(สำเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
---------------------------

ผูมาประชุม
1. นายสมศักดิ์ บุญมาก
2. นายสถาพร รัศมีเวียงชัย
3. นายปยพนธ วงศหลา
4. นายศรียนต นุปง
5. นายสมศักดิ์ คำวาส
6. นายณฐกฤต สายโอะ
7. นายกิตติศักดิ์ เกิดเที่ยง
8. นายรุงศักดิ์ เชื้อจิ๋ว
9. นายจำเนียร กันชาติ
10. นายอำนวย วงศเขียว
11. นายองอาจ สันเดช
12. นายนิธิภัทร ศรีวิชัย
13. นายเศรษฐวิชช ไชยวิภาสสาทร
14. นายประหยัด หวันวงศ
15. นายศราวุธ ดานจรูญ
16. นายนิรันดร ทิพหา
17. นายประวิทย จินดารัตน
18. นางชนัญชิดา ศรเดช
19. นายสุวิทย สรรพชาง
ลอมแรด

ผูไมมาประชุม

ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เขตเลือกตั้งที่ 3
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลเมือง

- ไมมี -

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายชยพล ชมภูรัตน
นายวิรัตน กอนเรือง
นายวัชระ กาวิละนันท
นายมงคล เถาเปยปลูก
นางเพียงใจ เสริมพานิช
นายเชิด ศานติยศ

นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด
รองนายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด
รองนายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด
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7. วาที่รอยตรีวีระวัจน นวมถนอม
8. นายชาญณรงค ฟงเพราะ
9. นางสาวประภาศรี สายอุดร
10. นายปกรณ ปกรณสกุล
10. นายประนอม ตาทรายวงศ
13. นายสมัคร คำภา
14. นายจักรพงษ พุมไม
15. นางสาวดารุณี บุญสง
16. นางประภากร สุริยวงศ
17. นางนิภาพร จันทรแจง
18. นางมาลีวรรณ กองอยู
19. นายอราม ดวงจันทร
24. นางพัชรี มณีวงค
18. นายวิทวัส ปนวารินทร
20. นายตันติกร สาลี
22. นายเฉลิมพร รัศมีเวียงชัย
23. นายชัยวัฒน เปาสมบัติ
27. นายแรมสุริยัน หวันวงศ
28. นางสาวกฤตนันท ตาราช
30. นางสาวจรรยา ฝนแปง
29. นายสุรินทร ศิริจันทร
30. นางสาวฉัตรวิมล ตาวงศ
31. นายตนตะการ ใจมา

ปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
รองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองชาง
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอำนวยการกองการศึกษา
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเจาพนักงานทะเบียน
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
คนงาน
พนักงานจางเหมา
พนักงานจางเหมา

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

-3-

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
- เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม นายสุวิทย สรรพชา ง หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
ในฐานะเลขานุก ารสภาเทศบาลเมื องล อมแรด ได ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิ ก สภาเทศบาล
เมืองลอมแรด พรอมใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดและผูเขารวมประชุม
เขาหองประชุมฯ
นายสุว ิทย สรรพชาง เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรี ย นท า นประธานสภา ท า นรอง
ประธานสภา ท า นสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผูทรงเกี ยรติ ทานนายกเทศมนตรี
ทานรองนายกเทศมนตรี และคณะผูบริหารเทศบาล ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาล
ผูอำนวยการกอง และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม นายสุวิทย สรรพชาง หัวหนาสำนัก
ปลัดเทศบาล ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองล อ มแรดเรี ย บร อ ยแล ว สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด มี ทั้ ง หมด
18 คน มาประชุม 18 คน ครบองค ป ระชุ ม
- ขอเรี ย นเชิ ญ นายสมศั ก ดิ์ บุ ญ มาก ประธานสภาเทศบาลเมือ งล อมแรด
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบีย บวาระการประชุม ตอ ไปครับ
นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
- กลาวเปดประชุมฯ วันนี้เปนการประชุม
สภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2565 ซึ่งเปนไปตามมติ
ของที่ ประชุมสภาเทศบาลเมือ งลอมแรด สมัย สามัญ สมัย แรก ประจำป พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ไดกำหนดใหมีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป
พ.ศ. 2565 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม
2565 โดยไดจัดระเบียบวาระการประชุมไว จำนวน 6 ระเบียบวาระด วยกัน ซึ่งจะได
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป
- เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมือ งล อ มแรด อ า นประกาศสภาเทศบาลเมือ ง
ลอมแรด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมั ยสามั ญ สมัยที่ 2 ประจำป
พ.ศ. 2565
เลขานุการสภาฯ

- กระผม นายสุวิทย สรรพชาง เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขออาน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2565 ดังนี้

ประกาศสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2565
-----------------------------------ตามที่สภาเทศบาลเมืองลอมแรด มีมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ไดกำหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล
เมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2565 มีกำหนด 30วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม
2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นั้น
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อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยข อ บัง คั บ การประชุ ม สภาท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2565 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม
2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

สมศักดิ์ บุญมาก
(นายสมศักดิ์ บุญมาก)
ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

1.1 แนะนำตัวพนักงานเทศบาล ผูผานการสรรหาใหดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร
สังกัดเทศบาลเมืองลอมแรด ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 จำนวน 1 ราย ดังนี้
1) วาที่รอยตรี วีระวัจน นวมถนอม ตำแหนง ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
มาจาก เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
1.2 แนะนำตัวพนักงานเทศบาล ที่โอน มาสังกัดเทศบาลเมืองลอมแรด ตั้งแตวันที่ 6
พฤษภาคม 2565 จำนวน 2 ราย ดังนี้
1) นายรณชิต ศรีออน ตำแหนง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โอนมาจากองคการบริหารสวนตำบลแมปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
มาสังกัด งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองลอมแรด
2) นางสาวพัชรินทร คำเปล ตำแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โอนมาจากองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค มาสังกัด กองคลัง เทศบาลเมืองลอมแรด
1.3 นายชาญณรงค ฟงเพราะ ตำแหนง รองปลัดเทศบาล ระดับตน ผูผานการสรรหา
ใหดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร ใหโอนไปดำรงตำแหนง รองปลัดเทศบาล
ระดับกลาง สังกัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เปนตนไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรดสมัยแรก เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2565
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ประธานสภาฯ

- รายงานการประชุมไดผานการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมเรียบรอยแลว ซึ่งไดจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุม
กอนหนานี้แลว โดยจะขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีจำนวน 13 หนา
- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมสวนใดหรือไม
ถาไมมีผมขอดูหนาที่ 8 บรรทัดที่ 11 สมัยที่สอง มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวัน ที่
1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ขอเปลี่ยนจาก 30 สิงหาคม 2565 เปน
30 พฤษภาคม 2565
- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมสวนอีกหรือไม เชิญครับ
- ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดขอแกไขเพิ่มเติมอีก
- ถาไมมีจะไดขอมติรบั รองรายงานการประชุมตอไป
- ขอใหสมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดรับรอง โปรดยกมือ
(รับรอง 17 เสียง)
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดไมรับรอง โปรดยกมือ
(ไมรับรอง - ไมมี)

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม
- ไมรับรองรายงานการประชุม
- งดออกเสียง

จำนวน 17 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทูถาม

ประธานสภาฯ

- สำหรับในระเบียบวาระที่ 3 ไมมีกระทูสอบถาม
- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว

ประธานสภาฯ

- สำหรับในระเบียบวาระที่ 4 ไมมี
- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม

ประธานสภาฯ

- ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม

ประธานสภาฯ

5.1 ญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลอมแรดในการพิจารณารับโอน
ทรัพยสินที่จัดหาไดจากการใชจายงบประมาณของจังหวัดลำปางในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 (กองคลัง)
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- ขอเชิญผูบริหารอานญัตติครับ

