
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2565 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายสุพจน ์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 8. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 9. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 15. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 17. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

 2. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

 3. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาป่วย) 

 4. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ)  

 5. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

 6. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาป่วย) 
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 7. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาพักผอ่น) 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 4. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานกุารนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นางจันทร์จริา ลักษณะกุลบุตร ผูอ้ านวยการส านักช่าง 

 3. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

 4. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5. นางสาวจติลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 6. นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 7. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 8. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานขนส่ง 

 9. นางสาววไิล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

 10. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 11. นางพิมพร ขัดศิริ หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 12. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 13. นางพัชนดิา สุวรรณจักร นักวิชาการคลังช านาญการ 

 14. นางวิจติรา เตียวตระกูล นักวิชาการคลังช านาญการ 

 15. นางพิมพ์ใจ บุญมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 16. นางสาวญาดา ณ วงคจ์ันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 17. นางสุจินต์ ใจสันกลาง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 18. พ.จ.อ.อดุลย์ กองแก้ว เจา้พนักงานป้องกันฯ ช านาญงาน 

 19. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 20. นางสาวเจนจิรา มะโนสม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

 21. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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 22. นางอุบล บุพพัณหสมัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 23. นางสาวนันณภัชสรณ์ ดีเบา ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 24. นายพีระพัฒน์ จันทร์ตะ๊ คนงานเทศกิจ 

 25. นายศิริมงคล พรหมมูล คนงานเทศกิจ 

 26. นายมารุต อุ่นนวล คนงานเทศกิจ 

 27. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 28. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

 29. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

 1. นายภญิญพันธุ์  พจนะลาวัณย์ ภาคประชาชน 

 2. นายสาตรา โสภณรัตนากร ภาคประชาชน 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าป าง  กราบเรียนท่านสมาชิก          

สภาเทศบาลนครล าปาง ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟังการประชุม

ทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 

ประจ าปี 2565 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วมการ

ประชุม จ านวน 15 คน เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม บัดนี้ ถึงเวลาที่นัดหมายแล้ว กระผมจึงขอกราบเรียน

เชญิท่านนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปางได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชญิครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล   

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2565 ในนามสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับ     

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง บัดนี้ท่าน

สมาชิกสภาฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาล  

นครล าปาง ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ    

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย 

ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ขอน าเรียนชีแ้จงการมอบหมายผูแ้ถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชี้แจง หรอืแถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

ตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง ดังตอ่ไปนี ้

หนังสือ 

ที่ ลป 52001/6198                    ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

                      ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

    28  กันยายน  2565 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  1. หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/154 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 

 2. หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/162 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.    

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง และหนังสือส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ รายงานการประชุมสภาฯ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ประจ าปี 2565 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 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี   

รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ 

ผูอ้ านวยการส านัก/กองตา่ง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/กองต่าง ๆ  

เป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรอืแถลงญัตติ และตอบกระทู้ตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี ้

1. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

สุรพล  ตันสุวรรณ 

(นายสุรพล  ตันสุวรรณ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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จึง เรียนแจ้ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน า เรียนต่อท่านประธาน ได้ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไปครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ    

ในการประชุมวันนี้ เราจะใช้ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ   

ซึ่งเจ้าหนา้ที่ก็ได้จัดสง่ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม มี 2 เรื่องนะครับ เรื่องที่ 1 ตามที่สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง     

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดล าปางได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าว และนายกเทศมนตรีได้ลงนามใช้บังคับ

เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครล าปาง เรียบร้อยแล้ว 

จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบนะครับ เรื่องที่ 2 ตามหนังสือที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านสมาชิกสภาฯ นะครับ 

หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง  ที่ ลป 52001/165 ลงวันที่  26 กันยายน 2565 เรื่อง ส่งตัวอย่าง          

ร่างระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....     

ในเรื่องดังกล่าวนี้ ผมจะขอให้ท่านเลขาฯ อ่านหนังสือจากเทศบาลนครล าปางซึ่งได้แจ้งให้สภาเทศบาล   

นครล าปางพิจารณาเกี่ยวกับการจัดท าร่างระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนญุาตอา่นหนังสือเทศบาลนครล าปาง  

ที่ ลป 52001/6151  

      26  กันยายน  2565 

เรื่อง ส่งตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ

 ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ส าเนาหนังสือเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 0023.4/22206 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 จ านวน 1 ชุด  
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  ด้วย เทศบาลนครล าปาง ได้รับแจ้งจากจังหวัดล าปางว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ได้จัดท าตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าระเบียบของสภาเทศบาลนครล าปางตามความเหมาะสม

กับบริบทของท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

  เทศบาลนครล าปาง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง       

เข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงขอส่งตัวอย่าง  

ร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 

ให้สภาเทศบาลนครล าปาง เพือ่พิจารณาด าเนนิการตอ่ไป  

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 

          สุรพล  ตันสุวรรณ     

      (นายสุรพล  ตันสุวรรณ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                              นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 กระผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่า ร่างระเบียบฉบับนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร เนื่องจาก

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

พ.ศ. 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว          

ในมาตรา 9 วรรคสอง บัญญัติว่า “จ ำนวนผู้เข้ำชื่อยื่นค ำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำร้อง 

วิธีกำรประกำศเชิญชวน และระยะเวลำด ำเนินกำรของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง    

ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ประธำนสภำท้องถิ่นก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของสภำท้องถิ่น” ดังนั้น เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสนอร่างเทศบัญญัติ เพื่อน ามาใช้ให้

เหมาะสมกับบริบทและพื้นที่ของเทศบาลนครล าปาง ผมจึงอยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้น าไปศึกษา ทั้งนี้

ทั้งนั้นเพื่อที่ในการประชุมคราวต่อไป เราอาจจะตั้งคณะท างานขึ้นมาศึกษาและเพื่อด าเนินการยกร่าง

ระเบียบสภาเทศบาลนครล าปาง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ 

เพื่อที่จะได้น ามาบังคับใช้และด าเนินการให้เป็นไปตามบริบท  และความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาล

นครล าปางต่อไปครับ ขอกราบน าเรียนชี้แจงถึงที่มาที่ไปของระเบียบดังกล่าว ให้ท่านสมาชิกได้น าไปศึกษา

และเพื่อที่จะวางแนวทางในการด าเนินงานต่อไป ขอบคุณครับ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาฯ   

ในเรื่องดังกล่าวที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชีแ้จงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบนั้น ผมก็อยากจะขอความเห็น

จากท่านสมาชิก  จะมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ เพื่อที่เราจะได้ความเห็นชอบและด าเนินการต่อไปครับ   

เชญิครับ เชญิ รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ที่ท่านประธานแจ้งให้ทราบเรื่อง ส่งตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการ   

ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ซึ่งเอกสารนี้ท่านประธานก็ได้ส่งให้กับสมาชิก

ทุกท่านได้ไปศึกษา ก็หมายความว่าให้สมาชิกได้ไปศึกษาก่อนว่าจะออกเป็นระเบียบของสภาเพื่อใช้ปฏิบัติ

เมื่อประชาชนต้องการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นว่า จะด าเนินการอย่างไร วันนี้ก็คงจะเป็นแค่เอกสารแจ้ง          

ให้ทราบ ให้สมาชิกได้ไปศึกษาใช่ไหมครับท่านประธาน มันเป็นเรื่องของสภาเรา เพราะมันเป็นหนังสือ         

ที่เทศบาลนครล าปางแจ้งมายังสภา และเทศบาลนครล าปางก็ได้รับหนังสือแจ้งมาจากจังหวัด ทางจังหวัด  

ก็ได้รับหนังสือแจ้งมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นทอด ๆ ไป ก็เป็นหน้าที่ของเรา 

ในญัตติในสมัยประชุมคราวต่อไป ก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็ให้สมาชิกได้ไปศึกษา ซึ่งที่เราจะต้องดูกันก็คือ   

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

แล้วก็ตัวอย่างร่างของระเบียบสภา ซึ่งทางท่านประธานก็ได้แนบเอกสารมาตรงนี้ พวกเราก็ไปศึกษากันดู    

ก็คงจะต้องเป็นไปตามระเบียบ แต่เขาก็ไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องท าเสร็จสิน้เมื่อไหร่ อย่างไร เราก็ยังพอมีเวลา

ที่จะศกึษาเรื่องนีอ้ยู่นะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ทางร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ ก็เสนอให้ไป

ศึกษากันก่อนนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสรุปว่า ในเรื่องนี้เราจะน าไป

ปรึกษาในการประชุมคราวต่อไปนะครับ  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4     

ประจ าปี 2565 วันศุกรท์ี่ 16 กันยายน 2565 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุมข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 

ประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 
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เมื่อไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5    

ประจ าปี 2565 วันศุกรท์ี่ 23 กันยายน 2565 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุมข้อ 2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 

ประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

เมื่อไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมยัที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2565 วันศุกรท์ี่ 23 กันยายน 2565 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ข อ อนุม ัต ิก ัน เ งินค่าค รุภ ัณ ฑ์  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง จ านวน 1 รายการ เป็นเงินจ านวน 350,000 บาท     

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง จ านวน     

1 รายการ เป็นเงินจ านวน 350,000 บาท (สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง      

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ   

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง  

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกัน เงินค่าครุภัณฑ์กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        

 ของกองคลัง จ านวน 1 รายการ เป็นเงินจ านวน 350,000 บาท (สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจา้ นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของกองคลัง จ านวน 1 รายการ เป็นเงินจ านวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการ 

และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าครุภัณฑ ์กรณียังมไิด้

ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จ านวน 

1 รายการ เป็นเงินจ านวน 350,000 บาท (สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน)            

เหตุผล 

เทศบาลนครล าปางได้รับอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน 

รายการระบบบัตรคิวพร้อมติดตั้ง เป็นเงินจ านวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในคราว       
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การประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 16 

