
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 4 ประจ าปี 2565 

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 4. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 5. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 9. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นายภัทร โลหติกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 15. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 17. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 18. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 20. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาพักผอ่น) 

 2. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาพักผอ่น) 
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 3. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด) 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 6. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 4. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5. นางสาวจติลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 6. นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 7. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 8. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศกึษา 

 9. นายภาคิน อดิษพันธ์ ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมอาคารฯ 

 10. นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหนา้ฝา่ยบริการและเผยแพร่วชิาการ 

 11. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 12. ส.ต.ต.หญิงฐิตริัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานขนส่ง 

 13. นางสาววไิล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

 14. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 15. นางนวรัตน์ ศริิผัด หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 16. นายบุรินทร์ ค าไว หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 17. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 18. นางพัชนดิา สุวรรณจักร นักวิชาการคลังช านาญการ 

 19. นางวิจติรา เตียวตระกูล นักวิชาการคลังช านาญการ 

 20. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
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 21. นางเกสร ค าออ่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ  

 22. นางสุจนิต์ ใจสันกลาง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 23. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 24. นางสาวสกาวรัตน์ จันทร์มาทอง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 25. นางสาวเจนจริา มะโนสม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

 26. นางกาญจนา นะรานันท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 27. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 28. นางสาวสิรกิร สุวรรณศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 29. นางกนิษฐา ไชยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 30. นางสาวนริศรา จ าแม่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 31. นางสาวมัทนา เทพฝั้น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 32. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 33. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

 34. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านสมาชิก           

สภาเทศบาลนครล าปาง ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟังการ

ประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วม

การประชุม จ านวน 18 คน เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม เนื่องจากในวันนี้ท่านประธานได้แจ้งลาประชุม 

กระผมจึงขอกราบเรียนเชิญท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ขึ้นมาปฏิบัติ

หนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี ้ในการนี้ผมขอกราบเรียนเชญิท่านประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

และด าเนนิการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชญิครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)  

วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 ในนามสภา

เทศบาลนครล าปาง ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ในครั้งนี้ด้วยความ

ยินดียิ่ง ก่อนที่จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรี

นครล าปางมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริงและอภิปราย ชี้แจงหรือแถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เชญิครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ          

สภาเทศบาลนครล าปาง ขอเรียนแจง้การมอบหมายผูแ้ถลงข้อเท็จจริง และอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติ

ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

ตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง 

ที่ ลป 52001/5933                    ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

                      ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

 14 กันยายน  2565 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  หนังสอืสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/137 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี 

รักษาราชการ แทนนายกเทศมนตรนีครล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ 

เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือ

แถลงญัตติ และตอบกระทู้ตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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จึง เรียนแจ้ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน า เรียนต่อท่านประธาน ได้ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไปครับ  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

- ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 

2565 วันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2565 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)   

ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง      

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เนื่องจากรายงาน

ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จงึขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมในคราวหน้านะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 81,300 บาท 

(แปดหมื่นหน่ึงพันสามร้อยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)   

ต่อไป ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ีงบประมาณ           

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 81,300 บาท 

(แปดหมื่นหนึ่งพันสามรอ้ยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 
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 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี ้

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 81,300 บาท               

(แปดหมื่นหนึ่งพันสามรอ้ยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี 

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 81,300 บาท               

(แปดหมื่นหนึ่งพันสามรอ้ยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 81,300 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)            

(ส านักปลัดเทศบาล) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

  ด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาลมีจ านวนไม่เพียงพอ บางส่วนช ารุดและ

เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการโดยรวม ดังนั้น       

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงต้องด าเนินการ 

จัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้อง             

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี ้

โอนลด 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน 18,453,380.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,837,128.64   บาท 

ขออนุมัตโิอนลด                  81,300.00   บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,755,828.64   บาท 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวมเป็น

เงินจ านวน 81,300 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามรอ้ยบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 

รายการค่าครุภัณฑ์ที่เสนอขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานบริหารงานทั่วไป     
งานบริหารทั่วไป    
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

1  โต๊ะท างานเหล็ก พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว  จ านวน  8,500  บาท  
2  เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 1 ตัว  จ านวน  5,900  บาท  
3  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 ตู้  จ านวน  5,500  บาท  
4  เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน  9,900  บาท  
5 เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 21,900 บาท  
6 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 

แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวน 27,000  บาท 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว    
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

7 เครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวด า              

(18 หนา้/นาที) จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวน 2,600 บาท 

 รวมทั้งสิน้ 7 รายการ  จ านวน 81,300 บาท 

รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

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

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน    

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน  81,300 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)      

(ส านักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)  

ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภปิรายในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล       

นครล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติขออนุมัติโอนลด เงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

จ านวน 7 รายการ เนื่องจากการประชุมสภาในวันนี้มีญัตติที่เกี่ยวข้องกับการโอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ทั้ งหมดจ านวน 14 ญัตติ ซึ่งมีข้อระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเดียวกันก็คือ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ซึ่งใน

การพิจารณาญัตติตั้งแต่ญัตติที่ 5.1 ถึงญัตติที่ 5.14 จะเป็นการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ดังนั้น ในการพิจารณาใน

ญัตติดังกล่าวนั้นกระผมก็ขอน าเรียนผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกทุกท่านว่าจะใช้หลักการเดียวกัน คือข้อ 

27 ของระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณมาประกอบการพิจารณาดังกล่าว ว่าการโอนเงินงบประมาณ

ดังกล่าว เป็นการไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น เป็นอ านาจ

อนุมัติของสภาท้องถิ่นหรือไม่ มีเหตุและผลรองรับหรือไม่ ผมจึงขอกราบน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

ดังกล่าวข้างต้นต่อท่านประธาน เพื่อให้ท่านสมาชิกได้ใช้ในการประกอบพิจารณาดังกล่าวต่อไปครับ 

ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)  

ก็ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้ ชี้แจงนะครับ  เพราะว่า 14 ญัตตินี้มีเหตุผล มีข้อระเบียบกฎหมายเดียวกัน     

เพื่อความกระชับในการพิจารณา ก็จะด าเนินการตามนี้นะครับ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ    

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับ แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะขอปรึกษาหารือ เนื่องจากญัตติ   

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบ

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด 14 ญัตตินั้น มีบางญัตติที่มีหลายรายการรวมกันอยู่ใน

ญัตติเดียว ฉะนั้นเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็วกระชับ ผมอยากจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เป็นรายญัตติไปนะครับ ก็หมายความว่า จะพิจารณาเป็นญัตติรวมไปเลยนะครับ จะไม่มีการแยกพิจารณา

เป็น 1 2 3 รายการในญัตติย่อยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์  

บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมขอหารือกับท่านประธานเกี่ยวกับญัตติบางญัตติ  มันมีหลายข้อ มันมีครุภัณฑ์หลายข้อ     

บางญัตติก็เห็นด้วย บางญัตติผมก็ไม่เห็นด้วย ท่านจะมาเหมารวมอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ท่านประธานต้อง

พิจารณาเป็นข้อ ๆ เสียเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับท่านประธาน ท่านรู้ได้อย่างไร ว่าผมจะเห็นด้วยกับญัตติไหน 

เห็นด้วยกับข้อไหน มันมีหลายข้อนะครับ บางญัตติมีหลายข้อ ต้องขอความกรุณาท่านประธานช่วย

พิจารณาด้วยนะครับ ต้องพิจารณาเป็นข้อ ๆ นะครับท่านประธาน ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)  

ก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาฯ ฉะนั้นในแต่ละญัตติผมก็จะถามก่อนว่า ญัตติใดจะไม่แยกรายการ

เราก็จะพิจารณารวมไปเลยนะครับ แต่ถ้าอย่างที่ท่าน สท.ณัฐกิตติ์ฯ ได้อธิบายไว้ว่า อยากจะขอแยกเป็น

รายการ ๆ ตรงนี้เราก็ค่อยว่ากันเป็นรายญัตตินะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ เมื่อไม่มี เอาตาม

นีน้ะครับ ถ้าเช่นนัน้ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล  

นครล าปาง เกี่ยวกับญัตติ ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 81 ,300 บาทนั้น ผมดูแล้วมัน

เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จะต้องสนับสนุนครุภัณฑ์ทั้ง 7 รายการ ตรงนี้ผม

เห็นด้วยนะครับ กับทุกรายการเลยนะครับ และก็ขออนุมัติในส่วนตัวนะครับท่านประธาน ผมเห็นด้วยทุก

รายการ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)  

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ทั้งสนับสนุนและตรวจสอบ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติ    

ที่ประชุมในญัตติที่ 5.1 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจา่ยฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 18 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)  

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติ ให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์จ านวน 7 รายการ เป็นเงนิจ านวน 81,300 บาท 

(แปดหมื่นหนึ่งพันสามรอ้ยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 18 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่มี, งดออกเสียง 3 คน 

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบบัตรคิวพร้อมติดตั้ง     

เป็นเงนิจ านวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (กองคลัง) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)  

ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบบัตรคิวพร้อมติดตั้ง เป็นเงนิจ านวน 350,000 บาท 

(สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) (กองคลัง) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้ รับมอบหมายจาก นายกิตติ   จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี ้

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบบัตรคิวพร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 

350,000 บาท (สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) (กองคลัง) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 



11 
 

 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี         

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบบัตรคิวพร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 

350,000 บาท (สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) (กองคลัง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน รายการระบบบัตรคิวพร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

(กองคลัง) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

 งานจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการรับช าระภาษีท้องถิ่น     

ของเทศบาลนครล าปาง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อรับบริการช าระภาษี จึงได้น า

ระบบบัตรคิวมาใช้ส าหรับการจัดล าดับคิวก่อน/หลัง และบันทึกสถิติจ านวนผู้มาใช้บริการ แต่ปัจจุบันระบบ

บัตรคิวที่ใช้อยู่ช ารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้น จึงต้องด าเนินการ

จัดหาระบบบัตรคิวใหม่ทดแทนของเดิม เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว แต่เนื่องจาก

เทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนีไ้ว้ จงึจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน  18,453,380.00 บาท  

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     3,755,828.64    บาท 

  ขออนุมัตโิอนลด          350,000.00    บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน               3,405,828.64    บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน     

รายการระบบบัตรคิวพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ เป็นเงินจ านวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท

ถ้วน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2565 เทศบาลนครล าปาง 

และรายละเอียดตามบัญชโีอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด                     

เงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายการระบบบัตรคิว   

พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ เป็นเงินจ านวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (กองคลัง)       

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม) 

ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เกี่ยวกับญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบบัตรคิวพร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 350,000 บาทนั้น 

โครงการนี้ผมว่ามีความส าคัญต่อองค์กรของเรา แต่ก็อย่างที่ผมเคยอภิปราย เคยพูดไว้ในสภาแห่งนี้

เกี่ยวกับแผนที่ประกาศใช้มา โดยผู้ที่ไม่มีอ านาจประกาศใช้แผนคือ ท่านนายกนิมิตร  จิวะสันติการ          

ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านประกาศใช้แผนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เล่มสีเหลืองนีแ้หละครับท่าน

ประธาน โครงการนี้อยู่ในหน้าที่ 22 ล าดับที่ 1 ในนี้หน้าแรกก็บอกว่า ประกาศใช้แผนวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

ผมต้องขอเท้าความหน่อยนะครับ อย่าพึ่งประท้วงครับท่านประธาน แผนนี้มันมายังไง คืออย่างนี้นะครับ 

ท่านนายกฯ ของเราโดนชี้มูลจากศาลทุจริตภาค 5 โดยการประทับรับฟ้องเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตประกอบรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2561 มาตรา 93 

ประกอบมาตรา 81 ท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 5 และท่านก็ไปรับข้อกล่าวหา ประกันตัวมาครับท่าน

ประธาน (ประธาน : คุณณัฐกิตติ์ฯ ครับ ผมขอวินจิฉัยว่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านนายกนิมิตร  จวิะสันติการ 

ตอนนี้กระบวนการก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับ เรามาท าหน้าที่ในสภานี้เราก็ท าหน้าที่
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พิจารณาตามญัตตินะครับ) ผมจะพูดก่อนไงครับว่า มันเป็นแผนที่ไม่ชอบ ท่านเอาแผนมาโอนลดขออนุญาต

ให้ผมพูดหน่อยนะครับท่านประธาน เอาสั้น ๆ นะครับ เพราะว่าเรื่องที่แผนไม่ชอบธรรมไม่ถูกต้องเราก็ได้

พูดกันอย่างมากมายเมื่อครั้งที่ผ่านมา เราก็จ าได้แล้วไม่จ าเป็นต้องพูดซ้ านะครับ ขอสั้น ๆ นะครับ คือแบบนี้

นะครับท่านประธาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่อยู่บนโต๊ะของท่านสมาชิกทุกท่าน  ท่านช่วยเปิดอ่านเลย      

นะครับ ข้อ 4 ปี 2563 ณ ข้อ 4 งบประมาณรายจา่ย ท่านก็เป็นนักกฎหมาย หมายความว่างบประมาณ     

ที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้วแต่

กรณีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบทั้งนี้รวมทั้งงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณด้วยตอนนี้ก็พูดถึงการโอนด้วยครับ    

ท่านประธาน โอนลดด้วยการที่เอาแผนที่ประกาศโดยมิชอบมาโอนลดมันถูกไหมครับท่านประธาน ผมไม่ก้าวล่วง

ตรงนั้น ตอนนี้มันยังหาข้อยุติไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาไปตามกฎหมายตามมาตราที่ 29 ของพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 29 เขาห้ามไม่ให้สภาประชุมปรึกษาหารือ ในเรื่องที่กฎหมายนอกเหนอือ านาจ

หน้าที่หรือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วตอนนี้เราก าลังฝ่าฝืนกฎหมายอยู่นะครับท่านประธาน (ประธาน :    

ผมวินิจฉัยแล้วนะครับว่าขอให้คุณหยุดพูดในเรื่องนี้  ถ้าหากว่าคุณณัฐกิตติ์ฯ ไม่เห็นด้วยในญัตตินี้  ท่านก็    

ไม่ต้องยกมือนะครับ หรือว่าจะออกจากที่ประชุมไปก็ได้นะครับ) ก็ไม่เป็นไรครับท่านประธาน คืออย่างนี้     

นะครับท่านประธาน ไม่เป็นไรครับ ผมพูดไปเพื่อจะให้มันติดอยู่ในที่ประชุม ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร (ประธาน : 

ผมก็วินิจฉัยในเรื่องนี้แล้วนะครับ มันยุติไปแล้ว ไม่อนุญาตให้พูดต่อในเรื่องนี้ ขอให้อภิปรายในเนื้อหาว่า 

วัสดุ รายการจัดซื้อจัดจ้างที่จะเกิดขึ้นต่อไป มันดีหรือไม่ดีอย่างไรเอาตามนี้นะครับ) ได้ครับท่านประธาน   

เอาอย่างนีแ้ล้วกันนะครับ ผมไม่เห็นด้วยกับญัตตินี้ และไม่ขออนุมัตญิัตตินี้แล้วกันครับท่านประธานขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)   

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ทั้งสนับสนุนและตรวจสอบ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติที่

ประชุมในญัตติที่ 5.2 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 13 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)    

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 3 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบบัตรคิวพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน

จ านวน 350,000 บาท (สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) (กองคลัง) 13 เสียง, ไม่อนุมัต ิ3 เสียง, งดออกเสียง 5 คน 

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 201,900 บาท 

(สองแสนหน่ึงพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)    

ต่อไป ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 201,900  บาท        

(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี    

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 7 รายการ เป็นเงนิจ านวน 201,900 บาท     

(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี         

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 201,900 บาท              

(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข และแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ 
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เป็นเงินจ านวน 201,900 บาท (สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)      

ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

 เทศบาลนครล าปางมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดให้มีสุสานและฌาปนสถานเพื่อให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรา 54 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             

จากการส ารวจสุสานและฌาปนสถาน จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ สุสานประตูม้า สุสานร่องสามดวง สุสาน

นาก่วมใต้ และสุสานพระบาท พบว่า ครุภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันช ารุด และเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้

งาน ประกอบกับอาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย (สวนเขลางค์ฟิตเนส) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ มีประชาชน          

มาออกก าลังกายเป็นจ านวนมากนั้น ไม่มีพัดลมระบายอากาศและเคาน์เตอร์ส าหรับวางสิ่งของ ดังนั้น 

เพื่อให้การจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้ง

งบประมาณ เพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  ประเภทเงนิเดือนข้าราชการหรอืพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน 18,453,380  บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  3,405,828.64     บาท  

  โอนลดครั้งนี ้      201,900.00     บาท  

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   3,203,928.64     บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานสาธารณสุข และแผนงานเคหะและชุมชน รวมเป็นเงินจ านวน  201,900 บาท 

(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 

แผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ (บาท) 

1 รถเข็น จ านวน 1 คัน  จ านวน  2,500  บาท 
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แผนงานสาธารณสุข  

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ (บาท) 

2 พัดลมโคจร ขนาด 18 นิว้  จ านวน 32 ตัว ๆ ละ 2,190 บาท จ านวน  70,080 บาท 

3 พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิว้ จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 3,490 

บาท  

จ านวน  27,920 บาท 

4 พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนังขนาด 12 นิว้  

จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท  

จ านวน  19,000 บาท 

5 โต๊ะเคาน์เตอร์ มลีิน้ชักเก็บของ  จ านวน 1 ตัว  จ านวน   9,800  บาท 

6 วิทยุเทป พรอ้มเครื่องเล่นซีด ีMP 3 จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน   6,100 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน  

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ (บาท) 

7 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 7 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท   จ านวน  66,500  บาท 

รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27  “การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 201,900 บาท (สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุข       

และสิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)    

ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ท่านประธานครับ ถ้าไม่ให้ผมพูดผมก็ไม่พูดครับ ผมขอสรุปเลยแล้วกัน ญัตติเกี่ยวกับ ขออนุมัติ

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน        

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงนิจ านวน 201,900 บาทนั้น ผมไม่เห็นด้วยจ านวน 5 รายการ และไม่ขอ

อนุมัติจ านวน 5 รายการ คือ ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 และล าดับที่ 7 เห็นด้วย 2 รายการ

คือล าดับที่ 1 และล าดับที่ 6 เนื่องจากแผนที่ประกาศใช้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)    

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติในที่ประชุม เป็นการลงมติทีละ

รายการนะครับ ในข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 

201,900 บาท (สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ในล าดับที่ 1 รายการ

รถเข็น จ านวน 1 คัน งบประมาณ จ านวน 2,500 บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 17 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 201,900 บาท 

(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ในล าดับที่ 1 รายการรถเข็น จ านวน 

1 คัน งบประมาณ จ านวน 2,500 บาท 17 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 4 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)    

ต่อไปในล าดับที่ 2 รายการพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 32 ตัว ๆ ละ 2,190 บาท งบประมาณ จ านวน 

70,080 บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 13 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)    

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 4 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 201,900 บาท 

(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ในล าดับที่ 2 รายการพัดลมโคจร 

ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 32 ตัว ๆ ละ 2,190 บาท งบประมาณ จ านวน 70,080 บาท 13 เสียง, ไม่อนุมัติ       

4 เสียง, งดออกเสียง 4 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไปในล าดับที่ 3 รายการพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 3,490 บาท งบประมาณ 

จ านวน 27,920 บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจา่ยฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 13 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)    

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 4 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 201,900 บาท 

(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ในล าดับที่ 3 รายการพัดลม

อุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 3,490 บาท งบประมาณ จ านวน 27,920 บาท 13 เสียง, 