นายชยพล ชมภูร ัตน นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ที่เคารพและทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายชยพล ชมภูรัตน
นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลอมแรดใน
การพิจารณารับโอนทรัพยสินที่จ ัดหาไดจากการใชจ ายงบประมาณของจั งหวั ดลำปางในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 ดังนี้
แบบขอเสนอญัตติ
สำนักงานเทศบาลเมืองลอมแรด
เลขที่ 888 ถนนพหลโยธิน (สายเกา)
อำเภอเถิน ลป 52160
9 พฤษภาคม 2565
เรื่อง ขอเสนอญัตติ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลอมแรดในการพิจารณารับโอนทรัพยสิน
ที่จัดหาไดจากการใชจายงบประมาณของจังหวัดลำปางในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ขาพเจา ขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ในการพิจารณา
การขอรับโอนทรัพยสินที่จัดหาไดจากการใชจายงบประมาณของจังหวัดลำปาง ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2560 ดังนี้
หลักการ
ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ไดมี
มติในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เห็นชอบโอนกรรมสิทธิและบริหาร
จัดการทรัพยสินที่เกิดจากการดำเนินโครงการงบประมาณจังหวัด ในชวงปงบประมาณระหวาง พ.ศ. 2557 – 2560
ใหสวนราชการ/หนวยงานที่รับโอนดูแลและบำรุงรักษา โดยมีรายการทรัพย สิน จำนวน 3 รายการ ใหกับ
เทศบาลเมืองลอมแรด และใหเทศบาลแจงความประสงคในการรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปยังจังหวัดลำปาง
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เหตุผล
เพื่อขอรับ โอนทรัพ ย สิน ของจัง หวัดลำปาง ระหว างป พ.ศ. 2557 - 2560 จำนวน 3
รายการ ดั งนี้
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเดนแกว หมูที่ 11 ตำบลลอมแรด อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง กวาง 5 เมตร ยาว 758 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,790.00 ตารางเมตร
พรอมไหลทางถมดินลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร มูลคารวม 1,900,000.- บาท (ตามบัญชีในลำดับที่ 46)
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2. โครงการกอสรางพนังกันตลิ่งเพื่อแกไขน้ำทวมชุมชน บานเหลา หมูที่ 5 ตำบลลอมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดความยาว 80 เมตร มูลคารวม 2,035,500.- บาท (ตามบัญชีในลำดับที่ 54)
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนไชย หมูที่ 7 ตำบลลอมแรดอำเภอ
เถิน จังหวัดลำปาง กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 980 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,920 ตารางเมตร เพื่อใชประโยชนการสัญจรไป
มาของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลอมแรด มูลคารวม 1,568,000.- บาท (ตามบัญชีในลำดับที่ 55)
ขอระเบียบ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13
การบริหารพัสดุ
มาตรา 112 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยูในความครอบครอง
ใหมีการใชและการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากที่สุด
มาตรา 113 การดำเนินการตามมาตรา 112 ซึ่งรวมถึงการเก็ บ การบันทึก การเบิกจาย
การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษาและการจำหนายพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดและ
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ
3. หนัง สื อ คณะกรรมการวิ น ิ จ ฉั ยปญ หาการจั ดซื ้ อจั ด จ า งและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทาง
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามพระราชบั ญ ญั ต ิก ารจั ดซื ้ อ จั ด จ า งและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. กรณีขอหารือ 1 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติวา “ใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุใน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกำหนดใด ๆ ของหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ
สำหรับกรณีที่มิไดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา กรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หรือให
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทำดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นและเปนไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ดีหลังจากที่ไดรับพัสดุมาแลว
จะตองดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ตอไป
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จึงมีความจำเปนที่จะตองเสนอญัตตินี้ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ในการพิจารณาการรับโอนทรัพยสินของจังหวัดลำปางตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ชยพล ชมภูรัตน ผูเสนอ
(นายชยพล ชมภูรัตน)
นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการจะอภิปราย ขอเชิญครับ
- ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดจะอภิปราย

ที่ประชุม

- ไมมีสมาชิกสภาฯ อภิปราย

ประธานสภาฯ

- ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายแลว
- ผมจะขอมติจากที่ประชุม
- สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือ (เห็นชอบ 17 เสียง)
- สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ (ไมเห็นชอบ - เสียง)

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- งดออกเสียง

ประธานสภาฯ

5.2 ญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลอมแรดในการพิจารณารับโอน
ครุภัณฑของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลอมแรด ใหเปนครุภัณฑ
สำนักงานของเทศบาลเมืองลอมแรด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญผูบริหารอานญัตติครับ

จำนวน 17 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 1 เสียง

นายชยพล ชมภูรัตน นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรดที่
เคารพและทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายชยพล ชมภูรัตน
นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ในการพิจารณารับโอนครุภัณฑของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลอมแรด ใหเปน
ครุภัณฑสำนักงานของเทศบาลเมืองลอมแรด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ดังนี้
แบบขอเสนอญัตติ
สำนักงานเทศบาลเมืองลอมแรด
เลขที่ 888 ถนนพหลโยธิน(สายเกา)
อำเภอเถิน ลป 52160
9 พฤษภาคม 2565
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เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลอมแรดในการพิจารณารับโอนครุภัณฑของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลอมแรด ใหเปนครุภัณฑสำนักงานของเทศบาลเมืองลอมแรด
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ขาพเจา ขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลอมแรดในการพิจารณารับ
โอนครุภ ัณฑของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลอมแรด ใหเปนครุภัณฑสำนักงานของเทศบาล
เมืองลอมแรด ดังนี้
หลักการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีความจำเปนตองใชครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในงาน
ธุรการ งานสงเสริมสุขภาพรักษาพยาบาล งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ และงานโรงฆาสัตว เนื่องจาก
ของเดิมที่มีอยูเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และเพื่อใหการปฏิบัติราชการ
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
เหตุผล
เพื่อรับโอนครุภัณฑของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลอมแรด ใหเปนครุภัณฑ
สำนักงานของเทศบาลเมืองลอมแรด จำนวน 4 รายการ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค lenova IdeaPadL340-0-81LW0015TA ราคา 21,000 บาท
หมายเลขครุภัณฑ สปสช. 2562 - 011
2. เครื ่อ งพิม พ CANON PIXMA G200 ราคา 4,000 บาท หมายเลขครุ ภ ั ณฑ สปสช.
2562 - 012
3. เครื่ องคอมพิว เตอร ต ั้ง โต ะ Acer Aspire TC-390-R38G1T00Mi/T004 พร อมจอ
19.5 นิ้ว ACER K202HQLBD (TN,VGA,DVI) ราคา 17,000 บาท หมายเลขครุภัณฑ สปสช. 2563 - 013
4. เครื ่ อ งพิ ม พ CANON PIXMA G2010 - INK TANK พร อ มแทงค ห มึ ก พิ ม พ ราคา
4,300 บาท หมายเลขครุภัณฑ สปสช.2563 – 014
ขอระเบียบ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13
การบริหารพัสดุ
มาตรา 112 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยูในความครอบครอง
ใหมีการใชและการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากที่สุด
มาตรา 113 การดำเนินการตามมาตรา 112 ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย
การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษาและการจำหนายพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดและ
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ
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3. หนัง สื อ คณะกรรมการวิ น ิ จ ฉั ยปญ หาการจั ดซื ้ อจั ด จ า งและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(1) กรณีขอหารือ 1 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติวา “ใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุใน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกำหนดใด ๆ ของหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ
สำหรับกรณีที่มิไดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา กรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หรือให
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทำดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นและเปนไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ดีหลังจากที่ไดรับพัสดุมาแลว
จะตองดำเนิ นการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา ดว ยการจัดซื้อ จัดจา งและการบริห ารพัส ดุ ภ าครัฐ
พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ตอไป
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ เพื่อสนับสนุ นให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื ้นที่
พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ข อ 10 เงิ นกองทุ น หลัก ประกั นสุ ข ภาพตามข อ 7 วรรค 1 ใหใ ช จ า ยเพื่ อสนั บ สนุ น
และส ง เสริ มเปนคาใชจายตามแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุ นอนุมั ติ (4) เพื่ อ
สนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพของ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไมเกินรอยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตามขอ 7 วรรค 1 ในแตละ
ป งบประมาณนั ้ น หากองคก รปกครองส วนทอ งถิ่นใดไดรับรับ เงินเพิ ่ม ตามข อ 7 วรรค 2 อาจสนับ สนุ น
คาใชจายเพิ่มเติมไดอีกไมเกินรอยละ 5 กรณีที่มีความจำเปนตองใชจายเพื่อจัดหาครุภัณฑที่เกี่ยวของโดยตรงให
สนับสนุนไดในวงเงินตามความจำเปน และครุภัณฑที่จัดหาไดใหเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
จึงมีความจำเปนที่จะตองเสนอญัตตินี้ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ในการพิจารณารับโอนครุภัณฑของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมื องลอมแรด จำนวน 4 รายการ
ใหเปนครุภัณฑสำนักงานของเทศบาลเมืองลอมแรดตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

ชยพล ชมภูรตั น ผูเสนอ
(นายชยพล ชมภูรัตน)
นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด

-11-

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาทานใดตองการจะอภิปราย ขอเชิญครับ
- ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดอภิปราย
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบหรือไม
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดใหความเห็นชอบ โปรดยกมือ (เห็นชอบ 17 เสียง)
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ
(ไมเห็นชอบ - ไมมี)

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

จำนวน 17 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 1 เสียง

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานใดมีญัตติหรือเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอที่ประชุมในระเบียบวาระนี้หรือไม
ขอเชิญครับ
ฯลฯ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผูเขารวมประชุมทานใด มีญัตติหรือเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอ
ที่ประชุมในระเบียบวาระนี้อีกหรือไม ขอเชิญครับ
- ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดเสนอญัตติ/เรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีก
- ถาไมมี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดทุกทาน คณะผูบริหาร
เทศบาลปลัดเทศบาล ผูอำนวยการกอง หัวหนาฝาย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกทาน ที่ได
ใหความรวมมือ ที่ไดเสีย สละเวลา เพื่อ พี่ นอ งประชาชนชาวตำบลล อ มแรด การประชุ ม
สภาเทศบาลเมือ งล อ มแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2565 สำเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ผมขอปดการประชุม ขอบคุณครับ

ที่ประชุม

ปดประชุมเวลา 11.15 น.

(ลงชื่อ)

สุวิทย สรรพชาง
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุวิทย สรรพชาง)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