กันยายน 2565 แต่เนื่องจากยังไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวยังมีความจ าเป็นต้องจัดหาต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก  รวดเร็ว 

ดังนัน้ เทศบาลนครล าปาง จงึขออนุมัติกันเงินตอ่สภาเทศบาลนครล าปางตอ่ไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน      

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561      

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน         

แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงนิต่อ   

สภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน         

ค่าครุภัณฑ ์กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 350,000 บาท (สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    สุรพล  ตันสุวรรณ    ผูเ้สนอ 

      (นายสุรพล  ตันสุวรรณ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                    นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย   

ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนประธานที่เคารพ       

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

เนื่องจากญัตติทั้ง 8 ญัตติที่ขออนุมัติต่อสภาฯ ในวันนี้ ตั้งแต่ญัตติที่ 5.1 ถึงญัตติที่ 5.8 จะเป็นญัตติเกี่ยวกับ

การขออนุมัติกันเงนิค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แต่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ในการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา    

ความเดือดร้อนตามภารกิจอ านาจและหน้าที่ของเทศบาลนครล าปาง ซึ่งจะมีข้อระเบียบกฎหมาย            

ที่เกี่ยวข้องอย่างเดียวกัน คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
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การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 59 

วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี

ควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำน ขออนุมัติกันเงินต่อสภำ

ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี” ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว กระชับ 

กระผมจึงขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นต่อท่านประธาน เพื่อให้ท่าน

สมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาในญัตติที่ 5.1 ถึงญัตตทิี่ 5.8 ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ   

ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล   

นครล าปาง เกี่ยวกับญัตตินี้และญัตติอื่น ๆ อีกจ านวนทั้งหมด 8 ญัตตินะครับท่านประธาน ก็จะมีเป็นบาง

ญัตติที่แต่เดิมในคราวประชุมสมัยก่อนเราก็พูดกันมา ที่ผมเคยกล่าวว่ามันอาจจะต้องมีการพิจารณา

ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ เกี่ยวกับญัตตินี้ที่ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของกองคลัง จ านวน 1 รายการ เป็นเงินจ านวน 350,000 บาทนี ้อย่างที่กล่าวมานะครับ       

ในรายการนี้ได้มีการโอนลดในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมันยังอยู่ที่ตัวผมและ

สมาชิกสภาฯ เสียงข้างน้อยท่านอื่น ๆ ก็ได้กล่าวมาตลอด ว่ามันยังอยู่ในแผน ในการบรรจุที่ยังไม่ได้ข้อยุติอยู่ 

จนกระทั่งล่วงเลยมาถึงการโอนลด และวันนี้มาถึงการขอกันเงิน เพราะงบประมาณในปี 2565 ที่จะหมดไป

นะครับท่านประธาน ซึ่งตรงนี้มันเป็นแผนที่ท าต่อเนื่องมาเป็นลูกโซ่ ซึ่งผมก็อยากจะขอยืนยันในจุดยืนเดิม

นะครับท่านประธาน เนื่องจากว่าแผนยัง เป็นที่สงสัยอยู่ ต้องขออนุญาตที่จะไม่เห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ    

ท่านประธาน กราบขอบพระคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายอีกไหมครับ 

ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอ

มตทิี่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 17 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตติข้อ  5.1 สมาชิกท่านใดอนุมัติ  

ให้กันเงนิค่าครุภัณฑ ์กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง จ านวน 1 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 350,000 บาท (สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์     

กรณียังมิได้ก่อหนีผู้กพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง จ านวน 1 รายการ เป็นเงนิจ านวน 350,000 บาท 

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 11 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงิน      

ค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง จ านวน 1 รายการ เป็นเงินจ านวน 

350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ ์

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง จ านวน 1 รายการ เป็นเงินจ านวน 

350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 4 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงนิค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของกองคลัง จ านวน 1 รายการ เป็นเงินจ านวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    

11 เสียง, ไม่อนุมัต ิ4 เสียง, งดออกเสียง 2 คน 

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุม ัติก ัน เงินค่าครุภ ัณฑ์  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 รายการ เป็นเงินจ านวน 69,990 บาท 

(หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการเจ้าหน้าที่ 

จ านวน 6 รายการ เป็นเงนิจ านวน 69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ขอเชิญผูบ้ริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี     

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

 ของกองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 รายการ เป็นเงินจ านวน 69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อย

 เก้าสิบบาทถ้วน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง   

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

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

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าครุภัณฑ ์กรณียังมิได้

ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการเจ้าหน้าที่ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป

อีกจ านวน 6 รายการ เป็นเงินจ านวน 69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

เหตุผล 

 เทศบาลนครล าปางได้รับอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป  ค่าครุภัณฑ์ ในคราวการประชุมสภาเทศบาล      

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล กองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) แต่เนื่องจากยังไม่สามารถ

ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งครุภัณฑ์ ดังกล่าวยังมีความ

จ าเป็นต้องจัดหาต่อไปเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

เทศบาลนครล าปางจึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลนครล าปางต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

รายละเอียดดังนี ้

 

 

 



 

 

รายการที่เสนอขออนุมัติกันเงนิต่อสภาเทศบาลนครล าปาง (กองการเจ้าหน้าที่) 

ล าดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

1 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว  10,400 

 

สภาเทศบาลนครล าปาง 

อนุมัตใิห้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย  

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 

จงึยังไม่สามารถด าเนินการ 

ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ตัว 17,600 

 

3 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 3 ตัว 12,600 

 

4 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันวางแฟ้ม แบบ 20 ช่อง จ านวน 1 ตัว  3,500 

 

5 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว  20,900 

 

6 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอีท้ างานผู้บริหาร 4,990 

 

 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 69,990  
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน      

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

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง  “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน         

แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ   

สภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา เทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน            

ค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการเจ้าหนา้ที่ จ านวน 6 รายการ 

เป็นเงนิจ านวน 69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    สุรพล  ตันสุวรรณ    ผูเ้สนอ 

      (นายสุรพล  ตันสุวรรณ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                    นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย

ไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ 

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 17 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตติข้อ 5.2 สมาชิกท่านใดอนุมัติ   

ให้กันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 

6 รายการ เป็นเงินจ านวน 69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์      

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 รายการ เป็นเงนิจ านวน 

69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 16 เสียงครับ 

15 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงิน       

ค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ ์กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของกองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 รายการ เป็นเงินจ านวน 69,990 บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อย

เก้าสิบบาทถ้วน) 16 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน 

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 7 รายการ เป็นเงนิจ านวน 81,300 บาท 

(แปดหมื่นหน่ึงพันสามร้อยบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  

ขออนุมัติกันเงนิค่าครุภัณฑ ์กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล 

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

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง      

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ   

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง  

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 81,300 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพัน   

 สามร้อยบาทถ้วน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี          

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 81 ,300บาท (แปดหมื่นหนึ่งพัน       

สามร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าครุภัณฑ์     

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงนินั้น

ต่อไปอีก จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 81,300 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามรอ้ยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

 เทศบาลนครล าปางได้รับอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 81 ,300บาท (แปดหมื่น

หนึ่งพันสามรอ้ยบาทถ้วน) แตเ่นื่องจากยังไม่สามารถด าเนนิการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวยังมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาต่อไปเพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ

อ านาจและหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงขออนุมัติ

กันเงนิต่อสภาเทศบาลนครล าปางตอ่ไปอีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการที่เสนอขออนุมัติกันเงนิต่อสภาเทศบาลนครล าปาง (ส านักปลัดเทศบาล) 

ล าดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

 

1 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบรหิารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

โต๊ะท างานเหล็ก พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว  8,500 สภาเทศบาลนครล าปาง 

อนุมัตใิหโ้อนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 

เมื่อวันที่  

16 กันยายน 2565  

จงึยังไม่สามารถด าเนินการ

ก่อหนีผู้กพันได้ทัน       

ภายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

2 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 1 ตัว 5,900 

3 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 ตู้ 5,500 

4 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เครื่องดูดฝุน่ ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง 9,900 

5 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เครื่อง 21,900 

          

6 

บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรอือิเล็กทรอนิกส์ 

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย์บริการ  

แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง  

27,000 

7 การศาสนา วัฒนธรรม  

และนันทนาการ/ 

งานวิชาการวางแผน 

และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ค่าครุภัณฑ์/ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรอือิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวด า  

(18 หนา้/นาที) จ านวน 1 เครื่อง  

 

2,600 

   รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 81,300  
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

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

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน          

แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน         

ต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...”  