ไม่อนุมัต ิ4 เสียง, งดออกเสียง 4 คน 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไปในล าดับที่ 4 รายการพัดลมระบายอากาศ แบบติดผนังขนาด 12 นิ้ว จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท 

งบประมาณ จ านวน 19,000 บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 13 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 4 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 201,900 บาท 

(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ในล าดับที่ 4 รายการพัดลมระบาย

อากาศ แบบติดผนังขนาด 12 นิ้ว จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท งบประมาณ จ านวน 19,000 บาท      

13 เสียง, ไม่อนุมัต ิ4 เสียง, งดออกเสียง 4 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)    

ต่อไปในล าดับที่ 5 รายการโต๊ะเคาน์เตอร์ มีลิ้นชักเก็บของ จ านวน 1 ตัว งบประมาณ จ านวน 9,800 บาท 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 13 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 4 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 201,900 บาท 
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(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ในล าดับที่ 5 รายการโต๊ะเคาน์เตอร์ 

มีลิ้นชักเก็บของ จ านวน 1 ตัว งบประมาณ จ านวน 9,800 บาท 13 เสียง, ไม่อนุมัต ิ4 เสียง, งดออกเสียง 4 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไปในล าดับที่ 6 รายการวิทยุเทป พร้อมเครื่องเล่นซีดี MP 3 จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ จ านวน 6,100 บาท 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 16 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)    

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็น เงินจ านวน  201,900 บาท        

(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ในล าดับที่ 6 รายการวิทยุ เทป   

พร้อมเครื่องเล่นซีดี  MP 3 จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ จ านวน 6,100 บาท 16 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี,      

งดออกเสียง 5 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไปในล าดับที่ 7 รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 7 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท งบประมาณ 

จ านวน 66,500 บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 13 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 4 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 201,900 บาท 

(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ในล าดับที่ 7 รายการเครื่องตัดหญ้า
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แบบข้อแข็ง จ านวน 7 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท งบประมาณ จ านวน 66,500 บาท 13 เสียง, ไม่อนุมัติ 4 เสียง, 

งดออกเสียง 4 คน 

5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 

140,660 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไป ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หม่ืนหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี ้

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท     

(หนึ่งแสนสี่หม่ืนหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี         

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140 ,660 บาท     

(หนึ่งแสนสี่หม่ืนหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการ

สังคม) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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เหตุผล 

  ด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้ภายในส านักงานของกองสวัสดิการสังคมมีจ านวนไม่เพียงพอ บางส่วนช ารุดและ

เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการโดยรวม ประกอบ

กับครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครล าปาง มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพื่อ

บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เนื่องจาก

เทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนีไ้ว้ จงึจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทเงนิเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน 18,453,380 บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,203,928.64 บาท 

ขออนุมัตโิอนลด      140,660.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,063,268.64 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมเป็นเงนิจ านวน 140,660 บาท 

ดังตอ่ไปนี ้
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รายการค่าครุภัณฑ์ที่เสนอขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองสวัสดิการสังคม 

ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ  

แผนงานสังคมสงเคราะห์       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์       

1 เก้าอี ้จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท จ านวน     16,800  บาท 

2 เก้าอีท้ างาน จ านวน 1 ตัว  จ านวน       3,000  บาท 

3 โต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว จ านวน       6,300  บาท 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       

4 ชุดล าโพงล้อลาก ขนาด 10 นิว้ จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 8,790 บาท จ านวน     17,580  บาท 

5 จักรยานนั่งปั่น  จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 15,500 บาท จ านวน     31,000  บาท 

6 จักรยานนั่งปั่นแบบพนักพิง  จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 24,500 บาท จ านวน     24,500  บาท 

7 ลู่เดินกึ่งสเต็ป จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 19,900 บาท จ านวน     19,900  บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

    

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

    

8 โต๊ะคอมพวิเตอร์ 1 ตัว จ านวน       4,000  บาท 

9 ชุดล าโพงล้อลาก ขนาด 10 นิว้ จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 8,790 บาท จ านวน     17,580  บาท 

รวมทั้งสิน้ 9 รายการ จ านวน   140,660  บาท 

 
    
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

จ านวน 9 รายการ เป็นเงนิจ านวน 140,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จวิะสันตกิาร    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เกี่ยวกับญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท ของกองสวัสดิการ

สังคมนั้น  ผมเห็นด้วยและขออนุมัติ เพียง 3 รายการ คือรายการล าดับที่ 5 ล าดับที่ 6 และล าดับที่  7 

นอกนั้นผมไม่เห็นด้วย เพราะว่าผูป้ระกาศแผนไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติในที่ประชุม เป็นการลงมติทีละ

รายการนะครับ  ในข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 140,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ในล าดับที่ 1 รายการ

เก้าอี้ จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท งบประมาณ จ านวน 16,800 บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ในล าดับที่ 1 รายการเก้าอี้ จ านวน 4 ตัว ๆ 

ละ 4,200 บาท งบประมาณ จ านวน 16,800 บาท 15 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 6 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไปในล าดับที่  2 รายการเก้าอีท้ างาน จ านวน 1 ตัว งบประมาณ จ านวน 3,000 บาท สมาชิกท่านใด

อนุมัตใิห้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 16 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ในล าดับที่  2 รายการเก้าอี้ท างาน จ านวน    

1 ตัว งบประมาณ จ านวน 3,000 บาท 16 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 5 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ต่อไปในล าดับที่ 3 รายการโต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว งบประมาณ จ านวน 6,300 บาท 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 16 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ในล าดับที่ 3 รายการโต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก 

พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว งบประมาณ จ านวน 6,300 บาท 16 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 5 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไปในล าดับที่ 4 รายการชุดล าโพงล้อลาก ขนาด 10 นิ้ว จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 8,790 บาท งบประมาณ 

จ านวน 17,580 บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 17 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ในล าดับที่ 4 รายการชุดล าโพงล้อลาก 

ขนาด 10 นิ้ว จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 8,790 บาท งบประมาณ จ านวน 17,580 บาท 17 เสียง, ไม่อนุมัติ  ไม่มี , 

งดออกเสียง 4 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไปในล าดับที่ 5 รายการจักรยานนั่งปั่น จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 15,500 บาท งบประมาณ จ านวน 31,000 บาท 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 13 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 4 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หม่ืนหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ในล าดับที่ 5 รายการจักรยานนั่งปั่น จ านวน 

2 ชุด ๆ ละ 15,500 บาท งบประมาณ จ านวน 31,000 บาท 13 เสียง, ไม่อนุมัต ิ4 เสียง, งดออกเสียง 4 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไปในล าดับที่ 6 รายการจักรยานนั่งปั่นแบบพนักพิง จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 24,500 บาท งบประมาณ 

จ านวน 24,500 บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 13 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 4 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ในล าดับที่ 6 รายการจักรยานนั่งปั่นแบบ

พนักพิง จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 24,500 บาท งบประมาณ จ านวน 24,500 บาท 13 เสียง, ไม่อนุมัติ 4 เสียง, 

งดออกเสียง 4 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไปในล าดับที่ 7 รายการลู่เดินกึ่งสเต็ป จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 19,900 บาท งบประมาณ 19,900 บาท 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 13 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานฯ ในที่

ประชุม) สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจา่ยฯ โปรดยกมอืครับ  
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 4 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ในล าดับที่ 7 รายการลู่เดินกึ่งสเต็ป จ านวน 

1 ชุด ๆ ละ 19,900 บาท งบประมาณ 19,900 บาท 13 เสียง, ไม่อนุมัต ิ4 เสียง, งดออกเสียง 4 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ต่อไปในล าดับที่ 8 รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว งบประมาณ จ านวน 4,000 บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 17 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ในล าดับที่ 8 รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว 

งบประมาณ จ านวน 4,000 บาท 17 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 4 คน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไปในล าดับที่ 9 รายการชุดล าโพงล้อลาก ขนาด 10 นิ้ว จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 8,790 บาท งบประมาณ 

จ านวน 17,580 บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 17 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท 
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(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ในล าดับที่ 9 รายการชุดล าโพงล้อลาก 

ขนาด 10 นิ้ว จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 8,790 บาท งบประมาณ จ านวน 17,580 บาท 17 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, 

งดออกเสียง 4 คน 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตครับท่านประธาน เมื่อสักครู่นีใ้นญัตตินีผ้มพูดผดินะครับท่านประธาน ผมไม่เห็นชอบ

ในรายการล าดับที ่5 ล าดับที่ 6 และล าดับที่ 7 ครับ นอกนั้นผมเห็นชอบทั้งหมด ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ที่คุณณัฐกิตติ์ฯ พูดก็ไม่มผีลเปลี่ยนแปลงกับจ านวนเสียงในการลงมตินะครับ 

5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 

770,850 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไป ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงนิจ านวน 770,850 บาท 

(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง  

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 770,850 บาท      

(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 770,850 บาท (เจ็ดแสน

เจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

จ านวน 7 รายการ เป็นจ านวนเงิน 770,850 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ส านักช่าง)             

ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      

เหตุผล 

  ส านักช่างมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคส าหรับ

บริการประชาชน แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ดูแลบ ารุงรักษาอาคาร สถานที่ สิ่ งก่อสร้าง และพื้นที่สีเขียว 

สวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการดูแลบ ารุงรักษาเพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงาม แต่ปัจจุบันพบว่า อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นมีจ านวน

ไม่เพียงพอ บางส่วนช ารุดและเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การ

ปฏิบัติงานของส านักช่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วต่อการบริการประชาชน จึงต้องจัดหา

ครุภัณฑ์เพิ่มเติม แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนีไ้ว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน  18,453,380  บาท 

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      3,063,268.64   บาท  

   โอนลดครั้งนี ้                770,850.00    บาท   

   งบประมาณคงเหลือหลังโอน       2,292,418.64    บาท 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานเคหะและชุมชน รวมเป็นเงินจ านวน 

770,850 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 
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รายการค่าครุภัณฑ์ที่เสนอขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ส านักช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ  

1 เครื่องเช่ือมโลหะ  จ านวน 1 เครื่อง  10,500 

2 เครื่องเจยี ขนาด 7 นิว้  จ านวน 1 เครื่อง 6,300 

3 เครื่องก าเนิดไฟ ขนาด 5 กิโลวัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 58,500 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานก่อสร้าง 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ  

4 เต็นท์สีขาว จ านวน 20 หลังๆ ละ 22,000 บาท  440,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบ าบัดน้ าเสีย 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ  

5 เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง 3,800 ลิตร/นาที จ านวน 1 เครื่อง  105,900 

6 เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง 1,750 ลติร/นาที จ านวน 1 เครื่อง 63,400 

แผนงานเคหะและชุมชน  

งานสวนสาธารณะ 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ  

7 เลื่อยยนต์ จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 17,250  บาท  86,250 

รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน           

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 770,850 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

(ส านักช่าง) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                     นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เกี่ยวกับญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 770,850 บาทนั้น         

ผมดูแล้วทั้ง 7 รายการ มันอยู่ในแผนที่ผู้ประกาศแผนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผมไม่ขอเห็นด้วย และไม่ขออนุมัติ

เกี่ยวกับญัตตินี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติในที่ประชุม เป็นการขอมติแบบ

รวมทุกรายการนะครับ ในข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 770,850 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ส านักช่าง) สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอน

ลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 12 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 4 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 770,850 บาท     

(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยหา้สิบบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 12 เสียง, ไม่อนุมัต ิ4 เสียง, งดออกเสียง 5 คน 

5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อ

สัญญาณภาพ Digital Signage ส าหรับป้ายประชาสัมพันธ์  LED พร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 

360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ต่อไป ข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ 

Digital Signage ส าหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมติดตั้ง  เป็น เงินจ านวน 360,000 บาท (สามแสน    

หกหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี     

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ Digital 
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Signage ส าหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมติดตั้ง  เป็นเงินจ านวน 360,000  บาท (สามแสน  

หกหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี          

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ Digital 

Signage ส าหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมติดตั้ง  เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่น

บาทถ้วน) (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการชุดอุปกรณ์ต่อสัญญาณภาพ Digital Signage ส าหรับป้าย

ประชาสัมพันธ์ LED พร้อมติดตั ้ง  เป็น เงิน จ านวน  360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน )                

(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

 งานประชาสัมพันธ์ ฝา่ยบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์ LED จ านวน 12 ป้าย และใช้วิธีการบริหารจัดการสื่อบน Cloud Server เชื่อมต่อจอเข้าระบบ

ผา่นอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันระยะเวลาตามสัญญาได้สิน้สุดลงแล้ว ประกอบกับผูป้ระกอบการรายเดิมได้เลิก

กิจการท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลสื่อบน Cloud Server ได้ ดังนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์

ข่าวสารของเทศบาลนครล าปางผ่านป้ายประชาสัมพันธ์  LED สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงต้องติดตั้งชุด

อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ Digital Signage ส าหรับจัดเก็บข้อมูลพร้อมแสดงสื่อประชาสัมพันธ์เชื่อมต่อ

เข้าอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้   

จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายละเอียดดังนี ้

 โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ และค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รวมเป็นเงินจ านวน 360,000 บาท (สามแสน     

หกหมื่นบาทถ้วน) 
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 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ Digital Signage ส าหรับป้ายประชาสัมพันธ์ 

LED พร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2565 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 1 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีโอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด              

เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน            

ค่าครุภัณฑ์ รายการชุดอุปกรณ์เ ชื่อมต่อสัญญาณภาพ Digital Signage ส าหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED 

พร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 360,000  บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                     นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เกี่ยวกับญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  รายการชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ Digital Signage  

ส าหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท โครงการนี้ผมว่าเป็นประโยชน์
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ต่องานประชาสัมพันธ์ของเรา แต่ผมไม่เห็นด้วย และไม่ขออนุมัติ เนื่องจากผู้ประกาศแผนไม่ชอบด้วย

กฎหมายครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

 นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตติตรงนี้ส่วนตัวของผมจริง ๆ อันดับแรก ขอชื่นชมในเรื่องของราคา

ผมว่าท าราคาได้ดีเลยไม่ได้สูงอะไรเลย เพียงแต่ว่าในมุมมองส่วนตัวในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯ อยาก

สอบถามท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารและทางกองยุทธศาสตร์ฯ ว่า เครื่อง Digital Signage ผมอยากจะ

ทราบว่า เราซื้อมาวัตถุประสงค์ของเราจริง ๆ แล้วคืออะไร แล้วซื้อมาแล้วเอาไปตั้งที่ไหน แล้วตอบได้ไหม

ครับว่า พอตั้งแล้วประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นในเทศบาลนครล าปางตรงนี้มันคอือะไร ขอบพระคุณมากครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

เชญิฝา่ยบริหารครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง รายการนี้นะครับ ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อ

สัญญาณภาพ Digital Signage ส าหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจการ

ของเทศบาลนครล าปาง ในส่วนที่ประชาชนทั่วไปได้รับชม และได้เห็นข่าวสารว่าทางเทศบาลนครล าปาง    

มีความเคลื่อนไหว หรือขับเคลื่อนในเรื่องกิจกรรมใดบ้าง แล้วก็รวมถึงแผนงานที่เราได้ท าเป็นระยะ ๆ ซึ่งก็

เป็นสิ่งที่ตั้งแต่ติดตั้งมาในระบบชุดแรกก็ได้รับค าชมเชยว่า ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้าใจถึงบทบาท

หน้าที่กิจกรรมที่เราได้ออกไปท า เพราะประชาชนบางท่านที่ไม่ได้เสพข่าวจาก Social Media หรือข่าวทาง

หนังสือพิมพ์หรือว่าจากสื่ออื่น ๆ เวลาออกบ้านไปไหนมาไหนก็ยังสามารถได้รับชมจอ LED ส่วนนี้  

นอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นการแจ้งข่าว แจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน อย่างเช่น ช่วงนี้ที่ผ่านมาเรื่องภาวะอุทกภัย      

น้ าท่วม ซึ่งเป็นข่าวที่ผมว่ามันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ท าให้สามารถติดตามและแก้ไข

สถานการณ์ได้ทันท่วงที จุดติดตั้งเดิมที่ติดตั้งไปแล้ว บางจุดหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วในครั้งแรก ต่อมา

พบว่ามันมีความไม่เหมาะสมในบางจุด อย่างเช่น จุดที่อยู่ตรงศาลหลักเมือง หลวงพ่อด า จุดนั้นจะต้องมี

การย้ายออก ตรงข้างรั้วโรงเรียนบุญวาทย์ เราก็จะท าการย้ายเพื่อไปติดตั้งที่จุดใหม่ อย่างเช่น จุดที่ขนส่ง
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หรือหน้างานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครล าปาง ซึ่งจะมีประโยชน์มากกว่า ขออนุญาตชี้แจงตามนี้     

นะครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ทางฝ่ายบริหารก็ได้ช้ีแจงแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าคุณกรณฐพรครองภพฯ ยังติดใจสงสัยอยู่ไหมครับ เชิญครับ 

 นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมไม่แน่ใจว่าเครื่อง  Digital Signage มันอันเดียวกันหรือเปล่า กับตรง

ศาลหลักเมืองพอจะมีตัวอย่างไหมครับ ตอนแรกผมก็พยายามจะดูรูปในนี้ แต่ก็ไม่มี ผมก็เลยรู้สึกว่าที่ผม

ถามคือ จ านวน 12 ชุด จริง ๆ ผมไม่แน่ใจนะครับว่านิยามของ Digital Signage ของที่นี่ เป็นอย่างไร  แต่ใน

มุมมองของผม มันคืออุปกรณ์ที่ไว้ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร ก็เลยอยากจะสอบถามตรงนี้ครับว่า 12 ชุดนี้

ติดที่ไหน ก็เลยอยากจะถามทางกองยุทธศาสตรฯ์ ที่ท าโครงการนี้ขึ้นมา ขอบคุณมากครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

เชญิฝา่ยบริหารครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง อันนี้มันเป็นระบบ control ระบบชุดสัญญาณ 

ซึ่งจะอยู่ที่นี่เอาไว้ควบคุมระบบทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ท่านประธานครับในญัตตินี้ ซึ่งก็ เป็นการเสนอญัตติ ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ซึ่งดูจากเหตุผลที่ฝา่ยบริหารได้เสนอญัตตินี้เข้า

มาบอกว่า มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED จ านวน 12 ป้าย และใช้วิธีการบริหารจัดการสื่อเชื่อมต่อจอ

เข้าระบบผา่น Internet ซึ่งปัจจุบันระยะเวลาตามสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว ประกอบกับผูป้ระกอบการรายเดิม

ได้เลิกกิจการท าใหไ้ม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลสื่อได้ นี่ก็แสดงว่าจอที่ตั้งมา 12 จอ ตอนนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหม

ครับท่านประธาน เพราะว่าสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว อันนี้ผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานเสนอไปยังฝ่าย
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บริหารว่า ในโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนี ้ถ้ามีโครงการอะไรที่ต้องท าต่อไป เราต้องวางแผนระยะยาว 

เพราะว่าสร้างมาแล้วตั้ง 12 ป้าย ไม่มีการวางแผนว่า มันจะหมดสัญญารายเดิม แล้วรายเดิมก็ เลิก

กิจการ ไม่สามารถบริหารจัดการสื่อได้ ผมถึงว่าผมลงพื้นที่ชาวบ้านประชาชนเขาถามว่า ท าไมป้ายนี้ใช้ไม่ได้       

ผมก็ตอบเขาไม่ได้ เขาคงรอท าอะไรใหม่ ผมก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารว่า ควรจะคิด

