเปล่า ถ้าเป็นความจริงก็ขอกราบขอบพระคุณมากที่เห็นความส าคัญของพวกเราชุมชน

เขต 1 นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณกรณฐพรครองภพฯ     

มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ ก็คงเป็นการนัดประชุมครั้ง

สุดท้ายของปี 2564 ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง 

และได้ร่วมมือกันท างานเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ฉะนั้นก็ขอให้   

ทุก ๆ ท่านประสบแต่ความโชคดี สุขภาพดี ตลอดปีใหม่ ปี 2565 น้ีด้วย ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วผมขอปิด

การประชุม ขอบคุณครับ 
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เลิกประชุม  เวลา  11.00 น. 

 

 

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

(นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 
 

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

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มมีติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลนคร

ล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 
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