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน         

ค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 7 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 81,300 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามรอ้ยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    สุรพล  ตันสุวรรณ    ผูเ้สนอ 

      (นายสุรพล  ตันสุวรรณ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                    นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย

ไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ 

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 17 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตติข้อ 5.3 สมาชิกท่านใด

อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล 

จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 81,300 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามรอ้ยบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์    

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 7 รายการ เป็นเงนิจ านวน 

81,300 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 16 เสียงครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงิน      

ค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 7 รายการ 

เป็นเงนิจ านวน 81,300 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้น   

งดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ ์กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 7 รายการ เป็นเงินจ านวน 81,300 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพัน

สามร้อยบาทถ้วน) 16 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน  

5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัต ิกัน เงินค่าครุภ ัณฑ์  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท 

(หน่ึงแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสวัสดิการสังคม 

จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท (หนึ่ง แสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ขอเชิญ

ผูบ้ริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี     

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครล าปาง ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

 ของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อย   

          หกสิบบาทถ้วน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี         

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565 ของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น  

หกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 



21 
 

 

 

หลักการ 

         เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าครุภัณฑ ์กรณียังมิได้

ก่อหนีผู้กพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสวัสดิการสังคม แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จา่ยเงินนั้นต่อไปอีก 

จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

เหตุผล 

          เทศบาลนครล าปางได้รับอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในคราว      

การประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 16 

กันยายน 2565 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับบริการประชาชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

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

ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวยังมี        

ความจ าเป็นต้องจัดหาต่อไปเพื่อให้การบริการประชาชนและการปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่ของ        

กองสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  เทศบาลนครล าปางจึงขออนุมัติกันเงินต่อ          

สภาเทศบาลนครล าปางตอ่ไปอีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการที่เสนอขออนุมัติกันเงนิต่อสภาเทศบาลนครล าปาง (กองสวัสดิการสังคม) 

ล าดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

1 สังคมสงเคราะห/์งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เก้าอี ้จ านวน 4 ตัว  16,800 สภาเทศบาล 

นครล าปาง 

อนุมัตใิห้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย     

ไปตั้งจา่ย 

เป็นรายการใหม่   

เมื่อวันที่  

16 กันยายน 2565  

จงึยังไม่สามารถ

ด าเนนิการก่อหนี้

ผูกพันได้ทันภายใน

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

2 สังคมสงเคราะห/์งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เก้าอีท้ างาน จ านวน 1 ตัว 3,000 

3 สังคมสงเคราะห/์งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก  

พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว 

6,300 

4 สังคมสงเคราะห/์งานสวัสดิการสังคม 

และสังคมสงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ 

ไฟฟ้าและวิทยุ 

ชุดล าโพงล้อลาก  

ขนาด 10 นิ้ว จ านวน 2 ชุด  

17,580 

5 สังคมสงเคราะห/์งานสวัสดิการสังคม 

และสังคมสงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์กีฬา จักรยานนั่งปั่น จ านวน 2 ชุด  31,000 

6 สังคมสงเคราะห/์งานสวัสดิการสังคม 

และสังคมสงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์กีฬา จักรยานนั่งปั่นแบบพนักพิง  

จ านวน 1 ชุด 

24,500 

7 สังคมสงเคราะห/์งานสวัสดิการสังคม 

และสังคมสงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์กีฬา ลู่เดินกึ่งสเต็ป จ านวน 1 ชุด 19,900 

8 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ตัว 4,000 

9 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ 

ไฟฟ้าและวิทยุ 

ชุดล าโพงล้อลาก  

ขนาด 10 นิ้ว จ านวน 2 ชุด  

17,580 

 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 140,660  
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

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

วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ

จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น   

ได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน           

ค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 9 รายการ 

เป็นเงนิจ านวน 140,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    สุรพล  ตันสุวรรณ    ผูเ้สนอ 

      (นายสุรพล  ตันสุวรรณ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                    นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย

ไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล   

นครล าปาง ผมจะขออนุญาตหารือแบบนี้ครับท่านประธาน ตั้งแต่ญัตติที่  5.4 ถึงญัตติที่ 5.8 เนื่องจาก       

มีรายการคล้าย ๆ กัน และคล้ายกับคราวประชุมการขอโอนลดครั้งที่ผ่านมา ผมอยากจะขอลงมตเิพื่อความ

สะดวกรวดเร็วนะครับท่านประธาน ก็อยากจะให้ลงมติบางรายการโดยรวมเลยครับ ที่ไม่เห็นด้วยรายการ

ไหนก็ขอให้เรียงกันไป  ผมอยากจะขอหารือท่านเลขานุการสภาฯ และท่านประธานครับ เพราะในญัตตินี้      

ก็จะมีอยู่  3 รายการ ที่ผมยังยืนยันในจุดยืน เดิม คือรายการที่ 5, 6, และ 7 จากทั้งหมด 9 รายการ           

ก็อยากจะขอหารอืในการลงมติแบบรวบรัดครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก็คงจะเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ 59 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี 

ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ  ในญัตติข้อ 5.4 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน          
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ค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 9 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์    

กรณียังมิได้ก่อหนีผู้กพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 9 รายการ เป็นเงนิจ านวน 

140,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 11 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงิน      

ค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 9 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ ์

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 9 รายการ      

เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 4 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ ์กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 9 รายการ เป็นเงินจ านวน 140,660 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น

หกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 11 เสียง, ไม่อนุมัต ิ4 เสียง, งดออกเสียง 2 คน 

5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกัน เงินค่าครุภัณฑ์  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักการศึกษา จ านวน 39 รายการ เป็นเงินจ านวน 2,002,900 บาท 

(สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักการศึกษา 

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

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี     

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

ของส านักการศกึษา จ านวน 39 รายการ เป็นเงนิจ านวน 2,002,900 บาท (สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี          

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตกิันเงินค่าครุภัณฑ ์กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

        เพื่อขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าครุภัณฑ ์กรณียังมไิด้

ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักการศึกษา แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงนินั้นต่อไปอีก 

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

เหตุผล 

          เทศบาลนครล าปางได้รับอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ       

ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 

16 กันยายน 2565 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานและส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  

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

แต่เนื่องจากยังไม่สามารถด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งครุภัณฑ์

ดังกล่าวยังมีความจ าเป็นต้องจัดหาต่อไปเพื่อใหก้ารปฏิบัติหน้าที่และการจัดการศึกษาเป็นไปอย่าง          

มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลนครล าปางต่อไปอีกไม่เกิน

ระยะเวลาหน่ึงปี รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



 

 

รายการที่เสนอขออนุมัติกันเงนิต่อสภาเทศบาลนครล าปาง (ส านักการศึกษา) 

ล าดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

1 การศึกษา/งานบรหิารทั่วไป 

เก่ียวกับการศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตั้งพืน้หรอืแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  

47,200 สภาเทศบาล 

นครล าปาง 

อนุมัตใิหโ้อนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย  

ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  

เมื่อวันศุกรท์ี่  

16 กันยายน 2565 

จึงยังไม่สามารถ

ด าเนินการกอ่หนี้

ผูกพันได้ทันภายใน

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

2 การศึกษา/งานบรหิารทั่วไป 

เก่ียวกับการศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

ตู้ 2 ลิน้ชักส าหรับโต๊ะผู้บรหิาร จ านวน 1 ตู้ 2,300 

3 การศึกษา/งานบรหิารทั่วไป 

เก่ียวกับการศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จ านวน 3 ตู้  9,900 

4 การศึกษา/งานบรหิารทั่วไป 

เก่ียวกับการศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสารสูงขนาดกลาง แบบบนโลง่ ล่างบานเปิด  

จ านวน 2 ตู้  

8,000 

5 การศึกษา/งานบรหิารทั่วไป 

เก่ียวกับการศึกษา 

คา่ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์

คอมพวิเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตัง้ 

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 3 เครื่อง  

22,500 

6 การศึกษา/งานบรหิารทั่วไป 

เก่ียวกับการศึกษา 

คา่ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์

คอมพวิเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื LED สี ชนิด Network แบบที่ 1  

จ านวน 3 เครื่อง  

30,000 

7 การศึกษา/งานบรหิารทั่วไป 

เก่ียวกับการศึกษา 

คา่ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์

คอมพวิเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 เครื่อง  12,500 

8 การศึกษา/งานบรหิารทั่วไป 

เก่ียวกับการศึกษา 

คา่ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์

คอมพวิเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1   

จ านวน 3  ชุด  

66,000 

9 การศึกษา/งานบรหิารทั่วไป 

เก่ียวกับการศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนสง่ 

รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกียร์อัตโนมัต ิ 

จ านวน 1 คัน 

50,000 

10 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัย

เรียนและประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตั้งพืน้หรอืแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 BTU จ านวน 8 เครื่อง 

 ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 

428,800 

26 
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ล าดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

11 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัย

เรียนและประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 1  

(บ้านแสนเมืองมูล) 

8,000  

12 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัย

เรียนและประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลติร จ านวน 1 เครื่อง  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นแสนเมืองมูล) 

14,000 

13 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัย

เรียนและประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะท างาน แบบมลีิน้ชัก จ านวน 10 ตัว  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 3 (บญุทวงคอ์นุกูล) 

58,000 

14 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัย

เรียนและประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตั้งพืน้หรอืแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 BTU จ านวน 5 เครื่อง 

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 

236,000 

15 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัย

เรียนและประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะท างาน แบบมลีิ้นชัก จ านวน 10 ตัว  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 

58,000 

16 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัย

เรียนและประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เก้าอีท้ างานพนักพงิหลงั ผ้าตาข่าย จ านวน 10 ตัว  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) 

34,000 

17 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัย

เรียนและประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะท างานชนิดเหล็ก 4 ลิน้ชัก จ านวน 1 ตัว  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 6 (วดัป่ารวก) 

8,900 

18 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัย

เรียนและประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู ้ 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วดัป่ารวก) 

17,100 

19 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัย

เรียนและประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 1 ตัว  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 6 (วดัป่ารวก)  

2,700 

20 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัย

เรียนและประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอล จ านวน 1 เครื่อง  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 7 (ศรินิาวินวิทยา) 

180,000 
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21 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรยีน 

และประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑโ์ฆษณา 

และเผยแพร่ 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  

ขนาด 55 นิว้ จ านวน 2 เครื่อง  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 3 (บญุทวงคอ์นุกูล) 

46,000  

22 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรยีน 

และประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑโ์ฆษณา 

และเผยแพร่ 

เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิจ านวน 1 เครื่อง  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 5 (บา้นศรีบุญเรือง) 

19,900 

23 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรยีน 

และประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

หรอือิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   

(จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิว้) จ านวน 3 ชุด  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 5 (บา้นศรีบุญเรือง) 

90,000 

24 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรยีน 

และประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

หรอือิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่อง  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 5 (บา้นศรีบุญเรือง) 