วางแผนในระยะยาวนะครับ เมื่อหมดสัญญาไปอะไรไปใครมาเชื่อมต่ออะไรเราได้ไหม เราท าเองได้ไหม ได้มี

การเรียนรู้เทคโนโลยีไหม หรอืเตรียมงบประมาณที่จะไปสานต่อมัน ท าโครงการให้มันต่อเนื่องไป ท ามาแล้ว

เป็นอนุสาวรีย์อยู่ตรงนัน้ ผมก็เห็นด้วยกับฝา่ยบริหารที่บอกว่า LED ตรงหลวงพ่อด า ซึ่งเป็นที่ เคารพ

สักการะและมีศาลหลักเมืองอยู่ตรงนั้น เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนในจังหวัดล าปาง เห็นด้วย

ครับที่วา่จะย้ายจุดนั้นออกไป เพราะมันบังอยู่ ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ผมจะใหคุ้ณสรัญญาฯ อภปิรายและให้ฝ่ายบริหารช้ีแจงทีเดียวเลยนะครับ เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

 นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล    

นครล าปาง เมื่อสักครู่นี้ขออภิปรายต่อท่าน สท.ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ นะคะ บังเอิญว่าเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันพอดีค่ะ เนื่องจากว่าไปสะดุดตรงที่ว่า หมดสัญญาจากเจ้าเดิม ผู้ประกอบการรายเดิมคือได้ยกเลิก

กิจการไปแล้ว ทีนี้ก็เลยอยากจะเรียนสอบถามท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

นะคะ ว่าที่ซื้อใหม่ตรง Digital Signage จ านวนเงิน 360,000 บาทนี้ คือเป็นการซื้อครั้งเดียวจบหรือว่าเป็น

สัญญาปีต่อปี คืออยากจะทราบตรงนี้เหมือนกันนะคะ ว่าทุกปีต้องจ่ายจ านวนนี้หรือว่าซื้อครั้งนี้แล้วก็จบ 

เพราะเนื่องจากดูหลักการและเหตุผลตรงนี้ว่า สัญญาเดิมได้สิ้นสุดลงแล้ว ถ้าปกติแล้วตามความเข้าใจของ

ระบบ software หรือโปรแกรมต่าง ๆ จะมีค่าบริการหรือค่าบ ารุงรักษารายปี ทีนี้ดิฉันก็เลยอยากจะ

สอบถามว่า 360,000 บาทนี้ ต้องจ่ายปีต่อปี ทุกปีหรือว่าจ่ายแค่ครั้งเดียวจบ ณ ตรงนี้ก็จะต่อเนื่องจากที่

ทาง สท.รอ้ยเอกศักดิ์ชัยฯ ได้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ดว้ย ขอบคุณค่ะ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ข้อซักถามของสมาชิกทั้ง 2 ท่าน ที่ได้สอบถามผู้บริหารจะชีแ้จงหรอืให้ทางเจา้หนา้ที่เป็นผู้ชีแ้จง เชญิครับ  

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ง่าย ๆ แบบนี้นะครับ ระบบจอเดิมที่ใช้

ระบบเก็บข้อมูลบน Cloud Server ตอนนั้นเราก็ไม่ทราบรายละเอียด เนื่องจากพอมีการช ารุดและแก้ไขไม่ได้ 
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ก็ตามเหตุผลในญัตติที่เขายกเลิกกิจการ เราก็พยายามแก้ไขแล้ว แต่ทีนี้มันแก้ไขไม่ได้ข้อมูลก็เลยใช้ไม่ได้ 

ส าหรับระบบปัจจุบัน Digital Signage ก็เป็นระบบที่หลาย ๆ ที่ เขาใช้กัน  ส าหรับเรื่องรายละเอียดว่า เป็น

การจา่ยครั้งเดียว หรอืว่าจา่ยต่อปี ผมขออนุญาตใหผู้อ้ านวยการกองยุทธศาสตรฯ์ ได้เป็นผูชี้แ้จง ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

อนุญาตครับ เชญิผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตรฯ์ ชีแ้จงครับ 

นางนัฤภร  ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนัฤภร  ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขออนุญาตชีแ้จงรายละเอียดในญัตติดังนี้นะคะ เนื่องจากจอ LED จ านวน 

12 ชุดดังกล่าวได้มีการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันจ านวน 12 ป้าย แล้วผู้ประกอบการที่เป็นผู้ติดตั้งได้เป็นคน

ดูแลระบบเมื่อเราจะส่งข่าวสารต่าง ๆ ให้ไปปรากฏบนจอจะต้องส่งผ่านบริษัท  ซึ่งบริษัทก็จะมี Cloud เป็น

ของตัวเอง เขามีการประกันสัญญา ซึ่งรวมทั้งค่าบริการ 2 ปี พอหมดสัญญา 2 ปี โดยทั่วไปแล้วเราก็จะจา้ง 

บริษัทเดิมดูแลต่อไป แต่เนื่องจากว่าเขาเลิกกิจการแล้วไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ท าให้เราไม่สามารถติดต่อบริษัท

เดิมและยกเลิก Cloud ที่เขาใช้ไปด้วย  ข้อมูลของเราที่จะต้องส่งไปยัง Cloud เพื่อที่จะยิงไปที่จอ ให้แสดงผล

ที่จอก็เลยไม่สามารถด าเนินการได้ทางกองยุทธศาสตร์ฯ ก็ได้ไปศึกษาว่าเมื่อข้อมูลในจอ LED ทั้ง 12 จุดนี้  

ไม่สามารถ update ข้อมูลได้จะแก้ปัญหาโดยการป้อนข้อมูลแบบ manual เหมือนจอรุ่นเดิมในชุดก่อน        

แต่เนื่องจากเทคนิคของจอรุ่นใหม่ไม่รับข้อมูลที่ป้อนโดยมือ เราก็เลยไม่สามารถไปป้อนข้อมูล manual 

เหมือนรุ่นแรกได้ เพราะรุ่นนีจ้ะต้องป้อนข้อมูลผา่นระบบ ดังนั้นเราจงึให้ผูเ้ชี่ยวชาญมาดูแล้วได้ข้อแนะน าว่า 

จ าเป็นจะต้องใช้ Digital Signage โดยส่งข้อมูลผ่าน Server เล็ก ๆ ที่อยู่ในงานประชาสัมพันธ์ เราก็จะผลิต

สื่อผ่าน Server ตัวนี้แล้วมีโปรแกรมที่จะยิงไปเชื่อมต่อกับ Digital Signage ซึ่ง Digital Signage จะต้องไปติด

อยู่ที่จอ LED ทั้ง 12 เครื่อง แล้วก็ผ่านระบบ Internet ซึ่งทุกจอจะมีสัญญาณ Internet ในตัวอยู่แล้ว และการ

จ้างครั้งนี้เราจะซื้อเป็นครุภัณฑ์ของเราเองป้อนข้อมูลเองไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่อปี เพราะว่า

เป็นทรัพย์สินของ เทศบาล ส าหรับจุด 12 จุด ณ ขณะนี้ที่ข้อมูลไม่ได้  update เป็นปัจจุบันก็จะมีบริเวณ   

สามแยกโรงน้ าแข็ง บริเวณหน้าตลาดสนามบิน ข้างวัดป่ารวก หน้าสถานีรถไฟ สวนเวียงละกอน หน้า

โรงแรมเวียงทอง หน้าสวนประตูเวียง แยกบุญวาทย์เดิม แยกดอนปาน หลวงพ่อด า หน้าวัดประตูต้นผึ้ง 

และหน้าวัดพระแก้ว เป็นต้นค่ะ  ชุดนี้นะคะถ้าไปสัง เกตดูแล้ว ข้อมูลใหม่  ๆ ที่เรา update ในจออื่น

จะไม่เหมอืนกัน เพราะ 12 จอนี้เรา update ไม่ได้ ถ้าเราติดตั้ง  Digital Signage แล้วข้อมูลทุกจอที่อยู่ ใน

การดูแลของเรา 24 จอนี้ก็จะเหมือนกันทุกจอ แต่ในขณะนี้ 12 จอตอนนีเ้รา update ข้อมูลไม่ได้เราต้องใช้

อุปกรณ์ตัวนี ้ขอบคุณค่ะท่านประธาน 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ผู้อภิปรายฟังค าชี้แจงแล้วเข้าใจนะครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี      

ผมก็จะขอมติในที่ประชุม ก าลังประชุมกันนะครับไม่คุยกันนะครับ ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ ในข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง 

เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ Digital Signage ส าหรับป้าย

ประชาสัมพันธ์ LED พ ร้อมติดตั ้ง  เป็น เงิน จ านวน  360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)              

(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 14 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 5 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ Digital 

Signage ส าหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่น

บาทถ้วน) (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 14 เสียง, ไม่อนุมัต ิ5 เสียง, งดออกเสียง 2 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ผมขอพักการประชุม 15 นาที และกลับเข้ามาประชุมต่อในเวลา 15.30 น. 

- พักการประชุม 20 นาที - 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 15.30 น. 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง บัดนี้ถึงเวลาที่ท่านประธานได้ก าหนดแล้ว ขณะนี้มีท่านสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจ านวน 13 ท่าน 
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เกินกึ่งหนึ่งครบองค์ประชุมครับ ผมขอน าเรียนต่อท่านประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ครับ กราบเรียนเชญิครับ 

5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 39 รายการ เป็นเงินจ านวน 

2,002,900 บาท (สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ส านักการศึกษา) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ในเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมจะด าเนินการประชุมต่อไปครับ ในข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติ

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 39 รายการ เป็นเงินจ านวน  2,002,900 บาท (สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

(ส านักการศึกษา) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ก่อนที่จะเสนอญัตติ  ผมขออนุญาต

หารือต่อท่านประธานครับ หน้าที่ 2 รายการที่  4 ครับท่านประธาน เป็นความผิดพลาดจากการพิมพ์         

ในรายการที่ 4 ตู้เก็บเอกสารสูงขนาดกลางแบบบนล่าง ล่างบานเปิด ผมขออนุญาตหารือต่อท่านประธาน        

ขออนุญาตสภา แก้ไขจาก “ล่าง” ตัวแรกเป็น “โล่ง” เป็น “แบบบนโล่ง ล่างบานเปิด” ครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

แก้ไขจากค าวา่ “ล่าง” เปลี่ยนเป็น “โล่ง” ใช่ไหมครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

ใช่ครับ แก้ไขค าแรกจากค าว่า “ล่าง” แก้ไขเป็น “โล่ง” ครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ผมก็จะขอสอบถามในที่ประชุมนะครับ อยากจะขอความยินยอมนะครับ ว่าเราจะยินยอมให้แก้ไขข้อความ

ในรายการที่ 4 ตู้เก็บเอกสารสูงขนาดกลางแบบบนล่าง แก้ไขค าว่า “ล่าง” เปลี่ยนเป็น “โล่ง” อยากจะขอ

ความยินยอม มีสมาชิกท่านใดขัดข้องไหมครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมยินยอมให้แก้ไขค าที่ผิดนะครับ 

จากค าว่า “ล่าง” แก้ไขเป็น “โล่ง” ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 
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นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง  

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 39 รายการ เป็นเงินจ านวน 2,002,900 บาท 

(สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ส านักการศึกษา) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี         

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 39 รายการ เป็นเงินจ านวน 2,002,900 บาท 

(สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ส านักการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

              เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในแผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน            

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 39 รายการ เป็นเงินจ านวน 2,002,900 บาท (สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

(ส านักการศึกษา) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

                   ส านักการศึกษา มีภารกิจอ านาจและหน้าที่ ด้ านการจัดการศึกษา การศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ ทั้งนี้ เทศบาลนครล าปางมีนโยบายในการด าเนินการจัด

กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาการจัด

การศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเป็น “โรงเรียนที่ดีที่สุด” โดยก าหนดขับเคลื่อนสร้างรากฐาน

การศึกษาตั้งแต่อนุบาลใหเ้ด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองไปสู่ครอบครัว ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา 

รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวติเพื่อน าไปใช้ในชีวติประจ าวันในยุค

โลกาภิวัฒน์อย่างเต็มตามศักยภาพ แต่เนื่องจากส านักการศึกษายังขาดครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งครุภัณฑ์บางชนิดได้เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้มาเป็นระยะเวลานาน มีการซ่อมแซม

อยู่บ่อยครั้งท าให้เสียค่าใช้จ่ายและไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ ดังนั้น เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้การ
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ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงต้องจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ แต่

เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณ เพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด 

 แผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวมเป็นเงินจ าน วน  

2,002,900 บาท (สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ รวมเป็นเงินจ านวน 2,002,900 บาท (สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 

รายการคา่ครุภัณฑ์ท่ีเสนอขออนุมัติโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 

ส านักการศึกษา 

แผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ล าดับท่ี รายการ งบประมาณ 

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น แบบตั้งพืน้หรอืแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 30000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  

จ านวน 47,200 บาท 

2 ตู้ 2 ลิน้ชักส าหรับโต๊ะผู้บรหิารจ านวน 1 ตู้  จ านวน 2,300 บาท 

3 ตู้ใส่แฟ้มเอกสารแบบบานเลื่อน จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 3,300 บาท จ านวน 9,900 บาท 

4 ตู้เก็บเอกสารสูงขนาดกลางแบบบนโลง่ ล่างบานเปิด  

จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท 

จ านวน 8,000 บาท 

5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตัง้ถังหมึกพิมพ์  

(Ink Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 7,500 บาท 

จ านวน 22,500 บาท 

6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื LED สี ชนิด Network แบบที่ 1  

จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท 

จ านวน 30,000 บาท 

7 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท จ านวน 12,500 บาท 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 

จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท  

จ านวน 66,000 บาท 

9 รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกียร์อัตโนมัต ิ 

จ านวน 1 คัน  

จ านวน 50,000 บาท 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 

ล าดับท่ี รายการ งบประมาณ 
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10 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพืน้หรอืแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 36,000 BTU จ านวน 8 เครื่อง ๆ ละ 53,600 บาท 

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นแสนเมืองมูล) 

จ านวน 428,800 บาท 

11 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นแสนเมืองมูล) 

จ านวน 8,000 บาท 

12 เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง 

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นแสนเมืองมูล) 

จ านวน 14,000 บาท 

13 โต๊ะท างานแบบมีลิน้ชัก จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท 

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 3 (บญุทวงคอ์นุกูล) 

จ านวน 58,000 บาท 

ล าดับท่ี รายการ งบประมาณ 

14 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพืน้หรอืแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 30,000 BTU จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 47,200 บาท 

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 

จ านวน 236,000 บาท 

 

15 โต๊ะท างาน แบบมลีิน้ชัก จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท 

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 
จ านวน 58,000 บาท 

16 เก้าอีส้ านักงานพนักพงิหลังผา้ตาข่าย จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 

3,400 บาท ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 

จ านวน 34,000 บาท 

17 โต๊ะท างานชนิดเหล็ก 4 ลิน้ชัก จ านวน 1 ตัว ส าหรับโรงเรยีน

เทศบาล 6 (วดัป่ารวก) 

จ านวน 8,900 บาท 

18 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,700 บาท 

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 6 (วดัป่ารวก) 

จ านวน 17,100 บาท 

19 เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 1 ตัว  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 6 (วดัป่ารวก) 

จ านวน 2,700 บาท 
 

20 เครื่องพิมพ์ส าเนา ระบบดิจติอล จ านวน 1 เครื่อง  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 7 (ศรินิาวินวิทยา) 
จ านวน 180,000 บาท 

21 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไมน่้อยกวา่  

55 นิว้ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท 

จ านวน 46,000 บาท 

 
ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 3 (บญุทวงคอ์นุกูล) 

 
 

 

22 เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิจ านวน 1 เครื่อง  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 5 (บา้นศรีบุญเรือง) 

จ านวน 19,900 บาท 

23 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2  (จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้) จ านวน 3 ชุดๆละ 30,000 บาท  

จ านวน 90,000 บาท 
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ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 5 (บา้นศรีบุญเรือง) 

24 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 

บาท ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 5 (บา้นศรีบุญเรือง) 

จ านวน 7,500 บาท 

25 เครื่องตัดหญา้แบบข้อแข็งจ านวน 1 เครื่อง ส าหรับโรงเรยีน

เทศบาล 6 (วดัป่ารวก) 

จ านวน 9,500 บาท 

26 ตู้เย็นขนาด 16 ควิบิกฟุต จ านวน 2 ตู ้ๆ ละ 24,000 บาท จ านวน 48,000 บาท 

27 เตาอบไมโครเวฟ จ านวน  2 เตา ๆ ละ 8,000 บาท จ านวน 16,000  บาท 

 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 

ล าดับท่ี รายการ งบประมาณ 

28 เครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอรร์ะดับ XGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 

4000 ANSl Lumens  จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท 

จ านวน 149,500 บาท 

29 เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท จ านวน 13,500 บาท 

30 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่นแบบตั้งพืน้ หรอืแบบแขวน 

ขนาด 30,000 บีทยีู จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 41,500 บาท 

จ านวน      83,000 บาท 

31 ล าโพงอเนกประสงคม์ีช่องเสยีบ USB พรอ้มไมคล์อย  

จ านวน 1 ชุด 

จ านวน 2,500 บาท 

32 รถเข็นสามลอ้โครงเหล็กรับน้ าหนักได้ 120 กิโลกรัม  

จ านวน 1 คัน  

จ านวน 3,600 บาท 

33 มินิพีซี (Mini PC) ระบบปฏิบัตกิารไม่ต่ ากวา่ Win 10 ซพียี ู

จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท 

จ านวน 60,000 บาท 

34 เครื่องตัดหญา้แบบข้อออ่น จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน      10,600 บาท 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   

งานกีฬาและนันทนาการ 

ล าดับท่ี รายการ งบประมาณ 

35 พัดลมไอเยน็ขนาดใบพดัไม่นอ้ยกวา่ 15 นิว้ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 

14,000 บาท 

จ านวน 28,000 บาท 

36 พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใบพดัไมน้้อยกวา่ 24 นิว้                       

จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท 

จ านวน 21,000 บาท 



46 
 

 

37 เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท จ านวน 5,400 บาท 

38 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่นแบบตั้งพืน้ หรอืแบบแขวน  

ขนาด 30,000 บีทยีู จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 41,500 บาท 

จ านวน 83,000 บาท 

39 เครื่องกรองน้ าสแตนเลส ทอ่คู ่จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  

6,000 บาท 

จ านวน 12,000 บาท 

 รวมท้ังสิ้น 39 รายการ จ านวน 2,002,900 บาท 

รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  เพื่อปฏิบัติใหถู้กต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอน

เงินงบประมาณรายจา่ยในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด                

เงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยโอนลดจากแผนงานการศกึษา ระดับก่อนวัย

เรียนและประถมศึกษา และ งานแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ และ

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษาและแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ของส านักการศึกษา เป็นเงินจ านวน 2,002,900 บาท       

(สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                     นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 
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 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เกี่ยวกับญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 39 รายการ เป็นเงินจ านวน 2,002,900 บาทนั้น         

ทุกรายการจ านวน 39 รายการนี้มีประโยชน์หมดครับท่านประธาน แตผ่มตดิใจในรายการล าดับที่ 10 ล าดับ

ที่ 14 ล าดับที่ 20 ล าดับที่ 22 ล าดับที่ 23 ล าดับที่ 24 ล าดับที่ 30 ล าดับที่ 31 ล าดับที่ 33 ล าดับที่ 35 