7,500 

25 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรยีน 

และประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ 

งานบ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญา้แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง  

ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 6 (วดัป่ารวก) 

9,500 

26 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรยีน 

และประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ 

งานบ้านงานครัว 

ตู้เย็น ขนาด 16 ควิบิกฟุต จ านวน 2 ตู้  48,000 

27 การศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรยีน 

และประถมศึกษา 

คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ 

งานบ้านงานครัว 

เตาอบไมโครเวฟ จ านวน  2 เตา  16,000 

28 การศึกษา/งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑโ์ฆษณา 

และเผยแพร่ 

เครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอรร์ะดับ XGA  

ขนาด 4000 ANSl Lumens  จ านวน 5 เครื่อง  

149,500 

29 การศึกษา/งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑส์ านักงาน เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 5 ตัว  13,500 

30 การศึกษา/งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ   คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑส์ านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตั้งพืน้ 

หรอืแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง  

83,000 

31 การศึกษา/งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ คา่ครุภัณฑ/์ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ ล าโพงอเนกประสงค ์จ านวน 1 ชุด 2,500 
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32 การศกึษา/งานศกึษาไม่ก าหนดระดับ ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็นสามล้อโครงเหล็ก จ านวน 1 คัน  3,600  

33 การศกึษา/งานศกึษาไม่ก าหนดระดับ ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนกิส์ 

มินิพีซี (Mini PC) จ านวน 4 เครื่อง  60,000 

34 การศกึษา/งานศกึษาไม่ก าหนดระดับ ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ 

งานบ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออ่น จ านวน 1 เครื่อง   

 

10,600 

35 การศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมไอเย็น จ านวน 2 ตัว  28,000 

36 การศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม จ านวน 6 ตัว  21,000 

37 การศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 2 ตัว  5,400 

38 การศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้ 

หรอืแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง  

83,000 

39 การศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ 

งานบ้านงานครัว 

เครื่องกรองน้ าสแตนเลส จ านวน 2 เครื่อง   12,000 

 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 2,002,900  

 

 



 

 

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 าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้

อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน         

ค่าครุภัณฑ์ กรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักการศกึษา จ านวน 39 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 2,002,900 บาท (สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว

ข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    สุรพล  ตันสุวรรณ    ผูเ้สนอ 

      (นายสุรพล  ตันสุวรรณ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                    นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย

ไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต ์

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ             

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักการศึกษา จ านวน 39 รายการ เป็นเงินจ านวน 2,002,900 บาทนั้น สืบเนื่องมาจากการประชุม

สภาคราวที่แล้ว สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เป็นการขออนุมัติโอนลดงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แต่การที่จะโอนลดงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่นั้น จะต้องอยู่ในแผนพัฒนา ในเมื่อแผนพัฒนายังหาข้อยุติไม่ได้ กระผมต้องขอท่านประธาน มีทั้งหมด 

39 รายการ บางรายการผมก็เห็นด้วย บางรายการอยู่ ในแผนที่ยังหาข้อยุติ ไม่ได้ ผมก็จะเรียนต่อ    

ท่านประธานว่า ผมไม่เห็นด้วยกับรายการล าดับที่ 10 ล าดับที่ 14 ล าดับที่ 20 ล าดับที่ 21 ล าดับที่ 22 ล าดับที่ 

23 ล าดับที่ 24 ล าดับที่ 28 ล าดับที่ 30 ล าดับที่ 31 ล าดับที่ 33 ล าดับที่ 35 ล าดับที่ 36 ล าดับที่ 37 ล าดับ

ที่ 38 และล าดับที่ 39 นอกนั้นผมเห็นด้วยครับท่านประธาน ขอให้ท่านประธานถามในที่ประชุมสภาว่า 

30 
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สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ ก็แบบหนึ่ง และที่ ไม่ เห็นด้วยกับ  16 รายการนีก้็อีกแบบหนึ่งครับ     

ท่านประธาน ขอรบกวนด้วยครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก็คงจะขอมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย      

ทั้ง 39 รายการนี้ แต่ตามที่ท่านแจ้งมากี่รายการนั้น ก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่ไม่เห็นด้วย ก็บอกว่าไม่เห็นด้วย    

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุม    

นะครับ ก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 

17 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตติข้อ  5.5 สมาชิกท่านใด

อนุมัติให้กัน เงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักการศึกษา 

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

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์    

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักการศึกษา จ านวน 39 รายการ เป็นเงินจ านวน 

2,002,900 บาท (สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 11 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงิน            

ค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักการศึกษา จ านวน 39 รายการ 

เป็นเงนิจ านวน 2,002,900 บาท (สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ ์

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักการศึกษา จ านวน 39 รายการ เป็นเงินจ านวน 

2,002,900 บาท (สองล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 4 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของส านักการศึกษา จ านวน 39 รายการ เป็นเงินจ านวน 2,002,900 บาท (สองล้านสองพัน

เก้าร้อยบาทถ้วน) 11 เสียง, ไม่อนุมัต ิ4 เสียง, งดออกเสียง 2 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอพักการประชุม 10 นาที และ  

กลับเข้ามาประชุมต่อในเวลา 11.00 น. 

- พักการประชุม 10 นาที – 
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เริ่มประชุมต่อ  เวลา 11.00 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนประธานที่ เคารพ        

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ได้ตรวจสอบองค์ประชุมในที่ประชุมแล้ว  ขณะนี้มีท่านสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจ านวน 15 ท่าน เกินกึ่งหนึ่ง    

ถือว่าครบองค์ประชุม  บัดนี้ถึงเวลาที่ท่านประธานได้นัดหมายแล้ว  กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน        

ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ กราบเรียนเชญิครับ 

5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้

ก่อหน้ีผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 3 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 3,877,000 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,877,000 บาท (สามล้านแปดแสน

เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง       

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ        

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง  

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ  ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 3,877,000 บาท (สามลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี         

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้

ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 

3,877,000 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าครุภัณฑ ์   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จ านวน  3 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,877,000 บาท 

(สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

เหตุผล 

  เทศบาลนครล าปางได้รับอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ในคราวการประชุมสภาเทศบาล       

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2565 และในคราว

การประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2565 จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,877,000 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน

บาทถ้วน) แต่เนื่องจากยังไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

ซึ่งรายการดังกล่าวยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการสาธารณะ

ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครล าปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาลนครล าปาง

จงึขออนุมัติกันเงินตอ่สภาเทศบาลนครล าปางต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการที่เสนอขออนุมัติกันเงนิต่อสภาเทศบาลนครล าปาง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ล าดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ
(บาท) 

เหตุผล 

กรณีได้รับอนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจา่ย ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 (วันที่ 16 กันยายน 2565) 
1 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ/์ 
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
หรอือิเล็กทรอนิกส์ 

ชุดอุปกรณ์เชื่อมตอ่สัญญาณ
ภาพ Digital Signage  
ส าหรับป้ายประชาสัมพันธ์  
LEDพร้อมตดิตั้ง  

360,000 สภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลด 
เงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 จงึยังไม่สามารถ
ด าเนนิการ ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 2 บริหารงานทั่วไป/ 

งานบริหารทั่วไป 
ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง/ 
ค่ารื้อถอนอาคาร 
หรอืสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

โครงการย้ายป้ายประชาสัมพันธ์ 
จอ LED พร้อมตดิตั้ง 
 

117,000 

กรณีได้รับอนุมัตโิอนลดเงนิงบประมาณรายจา่ย ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 5 ประจ าปี 2565 (วันที่ 23 กันยายน 2565) 
3 บริหารงานทั่วไป/ 

งานวางแผนสถิติ 
และวิชาการ 

ค่าครุภัณฑ/์ 
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
หรอือิเล็กทรอนิกส์ 

ติดตัง้ระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
เทศบาลนครล าปาง   

3,400,000 สภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลด 
เงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 จงึยังไม่สามารถ
ด าเนนิการ ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

                                                                                    รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 3,877,000  
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน 

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

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง  “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน          

แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ   

สภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...”  

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน          

ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของ         

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 3 รายการ เป็นเงนิจ านวน 3,877,000 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น

เจ็ดพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    สุรพล  ตันสุวรรณ    ผูเ้สนอ 

      (นายสุรพล  ตันสุวรรณ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                    นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย

ไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ              

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล   

นครล าปาง เนื่องจากญัตตินี ้เมื่อสมัยประชุมการโอนลดที่ผา่นมา มีทั้งสิ้น 3 รายการครับ กระผมขออนุญาต

เห็นด้วยกับรายการที่ 3 เพียงรายการเดียว และรายการที่ 1 กับรายการที่ 2 ต้องขออนุญาตไม่เห็นด้วย 

ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายอีกไหมครับ     

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ ในญัตติข้อ 5.6 สมาชิกท่านใด

อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,877,000 บาท (สามล้านแปดแสน

เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติ ให้กันเงินค่าครุภัณฑ ์   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,877,000 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

11 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงิน      

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของ              

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,877,000 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น

เจ็ดพันบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ ์        

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,877,000 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

5 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กัน เงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้     

ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 

3,877,000 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 11 เสียง, ไม่อนุมัต ิ5 เสียง, งดออกเสียง 1 คน 

5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้

ก่อหน้ีผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 2,584,900 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  

ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 รายการ เป็นเงินจ านวน 2,584,900 บาท (สองล้านห้าแสน

แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี    

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี ้
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี ้ผูกพัน                        

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 2,584,900 บาท (สองล้านหา้แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)   

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี         

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้

ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 รายการ เป็นเงินจ านวน 

2,584,900 บาท (สองล้านหา้แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

         เพื่อขออนุมัติกันเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จ านวน 8 รายการ เป็นเงนิจ านวน 2,584,900 บาท (สองล้าน