ล าดับที่ 36 ล าดับที่ 37 ล าดับที่ 38 ล าดับที่ 39 ครับท่านประธาน คือ พวกนีม้ันอยู่ในแผนที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ผมขอไม่เห็นด้วย  และไม่ขอลงมติตามข้อที่ผมได้อภิปรายไปนะครับท่านประธาน นอกนั้นผม

อนุมัตใิห้ทั้งหมดครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิครับ เชิญ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล    

นครล าปาง คือดิฉันมีข้อสงสัยนะคะท่านประธาน ฝากถามไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วน

ของใบเสนอราคาที่แนบท้ายมากับญัตติตรงนี้  จะมีใบเสนอราคาซ้ ากันทั้งหมดอยู่ 3 ใบค่ะ ซึ่งดฉิันดูแล้ว 

เหมือนกับ copy มา 3 ใบ แต่การเรียงล าดับเอกสาร คือ มีการ run ตาม number ก็เลยอยากทราบว่า ตรงนี้

มันเป็นข้อแตกต่างกันอย่างไร หรอืว่าท าไมถึงต้องท าซ้ ามาพร้อมกันถึง 3 ใบเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

คุณสรัญญาฯ โปรดชีแ้จงดว้ยครับว่าอยู่หนา้ไหน จะได้พิจารณาได้ง่ายนะครับ 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล    

นครล าปาง ขอโทษนะคะท่านประธาน ด้านหลังจะเขียนว่า เป็นล าดับที่ 40/77, ล าดับที่ 41/77 และ ล าดับที่ 

42/77 ซึ่งเอกสารทั้ง 3 ใบนีเ้ท่าที่อ่านซ้ า ๆ หลายรอบน่าจะเป็นเอกสารชุดเดียวกันทั้ง 3 ใบ แต่เป็น 3 copy 

ค่ะ ก็เลยอยากจะทราบเหตุผลวา่ท าไมถึงส่งมาแบบนี ้ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ ไม่มนีะครับ ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงไหมครับ เชญิครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 
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รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ผมยังหาไม่เจอที่ท่านสมาชิกได้อภปิราย

เมื่อสักครู่ครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล ช่วยชี้แจงอีกครั้งครับ 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล    

นครล าปาง  เป็นใบเสนอราคาจาก หจก. บุญเลิศเฟอร์นิ เจอร์  ข้างล่างจะเขียนว่า ล าดับที่ 40/77 และมี

ลายเซ็นอยู่ด้านล่างนะคะ (ประธาน : อยู่ข้างล่างนะครับ ฝ่ายบริหาร 40/77 ผมเห็นแล้วครับ) ล าดับที่ 40, 

41 และ 42 เป็นเอกสารเดียวกันหมดเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

หนา้ที่ 40, 41 และ 42 เอกสารเหมอืนกันหมดเลยครับ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทางส านักการศกึษา

เป็นผู้ช้ีแจงนะครับ ขออนุญาตครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

อนุญาตใหชี้แ้จงนะครับ เชญิครับ 

นางสาวกนกกาญจน์  พรรณรัตน์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวกนกกาญจน์  พรรณรัตน์ 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา ขอชี้แจงในประเด็นที่ท่าน สท. สงสัยนะคะ ว่าท าไม     

ใบเสนอราคาถึงเป็นตัวเดียวกันทั้ง 3 รายการ คือว่าในส่วนของรายการที่แนบมันจะแจ้งล าดับของ

เฟอร์นิ เจอร์ก็คือ จะมีล าดับที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ในส่วนล าดับที่ 2 จะเป็นรายการในข้อ 2 ก็คือ ตู้สองลิ้นชัก

ส าหรับโต๊ะ ผู้บริหารราคา 2,300 บาท แล้วก็หน้า 41 นะคะ ก็จะเป็นรายการประกอบในล าดับที่ 3 จะเป็น

ล าดับบัญชขีองใบเสนอราคาล าดับที่ 1 จะเป็นตู้ใส่แฟ้มเอกสารแบบบานเลื่อนมันก็เลยท าให้ใบเสนอราคา

เป็นใบเสนอราคาตัวเดิมคือทางร้านเสนอราคารวมมาค่ะ แต่เราจ าเป็นจะต้องแจงรายการเป็นล าดับตาม

รายละเอียดที่เราเสนอไป มันก็เลยกลายเป็นใบเสนอราคาซ้ ากัน 3 แผ่น แต่ก็แยกรายการประกอบการ

ขออนุมัตติั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 3 ตัวค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานฯ ในที่

ประชุม) คุณสรัญญาฯ ยังสงสัยอยู่ไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชิญ

ครับ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ตอนนี้ก็มาถึงญัตติที่  5.7 เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์  จ านวน 39 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 2,002,900 บาท  ของส านักการศึกษา ญัตตินีผ้มจะไม่ถามเยอะนะครับผมจะถามท่านประธาน    

ผ่านไปยังผู้บริหารว่า ในเครื่องปรับอากาศอันนี้รวมถึงติดตั้งเลยใช่ไหมครับ เพราะว่าไม่มีรายการค่าติดตั้ง

ตรงนี้อยากถามท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า (ประธาน : ตรงนี้ไม่ต้องถามก็ได้ครับ เพราะส่วนใหญ่      

ก็รวมการติดตั้งไปแล้วนะครับ) ตรงนี้มันหลายเครื่องนะครับท่านประธาน ว่าเขาจะคิดรวมไปในนั้นเลย

หรอืไม่ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ก็อย่างที่ท่านประธานว่านะครับเดี๋ยวนี้

ราคาของเครื่องปรับอากาศรวมค่าติดตั้งแล้ว แต่เพื่อความมั่นใจผมขออนุญาตให้ทางผู้อ านวยการส านัก

การศกึษาเป็นผู้ตอบค าถามอกีทีนะครับจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาด เชญิครับ 

นางสาวกนกกาญจน์  พรรณรัตน์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวกนกกาญจน์  พรรณรัตน์ 

ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา ในส่วนที่ท่าน สท. ถามนะคะ ราคาที่ตั้งนี้คือรวมกับค่าติดตั้งแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติที่ประชุม เนื่องจากเราจะ

บริหารเวลานะครับ จะไม่มีการอ่านเป็นข้อ ๆ 39 ข้อ ผมจะใช้วิธีจัดเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือ 39 รายการ

ทั้งหมดเลย ถ้ามีสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ 39 รายการ และที่ทางฝ่ายตรวจสอบที่จะขอไม่เห็นด้วยก็มีอยู่ 
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ผมขอทบทวนนะครับ มีล าดับที่ 10 ล าดับที่ 14 ล าดับที่ 20 ล าดับที่ 22 ล าดับที่ 23 ล าดับที่ 24 ล าดับที่ 30 

ล าดับที่ 31 ล าดับที่ 35 ล าดับที่ 36 ล าดับที่ 37 ล าดับที่ 38 ล าดับที ่39 รวมทั้งหมด 13 รายการ นะครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตครับท่านประธาน ขาดล าดับที่ 33 อีก 1 ข้อครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นก็จะรวม

เป็น 14 รายการ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล   

นครล าปาง ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมขอเพิ่มอีก 2 ข้อนะครับ ขอเริ่มตั้งแต่ล าดับที่ 10 นะครับ จะได้

พิจารณาทีเดียวนะครับ จะมีล าดับที่ 10, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38 และ 

39 ครับ จะมีอยู่ทั้งหมด 16 รายการ ที่อยู่ในแผนที่ไม่ชอบ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับ จะมีล าดับที่ 10, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 

37, 38 และ 39 ทั้งหมดมีอยู่ 16 รายการ เมื่อสักครู่ผมก็ได้เรียนต่อที่ประชุมแล้วว่าเพื่อให้ไม่เสียเวลา 39 

รายการ ผมจะขอความเห็นชอบเป็นการลงมติแบบ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก 39 รายการ และอีกกลุ่มหนึ่งเป็น 16 

รายการ คือฝ่ายที่ ไม่ เห็นด้วยและยังข้องใจอยู่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ผมขอความเห็นชอบจากที่ประชุมครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการลงมติแบบนีโ้ปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง ต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับ 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ทั้งหมด 39 รายการ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ทั้งหมด 39 รายการ 14 เสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ทั้งหมด 16 รายการ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ทั้งหมด 16 รายการ 5 เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 39 รายการ เป็นเ งินจ านวน 

2,002,900 บาท (สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ส านักการศกึษา) 14 เสียง, ไม่อนุมัติ 5 เสียง, งดออก

เสียง 2 คน 

 

5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ เป็นเงินจ านวน 

69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (กองการเจ้าหน้าที่) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไป ข้อ 5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ เป็นเงนิจ านวน 69,990 บาท 

(หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (กองการเจ้าหนา้ที่) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี ้

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ เป็นเงินจ านวน 69,990 บาท               

(หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (กองการเจ้าหนา้ที่) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี 

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ เป็นเงินจ านวน 69 ,990 บาท               

(หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (กองการเจ้าหนา้ที่) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน จ านวน 6 รายการ เป็นเงินจ านวน 69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)      

(กองการเจ้าหนา้ที่) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

 

เหตุผล 

  ด้วยกองการเจ้าหน้าที่เป็นส่วนราชการจัดตั้งขึ้นใหม่ในเทศบาลนครล าปาง ปัจจุบันมี

จ านวนเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น ท าใหค้รุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ประกอบกับครุภัณฑ์บางส่วนช ารุด

และเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการโดยรวม ดังนั้น       

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงต้องด าเนินการ 

จัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอน

ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภท

วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน 300,000.00 บาท 

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  198,400.00  บาท 

ขออนุมัตโิอนลด               69,990.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน   128,410.00 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงานรวมเป็นเงินจ านวน 69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 

รายการค่าครุภัณฑ์ที่เสนอขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป     
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งานบริหารทั่วไป    
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ 

1 โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,200 บาท จ านวน     10,400  บาท 

2 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ตัวๆ ละ 4,400 บาท จ านวน      17,600 บาท 

3 เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 3 ตัวๆ ละ 4,200 บาท จ านวน      12,600 บาท 

4 ช้ันวางแฟ้มแบบ 20 ช่อง จ านวน 1 ตัว จ านวน       3,500  บาท 

5 โต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว จ านวน     20,900  บาท 

6 เก้าอีท้ างานผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว จ านวน       4,990  บาท 

 รวมทั้งสิน้  6 รายการ  จ านวน     69,990    บาท 

(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้) 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

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

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

จ านวน 6 รายการ เป็นเงินจ านวน 69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (กองการเจา้หน้าที่) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

            นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
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นครล าปาง เกี่ยวกับญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ เป็นเงินจ านวน 69,990 บาทนั้น ผมเห็น

ว่าตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อพนักงานของเทศบาลเรา และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ผมเห็นด้วย

ทั้ง 6 รายการ และขออนุมัตใิห้ทั้ง 6 รายการเลยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติที่ประชุม ในญัตติที่ 5.8 สมาชิก

ท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ เป็นเงินจ านวน 69,990 บาท 

(หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (กองการเจา้หนา้ที่) 19 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 2 คน 

5.9 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการย้ายป้าย

ประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 117,000 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ต่อไป ข้อ 5.9 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการย้ายป้ายประชาสัมพันธ์

จอ LED พร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี ้



55 
 

 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการย้ายป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED 

พร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไป

ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการย้ายป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อม

ติดตัง้ เป็นเงินจ านวน 117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ารื้อ

ถอนอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ โครงการย้ายป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 

117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ซึ่งการโอน

งบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

เทศบาลนครล าปางมีนโยบายจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED ที่ติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของเมือง และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า แต่จากการ

ส ารวจป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED ในปัจจุบันพบว่า  ป้ายที่ติดตั้งอยู่บริเวณแยกศาลหลักเมือง และแยก    

หัวมุมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (เดิม) มีความไม่เหมาะสม ดังนั้น จึงต้องย้ายป้ายดังกล่าวไปยังจุดอื่นที่มี

ประสิทธิภาพในการเข้าถึง และสามารถสื่อสารกับประชาชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น แต่เนื่องจาก

เทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนีไ้ว้ จงึจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน  2,798,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 279,425.50 บาท 
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ขออนุมัตโิอนลด   117,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 162,425.50 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ารื้อถอน

อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ โครงการย้ายป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อมติดตั้ง เป็น เงินจ านวน 

117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ทั้งนี ้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2565 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 2 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด            

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการย้ายป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อมติดตั้ง  เป็นเงนิจ านวน 117,000 บาท     

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล    

นครล าปาง ในญัตตินี้นะคะ เห็นด้วยกับฝ่ายบริหารมาก ๆ เลยที่จะย้ายจุดติดตั้งจอ LED ไปยังจุดใหม่       
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ที่เหมาะสมมากกว่านะคะ ซึ่งโครงการเดิมตั้งแต่สมัยที่แล้วมัน เป็นการติดตั้งจอ LED ทั้งหมด 12 จุด    

แล้วเราก็ได้อภิปรายไปในครั้งที่แล้วว่าใช้เงินไม่คุ้มค่า ดูแล้วโครงการนี้ใช้งบประมาณในจ านวนที่สูงมาก 

ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ที่จะได้ไม่คุ้มนะคะ แล้วเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่า จากญัตติก่อนหน้านี้ที่ระบบ         

มีปัญหา ผู้รับจ้างปิดกิจการ ท าให้เราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลได้ ถ้าพิจารณาตั้งแต่แรกแล้วหลังจากที่

ทางเจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้ฟังว่า เราไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลเองได้ จะต้องให้ทางผู้รับจ้างหรือผู้ขายเป็น         

ผู้ upload ข้อมูล ซึ่งฟังแล้วมันก็แปลก ๆ นะคะ เหมือนกับไปยืมมือเขาท างานอยู่ตลอดเวลา แล้วจุดติดตั้ง   

ก็ไม่เหมาะสม อันนี้อยากจะเสนออีกหลาย ๆ จุดด้วยนะคะ โดยเฉพาะจุดที่อยู่ตรงบ้านหัวเวียง ตรงสามแยก

ตรงนั้น เป็นจุดที่ไม่สมควรติดมาก ๆ เพราะว่าการจราจรก็น้อย รถก็ผ่านน้อย แล้วเราเอาไปติดตรงนั้น    

คนเห็นก็น้อย แล้วฟุตบาทตรงนั้นก็มีปัญหา พื้นทรุด ไม่รู้ว่าได้ไปซ่อมแซมหรือยัง ในญัตตินี้เห็นด้วยกับทาง

ฝา่ยบริหารมากค่ะ แล้วอยากจะเสนอให้ย้ายจุดอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ นายณัฐกิตติ ์ บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เกี่ยวกับญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม ่ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการย้ายป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อม

ติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 117,000 บาทนั้น ผมเห็นว่าฝ่ายบริหาร ท่านตั้งใจที่ จะเห็นความสวยงามของ

บ้านเมือง บางจุดผมก็เห็นด้วย ว่ามันเป็นมุมอับมันไม่สามารถที่จะดูได้ตลอด รถติดไฟแดงไม่กี่นาที คนจะ

มองก็ได้ประโยชน์น้อยครับท่านประธาน แต่ตรงนีม้ีประโยชน์จริง ๆ ผมเห็นด้วยนะครับ แต่มันติดตรงแผนที่

ผมอภิปรายมาตลอดทั้งการประชุมทั้งสองครั้ง มันติดตรงแผน ผมตอ้งขอไม่เห็นด้วยและไม่อนุมัติ เนื่องจาก

แผนที่ประกาศไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติที่ประชุมในญัตติที่ 5.9 สมาชิก

ท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 14 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 6 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการย้ายป้ายประชาสัมพันธ์จอ 

LED พร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ) 14 เสียง, ไม่อนุมัต ิ6 เสียง, งดออกเสียง 1 คน 

5.10 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนน ป้ายบอกทางแยก และป้าย

บอกสถานที่ในเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นเงนิจ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ต่อไป ข้อ 5.10 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนน ป้ายบอกทางแยก และป้ายบอก

สถานที่ในเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง  

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย              

เป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนน ป้ายบอกทางแยก และป้ายบอกสถานที่ในเขต     

เทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนน ป้ายบอกทางแยก และป้ายบอกสถานที่ในเขต

เทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
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 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนน ป้ายบอกทางแยก และป้ายบอก

สถานที่ในเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 2,000 ,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งการโอน

งบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

เทศบาลนครล าปางมีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพ ป้ายชื่อถนน ป้ายบอกทาง

แยก และป้ายบอกสถานที่ในเขตเทศบาลนครล าปางที่ติดตั้งบริเวณทางเท้า เกาะกลาง ตามถนนสายต่าง ๆ 

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แต่ปัจจุบันพบว่า ป้ายดังกล่าวมีสภาพเก่า ทรุดโทรม ขาด

ความสวยงาม ดังนั้น จึงต้องก่อสร้างป้ายใหม่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการเดินทาง แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตัง้งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จงึจ าเป็นต้อง

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงินจ านวน                    

2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนน ป้ายบอกทาง และป้ายบอกสถานที่     

ในเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 2,000 ,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2565 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 3 โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

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

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง              

ป้ายชื่อถนน ป้ายบอกทางแยก และป้ายบอกสถานที่ในเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 2,000,000 บาท 

(สองล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
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   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเล ิศล ักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบ เรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ส าหรับในญัตตินี้เรื่องของการก่อสร้างป้ายชื่อถนนป้ายบอกทางแยกและ

ป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยนะคะ และเห็นว่าในหลาย ๆ จุดของทางเทศบาล มีจุดที่ยังขาด    

ในส่วนนี้ และอยากจะฝากข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะ ฝากถึงท่านประธานผ่านไปถึงผู้บริหารว่า ในเขตเทศบาล

ของเราก็ยังมีป้ายที่ทรุดโทรมและป้ายบางอย่างก็ไม่มีการ update หรือว่าเกินความจ าเป็น ซึ่งหลายป้ายอยู่

นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของเทศบาล อย่างเช่น ที่เคยเห็นมีป้ายของทางจราจร ก็คือเป็นจุดที่มีการช ารุด      

แต่ด้วยความที่ในฐานะของพลเมืองดี ดิฉันก็ติดต่อผา่นไปยัง Facebook ของงานจราจร สภ.เมือง ซึ่งท่านก็

กรุณาพอแจ้งไปไม่นานทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรก็มาปรับแก้ให้  แต่ก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่อยากจะ

ขอให้ทาง เทศบาลช่วยประสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหลวง เป็นป้ายที่มีพื้นสีขาวตัวหนังสือสีด าแล้วก็

ชี้บอกทาง ซึ่งในหลายจุดป้ายทางหลวงมีความส าคัญส าหรับคนต่างถิ่น ว่าจากจุดนี้เขาจะออกไปเชียงใหม่

เขาจะต้องไปทางไหน ไปกรุงเทพฯ ไปทางไหน แต่พอไม่มีการแก้ไข น็อตหลวม ปรากฏว่าแทนที่จะชี้ไปทาง

เชียงใหม ่น็อตหลุดก็ชีไ้ปทางอื่น ซึ่งตรงนีม้ันสมควรตอ้งได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งโดยส่วนตัวก็เคย

ประสานไปทาง page ทางหลวงล าปางที่ 1 ท่านก็ได้รับเรื่อง แต่ก็ไม่ได้มีการแก้ไข ก็เลยอยากจะขอฝากผ่าน

ทางเทศบาล ผา่นทางผู้บริหารช่วยประสานงานในเรื่องนี้ส าหรับป้ายอื่น ๆ ของหน่วยงานอื่น ๆ ขอบคุณค่ะ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอบคุณส าหรับค าแนะน านะครับ ผมก็

ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาจริง ๆ ในยุคนี้มันค่อนข้างดีอยู่อย่างหนึ่งคือ การประสานงานของเทศบาลนคร
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ล าปางกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดี ผมก็จะรับอาสาไปประสานงานในส่วนที่

ท่านได้ใหค้ าแนะน าไว้ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ นายณัฐกิตติ ์ บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมคงต้องลุกมาแบบนี้ทุกญัตติเลยนะครับท่านประธาน เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ

ถนน ป้ายบอกทางแยก และป้ายบอกสถานที่ในเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 2,000,000 บาท 

ผมเห็นด้วยนะครับกับโครงการส าคัญแบบนี้  มันบอกถึงความสะดวกสบายเกี่ยวกับการเดินทางต่าง ๆ     

แต่ผมก็ยังติดตรงแผนนะครับ ตรงแผนที่ว่าประกาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผมเลยไม่ขอเห็นด้วยและ    

ไม่ขออนุมัติโครงการนี้ครับท่านประธาน ขอให้ประกาศแผนใหม ่และน าเข้ามาเสนอผมยินดียกมือให้ทั้งหมด

เลยครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล           

นครล าปาง ท่านประธานครับ ไม่รู้ว่างบประมาณ 2,000,000 บาท นีจ้ะร่วมด้วยกับที่โครงการเก่า ๆ ที่อาจารย์

นิมิตรฯ เป็นนายกเทศมนตรีสมัยแรกท่านเคยไปท าป้ายบอกทางเป็นภาษาล้านนา ไม่ใช่ว่าจะไปแก้ไขจุดเดียวกัน

หรือเปล่า เพราะว่าที่ผมสังเกตดูที่ท่านท าไว้คือ มันเป็นโครงการที่ดีและสวยงามมาก เพราะว่ามันอิงล้านนาของ

จังหวัดล าปางเรา แต่บางป้ายปัจจุบันอาจจะมีแต่โครง ป้ายมันหลุดหายไปแล้ว เพราะว่าในญัตตินี้ท่านเขียนไว้

ว่า ป้ายบอกสถานที่ในเขตเทศบาลนครล าปาง มันจะรวมถึงป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดล าปางเรา

ด้วยหรือเปล่า อย่างเช่น ถนนป่าไม้ ถนนวัฒนธรรม เมื่อก่อนนี้เป็นป้ายล้านนา เป็นหนังสือล้านนา แกะสลักเป็น

ตัวไม้ ณ ปัจจุบันมันหลุดไปบ้าง ความหมายของตัวหนังสือก็เปลี่ยนแปลงไป ไม่รู้ว่าโครงการตัวนี้จะเป็น

โครงการตัวเดียวกันหรือเปล่า ก็จะฝากท่านประธานถามไปยังฝ่ายบริหารว่า มันเป็นโครงการตัวเดียวกันหรือ

เปล่า ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

เชญิฝา่ยบริหารครับ 
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นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนตามตรงนะครับ งบประมาณ

2,000,000 บาท ขออนุมัติท าป้ายชื่อถนน ป้ายบอกทางแยก และป้ายบอกสถานที่ มันเป็นป้ายมาตรฐานตาม

แยกถนนทั่วไป จริง ๆ แล้วเงิน 2,000,000 บาท จะท าให้ครบทุกแยก ทุกมุม ทุกซอยก็คงจะไม่ครอบคลุม

ทั้งหมดนะครับ ส่วนป้ายที่ท่านได้สอบถามเมื่อสักครู่  ป้ายล้านนา ป้ายเมืองเก่าอันนั้นจะเป็นในส่วนที่แยก

ต่างหากครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

คุณสมหมายฯ เข้าใจแล้วนะครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแล้ว ก่อนอื่นก็ต้องขอชมเชย สท.พัชรีฯ 

ไว้ก่อน ที่ได้ท าหน้าที่ของพลเมืองดี ได้แจ้งกับหน่วยงานภายนอกจนน ามาสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้

เรียบร้อยถูกต้อง ขอชมเชยครับ ในญัตติที่ 5.10 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 14 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 6 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนน ป้ายบอกทางแยก และป้ายบอก

สถานที่ในเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 14 เสียง, ไม่อนุมัติ 

6 เสียง, งดออกเสียง 1 คน 

 5.11 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคาร B ตลาดเทศบาล 4 เพื่อเป็นอาคาร

เก็บพัสดุกลาง เป็นเงนิจ านวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ต่อไป ข้อ 5.11 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคาร B ตลาดเทศบาล 4 เพื่อเป็นอาคารเก็บพัสดุกลาง    

เป็นเงินจ านวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง  

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย              

 เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคาร B ตลาดเทศบาล 4 เพื่อเป็นอาคารเก็บพัสดุกลาง เป็น

 เงินจ านวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการปรับปรุงอาคาร B ตลาดเทศบาล 4 เพื่อเป็นอาคารเก็บพัสดุกลาง    

เป็นเงินจ านวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

                  เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร B ตลาดเทศบาล 4 เพื่อเป็นอาคารเก็บ

พัสดุกลาง เป็นเงินจ านวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าว

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

  เทศบาลนครล าปางเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ในแต่ละปีทุกส านักและกองจะมีเอกสารที่ต้อง

ดูแลและจัดเก็บเป็นจ านวนมากซึ่งการจัดเก็บเอกสารมีส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร

ให้มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากภายในส านักงานเทศบาลนครล าปางมีพื้นที่จ ากัดและคับแคบ ท าให้สถานที่

ในการเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อจ านวนเอกสารที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ดังนั้น เพื่อให้การเก็บเอกสารทาง

ราชการมีความเรียบร้อย เป็นสัดส่วน ปลอดภัย และสามารถรักษาคุณภาพของเอกสารทางราชการให้อยู่

ในสภาพที่สมบูรณ์ จึงต้องปรับปรุงอาคาร B บริเวณ ตลาดเทศบาล 4 ให้เป็นอาคารเก็บพัสดุกลาง        
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แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 

  แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ เป็นเงินจ านวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร B ตลาดเทศบาล 4 เพื่อเป็นอาคารเก็บ

พัสดุกลาง เป็นเงินจ านวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่

แนบมาพรอ้มนี้ 

 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

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

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง

อาคาร B ตลาดเทศบาล 4 เพื่อเป็นอาคารเก็บพัสดุกลาง เป็นเงนิจ านวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสน

บาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 
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นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล    

นครล าปาง ในส่วนของญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการปรับปรุงอาคาร B     

ตลาดเทศบาล 4 ตรงนี้ไม่ได้ตินะคะ แต่มีค าถามฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   

ในส่วนของการโอนลด จะเป็นการโอนลดงบประมาณในส่วนของงานเคหะและชุมชน ซึ่งในรายละเอียด

จ านวนที่จะต้องโอนลดมีทั้งหมด 2,700,000 บาท ส่วนหนึ่งมาจากโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าเสีย บริเวณ

ถนนเลียบแม่น้ าวังใต้สะพานศรีเชียงใหม่ งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติก็คือ 1,000,000 บาท           

ส่วนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนก็คือ 1,000,000 บาท ตรงนี้อยากสอบถามว่า โครงการนี้ไม่ได้ท าหรือว่า

อย่างไรค่ะ ท าไมถึงมีการตัดงบประมาณนี้ทั้งก้อนออกไป แล้วที่ส าคัญก็คือ รู้สึกว่าโครงการนี้ดิฉันเป็นหนึ่ง

ใน สท. ทีมที่มีการยกมือผ่านไปให้ด้วยนะคะ ก็ เลยอยากจะทราบเหตุผลว่า ท าไมถึงต้องตัดโครงการนี้

ออกไปหรอืว่าจะไม่ท า หรอืว่าอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล    

นครล าปาง ก็เห็นด้วยนะคะที่ฝ่ายบริหารจะน าพื้นที่ตรงนี้มาใช้เป็นอาคารเก็บพัสดุ เพราะว่าที่ดินตรงนี้มัน

เป็นที่ดินที่การเดินทางเข้าถึงยาก อาจจะเรียกว่าอยู่ใต้สะพานก็ได้นะคะ ถ้าจะไปจากฝั่งสบตุ๋ยจะต้องไป

กลับรถใต้สะพาน เพื่อเลี้ยวเข้ามาถึงบริเวณนี ้ถ้ามาจากซุปเปอร์ไฮเวย์ก็จะต้องออกคู่ขนานด้านซ้าย ซึ่งเป็น

ถนนเล็ก ๆ ถนนแคบนะคะ แปลงนี้ไม่เหมาะสมที่จะไปท าโครงการใหญ่ ๆ เลย แต่ว่าเทศบาลในชุดที่แล้ว   

ก็ได้ไปท าอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการใช้งานบ้าง แต่ว่าถ้าถามว่าคุ้มค่าไหม หลาย ๆ ท่านก็

อาจจะพิจารณาได้นะคะ ส่วนอีกอาคารหนึ่งคือ อาคารศูนย์แสดงสินค้า ตรงนี้ก็เป็นอาคารที่สร้างไม่เสร็จ

ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรท าไมการก่อสร้างยังไม่เสร็จ ก็ยังเป็นสภาพร้าง ๆ อยู่ เดิมบริเวณตรงนี้ก็เอาไปท า

ตลาด ซึ่งในความเป็นจรงิแล้วตรงนี้มันไม่ใชท่ าเลค้าขาย ไม่ใช่ท าเลที่คนจะพลุกพล่าน เข้าถึงก็ยาก แต่ไปท า

เป็นตลาดก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ยื่นงบประมาณเข้ามาในสภาแห่งนี้คราวที่แล้ว ก็ได้คัดค้านอยู่ตลอด เพราะมัน

ไม่ใช่ท าเลค้าขาย ไม่ใช่ท าเลที่เดินทางได้สะดวก ตรงนี้พอทางฝ่ายบริหารน ามาใช้เป็นที่เก็บพัสดุก็เห็นด้วย

นะคะ เหมาะสม เพราะตรงนั้นมันเป็นมุมอับ การเอาพัสดุของเทศบาลเราที่มีจ านวนมากไปเก็บตรงนั้น      

ก็เหมาะสมดีตรงนีก้็เห็นดว้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ นายณัฐกิตติ ์ บรรจงจติต์ 
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นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ในญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย     

เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคาร B ตลาดเทศบาล 4 เพื่อเป็นอาคารเก็บพัสดุกลาง เป็นเงินจ านวน 

2,700,000 บาทนั้น ผมเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ครับ เพราะตรงนั้นมันเป็นมุมอับจริง ๆ ท าอะไรไม่ได้

จรงิ ๆ แล้วก็ใช้เพื่อเก็บเอกสารกลางของทางเทศบาลเรา ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลย ประกอบกับโครงการ

นีไ้ม่ได้อยู่ในผลประโยชน์ของสาธารณะ คือไม่มีใครได้ประโยชน์ เป็นประโยชน์ของเทศบาลโดยตรงไม่ได้อยู่

ในแผนก็ได้ ผมเห็นด้วยกับโครงการนี ้และขออนุมัตใินโครงการนี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล           

นครล าปาง ก็ต้องขอฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารกับกรณีสถานที่แห่งนี้ที่มีอาคารก่อสร้างไว้ ผมก็อยากจะ

ถามเหตุผลว่า เพราะอะไรเราถึงไม่รื้อออก และไปปรับปรุงดัดแปลงใหม่ หรือว่าตามความเข้าใจของผม อาจจะ

เป็นคดีฟ้องร้องกันระหว่างผู้รับเหมากับทางเทศบาลหรือเปล่า เพราะมันไม่มีการท าอะไรหรือต่อเติมขึ้นมาเลย  

มีแต่เสาตั้งโชว์เป็นศาลอะไรสักอย่างหน้าบิ๊กซี ผมก็อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารช่วยตอบผมหน่อยว่า เป็นเพราะ

อะไรจะต้องไปรื้อออกหรอืว่าไปท าใหม่ เพราะมันไปขวางกลางสถานที่เลย ชาวบ้านเขาก็ถามมา เราก็รู้แค่คร่าว ๆ 

นะครับ ไม่สามารถอธิบายได้ตามความเข้าใจของผม น่าจะมีปัญหาอะไรระหว่างผู้รับเหมาท าไม่เสร็จกับ

เทศบาลหรือเปล่า ขอความกรุณาช่วยตอบผมด้วย ผมจะได้ไปอธิบายให้ชาวบ้านได้รับฟัง ขอบคุณครับท่าน

ประธาน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

เชญิฝา่ยบริหารครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ของคุณสรัญญาฯ ก่อนนะครับในส่วนที่

ท่านถามว่างบ 1,000,000 บาท ในโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าเสียบริเวณถนนเลียบแม่น้ าวังใต้สะพานศรี

เชยีงใหม่ ตอนนั้นตั้งงบประมาณไว้ 1,000,000 บาท แต่วา่พอไปส ารวจสถานที่ที่แท้จรงิแล้วทางดา้นเทคนิค

วิธีการท างาน งบประมาณส่วนนี้มันไม่พอครับ จะต้องออกแบบใหม่ ดังนั้นพองบไม่พอก็ต้องรื้อโครงการ
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ใหม่ส ารวจออกแบบใหม่ เงินตรงนี้ก็เลยต้องเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องโครงการปรับปรุงอาคาร B เพื่อเป็น

อาคารเก็บพัสดุกลาง ในส่วนค าถามที่ว่าอาคารเดิมตรงนั้นท าไมไม่รื้อออก จริง ๆ อาคารตรงนั้นถ้าดูจาก

แบบตั้งแต่ทีแรกที่เขาออกแบบมา ถ้าท่านได้เข้าไปดูรายละเอียดตั้งแต่แรกจะเห็นว่ามันมีความไม่เหมาะสม

เลยคือโครงสร้างมันเป็นเสาที่วางชิดกันมากช่วง 4 เมตร 4 เมตรเวลาเดินเข้าไปในอาคารมันก็จะเป็นล็อค 

เล็ก ๆ ซึ่งไม่สามารถจะใช้เป็นพื้นที่ที่เขาตั้งใจออกแบบเป็นอาคารส าหรับท่องเที่ยวในสมัยนั้น ทีนี้มันมีการ

ก่อสร้างไปแล้วมันก็มีปัญหาการก่อสร้าง ระหว่างผู้รับจ้างกับทางเทศบาลนะครับ ก็มีการฟ้องร้องเป็นคดี

ความกันอยู่ เพราะฉะนั้นปัจจุบันมันก็ยังตดิในเรื่องของคดี เราก็ยังท าอะไรกับอาคารส่วนนีไ้ม่ได้ ขออนุญาต

ชีแ้จงตามนี้ก่อนนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ แล้วที่ท่านสมาชิกได้ซักถามเข้าใจดีแจ่มแจ้งแล้ว     

นะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติที่ประชุม ในญัตติที่ 5.11 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 20 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการปรับปรุงอาคาร B ตลาดเทศบาล 4 เพื่อเป็นอาคาร  

เก็บพัสดุกลาง เป็นเงินจ านวน 2,700 ,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 20 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี,          

งดออกเสียง 1 คน 

5.12 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) เป็นเงิน

จ านวน 2,383,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ต่อไป ข้อ 5.12 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) เป็นเงินจ านวน 

2,383,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 



68 
 

 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้ รับมอบหมายจาก นายกิตติ   จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง    เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

 เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) เป็นเงินจ านวน 2,383,000 บาท

 (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) เป็นเงินจ านวน 2,383,000 บาท 

(สองล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) เป็นเงินจ านวน 

2,383,000 บาท (สองลา้นสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจ

อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

  เทศบาลนครล าปางมีอ านาจและหน้าที่จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและ   

ที่จอดรถ ตามมาตรา 56 (6) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ     

มีนโยบายพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค แต่ปัจจุบันตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) มีสภาพเก่า ทรุดโทรม วัสดุอุปกรณ์และโครงสร้างของ

อาคารเสื่อมสภาพ มีนกเข้ามาอาศัย สร้างความสกปรกและความเดือดร้อนร าคาญ ส่งผลให้เกิดปัญหา

ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างตน้ จงึต้องท า

การปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 
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จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายละเอียดดังนี ้

  โอนลด 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการศึกษา เป็นเงินจ านวน 2,383,000 บาท     

(สองล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) เป็นเงินจ านวน 

2,383,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 9/2565 หนา้ที่ 9 ล าดับที่ 1 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ขอ้ 27 “การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง

ตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) เป็นเงินจ านวน 2,383,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาท

ถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง     

ในญัตตินี้นะคะ อยากจะรบกวนสอบถามท่านผู้บริหารผ่านทางท่านประธานสภาฯ คือดิฉันอยากจะ

สอบถามในญัตตินี้ว่าได้มีการจัดท าและเคยประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส าหรับโครงการปรับปรุงตลาด

เทศบาล 1 (หลักเมือง) จ านวนเงิน 2,383,000 บาทนี้แล้ว ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 (กรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น) ซึ่งประกาศ   

ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ลงชื่อนายกเทศมนตรีนครล าปางเล่มนี้ค่ะท่านประธาน โครงการนีม้ีอยู่ในเล่มนี้

อยู่แล้วค่ะท่านประธาน ตอนนี้ที่สงสัยคือครั้งนี้โครงการนี้ได้น ามาบรรจุอีกครั้งในชื่อโครงการเดียวกันและ

จ านวนเงนิเดียวกันเลยนะคะท่านประธาน บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9/2565 โดยชื่อ

โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมายโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ             

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานตลาด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ชื่อโครงการและข้อมูล

เดียวกันหมดเลยค่ะท่านประธานจึงอยากจะถามว่าโครงการนี้ในแผนพัฒนา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2564 และ

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9/2565 นี้เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่ค่ะท่านประธาน ถ้าไม่ใช่กรุณาอธิบายเพื่อจะใช้

ประกอบการพิจารณาขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มสีมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะได้ให้ฝ่ายบริหารตอบทีเดียวเลยนะครับ เชิญ      

นายณัฐกิตติ ์ บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เกี่ยวกับญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ย

เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) เป็นเงินจ านวน 2,383,000 บาทนั้น      

ผมอยากจะสอบถามฝ่ายบริหารผ่านท่านประธาน ตรงหน้าที่  2 ที่ประกอบการพิจารณาตรงแผนนะครับ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9/2565 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1 อันนี้    

ท่านยืนยันตามนีห้รอืว่าเป็นแผนเดิม เล่มสีชมพูที่ท่าน สท.มทีราฯ ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ ยืนยันแผนไหน

ครับ ใช้แผนไหนเกี่ยวกับญัตตินี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ ไม่มนีะครับ เชญิฝา่ยบริหารครับ  

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี    

นครล าปาง ในการจัดท าแผนและการประกาศแผนในส่วนตรงนี้  ขออนุญาตประธานสภาให้ผู้อ านวยการ

กองยุทธศาสตรฯ์ เป็นผู้ตอบค าถามนีข้อบคุณค่ะ  

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

อนุญาตครับ เชญิผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตรฯ์ ครับ 

 นางนัฤภร  ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนัฤภร  ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล เนื่องจาก

โครงการดังกล่าวได้บรรจุแผนไปแล้วในครั้งแรกนะคะ เป็นการบรรจุแผนโดยใช้อ านาจผู้บริหาร เนื่องจาก

เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่เราจะต้องจัดท าโครงการบรรจุแผน เพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจค่ะ แล้วเราก็ได้ด าเนินการของบประมาณตรงไปที่ส านักงบประมาณ แต่ไม่ได้รับการพิจารณา

อนุมัติแผนดังกล่าว จึงไม่สามารถน ามาใช้กับงบประมาณของเทศบาลได้ ดังนั้นในปีนี้เมื่อเราต้องการจะใช้