หา้แสนแปดหมื่นสีพ่ันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

          เทศบาลนครล าปางได้รับอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานสาธารณสุข และแผนงานเคหะและชุมชน 

ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 

16 กันยายน 2565 จ านวน 8 รายการ เป็นเงินจ านวน 2,584,900 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พัน  

เก้าร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากยังไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ซึ่งรายการดังกล่าวยังมีความจ า เป็นที่จะต้องด า เนินการต่อ ไ ป เพื่อ ให้การบริการประชาชนและ             

การปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

เทศบาลนครล าปางจึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลนครล าปางต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

รายละเอียดดังนี ้

 

 



 

 

รายการที่เสนอขออนุมัติกันเงนิต่อสภาเทศบาลนครล าปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ล าดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

1 อุตสาหกรรมและการโยธา/ 

งานก่อสร้าง 

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง/      

ค่าปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 1  

(หลักเมอืง) 

2,383,000 สภาเทศบาลนครล าปาง 

อนุมัตใิห้โอนลดเงิน 

งบประมาณรายจา่ย  

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

เมื่อวันที่  

16 กันยายน 2565 

จงึยังไม่สามารถด าเนนิการ 

ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน  

รถเข็น จ านวน  1  คัน 

 

2,500 

3 สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น   

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

พัดลมโคจร ขนาด 18 นิว้  

จ านวน 32 ตัว  

70,080  

4 สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น   

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิว้  

จ านวน 8 ตัว  

27,920 

5 สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น   

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง

ขนาด 12 นิว้ จ านวน 5 ตัว  

19,000  

6 สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น   

ค่าครุภัณฑ/์ครุภณัฑ์

ส านักงาน 

โต๊ะเคาน์เตอร์ มลีิน้ชักเก็บของ  

จ านวน 1 ตัว 

9,800 

7 สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น   

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ 

ไฟฟ้าและวิทยุ 

วิทยุเทปพร้อมเครื่องเล่นซีดี MP 3  

จ านวน 1 เครื่อง 

 6,100 

8 เคหะและชุมชน/งานก าจัดขยะ    

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑ์ 

งานบ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   

จ านวน 7 เครื่อง 

66,500 

 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 2,584,900  
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน             

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

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน         

แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ   

สภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณากันเงินค่าครุภัณฑ ์   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม จ านวน 8 รายการ เป็นเงนิจ านวน 2,584,900 บาท (สองล้านหา้แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    สุรพล  ตันสุวรรณ    ผูเ้สนอ 

      (นายสุรพล  ตันสุวรรณ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                    นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย

ไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ                 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต ์สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง เกี่ยวกับญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 รายการ เป็นเงินจ านวน 

2,584,900 บาทนั้น ญัตตินี้มีทั้งหมด 8 รายการ ผมไม่เห็นชอบและไม่มีความเห็นให้กันเงนิในล าดับที่ 1 

ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 ล าดับที่ 6 ล าดับที่ 7 และล าดับที่ 8 คือให้กันเงินได้เฉพาะล าดับที่ 2 เพียง

ล าดับเดียว ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม

ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ ในญัตติข้อ 5.7 สมาชิกท่าน

ใดอนุมัตใิหก้ันเงินค่าครุภัณฑ ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนีผู้กพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

39 
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ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 รายการ เป็นเงินจ านวน 2,584,900 บาท (สองล้านห้าแสน

แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ ์      

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม จ านวน 8 รายการ เป็นเงินจ านวน 2,584,900 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

11 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงิน       

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ             

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 รายการ เป็นเงนิจ านวน 2,584,900 บาท (สองล้านหา้แสนแปดหมื่น     

สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ ์   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม จ านวน 8 รายการ เป็นเงินจ านวน 2,584,900 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื ่นสี ่พ ัน      

เก้าร้อยบาทถ้วน) 5 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อ

หนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 2,584,900 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 11 เสียง, ไม่อนุมัติ 5 เสียง, 

งดออกเสียง 1 คน 

5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 11 รายการ เป็นเงินจ านวน 

10,883,850 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักช่าง จ านวน 11 รายการ เป็นเงินจ านวน 10,883,850 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพัน

แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 
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นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรตทิุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                       

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 11 รายการ เป็นเงินจ านวน 10,883,850 บาท 

(สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจา้ นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครล าปาง        

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน            

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 11 รายการ เป็นเงินจ านวน 10,883,850 บาท (สิบล้าน

แปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติกันเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง แต่มีความจ าเป็นต้องใช้

จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จ านวน 11 รายการ เป็นเงินจ านวน 10,883,850 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่น    

สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

เหตุผล 

          เทศบาลนครล าปางได้รับอนุมัติใหโ้อนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานเคหะและชุมชน ในคราวการ

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 

2565 เพื่อด าเนินโครงการส าหรับบริการประชาชน และจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ จ านวน 11 รายการ เป็นเงินจ านวน 10,883,850 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพัน   

แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แต่เนื่องจากยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

ซึ่งรายการดังกล่าวยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อไป เพื่อให้การบริการประชาชนและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่ของส านักช่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงขอ

อนมุัตกิันเงนิต่อสภาเทศบาลนครล าปางตอ่ไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้ 



 

 

รายการที่เสนอขออนุมัติกันเงนิต่อสภาเทศบาลนครล าปาง (ส านักช่าง) 

ล าดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ  

(บาท) 

เหตุผล 

1 อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ่สร้าง ค่าครุภัณฑ/์ครุภณัฑโ์รงงาน เครื่องเช่ือมโลหะ จ านวน 1 เครื่อง  10,500 สภาเทศบาล

นครล าปาง

อนุมัตใิห้โอน

ลดเงิน

งบประมาณ

รายจ่าย  

ไปตั้งจา่ยเป็น

รายการใหม่  

เมื่อวันที่     

16 กันยายน 

2565 จงึยัง  

ไม่สามารถ

ด าเนนิการ   

ก่อหนี้ผูกพัน

ได้ทันภายใน

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

2 อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ่สร้าง ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑโ์รงงาน เครื่องเจยี ขนาด 7 นิว้ จ านวน 1 เครื่อง 6,300 

3 อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ่สร้าง ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 58,500 

4 อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ่สร้าง ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑส์ านักงาน เต็นท์สีขาว จ านวน 20 หลัง    440,000 

5 เคหะและชุมชน/งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑก์ารเกษตร เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง สูบน้ าได้ 3,800 ลติร  

ต่อนาที  จ านวน 1 เครื่อง 

105,900 

6 เคหะและชุมชน/งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑก์ารเกษตร เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง สูบน้ าได้ 1,750 ลิตร  

ต่อนาที  จ านวน 1 เครื่อง 

63,400 

7 เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ/์ครุภัณฑก์ารเกษตร เลื่อยยนต์ จ านวน 5 เครื่อง  86,250 

8 อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ่สร้าง ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง/ 

ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนน ป้ายบอกทางแยก 

และป้ายบอกสถานที่ในเขตเทศบาลนครล าปาง 

2,000,000 

9 อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ่สร้าง ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง/ 

ค่าปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงอาคาร B ตลาดเทศบาล 4  

เพื่อเป็นอาคารเก็บพัสดุกลาง 

2,700,000 

10 อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ่สร้าง ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง/ 

ค่าปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงสะพานแขวนข้ามแม่น้ าวัง  

บริเวณเหนอืฝายน้ าล้นเฉลิมพระเกียรต ิ(เขื่อนยาง) 

3,000,000 

11 อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอ่สร้าง คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง/ 

ค่าปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงถนน และท่อระบายน้ า        

ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยบ้านเลขที่ 126 

2,413,000 

 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 10,883,850  
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน             

และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561     

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน       

แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ   

สภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน          

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง 

จ านวน 11 รายการ เป็นเงินจ านวน 10,883,850 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่น สามพันแปดร้อย     

หา้สิบบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)    สุรพล  ตันสุวรรณ    ผูเ้สนอ 

      (นายสุรพล  ตันสุวรรณ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                    นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย

ไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน ์

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล   

นครล าปาง ในญัตตินี้เกี่ยวกับรายการที่เสนอขออนุมัติให้กันเงินต่อสภา ผมขออนุญาตเห็นด้วยกับรายการ

ที่ 9 และรายการที่  10 เพียง 2 รายการ ส่วนรายการที่  1 ถึงรายการที่ 8 และรายการที่ 11 ไม่เห็นด้วย      

ในการอนุมัตคิรับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล          

นครล าปาง จากการที่เรามาประชุมกันในวันนี ้ทั้ง 8 ญัตตินี้ ส่วนมากจะเป็นการขออนุมัติกันเงินทั้งหมด     

43 
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ผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ร่วมกันพิจารณาโครงการแต่ละโครงการ ตรงนี้เราก็เข้าใจได้ว่ากรณี

ที่ต้องมากันเงิน เพราะว่าเทศบาลของเราขาดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง แก้ไข อุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง

ในเทศบาลของเรา ณ เวลานี้ ผู้บริหารชุดนี้ที่เข้ามาก็มาด าเนินการเพื่อที่จะปรับปรุง และตั้งงบประมาณไว้

ในแต่ละกอง และเราก็เข้ามาช่วงปลายปีงบประมาณ เพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่อาจจะจัดซื้อไม่ทัน        

หรือจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่มาอธิบายให้ฟัง  ว่ามันเป็นเพราะเหตุใด 

การจัดซื้อจัดจ้างมันติดปัญหาอะไร เพราะมีชาวบ้านถามผมมาตลอด เงินเราก็มีอะไรก็มี ท าไมถึง

ด าเนินการได้ช้า และจากกรณีญัตติที่  5.8 ผมเห็นรายการที่  4 รายการเต็นท์สีขาว จ านวน 20 หลัง       

จากการที่ผมลงพื้นที่ และจากการที่หน่วยงานได้มายืมวัสดุของเรา เต็นท์ก็มี เก้าอีก้็มีแต่ว่าเก้าอี้ของเรารู้สึก

ว่าจะช ารุด สึกหรอไปมากแล้ว ก็อาจจะไม่พอ อย่างกรณีเมื่อวานนี้ ที่เราไปจัดสถานที่ของวัดเกาะ เพื่อที่   

จะเตรียมงานยอคุณแม่น้ าวังช่วงบ่ายนี้ ส่วนใหญ่เป็นเก้าอี้ของ อบจ. เพราะว่าของเทศบาลเราติดงาน     

นู้นบ้าง ติดงานนี้บ้าง และบางอย่างก็ช ารุด ผมก็อยากจะฝากทางส านัก ช่างว่า น่าจะจัดสรรตรงนี้เผื่อไว้ 

เพราะเทศบาลเรามีกิจกรรมหลายที่ มันจะได้ไม่ติดขัด บางทีเห็นเจ้าหน้าที่ต้องไปยืมของวัด หรือสถานที่   

อื่น ๆ เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เตรียมความพร้อมตรงนี้ให้ดีที่สุด ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่มี   

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไข เมื่อครั้งที่แล้วผมฝากให้ทางฝ่ายบริหารแก้ไขป้ายประชาสัมพันธ์ตรงสะพานออเร้นจ์ 

ก็ขอใหช่้วยด าเนินการด้วย เพราะชาวบ้านเขาขี่รถผ่านไปผา่นมา เขาเห็นตลอดนะครับท่านประธาน มันปลิวว่อน 

อยากจะให้ไปมัด ไปเก็บให้ดี หรือน าข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านมาติดให้เขาได้อ่าน ตรงนี้ที่ผม

สังเกตจะเป็นข่าวสารกรณีที่เราท าฝายพับได้ แต่ตอนนี้ภาพมันเปลี่ยน คือสีมันซีด มันจางไป เราขอให้แก้ไข

ตรงนี้หน่อย ไหน ๆ ทางเทศบาลของเราก็ได้ท าในสิ่งที่ชาวบ้านชื่นชอบ ก็อยากจะให้แก้ไขตรงนี้ให้ดีขึ้น 

ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม

ครับ เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  

นครล าปาง เกี่ยวกับญัตติในการประชุมครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 8 ญัตติ เป็นการขออนุมัตกิันเงินทั้งหมด มีทั้งสิน้ 84 รายการ 

ส่วนมากเป็นครุภัณฑ ์วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มีอยู่ 4 โครงการที่เป็นงานก่อสร้าง ผมเห็นด้วยนะครับ ซึ่ง 7 ญัตติ

ที่ผ่านมาผมก็ยกมือเห็นด้วยมาแล้ว ในญัตตินี้ก็เห็นด้วยอีกเช่นกัน ถ้าเราไม่เห็นด้วยเงินตัวนี้ก็จะตกไป    

และเป็นที่น่าเสียดาย เพราะฉะนั้นเราควรที่จะใหม้ีการจัดซือ้จัดจา้ง เพื่อใหเ้กิดการพัฒนา เกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมจะดีมากกว่านะครับ ทีนี้ผมอยากจะฝากข้อสังเกตถึงฝ่ายบริหาร ในการกันเงินครั้งนี้มีจ านวนมาก

นะครับ ถ้ามีการกันเงนิจ านวนหลายรายการก็จะสะท้อนถึงความสามารถ ประสิทธิภาพของการบริหารงาน

ของผู้บริหารได้เช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะขอฝากตรงนี้ มันไม่ใช่เรื่องที่ดีมากนักที่จะมีการกันเงิน
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เข้ามาสู่สภาจ านวนมาก ซึ่งบุคคลภายนอกถ้าเขามองเข้ามาก็อาจจะอนุมานได้ว่า ทางผู้บริหารขาดฝีมือ 

เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ญัตติทั้ง 8 ญัตติ 84 รายการ เมื่อผ่านสภาไปแล้ว ก็อยากจะขอให้ผู้บริหาร

เร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อน าไปสู่การพัฒนา เกิดการใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกประการหนึ่งนะครับ        

ที่อยากจะให้เร่งด าเนินการ เนื่องจากว่าปกติแล้วการท างบประมาณ ถ้าเราจัดซือ้จัดจ้างข้ามปีหรอืปล่อยให้

เนิ่นนานออกไป ราคาวัสดุโดยส่วนมากแล้วจะขึ้นราคาเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นงบประมาณที่เราตั้งไว้อาจจะ  

ไม่เพียงพอ เพราะวัสดุมันขึ้นราคา และคงจะขาดผู้ที่จะมาประมูลหรือมาเสนอราคา ที่เขาไม่มาเพราะว่า

ราคามันเปลี่ยนแปลงไป ก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อทางเทศบาล ขอฝากท่านประธานไปถึงผูบ้ริหารด้วย 

ก็อยากจะให้เม็ดเงินต่าง ๆ ที่ผ่านสภาไปนี้ ช่วยเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ 

อันนีเ้ราก็มีเงินอยู่ในกระเป๋า เพราะว่าอย่างภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ถ้าหากเขามีเงินการจัดท าจัดซื้อจัดจ้างนี ้

ใช้เวลาไม่นาน 2 - 3 เดือนก็สามารถหาผู้รับจ้าง หาผู้มาเสนอเพื่อจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้แล้ว แต่นี่ใช้

เวลานาน ผมก็ทราบดี บางหน่วยงาน บางกอง บางส านัก ก็มักจะได้รับการชี้แจงอยู่เรื่อย ๆ ว่าท าไม่ทัน 

อย่างเช่น ที่จะยกตัวอย่างก็คือ ส านักช่าง อันนี้ต้องขอเอ่ยนามเลยนะครับ มีงานจ านวนมากที่ไปติดอยู่ที่นี่ 

และท าให้เกิดการตกค้างอยู่ ซึ่งอาจจะเกิดผลเสียต่อส่วนรวมได้ เนื่องจากว่าโครงการไม่ออก ก็ท าให้เสีย

โอกาสไป ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ผมว่างานทางด้านการออกแบบ ด้านการเขียนแบบก็ไม่น่าจะช้า

นะครับ เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้การเขียนแบบไม่เหมือน 20 30 ปีก่อน ที่เขียนด้วยมือนะครับ อันนี้ทุกอย่างใช้ 

computer การประมาณการ ประมาณราคาต่าง ๆ ก็มีโปรแกรมส าเร็จรูป เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝาก

ผูบ้ริหาร ในเมื่อเรามีเครื่องมือ เรามีเครื่องทุ่นแรง มีเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนท าใหก้ารออกแบบอะไรต่าง ๆ

ออกมาด้วยความรวดเร็วเรามีอยู่แล้ว ผมก็อยากจะขอให้หลังจากนี้อย่าได้มีความล่าช้า เพราะว่าการชี้แจง

ของผู้บริหารหลาย ๆ ครั้ง ทุก ๆ การชี้แจงก็จะพูดถึงเรื่องการติดขัด ความล่าช้าอะไรต่าง ๆ ซึ่งผมดูแล้ว

บางทีมันก็ไม่สมเหตุสมผล เพราะว่าเรามีเครื่องมอื เรามีอุปกรณ์ มี software ที่จะช่วยใหง้านมันออกมาเร็ว 

ผมก็ขอฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายอีกไหมครับ 

ไม่มนีะครับ ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ เชญิครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง       

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ   

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ข้อชี้แนะ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามในเรื่องการขออนุมัติกันเงินในญัตติต่าง ๆ ที่ได้เข้าสภามาในวันนี้ บางญัตติ 

บางโครงการก็จะเห็นว่าพึ่งจะเข้าขออนุมัติต่อสภาเทศบาล ในวันที่  16 กันยายน 2565 และวันที่  23 

กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นหลาย ๆ โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ทัน แล้วก็อีกหลาย ๆ 

โครงการมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องรายละเอียดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ โดยภาพรวมแล้ว จึงท าให้การจัดซือ้จัดจา้ง   
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การใช้งบประมาณภายในปีงบประมาณไม่ทัน จึงต้องกันเงิน เพราะว่าท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้บอกว่าเสียดาย 

หากกันเงินไม่ทันงบประมาณก็จะตกไป เพราะฉะนั้นก็ให้ความเห็นชอบในการโอนลด และกันเงิน

งบประมาณของเราไว้อีกหนึ่งปี อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงถูกต้องแล้วนะครับ ผมเองก็เป็นห่วง 

ผมมาดรูายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถจักรยานยนต์ เลื่อยยนต์ เครื่องสูบน้ าต่าง ๆ การตั้งงบประมาณตอนนั้น

อาจจะ 35 บาทเศษ ๆ ตอนนี้มันกระโดดขึน้ไป 38 บาท ต่อ 1 dollar แล้วก็น่าจะถึง 40 บาทด้วย ถ้าถึง 40 บาทจริง 

เรามีปัญหาแน่นอนในการที่จะซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์อะไรต่าง ๆ เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเร่งด าเนินการ ก็ขอ

อนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่คุณสมหมายฯ ได้พูดถึง ผมขอเต็นท์เทศบาล 5 หลัง 

ไปตั้งที่วัดเกาะ 3 หลัง ไปตั้งที่หลวงพ่อด า 2 หลัง ปรากฏว่าเทศบาลเหลืออยู่ 2 หลัง ผมก็ต้องยกหูโทรศัพท์ 

โทรไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด บอกว่าท่านนายกฯ ครับ ท่านรองนายกฯ ครับ ขอมาช่วยผมหน่อย   