งบประมาณที่เป็นรายได้ของเทศบาล จึงจ าเป็นจะต้องน ามาบรรจุแผนพัฒนาเทศบาลฉบับใหม่ โดยผ่าน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และผูบ้ริหารประกาศใชต้ามระเบียบแผนค่ะขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ทางเจา้หนา้ที่ก็ได้ช้ีแจงอย่างชัดเจนแล้วนะครับ เชญิ นายณัฐกิตติ ์ บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะครับ ที่ได้ชี้แจงเหตุผล มันคนละแผนกันท่านยืนยันว่ายังใช้แผนเดิม

แผนใหม่เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9/ 2565 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1 เกี่ยวกับ

การปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) ผมก็เห็นด้วยนะครับ กับโครงการนี้ เป็นโครงการที่ดี บางที

หลังคามันรั่วผมก็เข้าใจนะครับท่านประธาน ผมก็เข้าไปเดินบ่อย ๆ แต่โครงการนีม้ันไปอยู่ในแผนที่ประกาศ

โดยมิชอบผมเลยไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ ผมไม่เห็นชอบและไม่ขออนุมัติโครงการนี้ ขอบคุณครับท่าน

ประธาน 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ในญัตติที่ 5.12 สมาชิก

ท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 14 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 6 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) เป็นเงินจ านวน 

2,383,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 14 เสียง, ไม่อนุมัต ิ6 เสียง, งดออกเสียง 1 คน 

 

5.13 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงสะพานแขวนข้ามแม่น้ าวัง บริเวณเหนือฝาย

น้ าล้นเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) เป็นเงนิจ านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไป ข้อ 5.13 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงสะพานแขวนข้ามแม่น้ าวัง บริเวณเหนือฝายน้ าล้น

เฉลิมพระเกียรต ิ(เขื่อนยาง) เป็นเงนิจ านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี ้

ญัตต ิ
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เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย              

 เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงสะพานแขวนข้ามแม่น้ าวัง บริเวณเหนือฝายน้ าล้นเฉลิมพระเกียรติ 

 (เขื่อนยาง) เป็นเงินจ านวน 3,000,000บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงสะพานแขวนข้ามแม่น้ าวัง บริเวณเหนือฝายน้ าล้นเฉลิมพระเกียรติ 

(เขื่อนยาง) เป็นเงินจ านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานแขวนข้ามแม่น้ าวัง  บริเวณเหนือฝาย    

น้ าล้นเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) เป็นเงินจ านวน 3,000 ,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งการโอน

งบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 

เหตุผล 

 สะพานแขวนข้ามแม่น้ าวังบริเวณเหนือฝายน้ าล้นเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) เป็นสะพาน

โครงสร้างเหล็ก รับน้ าหนักด้วยลวดสลิง เชื่อมพื้นที่ระหว่างสวนสาธารณะริมแม่น้ าวังกับพื้นที่ฝั่งตรงข้าม

บริเวณโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เปิดใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม โครงสร้าง

บางส่วนเกิดสนิม และช ารุดเสียหาย ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างหลักของสะพาน ดังนั้น     

จึงต้องท าการปรับปรุงเพื่อให้สะพานมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยส าหรับประชาชนที่ใช้ในการสัญจร     

แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงินจ านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานแขวนข้ามแม่น้ าวัง บริเวณเหนือฝายน้ า

ล้นเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) เป็นเงินจ านวน 3,000 ,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เป็นไปตาม
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 41 ล าดับที่ 17 โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

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

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง

สะพานแขวนข้ามแม่น้ าวัง บริเวณเหนือฝายน้ าล้นเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) เป็นเงินจ านวน 3,000,000 บาท 

(สามล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติที่ประชุม ในญัตติที่ 5.13 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 17 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงสะพานแขวนข้ามแม่น้ าวัง บริเวณเหนือฝายน้ าล้น

เฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) เป็นเงินจ านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 17 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี,    

งดออกเสียง 4 คน 
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5.14 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ าถนนพระบาท ซอย 6 

ซอยบ้านเลขที่ 126 เป็นเงนิจ านวน 2,413,000 บาท (สองล้านสี่แสนหน่ึงหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ต่อไป ข้อ 5.14 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ าถนนพระบาท ซอย 6 ซอย

บ้านเลขที่ 126 เป็นเงินจ านวน 2,413,000 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ขอเชิญผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง  

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย              

 เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ าถนนพระบาท ซอย 6 ซอยบ้านเลขที่ 126 

 เป็นเงินจ านวน 2,413,000 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ าถนนพระบาท ซอย 6 ซอยบ้านเลขที่ 126 

เป็นเงนิจ านวน 2,413,000 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

     เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ าถนนพระบาท ซอย 6 ซอย

บ้านเลขที่ 126 เป็นเงินจ านวน 2,413,000 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งการโอน

งบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

เหตุผล 
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  ถนนพระบาท ซอย 6 เป็นถนนในเขตเทศบาลนครล าปางที่มีประชาชนใช้สัญจรไปมาในแต่

ละวันเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันผิวจราจรเป็นถนนลูกรัง ไม่มีท่อระบายน้ า เมื่อเกิดฝนตกท าให้น้ าท่วมขังผิว

จราจร ประชาชนได้รับความล าบากในการเดินทางสัญจร ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความ

สะดวก ปลอดภัย จึงต้องปรับปรุงถนนดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้      

จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายละเอียดดังนี ้

  โอนลด 

  แผนงานการศึกษา และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงินจ านวน 2,413,000 บาท 

(สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ าถนนพระบาท ซอย 6   

ซอยบ้านเลขที่ 126 เป็นเงินจ านวน 2,413,000 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ทั้งนี ้เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2565 หนา้ที่ 17 ล าดับที่ 4 โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

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

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง

ถนนและท่อระบายน้ าถนนพระบาท ซอย 6 ซอยบ้านเลขที่ 126 เป็นเงินจ านวน 2 ,413,000 บาท (สองล้าน

สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 
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      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ท่านประธานครับ เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ าถนนพระบาท ซอย 6 ซอย

บ้านเลขที่ 126 เป็นเงินจ านวน 2,413,000 บาทนั้น ท่านประธานครับ ในญัตตินี้ผมต้องยืนยันจุดเดิมครับ

ถึงแม้มันจะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านจริง ๆ ในเขต 4 แต่ผมก็ต้องยืนยันจุดยืนของผม ที่ว่ามันเกี่ยวกับแผน

มันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผมก็ต้องกัดฟันนะครับท่านประธาน ต้องเข้าใจกันบ้าง ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

 นายสามารถ  พุทธา  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ทีเ่คารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาล       

นครล าปาง ผมอยากจะน าเรียนแบบนี้นะครับท่านประธาน ผมมองว่าญัตติที่ขออนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนน

และท่อระบายน้ าถนนพระบาท ซอย 6 ซอยบ้านเลขที่ 126 เป็นเงินจ านวน 2,413,000 บาท เพื่อที่จะไป

ก่อสร้างให้กับพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนพระบาท ญัตตินี้นะครับ ผมมองดูแล้วเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง

ประชาชน ถามว่าท าไมผมถึงสนับสนุนเรื่องนี้ อยากน าเรียนอย่างนี้นะครับว่า สภาแห่งนี้เรามีขอบเขตเรามี

อ านาจเรามีหน้าที่ในการพิจารณาญัตตินะครับ ซึ่งเสนอโดยนายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี 

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง ผมมองว่าญัตตินีเ้ป็นญัตติที่ถูกต้องตามกฎหมายในขอบเขต

อ านาจของสภาเทศบาลนครล าปาง ในส่วนของแผนเรายังไม่รู้เลยว่ามันผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย 

หลายคนท่านประธานครับ อ้างถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ จริงครับกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเป็น

กฎหมายสูงสุด แต่ว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ยังมีกฎหมายลูก มีกฎหมายอื่น ๆ อีกมากมายที่จะต้อง

พิจารณาเป็นขั้น ๆ เพราะฉะนั้นในขอบเขตของสภาแห่งนี้ ผมขอสนับสนุนครับ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์

ต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชุมชนพระบาท ซึ่งอยู่ในเขต 4 แล้วที่ผมต้องขอยืนยันสนับสนุนเรื่องนี้  เพราะ
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อะไร เพราะผมไปลงพื้นที่ไปหาพี่น้องประชาชนในชุมชนพระบาท ท่านรู้ไหมครับ ถนนเป็นถนนลูกรังพี่น้อง

ประชาชนเดินเข้าออก โดยเฉพาะหน้าฝนฤดูนี้สองสามวันที่ผมลงไปปรากฏว่า ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเขาขอ

มาครับ เขาบอกว่า ขอเถอะพืน้ที่ชุมชนพระบาทติดกับสนามบิน เป็นไปได้อย่างไรถนนเป็นลูกรังปล่อยมาได้

อย่างไร เพราะฉะนั้นญัตตินี้ ผมขออนุญาตนะครับ ผมขอสนับสนุนครับ และขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาล

นครล าปางผา่นไปยังท่านประธานสภาฯ ขอบคุณมากครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ นายเกษม  ปัญญาทอง 

 นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาล    

นครล าปาง ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ าถนนพระบาทซอย 6 ซอย

บ้านเลขที่ 126 เป็นเงินจ านวน 2,413,000 บาทนั้น ถนนเส้นนี้ผมเคยพูดมาแล้วประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา   

ผมก็เคยบอกใหก้ับฝ่ายบริหารแล้วว่าถนนเส้นนี้เวลาหน้าฝนมันไม่ใช่ถนนเป็นล าคลอง ผมเคยพูดมาในสภา

แหง่นีแ้ล้วในเมื่อฝ่ายบริหารได้น าเสนอญัตติเข้ามาตัวผมเองมีความเห็นชอบด้วยกับโครงการนี ้เพราะว่ามัน

เป็นประโยชน์จรงิ ๆ ที่จริงแล้วตามที่ท่านเสนอมานี้ผมว่ามันน้อยไป น่าจะท าให้จบเป็นเส้นเดียวเลย ท่านท า

มาแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งท่านไม่ได้ท านะครับ มันน่าจะมีอีกเส้นหนึ่งเพราะชาวบ้านเขาใช้สัญจรเหมือนกัน     

ก็มีอยู่หลายหลัง แต่ผมก็ไม่เข้าใจในเมื่อท่านท ามาแบบนี้ ผมก็ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารด้วยนะครับ 

ขอบคุณมากครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

 นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล   

นครล าปาง วันนี้ผมอยากจะขอชี้แจงนะครับ มีญัตติขอโอนลดโครงการดี ๆ ที่ฝ่ายบริหารได้น าเสนอมา   

สิบกว่าโครงการผมอยากจะขออธิบายแบบนี้นะครับ ก็ด้วยปัญหาเดิม ๆ ผมก็ไม่อยากจะไปเล่าซ้ า ผมจะขอ

อธิบายก่อนที่ญัตติโอนลดจะหมดไปและเข้าสู่ญัตติอื่น โครงการดี ๆ ที่ผ่านมาก็มีการเห็นด้วยกันทั้งนั้น    

แต่ด้วยปัญหาทางเทคนิคความไม่เข้าใจกันก็ดีมันท าให้ไม่สามารถไปด้วยกันได้  ผมยังเชื่อนะครับ ว่าลึก ๆ 

แล้วตัวกฎระเบียบเองมันไม่ได้ขัดขวางความเจริญใด ๆ ต่อบ้านเมือง แต่ช่องโหว่ที่ท าให้พวกเราในที่นี้      

ไม่เข้าใจกัน เข้าใจกันไปคนละทาง ตีความไปคนละทาง ตรงนี้ต่างหากที่ เป็นตัวขัดขวางความเจริญ 

โครงการดี ๆ ที่สามารถจะท าให้ชาวบ้านได้ ซึ่งผมต้องกราบเรียนว่าสมาชิกเสียงข้างน้อยที่เราก็ได้เรียกร้อง
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ว่าให้เสนอเข้ามาใหม่ เพื่อให้พิจารณาร่วมกันใหม่ แต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ก้าวล่วงนะครับ เพราะมันผ่านไป

แล้ว แต่ผมก็อยากจะฝากว่า ด้วยเหตุผลที่วันนี้ก็จะขอฝากไว้ว่า เราเห็นด้วยทุกโครงการนะครับแต่ด้วย

ปัญหาทางเทคนิคเท่านั้นเอง ที่ท าให้เราไม่สามารถที่จะลงเอยหรอืว่าเห็นคล้อยตามไปกันหมดได้ ผมขอฝาก

ไว้เท่านี้ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ในญัตติที่ 5.14 สมาชิก

ท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 14 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ 3 เสียงครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ าถนนพระบาท ซอย 6      

ซอยบ้านเลขที่ 126 เป็นเงินจ านวน 2,413,000 บาท 14 เสียง, ไม่อนุมัต ิ3 เสียง, งดออกเสียง 4 คน 

5.15 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาลนครล าปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหน้ี

ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 1,389,500 บาท (หน่ึงล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ต่อไป ข้อ 5.15 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาลนครล าปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1,389,500 บาท 

(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 
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 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี ้

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของปีงบประมาณ      

 พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาลนครล าปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1,389,500 บาท 

   (หนึ่งลา้นสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาลนครล าปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 

1,389,500 บาท (หนึ่งลา้นสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาลนครล าปางอนุมัติให้กันเงนิ แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายการระบบกระจายสัญญาณไร้สายส าหรับส านักงานเทศบาลนคร

ล าปาง จ านวน 789,500 บาท และโครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ จ านวน 600,000 บาท จ านวน    

2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1,389,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่น เก้าพันห้า ร้อยบาทถ้วน)          

เป็นระยะเวลาอกีหนึ่งปี 

เหตุผล 

 เทศบาลนครล าปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการระบบกระจายสัญญาณไร้สายส าหรับส านักงานเทศบาลนครล าปาง จ านวน 789,500 บาท และ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือ

ดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการปรับปรุงหอ้งประชาสัมพันธ์  จ านวน 600,000 บาท รวม 2 รายการ เป็น
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เงินจ านวน 1,389,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และสภาเทศบาลนคร

ล าปางได้อนุมัติให้กันเงินในคราวประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่

ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการต่อไปอีก เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องท างาน

ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เทศบาลนครล าปางจงึขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงนิอีกหนึ่งปี 

รายละเอียดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ล าดับ แผนงาน/งาน งบ/ประเภท รายการ งบประมาณ(บาท) หมายเหต ุ

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป                    

งานวางแผนสถิตแิละ

วชิาการ 

งบลงทุน           

ค่าครุภัณฑ์   

ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

ระบบกระจายสัญญาณไร้สายส าหรับส านักงานเทศบาลนครล าปาง                         

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายสัญญาณไร้สายส าหรับส านักงาน             

เทศบาลนครล าปาง พร้อมตดิตั้ง จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย                             

1. อุปกรณก์ระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง             

จ านวน  1 เครื่อง                                                                      

2. อุปกรณก์ระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง       

จ านวน  4 เคร่ือง                                                                                  

3. อุปกรณก์ระจายสญัญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2       

จ านวน 23 เครื่อง                                                                     

4. สายสัญญาณ UTP Cat6 แบบเดินสายร้อยท่อ                              

สายสัญญาณ UTP Cat6 แบบมสีลิง พร้อมอุปกรณใ์นการติดต้ัง                          

จ านวน 23 เส้นทาง                                                                           

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง                      

โทรทัศน์วงจรปิด และเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการ

จัดหาอุปกรณแ์ละระบบคอมพิวเตอร์ 

789,500 อยู่ระหว่างการ

พจิารณาก าหนด

รายละเอยีด

คุณลักษณะ

เฉพาะ  

(TOR) และราคา

กลาง 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

งบลงทุน 

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

ประเภทค่าตอ่

เตมิหรือดัดแปลง

อาคารบ้านพัก 

โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ โดยท าการรือ้กระเบือ้ง

หลังคา ผนังกั้นห้องของเดิมออกบางสว่น ซ่อมแซมรอยร่ัว ตดิตัง้หลังคา

แผ่นเหล็กรีดลอน พรอ้มฉนวนกันความร้อน เปลี่ยนวัสดุผิวพื้นภาย     

ในหอ้ง ทาสีและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

 

600,000 อยู่ระหว่างการ

ประมาณราคา 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,389,500  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

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

ข้อ 59 วรรคสอง ก าหนดว่า “กรณีเมื่อสิน้สุดระยะเวลาการกันเงิน ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา

ท้องถิ่น...” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลา        

เบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาล         

นครล าปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 1,389,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพัน      

หา้ร้อยบาทถ้วน) 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติที่ประชุม ในญัตติที่ 5.15 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ 

19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)     

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาลนครล าปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิจ านวน 1,389,500 บาท 

(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) อีกหนึ่งปี 19 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 2 คน 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม) 

ขณะนี้เวลา 17.30 น. เราได้ใช้เวลาประชุมกันมาพอสมควร ผมขอพักการประชุม 30 นาที เพื่อให้สมาชิก

รับประทานอาหารและจะเริ่มประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่เหลอืในเวลา 18.00 น.       

- พักการประชุม 30 นาที - 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 18.00 น. 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธานนัดหมายแล้วครับ ขณะนี้มี

ท่านสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 15 ท่าน เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอกราบเรียนเชิญ

ท่านประธานได้ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

 5.16 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาลนครล าปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้

ก่อหน้ีผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงินจ านวน 

26,143,000 บาท (ยี่สิบหกล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ต่อไปญัตติที่ 5.16 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาลนครล าปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้

ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงินจ านวน 26,143,000 บาท 

(ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ขอเชญิผูเ้สนอ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาลนครล าปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงินจ านวน 26,143,000 บาท (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสน

สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน)  
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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   ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี         

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาลนครล าปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงินจ านวน 26,143,000 บาท (ยี่สิบหกล้าน

หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 

เพื่ออนุมัติขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรณีสภาเทศบาลนครล าปางอนุมัติให้กันเงิน  แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ   

ส านักช่าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงินจ านวน 26,143,000 บาท (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

เป็นระยะเวลาอกีหนึ่งปี 
 

เหตุผล 

   เทศบาลนครล าปางได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน       

8 โครงการ เป็นเงินจ านวน 26,143,000 บาท (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน ) และ        

สภาเทศบาลนครล าปาง ได้อนุมัติให้กันเงินในคราวประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ     

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 

กันยายน 2564 แต่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน           

ซึ่งโครงการดังกล่าว ยังมีความจ าเป็นต้องที่จะต้องด าเนินการต่อไป เพื่อให้การจัดท าบริการสาธารณะ   

ตามภารกิจอ านาจและหน้าที่ของเทศบาลนครล าปางเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เทศบาลนครล าปาง       

จงึขออนุมัติขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิต่อสภาเทศบาลนครล าปางอกีหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ล าดับ แผนงาน/งาน 
หมวด/

ประเภท 
รายการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

1  เคหะและ

ชุมชน/

สวนสาธารณะ  

ค่าครุภัณฑ์/

การเกษตร 

เครื่องดดูและย่อยใบไม้เคลื่อนที่  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดและยอ่ยใบไมเ้คลื่อนท่ี เครื่องยนต์เบนซิน   

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3.5 กโิลวัตต ์มคีวามสามารถสูงสุดในการท างานไม่นอ้ยกว่า 

0.8 กโิลเมตรตอ่ช่ัวโมงสามารถยอ่ยใบไมใ้ห้มีขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางสูงสุดไม่เกิน 

5 มลิลเิมตร มีถุงเก็บเศษใบไมท่ี้ย่อยแลว้มขีนาดความจุ ไมน่อ้ยกว่า 200 ลิตร 

จ านวน 1 เครื่องเป็นเงิน 400,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) 

400,000 อยู่ระหว่างก าหนด

ราคากลาง 

        

2  เคหะและ

ชุมชน/ไฟฟา้

และประปา  

ค่าครุภัณฑ์/

โรงงาน 

เครื่องท าความสะอาดผวิแรงดันสูง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าความสะอาดผิวแรงดันสูง ชนดิบรรทุกบน      

เทเลอร์ ลากจูงเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไมน่อ้ยกว่า 13 แรงมา้ มชีุดฉีดน้ าแรงดัน

สูงแบบหมุน 360 องศา มถีงับรรจุน้ า มีขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่ 1,000 ลิตร   

จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 500,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) 

500,000 อยู่ระหว่างก าหนด

ราคากลาง 

        

3  เคหะและ

ชุมชน/

สวนสาธารณะ  

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง/     

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์และสนามเด็กเลน่ภายในชุมชนการ

เคหะนครล าปาง 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นภายในชุมชน   

การเคหะนครล าปาง โดยท าการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้างประมาณ   

15 เมตร ยาวประมาณ 25 เมตร ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ขนาดกว้างประมาณ    

8 เมตร ยาวประมาณ 16 เมตร พร้อมเครื่องเล่นเด็ก และงานอืน่ๆ              

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

350,000 อยู่ระหว่างจัดท า

ราคากลางในระบบ 
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ล าดับ แผนงาน/งาน 
หมวด/

ประเภท 
รายการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

4  เคหะและ

ชุมชน/

สวนสาธารณะ  

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง/    

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา  

– เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬกิา โดยท าการปรับปรุง

ระบบน้ า ระบบสุขาภบิาล ห้องน้ า สนามเด็กเล่น เวที อาคารภายในสวน     

ระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง ภูมิทัศน์โดยรอบ ปรับปรุงลานน้ าพุ ลานบริเวณขว่งนคร             

ทาสีหอนาฬกิา ตดิตัง้ LED wall washer หอนาฬิกา และงานอื่น ๆ             

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

7,600,000 อยู่ระหว่างทบทวน

ราคากลาง 

        

5  เคหะและ

ชุมชน/ไฟฟา้

ถนน  

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง/     

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนและทางเทา้ถนนบุญวาทย์ (คา่ยทหาร) ตั้งแต่

บ้านเลขที่ 12/7 ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ตั้งแต่

บ้านเลขท่ี 12/7 ถึงสุดเขตเทศบาลนครล าปาง โดยท าการเสริมผิวแอสฟัลท์

คอนกรีต กวา้งประมาณ 6.60 - 11.50 เมตร หรอืตามสภาพยาวประมาณ 

1,114 เมตร หนา 0.05 เมตร ปรับปรุงทางเท้ากว้างประมาณ 0.70 - 1.50 เมตร 

หรือตามสภาพ ความยาวสองขา้งทางประมาณ 450 เมตร และงานอื่น ๆ     

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

6,135,000 อยู่ระหว่างจัดท า

ราคากลางในระบบ 

  

    

  

6  เคหะและ

ชุมชน/ไฟฟา้

ถนน  

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง/     

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนทิพย์ชา้งตั้งแต่ถนนราชบุตร ถงึถนนวังขวา 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนทิพยช์า้ง ตัง้แตถ่นนราชบุตร ถึงถนนวังขวา    

โดยท าการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กวา้งประมาณ 7.40 - 11.00 เมตร หรอื

ตามสภาพ ยาวประมาณ 1,248 เมตร หนา 0.05 เมตร ปรับปรุงทางเท้า กวา้ง

ประมาณ 0.50 - 2.50 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวสองขา้งทางประมาณ 

878 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

7,358,000 อยู่ระหว่างจัดท า

ราคากลางในระบบ 

 



88 
 

 

ล าดับ แผนงาน/งาน 
หมวด/

ประเภท 
รายการ 

งบประมาณ

(บาท) 
เหตุผล 

7  เคหะและ

ชุมชน/ไฟฟา้

ถนน  

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง/    

ค่าตอ่เตมิหรือ

ดัดแปลง

อาคารบ้านพัก 

โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสรา้ง ส านกัช่าง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักชา่ง โดย

ท าการรือ้ฝ้าเพดาน โคมไฟฟา้ ประตูหนา้ต่าง อลูมเินยีมเดิมออก แลว้ท าการปู

พื้นห้อง ติดต้ังฝ้าเพดาน ตดิตัง้โคมไฟฟา้ ตดิตัง้ประตูหนา้ตา่งอลูมเินยีมใหม ่

พร้อมตกแต่งภายในและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

1,900,000 อยู่ระหว่างจัดท า  

แบบแปลน 

  

    

  

8  อุตสาหกรรม

และการโยธา/

งานก่อสร้าง  

ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง/    

ค่าตอ่เตมิหรือ

ดัดแปลง

อาคาร 

โครงการปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและผังเมอืง ส านักช่าง 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมอาคารและผงัเมอืง      

ส านักชา่ง โดยท าการรือ้ฝ้าเพดาน โคมไฟฟา้ ประตูหนา้ตา่ง อลูมเินยีมเดิมออก 

พร้อมปูพื้นห้อง ตดิตัง้ฝ้าเพดาน ตดิตัง้โคมไฟฟา้ ตดิตัง้ตูเ้ก็บเอกสาร          

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

1,900,000 อยู่ระหว่างขั้นตอน

พัสด ุ

  

  

  

      รวม 26,143,000   

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรับเงนิ การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 

วรรคสอง “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้

ด าเนนิการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกินอกีหนึ่งปีตอ่สภาท้องถิ่น...”   

   ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลา    

เบิกจ่ายเงิน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาลนครล าปาง

อนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง 8 โครงการ เป็นเงิน

จ านวน 26,143,000 บาท (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสีห่มื่นสามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                       ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรอืไม่ครับ ไม่มีท่านใดจะอภิปรายนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

ในญัตติที่ 5.16 สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้ขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ

จ านวน 18 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสภาเทศบาลนครล าปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงนิจ านวน 26,143,000 บาท (ยี่สิบหกล้าน

หนึ่งแสนสีห่มื่นสามพันบาทถ้วน) อีกหนึ่งปี 18 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่ม,ี งดออกเสียง 3 คน 
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 5.17 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงิน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหน้ี

ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 7,483,000 บาท 

(เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)      

ต่อไป ข้อ 5.17 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงิน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 7,483,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสน

แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี   

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตกิันเงนิ ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนีผู้กพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ของส านักช่าง จ านวน 2 โครงการ เป็นเงนิจ านวน 7,483,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 7,483,000 บาท (เจ็ดล้าน     

สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 

     เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้

ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

จ านวน  2  โครงการ เป็นเงินจ านวน 7,483,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
 

เหตุผล 

    เทศบาลนครล าปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  

2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 7,483,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 

แต่ยังมคีวามจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงนินั้นต่อไปอีกเพื่อใหก้ารจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและหน้าที่ของเทศบาล

นครล าปางเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ดังนั้น เทศบาลนครล าปาง            

จึ งขออนุ มั ติ กั นเงิ นต่ อสภาเทศบาลนครล าปางต่ อไปอี กไม่ เกิ นระยะเวลาหนึ่ งปี  รายละเอี ยดดั งนี ้ 



 

 

ล าดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

1 อุตสาหกรรม

และการโยธา/

งานก่อสร้าง  

ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง/    

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาท ตั้งแต่ถนนไฮเวย์

ล าปาง-งาว ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน 

   - เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาท ตั้งแต่ถนน

ไฮเวย์ล าปาง - งาว ถึงถนนเลียบคลองชลประทานโดยท าการ

ปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 0.70-3.50 เมตร หรือตามสภาพ 

ความยาวสองขา้งทางประมาณ 1,527 เมตร พร้อมปรับปรุงเกาะ

กลางถนน และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

4,733,000 อยู่ระหว่าง

จัดท าราคา

กลาง 

    

2 อุตสาหกรรม

และการโยธา/

งานก่อสร้าง  

ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง/    

ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนมนตรี ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ ถงึ

ถนนฉัตรไชย 

   - เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงทางเท้าถนนมนตรี ตั้งแต่ถนน

สุเรนทร์ ถึงถนนฉัตรไชย โดยท าการปรับปรุงทางเท้าสองขา้งทาง 

กว้างประมาณ 0.50-2.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาวรวมสองขา้ง

ทาง ประมาณ 750 เมตร และปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และ

งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

2,750,000 อยู่ระหว่างปรับ

ราคากลางใน

ระบบ 

    

      รวม 7,483,000   

 

 

 

 

90 



 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรับเงนิ การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 

วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ

จ าเป็นต้องต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ           

สภาท้องถิ่น ได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...”  

    ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2565 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 

7,483,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                       ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

ในญัตติที่ 5.17 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรอืไม่ครับ เชญิ นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 2 โครงการนั้น โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ผมเคย     

ยกมืออนุมัติมาแล้ว เช่น โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาท ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว ถึงถนน  

เลียบคลองชลประทาน ผมดูแล้ว ฟุตบาทสองข้างของถนนพระบาท เป็นฟุตบาทที่ไม่ได้รับการแก้ไข      

เป็นหลุม เป็นบ่อ และพ่อค้า แม่ค้าทั้งหลาย ทุกวันนี้ได้ใช้ฟุตบาท กลายเป็นที่ร้านค้า ตั้งแต่ตลาดสนามบิน 

ไปจนถึงคลองชลประทานเลย ถ้าสมมติว่าทางเทศบาลได้ท าการก่อสร้างทางเท้าแล้ว ผมคิดว่าคงจะ

แก้ปัญหานี้ได้ เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับ เพราะเดินทางเท้าไม่ได้ ต้องลงมาเดินบนถนน   

อย่างเดียว ผมขอกราบขอบพระคุณฝ่ายบริหารที่ได้กรุณาท าญัตตินี้ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความสะดวก     

ในการเดินทางครับ ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านใดจะอภปิรายอีก ผมจะขอมติที่ประชุม

นะครับ ในญัตติที ่5.17 สมาชิกท่านใดอนุมัตใิหก้ันเงนิฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้กันเงนิฯ จ านวน 18 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้กันเงนิฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงิน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 7,483,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสน

แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ได้อกี ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 18 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่มี, งดออกเสียง จ านวน 3 คน 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรอืไม่ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการ แทนนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขออนุญาตใช้เวลาเพียงสั้น ๆ ครับ    

ผมมีเรื่องส าคัญที่จะน าเรียนให้ท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้ สืบเนื่อง

จากกระทู้ถามของสมาชิกสภาฯ คุณณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เมื่อคราวที่แล้ว และสมาชิกสภาฯ อีกหลายท่าน 

ที่ได้น ามากล่าวอ้างในที่ประชุมทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านไป รวมทั้งที่เอาไปโพสต์ในสื่อออนไลน์ Facebook ในประเด็น

ที่ว่า ท่านนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 

จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่เท่าใดเป็นต้นไป และกิจการที่ท่านนายกได้ท าไปก่อนหน้านั้นจะมีผล

อย่างไร ผมคิดว่า แนวทางค าตอบมีค่อนข้างชัดเจนนะครับ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เวลา

ประมาณ 10.30 น. ท่านนายก พร้อมด้วยคุณดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี คุณชนวน  จิระจรัสตระกูล     

ที่ปรึกษานายกฯ คุณนนทวัชร์  แสงเจริญ  เลขานุการนายกฯ คุณอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาฯ      

คุณรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาฯ ได้ไปพบกับคุณนคร  พันธุ์สวัสดิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย 

ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ และคุณนพดล ลาสุทธิ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ที่ส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นบุคคลที่ ได้จัดท าหนังสือจังหวัดล าปางที่  ลป 

0023.4/18174 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ได้ให้ค าตอบในประเด็นที่เป็นข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
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การรับรู้ที่ถูกต้องกับท่านสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมจะขออนุญาตท่านประธาน เปิดคลิปภาพ

และเสียงของคุณนคร พันธุ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาทีครับท่านประธาน และผมได้ขออนุญาต      

คุณนคร  พันธุ์สวัสดิ์ เรยีบร้อยแล้วนะครับ บุคคลที่ปรากฏในคลิป คือ คุณนคร พันธุ์สวัสดิ ์ผูอ้ านวยการกลุ่ม

งานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์  ใส่เสื้อสีด านะครับ คุณนพดล ลาสุทธิ นักส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นปฏิบัติการ ใส่เสือ้สีขาวนะครับ (ประธานอนุญาต) (ดูคลิป)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

จบแล้วนะครับ คุณสุคนธ์ฯ จะอภปิรายหรอืครับ เชิญ นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารที่ได้เปิดคลิปที่กระจ่างให้พวกเรา ถ้าไม่เปิดให้เรารู้ เราก็จะไปรู้

ได้ยังไงว่า ลักษณะด้านกฎหมายถูกต้องหรือไม่ และก็มีความกังวลใจอยู่เช่นกัน ผมขอเอาปัญหา 3 – 4 

วันที่ผ่านมา จังหวัดล าปางของเราได้รับผลกระทบจากพายุหลายลูกด้วยกัน ท าให้มีน้ าหลาก น้ าท่วม

จ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครล าปางของเรา ชุมชนสุขสวัสดิ์ที่ผมอยู่ก็เช่นเดียวกันนะครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

คุณสุคนธ์ฯ ครับ ผมจะขอให้อภิปรายในล าดับต่อไป ผมจะให้ที่ประชุมได้ท าการพูดถึงเรื่องที่ เกี่ยวกับคลิป

ให้จบก่อนนะครับ ในฐานะที่ผมเป็นรองประธานฯ โดยส่วนตัวผมดูแล้ว ตอนนี้ก็เกิดความเสียหายต่อสภา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมไม่ทราบว่าเป็นการเจตนาหรอืไม่นะครับ การที่ได้กล่าวข้อความที่เป็นความเท็จในสภา 

และท าให้ผู้อื่นเสียหาย ในสภาเราไม่มีกฎหมายที่คุ้มครอง  เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ท าให้เกิดความเสียหาย     

ด้วยการกล่าวหาผู้อื่น ก็จะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง และในส่วนของสภา เมื่อมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น

ผูร้ักษากฎหมายในระดับใดมาขอบันทึกรายงานการประชุมของผู้หนึ่งผูใ้ดที่ได้พูด ได้อภปิรายในสิ่งที่เป็นเท็จ 

และเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ทางสภาก็จ าเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือนะครับ เพื่อผดุงความยุติธรรม

และศักดิ์ศรีของสภา ในส่วนของผมก็มีเท่านี ้ไม่ทราบท่านอื่นจะมีอะไรพูดอีกหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย  

พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอบคุณท่านกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี ที่เอาคลิปที่ดีมาให้เราท าความเข้าใจ     

ผมเองก็มีความเชื่อมั่นเทศบาลนครล าปางของเราอยู่แล้ว เพราะมีนิติกร มีนักกฎหมายมากมาย ญัตติแตล่ะ
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เรื่องที่ผ่านมาทางสภา ผมเชื่อ 100% ว่าต้องถูกต้อง ที่ผมอนุมัตมิาทุกเรื่อง เพราะผมมีความมั่นใจในนักกฎหมาย

ของเทศบาลเรา โดยเฉพาะเลขานุการสภาของเรา ท่านเป็นนิติกรอยู่แล้ว  ผมจึงมีความมั่นใจที่จะอนุมัติ   

ทุกเรื่อง และยิ่งผมมาเห็นคลิปนี ้ผมยิ่งมคีวามมั่นใจ 100% ว่าโครงการที่ผา่นไปจะเป็นประโยชน์ตอ่ชาวบ้าน 

และเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)        

เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  สมาชิกสภาเทศบาล   

นครล าปาง ผมยินดีที่ท่านผู้บริหารได้เปิดคลิปวิดีโอให้ดูให้กระจา่งแจ้งนะครับ แต่ผมก็ไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้น

นะครับ ผมอยากจะอธิบายว่า ที่ผ่านมาเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ในเสียงข้างน้อยเราก็พยายามค้นคว้าหาค าตอบ 

และได้เดินทางไปที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติด้วย ซึ่งเป็นหนว่ยงานที่ก ากับ

และดูแลกฎหมายเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเขาก็ให้ความเห็นในผลของกฎหมาย ไม่มีใครที่จะเถียงได้หรอกครับ 

เพราะตัวบทกฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างนั้น ซึ่งเราก็ต้องตีความอย่างเคร่งครัดในตัวบทกฎหมายที่ได้บัญญัติ

ไว้นะครับ ผมเข้าใจนะครับว่ากฎหมายปกครอง การบริหารท้องถิ่นต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นอยู่ค่อนข้างมาก   

ที่เรามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ มันยังไม่มีข้อยุติว่าจะไปในแนวทางไหน และทีนี้ในคลิปวิดีโอก็ดี กลุ่มสมาชิก

เสียงข้างน้อยก็ดี ที่ได้ไปหารือมา ก็เป็นการโต้แย้งการให้ความเห็นทางกฎหมายโดยทางวาจา ส่วนตัวผม   

ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายอยู่แล้ว ก็เข้าใจกระบวนการ เราอยากจะได้เป็นตัวหนังสือจริง ๆ ที่เป็นการหารือ 

ที่ผ่านมาผมก็เคยอภิปรายอยู่แล้วว่า อยากจะให้มีการตีความในเรื่องนี้ เพราะว่าอาจจะเป็นกรณีแรก        

ที่เกิดขึ้นใน อปท. แรกทั้งประเทศ ถ้าได้ข้อยุติ มีหนังสือร่อนไปถึงทุกจังหวัดจากมหาดไทยก็ดี จากกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดี ก็จะเป็นบรรทัดฐานได้ ซึ่งเจตนาตรงนี้ ผมเชื่อว่าฝ่ายเสียงข้างก็ดี     

ผมขออนุญาตพูดว่า เสียงข้างมากนะครับ เสียงส่วนน้อยก็ดี เราท าหน้าที่ด้วยกันในฐานะสมาชิกสภา

ท้องถิ่น มีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย มีการตรวจสอบความผิดพลาดหรือบกพร่องต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารก็ดี 

หรือโครงการที่เราจะปล่อยไปก็ดี เราก็ท าตามตัวบทกฎหมายที่ให้อ านาจไว้ ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ได้อภิปราย 

ถกเถียงกัน ผมคิดว่ามากพอสมควรแล้ว จนมาถึงจุด ๆ หนึ่ง ผมบอกไปแล้วนะว่า ผมยินดีที่ได้เห็นคลิปนี ้

แต่ก็ยังอยากจะให้มั่นใจไปอีกสเต็ปหนึ่ง โดยการ ถ้ามีหนังสือจากกฤษฎีกาตีความให้เป็นที่ยุติจริง ๆ ว่า   

กรณีนี้ถ้าจะเกิดอีกต่อไปก็จะเกิดต่อไปอีก หรือที่อื่นจะมีอีก ผมว่าจะเป็นที่มั่นใจกว่านี้ และป้องกันการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และไปถูกทางอย่างนี้ จะช่วยลดความขัดแย้งไปได้เยอะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 
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นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าป าง  เรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านมา 

ระยะเวลาที่เราประชุมกัน 2 – 3 ครั้ง มันก็ยังไม่มีข้อยุติจริง ๆ ครับท่านประธาน เราสมาชิกเสียงข้างน้อย    

ก็ยึดถือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 93 

ประกอบมาตรา 81 เรายึดถือตรงนี้เป็นหลักครับ บางคนอาจจะมีมุมมองอย่างอื่น แต่เมื่อสักครู่ท่าน