ทางนู้นก็เอามาช่วยเรา ก็เห็นใจส านักช่างนะครับ ตอนนีข้ออนุมัติอีก 20 หลัง ซึ่งจริง ๆ ตอนนีม้ันถึงฤดูกาล

โยกย้าย งานบุญ งานประเพณี งานอะไรต่าง ๆ เยอะแยะไปหมด เราไปบริการประชาชนไว้ก่อน อันนี้ก็ต้อง

ขอความเห็นใจด้วย งานบุญเขาขอมาเราก็ต้องบริการ ประชาชนเขาขอมาเราก็ต้องบริการ ไป ๆ มา ๆ    

งานเราเองก็ขาดวัสดุอุปกรณ์ ตรงนี้ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้การเห็นชอบ ในการที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์

อะไรต่าง ๆ เรื่องของกอง หรือส านักของเราที่งานล่าช้า งานไม่เดินบ้าง เรื่องของกรอบอัตราก าลังเรามี

ปัญหามาตลอด อาทิตย์ที่ผา่นมานีเ้อง ทางคณะกรรมการเทศบาล ทางส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

และก็ผู้ทรงคุณวุฒิ มีคณะกรรมการระดับจังหวัด  ลงมาตรวจสอบว่า กรอบอัตราก าลังที่เราขอไปนั้น        

มีความจ าเป็นหรอืไม่ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี ทางส านักช่างก็ผ่านหมดแล้ว ต่อไปกรอบอัตราก าลังของเราที่จะ

โอนย้าย ที่เราขอเพิ่มอะไรต่าง ๆ สถานการณ์ก็น่าจะดีขึน้ งานก็น่าจะราบรื่นยิ่งขึ้น ตอนนี้ฝา่ยต่าง ๆ ของเรา 

แม้แต่ ผอ. ส านักก็ยังขาดอยู่ ขอโอนย้ายก็มีปัญหาเรื่องบัญชี ท่านคงได้ยินบ้างว่าบัญชีกระโดดอะไรต่าง ๆ 

ตอนนีส้ถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นในเรื่องของกรอบอัตราก าลัง ทางส านักการศึกษาก็ขาดบุคลากรในหลาย ๆ ฝา่ย 

ตอนนี้ก็มีปัญหาอีก ฝ่ายต่าง ๆ ของเรา ต้องไปโอนย้ายในเมื่อได้เลื่อนล าดับสามารถสอบผ่าน ก็ต้องไปเอา

ต าแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เนื่องจากกรอบอัตราก าลังของเราไม่ได้ตั้งไว้ เราได้มาเพิ่ม แต่อีก

ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเสียบุคลากรผู้ทรงคุณภาพออกไปให้ท้องถิ่นอื่น ๆ เหมือนกัน ก็หวังว่าเรื่องการขอกรอบ

อัตราก าลังของเราเอง ก็น่าจะผ่านหมด สถานการณ์ในปี 2566 ก็น่าจะดีขึ้น  ก็เรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่ทางท่านสมาชิกได้สอบถาม เรื่องของเต็นท์ เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ ในวันนี้ก็มีทั้งเต็นท์ มีทั้งจักรยานยนต์    

มีทั้งเครื่องสูบน้ า มีทั้งเลื่อยยนต์ มีทั้ง เครื่องตัดหญ้า  จริง ๆ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นี้ เราเอามาใช้บริการ

ประชาชนจริง ๆ นะครับ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ มีความเห็นอย่างไร น่าจะเพิ่มตรงไหน น่าจะจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ประเภทใด มาใช้บริการอีก ก็เสนอแนะเข้ามาได้ ทางผู้บริหารก็ยินดีที่จะรับฟัง และจะได้น าเสนอ

ต่อที่ประชุมสภา ได้บรรจุโครงการ  งบประมาณอะไรต่าง ๆ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล         

นครล าปางแหง่นี้ตอ่ไป ขอบคุณครับ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณฝา่ยบริหารครับ มีสมาชิกท่าน

ใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ      

ก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 17 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตติข้อ  5.8 สมาชิกท่านใดอนุมัติ  

ให้กันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565        

ของส านักช่าง จ านวน 11 รายการ เป็นเงินจ านวน 10,883,850 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพัน

แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ ์           

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 11 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 10,883,850 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 11 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงิน       

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง 

จ านวน 11 รายการ เป็นเงินจ านวน 10,883,850 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์     

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 11 รายการ 

เป็นเงินจ านวน 10,883,850 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 5 เสียง 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อ

หนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง จ านวน 11 รายการ เป็นเงินจ านวน 10,883,850 บาท 

(สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยหา้สิบบาทถ้วน)  11 เสียง, ไม่อนุมัต ิ5 เสียง, งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ            

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจส ี
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 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ นี้ ผมก็มีเรื่องที่จะสอบถามท่านประธานสภาฯ ในระเบียบวาระ

ที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ที่ท่านประธานแจ้งเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ ก่อนที่เราจะน าเสนอ    

ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ก็จะกลายเป็นเทศบัญญัติว่าได้มีการประกาศใช้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ 

ทีนี้ผมก็อยากจะถาม เพราะผมมีข้อสงสัยอยู่ว่า ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ในมาตรา 62 ว่า “ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภำเทศบำลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับ  

ร่ำงเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบำลต ำบล ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งร่ำงเทศบัญญัติไปยังนำยอ ำเภอ      

เพื่อส่งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ ในกรณีเทศบำลเมืองและเทศบำลนคร ให้ประธำนสภำเทศบำล

ส่งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ” และในวรรคสอง บัญญัติว่า  “ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องพิจำรณำ

ร่ำงเทศบัญญัติตำมวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธำนสภำเทศบำลภำยในสิบหำ้วันนับแต่วันที่ได้รับ

ร่ำงเทศบัญญัตินั้น ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำว” ในมาตรา 62 นะครับ ผมอยากจะเรียนถาม

ท่านประธานสภาฯ ว่า เทศบัญญัตินี้ท่านผู้ว่าฯ ได้ลงนามตามวรรคหนึ่งหรือไม่ หรือว่าตามวรรคสองแล้ว

ส่งคืนใหก้ับทางเทศบาล หรือว่าไม่ได้ลงนาม แล้วให้ถือว่าเห็นชอบ ผมขอถามท่านประธานในข้อนี้ก่อน     

นะครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เมื่อสักครู่นี้ก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ     

ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ร้อยเอกศักดิ์ชัย : ที่ท่านประธานได้แจ้งไปแล้วนั้น 

มันสั้น ๆ ผมก็ฟังไม่ชัด เลยมาสอบถามในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ อีกครั้งครับ) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

ชีแ้จงครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานเคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอน าเรียนชีแ้จงได้ด าเนินตามเงื่อนเวลาที่ก าหนดทั้งตามมาตรา 62 ทั้งวรรคหนึ่ง  และวรรคสอง ทุกอย่าง 

กล่าวคือ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สภามีมติให้ความ

เห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติที่ เสนอไปภายใน 15 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ ดังนั้น ในกรณีนี้ผมก็อยากจะชี้แจงเพื่อท าความเข้าใจให้เกิดความกระจ่าง

กับทุกท่านนะครับ เนื่องจากอย่างที่เราเคยอภปิรายกันมาแล้วว่า การจะตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปีนั้น

จะต้องมาจากแผน เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี ้ซึ่งก็น ามา

จากแผนที่มีการถกเถียงกันว่า จะชอบหรอืไม่ชอบ ในเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

ฉบับนี้แล้ว เท่ากับว่าแผนนั้นมันมีความชอบโดยสมบูรณ์แล้ว เพราะถ้าหากว่าแผนไม่ชอบผู้ว่าราชการจังหวัด
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ก็จะต้องไม่ให้ความเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ครับ ในขั้นนี้ก็น่าจะได้ข้อยุติแล้วว่าแผนที่ท่านนายกฯ 

ได้ลงนามประกาศใช้นั้นเป็นไปโดยชอบ โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงมีผลท าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครับ 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ เข้าใจแล้วใชไ่หมครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านประธาน ในเมื่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ แล้วก็ส่งให้กับนายก เทศมนตรีลงนาม ใช้บังคับเป็น        

เทศบัญญัติต่อไป  แสดงว่าตามที่สภาแห่งนี้มีมติรับหลักการให้ตราเป็นเทศบัญญัติ และผู้ว่าในฐานะเป็น    

ผูก้ ากับดูแลเทศบาลให้ความเห็นชอบ แสดงวา่ถูกต้องทุกอย่างนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม

ครับ ไม่มีนะครับ ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงเพิ่มเติมไหมครับ เชญิครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง      

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ   

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ในฐานะผู้แทนของเทศบาลผมขอ

อนุญาตใช้เวลานิดหนึ่ง ซึ่งตอนนี้เราก็ทราบว่าทุกคนรอคอยว่า พายุโนรูจะมาเมื่อไหร่  สถานการณ์น้ า     

จะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นผมขอเล่าสถานการณ์ในภาพรวมว่า ตอนนีท้างจังหวัดก็ตั้งศูนย์อ านวยการแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยระดับจังหวัดขึ้น ซึ่งทุกเช้า เวลา 9.00 น.จะต้องประชุมที่อ านวยการ  ห้อง War Room         

ที่ส านักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ที่ศาลากลางช้ัน 4 ทุกวันเวลา 9.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สถานการณ์พายุนี้ เป็นพายุไต้ฝุ่น ก็เป็นข่าวดีว่าอ่อนก าลังลง แล้วก็เริ่มสลายตัว มาสลายตัวที่ภาคอีสาน

ของเรา ก็จะเปลี่ยนเป็น Depression เป็นหย่อมความกดอากาศตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่า

สภาพดินตอนนีอ้ิ่มน้ าเต็มที่แล้ว ในทุกภูมภิาคของประเทศไทย ก็หมายความว่าฝนตกลงมาเท่าไหร ่ก็จะไหล

ลงท่าน้ าเร็วเท่านั้น เพราะฉะนั้นตรงนีอ้ย่าได้ประมาท สถานการณ์น้ าในพืน้ที่จังหวัดล าปางของเรา เขื่อนกิ่วคอหมา

ระดับน้ า 90 กว่าเปอร์ เซ็นต์อยู่  เพราะฉะนั้นเขื่อนกิ่วคอหมา ก็ต้องระบายมาที่เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วลม

สถานการณ์ตอนนี้ดีครับ เพราะว่าพร่องน้ ามาโดยตลอด ตอนนี้ระดับน้ าก็อยู่ที่ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์             

ก็สามารถรับน้ าได้อยู่ ทางเทศบาลของเราก็ได้ตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ศูนย์อ านวยการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย ในการที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ าในพื้นที่อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงทราย ไม่ว่าจะ

เป็นการปิดถนน ช่วยเหลือในการดูแลพื้นที่ แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว เราประเมินล่วงหน้าไม่ได้

ว่าน้ าจากฝนจะมาเท่าไหร่ น้ าจากดอยจะมาเท่าไหร่ แล้วก็น้ าท่วมรอการระบายในพื้นที่ ตรงนี้ต้องเฝ้าระวัง



51 
 

 

ทุกจุดเลย ก็อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า ตอนนี้เขื่อนกิ่วลมลดการระบายน้ าลงมา เหลือประมาณ 

200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งสัปดาห์ที่ผา่นมาจะอยู่ระหว่าง 200 – 270 ลูกบาศก์เมตร ตอนนี้ลดมาแล้ว 

เหลือ 200 ลูกบาศก์เมตร เพราะฉะนั้นระดับน้ าในเขตเทศบาล ถ้าฝนไม่ตกในพื้นที่มาก ระดับน้ าก็จะค่อย ๆ 

ลดลง ถ้าลดลงแลว้ถนนเลียบแมน่้ าวังก็จะไม่ท่วม ก็คงจะได้ไปเคลียร์ปัญหาที่ท่าน สท. สมหมายฯ ได้พูดถึง

เรื่องป้ายประชาสัมพันธ์หลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ดที่ยังไม่ได้แก้ไข เนื่องจากว่าเราเข้าพื้นที่ไม่ได้        

อีกประการหนึ่ง ก็คือมีปัญหาอยู่บ้างในบางชุมชน ไม่เรียกว่าชุมชนดีกว่าครับ บ้านบางหลังก่อสร้างบน    

ล าน้ าวังเลย ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ท าให้ล าน้ าวังในพื้นที่ในเขตเทศบาลคอดลงมา หมายความว่า ความกว้าง

ลดลงไป เราจะเห็นว่าภาพในประวัติศาสตร์สะพานรัษฎามี 4 โค้ง ล าน้ าวังเต็ม 4 โค้งเลย ตอนนี้เหลือแค่ 2 

โค้ง เพราะฉะนั้นล าน้ าวังในเขตเทศบาลหายไปครึ่งหนึ่ง อีกประการหนึ่งที่ทางสื่อ social ต่าง ๆ ที่เขา

สอบถามและโจมตวี่า เทศบาลคิดอย่างไรมาสร้างฝายตอนหนา้น้ า ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นผู้รับเหมาซึ่งสภาแห่งนี้

ก็ได้อนุมัติโครงการอะไรต่าง ๆ ของเราก็ได้เปิดตามระเบียบราชการจัดหาผู้รับเหมามาด าเนินการเรื่อง    

ฝายพับได้ แต่ก็มีค าถามอีกว่า  ผู้รับเหมาด าเนินการตอนนี้ท าให้แม่น้ าวังมีปัญหาก็คือว่า  เป็นคอคอด    

ในบริเวณฝายเขื่อนยางเดิม ท าให้เกิดน้ าท่วม ขอเรียนนะครับว่าก่อนที่จะด าเนินการสร้างฝายพับได้แหง่นี ้     

มีการส ารวจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับความสูง เรื่องภูมิประเทศอะไรต่าง ๆ ท้องน้ า ความคอดของล าน้ า

อะไรต่าง ๆ ได้ค านวณมาอย่างละเอียดแล้ว ณ ปัจจุบันเปรียบเทียบกับฝายยางเดิมกับงานก่อสร้างปัจจุบัน 

ขอเรียนว่า ท้องน้ าระดับเท่าเดิมอยู่ ไม่มีการยกระดับขึ้นมา ถ้าฝายพับได้เริ่มด าเนินการท้องน้ าจะต่ าลง    

ไปอีกจากระดับปัจจุบัน เนื่องจากว่ามีประตูระบายทราย ความกว้างของล าน้ าตอนเป็นฝายยางกับปัจจุบัน

เท่าเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลายท่านในสื่อ social เขียนโจมตีว่า เนื่องจากว่าเทศบาลมีการก่อสร้างฝาย

พับได้ ท าให้ล าน้ าวังแคบลง เป็นคอขวด ล าน้ าวังสูงขึ้น ท้องน้ าสูงขึ้น ท าให้น้ าระบายไม่ทัน ท าให้น้ าท่วม   

ในเขตเทศบาล ขอเรียนว่าไม่จริงนะครับ ก็คือท้องน้ าลึกเท่าเดิม ความกว้างเดิม แต่ปัญหาของทุกฝายไม่ว่า

จะเป็นเขื่อนอะไรก็ตาม ฝายชะลอน้ า ฝายกัก เก็บน้ าอะไรต่าง ๆ ทรายที่มากับน้ าจะมากองอยู่หน้าเขื่อน 

หน้าฝายอันนี้มีนะครับ และก็เป็นทุกฤดูกาล พอหน้าแล้งมาเราก็ต้องไปเอาตะกอนน้ าตรงนั้นออก อันนี้เป็น

เรื่องปกติ น้ าที่เห็นตรงบริเวณเขื่อนยางท าไมน้ าแรงขึ้นทุกที เหมือนกับว่าน้ ามันยกตัวสูงขึ้นเมื่อเวลาเข้าไป

ใกล้บริเวณเขื่อนยางเดิม เนื่องจากว่าทรายที่มาจากทางเหนือมันมากองอยู่หน้าเขื่อน ผมเชื่อว่าตรงนี้มีผล 

ที่ว่าน้ าจะยกระดับขึ้นอีกประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร บริเวณหน้าเขื่อนยางเท่านั้น อันนี้เป็นเรื่องจริง      

แต่ไม่ได้เกี่ยวกับที่เทศบาลไปสร้างฝาย หรือเทศบาลไปท าคอขวดบริเวณล าน้ าวัง ไม่เกี่ยวนะครับ อันนี้เป็น

ตามธรรมชาติ แล้วเรื่องของฝาย สิ่งก่อสร้างอะไรต่าง ๆ ที่เราได้ท ามาโดยตลอด อันนี้ก็ต้องแก้ไขกันไป    

แต่ขอเรียนว่าที่หนักใจก็คือ ผมคาดการณ์ว่าวันนี้  น่าจะน้ าท่วมแน่เลยคืนนี้ ก็โล่งใจไปที่ว่า พายุโนรูไม่มี

ผลกระทบกับบ้านเรามากนัก แตอ่ย่างไรก็ตามนะครับ จะเปลี่ยนเป็นหย่อมความกดอากาศ Depression นี ้

ลม พายุเดิมก็จะวนขึน้เหนอื แล้วจะอ้อมกลับมาเข้าที่เชียงราย แล้วก็ลงมาหาเราอีกรอบหนึ่ง ถ้าเขื่อนกิ่วคอหมา 

เขื่อนกิ่วลมรับมือไหวเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ าท่วม แต่อย่างไรก็ตามขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ 
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หลาย ๆ ท่านที่ส่งข้าว ส่งน้ า มาให้ทางดับเพลิง หลาย ๆ ท่านก็ออกไปบริการประชาชน ให้ถุงยังชีพ ใหน้้ า ให้อะไร

ต่าง ๆ ผมก็ขอขอบคุณ อันนีก้็ถือว่าเป็นหน้าที่ของผูแ้ทนประชาชน ส่วนเทศบาลถ้าจุดไหนมีปัญหา ก็ขอค าแนะน า 

ขอให้แจ้งด้วยเบอร์ 199 เทศบาลนครล าปาง ตอนนีเ้ปิดศูนย์อ านวยการแลว้ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม

ครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง พอดีม ีLine ส่วนตัวเข้ามา จากเหตุการณ์ที่มีรถขับ เข้าไปในสะพานรัษฎาของเรา ไปเฉี่ยวกับ

คาน เขาเลย Line มาสอบถามว่า ท่านสมหมายฯ อยากจะเสนอแนะว่า เราจะมีมาตรการอะไรไหมว่า       

ให้รถที่สูงกว่าก าหนด หรือรถที่มาจากต่างจังหวัด ให้เขารู้ว่าสะพานแห่งนี้ไม่สามารถที่จะขับผ่านไปได้     

เขายินดีจะสนับสนุนนะครับ แต่เขาอยากจะถามทางเทศบาลของเรา ว่ามีมาตรการแก้ไขอย่างไร ถ้าทาง

ฝ่ายบริหารสามารถชี้แจงได้ ผมก็จะได้น าค าชี้แจงนี้ไปบอกเขา เพราะเขายินดีจะสนับสนุน อาจจะพวกสี 

หรอือะไรต่าง ๆ เขายินดคีรับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ป ระธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบคุณครับคุณสมหมายฯ               

ก็มอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปประสานงานต่อนะครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ 

วันนี้เราก็ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควร บัดนี้ก็เวลา 12.00 น. พอดี ก็หมดวาระการประชุมในสมัยที่ 3 

นี้ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ ให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ตรงตาม

ระเบียบทุกประการ ผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 

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

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

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

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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หมายเหต ุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันศุกรท์ี่ 23 ธันวาคม 2565 

 