ประธานก็พูดหนักไปนิดหนึ่ง บอกว่า พวกผมกล่าวเท็จในสภา ทั้ง ๆ ที่พวกผมยึดถือกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญอยู่ คือ ผมก็ไม่มีเจตนาที่จะไปก้าวล่วงตรงไหน แต่เราอยู่ในสภาด้วยกัน เป็นฝ่ายตรวจสอบ  

ฝ่ายบริหาร ในเมื่อมีกฎหมาย มีพระราชบัญญัติตัวนี้ออกมา เราก็ต้องยึดถือตัวนี้เป็นหลัก ตามมุมมองของ

ผมนะครับ ถ้าที่ผ่านมามีขอ้ยุติ ผมก็น้อมรับทุกอย่างครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

ทางผู้บริหารมอีะไรจะเพิ่มเตมิหรอืไม่ครับ เชญิ ผูบ้ริหาร 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จวิะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง จริง ๆ แล้วผมก็ได้พูดไปในการประชุม

เทศบัญญัติงบประมาณที่ผ่านมาว่า หน้าที่ของสภามีหน้าที่อยู่แบบไหน ก็มีสมาชิกสภาหลาย ๆ ท่าน         

ก็อยากจะให้ท่านประธานได้วินิจฉัย คล้าย ๆ เป็นองค์กรยุติธรรมสูงสุด ซึ่งผมก็บอกว่า ไม่ค่อยถูกกับบริบท

หน้าที่ของสมาชิกสภา สภามีหน้าที่พิจารณาในสิ่งที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา ถ้าท่านเห็นว่า ท่านไม่สบายใจ 

ก็เป็นเอกสิทธิ์ของท่านที่จะไม่ยกมือ ไม่เห็นชอบ แต่ว่าการน าประเด็นข้อกฎหมายมาถกเถียงในที่ประชุม

สภาแห่งนี ้ผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกกับอ านาจหน้าที่ของสภาครับ ในที่สุดแล้วเรื่องที่ท่านสมาชิกได้กล่าว

เมื่อสักครู่ ผมเชื่อว่าค าตอบที่ชัดเจน ที่ได้ถามไปคงจะมาเร็ว ๆ นีค้รับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

ตอนนี้ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าองค์กรสภา ในเรื่องนี้ผมทราบมาว่า ก าลังด าเนินการอยู่ กระบวนการ

ยุติธรรมไม่ช้าไม่นานก็คงจะปรากฏ ผมเพียงแต่บอกต่อที่ประชุมว่า ท่านใดที่ได้กล่าวไม่ถูกต้อง ซึ่งตอนนั้น

ถ้าเกี่ยวข้องและมีความผิด เราจ าเป็นที่จะต้องผดุงความยุติธรรมเพื่อศักดิ์ศรีของสภาก็เท่านั้นเองนะครับ 

ผมก็ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ ในเรื่องนี้ก็ขอยุติตามนี้ ต่อไปนี้ก็จะไม่ได้ยินเรื่องแผนไม่ถูกต้อง แผนไม่ชอบ

ธรรม จะไม่มีแล้วนะครับ ต่อไปในเรื่องอื่น ๆ ท่านสมาชิกสภาฯ สุคนธ์ จะอภิปรายเรื่องอะไร เชิญครับ เชิญ 

นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอพูด
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ต่อถึงปัญหาที่ผมได้พบในช่วงที่พายุเข้าในชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนสุขสวัสดิ์ มีท่อระบายน้ าของถนน     

สุขสวัสดิ์ 1 ใกล้กับศูนย์การศึกษาพิเศษมีน้ าเอ่อเต็มตรงหน้าวัดตรงนั้นเต็มไปหมด แต่ผมไปดูที่ถนนสุขสวัสดิ์ 1 

หน้าซอย 7 ปรากฏว่าตรงนั้น น้ าไม่ค่อยมี แสดงว่าระหว่างน้ าเดินทางไปจุดนั้น เดินทางมาหาจุดตรง     

ศูนย์การศึกษาพิเศษไปหาปากซอย 7 ในท่อต้องมีอะไรกีดกันไว้ เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะขอความ

อนุเคราะห์ท่านประธานสภาผ่านไปถึงผู้บริหารว่า เราให้กองช่างไปส ารวจว่าเกิดปัญหาได้อย่างไร ดีไหม

ครับ เพราะวันนั้นผมประสบด้วยตนเองว่า พบปัญหาแบบนั้น และยังมีถนนสุขสวัสดิ์ 3 บริเวณซอย 7     

หน้าบ้านเลขที่ 99 ท่อตรงถนนสุขสวัสดิ์ 3 สงสัยจะระบายน้ าไม่ค่อยดีครับ เวลาฝนตกมาจะท่วมอยู่ตลอด 

เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอความอนุเคราะห์ท่านเช่นกันว่า ไปส ารวจกันดีไหมว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ าซากมัน

เกิดจากอะไรกันแน่ เราจะได้เรียนให้พี่น้องประชาชนว่า ท่านรักษาการแทนนายกได้ท าหน้าที่ของท่านแล้ว 

ขอน าเรียนเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมมี 3 เรื่องนะครับ เรื่องแรกผมอยากจะขออนุญาตท่านประธานถึงงาน

ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปาง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยนะครับ ในเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นวันนี้

ทั้งหมด ผมอยากให้เรารักษาเกียรติของสภาเรา ช่วยออกสื่อใหเ้รานิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้น และตอนนี้ผมเชื่อว่า

สมาชิกสภาทุกคนลงพื้นที่ท าหน้าที่ และได้ยินค าพูดต่าง ๆ จากชาวบ้านที่รู้สึกสับสนและงงไปหมด รวมถึง

ร่างที่ยกมือผ่านไปนี้ จะถูกตีตกเพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมา คลิปวิดีโอวันนี้มีใคร ต าแหน่งไหน    

พูดสรุปอย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็นความสบายใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชน เรื่องที่สอง ผมอยากปรึกษาท่าน

ประธานสภาว่า วันนี้เราอยู่ในยุคของสมาชิกสภาชุดใหม่แล้ว เป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะตั้งกรรมการ

จริยธรรมของสภาขึ้นมา ผมทราบและหาข้อมูลว่าเราเคยมีในอดีตใช่ไหมครับ สมาชิกเหล่านั้นก็หลุดจาก

ต าแหน่งไปหมดแล้ว เป็นไปได้ไหมถ้าจะตั้งตัวนี้ขึ้นมาใหม่อีก เพื่อเป็นการรักษาเกียรติของสภาแห่งนี้ เรื่องที่ 3  

อยากสอบถามท่านประธานไปถึงฝา่ยบริหารถึงเรื่องของไฟอัจฉริยะกดข้ามทางม้าลาย ตอนนี้ก็ปีกว่า ๆ แล้ว 

อยากทราบว่า ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้ว ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

ไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่องอื่น ๆ แล้วนะครับ ผมขอให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ 

ด้วยครับ เชิญฝา่ยบริหารครับ 
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นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  

ได้รับมอบหมายจากท่านกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี    

นครล าปาง เรื่องแรก เรื่องไฟอัจฉริยะ ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ท่านสั่งการให้ติดตั้งไฟ

ส าหรับอ านวยความสะดวกของนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ในบริเวณจุดส าคัญ เช่น หน้า

โรงเรียน หน้าสถานศึกษา และบริเวณตลาด ย่านชุมนุม 9 จุด ได้ออกแบบด าเนินการไป เรียบร้อยแล้ว     

ในปีงบประมาณ 2565 แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคาครุภัณฑ์ก้าวกระโดดจากจุดละ เท่าที่

ส านักช่างประเมินราคาไว้ตอนนั้น จุดละหลักแสน ปรากฏว่ากระโดดขึน้ไปหลักล้าน ไม่สามารถด าเนินการได้ 

เนื่องจากภาวะโควิด ประการแรก การขาดแคลนเรื่อง shift เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมไปถึงภาวะสงคราม    

ในยุโรป รัสเซีย ยูเครน ท าให้ราคาวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งต้องน าเข้าทั้งสิ้น ก้าวกระโดดไปเกินเท่าตัว จึงต้องตั้ง

งบประมาณใหม่ในครั้งต่อไป ต้องคอยใหร้าคาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ นีน้ิ่ง เหมือนกับวันนีท้ี่ได้ขออนุมัติกันเงิน

ไว้ส าหรับงานประชาสัมพันธ์เหมือนกัน เรื่องอุปกรณ์สื่อสารอะไรต่าง ๆ เราก็ประสบปัญหานี้มาตลอด    

ตั้งงบประมาณไป แต่ถึงเวลาจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ wireless อุปกรณ์ wifi           

ก้าวกระโดดขึน้ไป เราตามไม่ทัน เพราะฉะนั้นก็ขอชี้แจงในประเด็นนี ้ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาในเขตพื้นที่

ต าบลพระบาท สุขสวัสดิ์ เมื่อสักครู่ที่ท่านได้พูด ขอขอบคุณที่ท่านได้แจ้ง ในวันเสาร์ที่ผ่านมา ประกอบกับ

วันจันทร์ก็ได้ลงไปดูพื้นที่ ในวันนั้น ตามที่ท่านได้แจ้งว่าสุขสวัสดิ์ 1 พร้อมกับเจ้าของหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 

ทายาทของสุขสวัสดิ์เองก็ได้ไปลงพื้นที่พร้อมกัน มีปัญหาประการแรกก็คือ ท่อระบายน้ าระหว่างถนน   

เฉลิมพระเกียรติกับสุขสวัสดิ์ ช่วงหน้าวัดสุขสวัสดิ์ไปจนถึงบริเวณแถว ๆ โรสอินน์ แถวนั้นเป็นทุ่งนาเดิม    

ขอเรียนไว้เลยว่า ชาวนาเดิมเขาเอาเหล็กไปปิดท่อระบายน้ า เหมือนกับท าฝายในท่อระบายน้ า เพื่อยกระดับ

น้ าในช่วงที่เขาท านา วันนั้นเอาออกมาได้ 3 แผ่น พอดีคุณแม่น ลูกชายของพลเรือโทชุมพล ศิรินาวิน ก็ได้ไป

ดูด้วยกัน และทางช่างของเราก็ได้ไปดูพื้นที่ร่วมกัน และน่าจะมีหลงตาอีกหลายแผ่น หลายจุด ตรงนี้เรา

แก้ไขอยู่ และทางเชื่อมระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ 1 สุขสวัสดิ์ 2 และถนนเฉลิมพระเกียรตนิั้น มกีารเชื่อมทางเข้า

ไร่แพงโกล่าหลายจุด ซึ่งไม่ได้ใส่ท่อระบายน้ าไว้ ตรงนี้ ก็ได้ด าเนินการแก้ไขร่วมกันอยู่ อีกเรื่องหนึ่ง 

ยกตัวอย่างสุขสวัสดิ์ 1 หรอืว่าสุขสวัสดิ์ 3 สุขสวัสดิ์ 1 บริเวณหน้าวัด ท่อระบายน้ าเต็มท่อแบบปลายท่อเลย

ที่ต่อเชื่อมกับของกรมทางหลวง มีน้ าอยู่ครึ่งท่อ แต่กลับกันสุขสวัสดิ์ 3 ทางต้นทางน้ าไม่เต็มท่อ แต่ปลาย

ท่อตรงนั้นเป็นจุดต่ าที่สุด ตรงบ้านปลัดสนิท สุภาเดช ตรงนั้นต่ ามาก ตรงนั้นเป็นปัญหามาโดยตลอด      

เมื่อตอนปี 2538 2539 สมัยผู้ว่าฯ สหัส พินทุเสนีย์ ตรงนั้นถ้าคนเก่าคนแก่คงจะจ าได้ ถึงคอ ปี 2548 ก็เจอ

ปัญหาอกี ปี 2554 ยิ่งหนักกว่าอีก ถึงอกอยู่ด ีแขวงทางหลวงได้ท าท่อระบายน้ าตั้งแตส่นามบินไปจนถึงแยก

ภาคเหนือ ก็คือแยกหลักกิโลยักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บล็อกขนาด 2.20 x 2.20 เมตร ตลอดทาง            

แต่จุดเชื่อมตรงนีม้ีปัญหาอยู่ ก าลังด าเนินการร่วมกับแขวงทางหลวงที่จะแก้ไข อีกเรื่องหนึ่ง ขอแจง้ข่าวดีว่า 
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งบประมาณที่ทางเทศบาลร่วมกับโยธาธิการและผังเมือง ได้ยื่นกับรัฐบาล ตอนนั้นท่านปลอดประสพ 

สุรัสวดี ท่านได้รับมอบหมายให้แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ตอนปี 2554 2555 เราได้ยื่นโครงการเข้าไปส่วนกลาง 

และได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้วในการท าท่อระบายน้ า ทางระบายน้ าขนาดใหญ่ ตั้งแต่บ้านกอกชุม 

จนถึงหลังวัดศรีรองเมอืง เพราะฉะนั้นท่อตรงนีว้ิ่งมาจากกอกชุมข้ามมาบริเวณเกษตรอ าเภอ และตัดมาเข้า

สุขสวัสดิ์ 1 และวิ่งข้ามถนนไปยังถนนสิริวิสาล ตรงนี้ขนาดบล็อก 2.70 x 2.70 เมตร ก็เหมือนกับที่เราเห็น

ในหนังตอนเด็ก ๆ ที่เอา Austin mini ไปวิ่งในท่อระบายน้ าขนาดนั้นเลย ถ้าตรงนีเ้สร็จนะครับ ระยะเวลา

ก่อสร้าง 2 ปี สุขสวัสดิ์ สนามบิน พระบาท ผมยืนยันว่าน้ าไม่ท่วมอีกต่อไป เพราะท่อจะต่ ากว่าของทางหลวง   

ที่วางปัจจุบัน เพราะฉะนั้นจะต่ าขนาดที่ว่า น้ าจากสุขสวัสดิ์ไหลลงเป็นน้ าตก แล้วข้ามไปลงที่วัดศรีรองเมือง 

ตรงนี้ก็น่าจะแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จทั้งในเขตเทศบาลนครล าปาง อีกเรื่องอยากจะบอกตอนนี ้ณ วันนี ้เวลานี ้

เขื่อนกิ่วคอหมา ระดับน้ า 170 ล้านลูกบาศก์เมตร คือเกิน 100% หมายถึงว่าเกินพิกัดที่เขื่อนกิ่วคอหมาจะ

กันไว้ ตอนนีก้ิ่วลม 86% ณ เวลานีน้ะครับ ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ เพราะฉะนั้น ตอนนีจ้ะปล่อยน้ ามาระดับ 

350 หรือ 320 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถ้าไม่มีฝนลงมา ไม่มีปัญหา คนต าบลเวียงเหนือทราบดี วันศุกร์ที่   

9 กันยายน เขื่อนกิ่วลมปล่อยมาเพียง 10 ลูกบาศก์เมตร แต่เช้าวันเสาร์ที่ 10 กันยายน ตื่นขึ้นมามีน้ าเต็ม   

ตลิ่งเลย น้ าฝน 100% เพราะฉะนั้นตอนนี้กิ่วลมปล่อยมาระดับ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตอนนี้         

กรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนมาว่า ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 กันยายนนี้มีอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้กิ่วลมได้ประสานกับ

เทศบาลตลอด เราพยายามทยอยระบายน้ าให้มากที่สุด แต่มากก็ไม่ได้ เพราะไปท่วมแม่พริก สามเงา และ

ท้ายที่สุดก็ไปท่วมกรุงเทพฯ เพราะกรุงเทพฯ รับไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นน้ าที่ชัยนาทก็พยายามประสานเขื่อน

เจ้าพระยา ประสานขึ้นมาทางเหนือว่าอย่าปล่อยน้ าลงไปมาก เราก็ต้องเห็นใจชลประทาน ถ้ามีอะไร 

ชลประทานก็โดนเล่นงานอีก เพราะฉะนั้นทุกครั้งก่อนที่เขาจะปล่อยน้ า เขาจะถามว่า เทศบาลนครรับไหว

ไหม เพราะเป็นเขตเศรษฐกิจ ตรงนี้ส าคัญที่สุด ทางแม่พริก หรือสามเงายังไม่เท่าไหร่ เพราะตรงนั้นเป็นไร่

นา เป็นเรื่องของการเกษตร แต่ของเราเป็นย่านเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นเขาแคร์ค่อนข้างมากทีเดียว ตรงนี้      

ก็เป็นสิ่งที่ดี ของเราก็พยายามให้เขตของเราเองประสบภัยน้อยที่สุด เราก็ต้องค านึงน้ าที่จะเก็บไว้ไม่มาก    

พอถึงวิกฤตเขาก็ปล่อยมาทีเดียว เราก็ตาย เพราะฉะนั้นต้องพึ่งพากัน และขอเรียนว่าที่ผ่านมาสมาชิกสภา

ช่วยในเรื่องการไปดูแลชาวบ้านได้เยอะเลย ในเรื่องของการแจ้งเหตุว่าท่อตรงไหนเป็นยังไง ช่วยกันดูแล     

ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี ก็ไม่ได้ค านึงถึงว่า กลุ่มเสียงข้างน้อยหรือกลุ่มเสียงข้างมาก อย่างเช่นคุณสุคนธ์ฯ        

ก็ประสานงานว่า ถนนสุขสวัสดิ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ และทางสมาชิกเสียงขา้งมาก

ก็ได้ช่วยบริการถุงทรายถึงบ้าน เสียงข้างน้อยก็บริการถึงบ้านเหมือนกัน นี่ก็ต้องขอบคุณ อย่างน้อยก็เป็น

ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางของเราที่ได้รับการเยียวยา ช่วยเหลือ ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

เชญิ นายสามารถ  พุทธา 
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นายสามารถ  พุทธา  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง พูดถึง

ชุมชนสุขสวัสดิ์ วันที่ 12 วันที่พี่น้องประชาชนสุขสวัสดิ์ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ าท่วมเป็นอย่างที่ท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พูดเมื่อสักครู่ เนื่องจากว่า การระบายน้ าในชุมชนสุขสวัสดิ์ค่อนข้างเป็นไปได้อย่าง

ล าบาก มีแต่หญ้า แผ่นเหล็กอะไรไปกั้นน้ าไว้ ซึ่งวันนั้นผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ตื่นตั้งแต่ 6 โมงเช้า พี่น้อง

โทรเข้ามือถือตลอดทั้งคืน บอกว่า บ้านน้ าท่วมแล้ว ผมก็ไปครับ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลนคร

ล าปางที่ได้กรุณาน าเครื่องจักร น ารถ ทั้งรถดูด รถขุด ไปช่วยกันระบายน้ า ปัญหาที่เกิดขึ้นมันหมักหมม    

มานาน เนื่องจากว่าเราขาดการดูแลครับ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางรวมถึงผู้บริหารเราเข้ามาท างาน

ได้ปีครึ่ง เจอฝนหนักครั้งนีเ้ป็นครั้งแรกครับ เพราะฉะนั้น ต่อไปผมมีความเชื่อว่า น้ าจะไม่ท่วมสุขสวัสดิ์ครับ 

และขอฝากประชาสัมพันธ์ว่า ถ้าหากพี่นอ้งประชาชนเดือดร้อนอะไร โดยเฉพาะในเขต 4 ก็จะมเีขต 4 สายตรง 

โทรมาได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม)       

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะชี้แจงอีกไหมครับ เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย 

วันนี้เราได้ใช้เวลาในการประชุมมาตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นมา ขณะนี้เวลา 19.00 น. ก็เป็นระยะเวลาที่

นานพอสมควร และบัดนี้ก็หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ผมขอปิด

การประชุมและขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 

เลิกประชุมเวลา  19.00 น. 

 

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

     (นายวรดล  หวานแหลม) 

    เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

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

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่  3 คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่  16 กันยายน 2565 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง   

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 6 ประจ าปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 
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