รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 3 ครังที 2 ประจําปี 2550
วันที 28 สิ งหาคม 2550
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
----------------------------รายนามผู้มาประชุ ม
1. นายประสิ ทธิ
2. นายจาตุรงค์
3. นายกิตติ
4. นายกําพล
5. นายจรู ญ
6. พ.ต.ท.ดีชยั
7. นายทวี
8. นายบุญช่วย
9. นายบุญชู
10. นางปรานอม
11. นายปุณณสิ น
12. นายพณิ ชชา
13. นายพิศลย์
14. นายยุทธศักดิ
15. นางละมัย
16. จ.ส.อ.สมบูรณ์
17. นายสมบูรณ์
18. นางสุ ดารัตน์
19. นายสุ ทศั น์
20. นางสาวอมลยา
21. นายอําพล

หรรษ์หิรัญ
พรหมศร
จิวะสันติการ
ใจยา
เติงจันต๊ะ
พาณิ ชย์
ทองใบ
ตรี ยกุล
เหลี3ยมแฉ่ง
พิริยะกิจ
มณี นนั ทน์
ภัทรทวีวนิช
ตันศิริเจริ ญกุล
ศรี ทองสุ ข
บุญยง
บรรจงจิตต์
คุรุภากรณ์
บุญมี
พุทธวงค์
เจนตวนิชย์
คําศรี วรรณ

1. นางดวงนภา
2. นางวราภรณ์
3. นางอวยพร

ก้อนทอง
วนชยางค์กลู
พรรัตนพิทกั ษ์

ผูไ้ ม่มาประชุม
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รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.นายนิมิตร
จิวะสันติการ
2.นายเกรี ยงศักดิ
วนชยางค์กลู
3.นายกิตติภูมิ
นามวงศ์
4.นายสุ วฒั น์
ตรี มานะพันธุ์
5.นายกิตติพงศ์
จิรเมธาธร
6.นางสาวดวงเดือน
ไชยชนะ
7.นายเฉลิม
แก้วกระจ่าง
8.นางสาวนงเย็น
เหลืองหิ รัญรัตน์
9.นายชนวน
จิรจรัสตระกูล
10.นางจันทร์ สม
เสี ยงดี
11.นายจําเนียร
ทองกระสัน
12.นางอินทมาศ
สมพงษ์
13.นายสันติ
ไกรล้อมบุญ
14.นางเอมอร
ณ ลําปาง
15.นางสาวอุษา
สมคิด
16.นายเสนีย ์
วิไลจิตต์
17.นายประสงค์
เรื อนสอน
18.นางประนอม
สายโกสุ ม
19.นางยุพิน
ตรังคธาร
20.นางบานเย็น
แสงเจริ ญ
21.นายบรรยง
เอื@อนจิตร์
22.นางเบญจวรรณ
จินตนพงศ์พนั ธุ์
23.นางวรรณศรี
อินทราชา
24.นายพจน์
ดําริ ชยั มงคล
25.นางรุ่ งทิพย์
กุลโมรานนท์
26.นางสาวพัฒนี
เมืองใจมา
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ
ที3เคารพ กระผม นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี@ เป็ นการประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที3 3 ครั@งที3 2 ประจําปี 2550 สมาชิ กฯ มาครบองค์ประชุ ม
แล้ว และได้เวลาตามที3นดั หมาย กระผมขอเรี ยนเชิ ญท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ข@ ึนทําหน้าที3
เป็ นประธานในที3ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที3 3 ครั@ งที3 2 ประจําปี 2550
ตามระเบียบวาระการประชุมในครั@งนี@ ขอกราบเรี ยนเชิญครับ
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นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดีครับ วันนี@ เป็ นการประชุ มสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที3 3 ครั@งที3 2 ประจําปี 2550 ขอเชิ ญท่านเลขานุ การสภาเทศบาลฯ
ได้อ่านประกาศการประชุมในวันนี@ครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลฯ กราบเรี ย นท่า นประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิ กฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที3ท่านประธาน
ในที3ประชุมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที3 1 ของการประชุ มสภาฯ ในครั@งนี@ กระผมมีประกาศ
ของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื3อเรี ยนแจ้งให้ที3ประชุมได้ทราบ ดังนี@
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื3 อง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที3 3 ครั@งที3 2 ประจําปี 2550
-------------------------ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง ลงวันที3 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ได้กาํ หนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที3 3 ประจําปี 2550 มีกาํ หนด 30 วัน ตั@งแต่วนั ที3 1 – 30 สิ งหาคม 2550 นั@น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ3มเติมถึง (ฉบับที3 12) พ.ศ.2546 จึงให้เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที3 3 ครั@งที3 2 ประจําปี 2550 ในวันอังคารที3 28 สิ งหาคม 2550
ประกาศ ณ วันที3 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2550
(ลงชื3อ) ประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ผมมีขอ้ เรื3 องตามที3เรี ยนแจ้งให้สมาชิกฯและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้รับทราบดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั@น จากนี@
กระผมขอเรี ยนเชิ ญท่านประธานสภาฯ ได้ทาํ หน้าที3 เป็ นประธานในที3ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปครับ
ระเบียบวาระที 1 เรืองทีป ระธานจะแจ้ งให้ ทปี ระชุ มทราบ
นายประสิ ท ธิ1 หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในนามของสภาเทศบาลนครลํา ปาง
ขอต้อนรับ คุ ณนรศักดิ สุ ขสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและรับเรื3 องราวร้องทุกข์สํานักท้องถิ3นจังหวัด
ลําปาง และคณะกรรมการชุ มชนและสื3 อมวลชนทุกท่าน ที3ให้เกียรติมาสังเกตการณ์การประชุ มในวันนี@ดว้ ย
ความยินดียง3ิ ครับ
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ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง (ขอรับรองคราวต่ อไป)
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ เนื3 องจากรายงานการประชุม เมื3อครั@งวันที3 14
สิ งหาคม 2550 ยังไม่เรี ยบร้อย จึงขอรับรองในการประชุมคราวต่อไปครับ
ระเบียบวาระที 3 ญัตติ เรือง เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2551 ในวาระที 2 และวาระที 3
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติ ร่ าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ 2551 ขอเชิ ญ คุณกิตติฯ ครับ
นายกิตติ จิวะสั นติการ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ เรี ยนท่านประธานฯที3เคารพ กระผม
กิตติ จิวะสันติการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอนําเสนอ
รายงานการประชุ มคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
วันที 15 – 18 สิ งหาคม 2550 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
............................................
ผู้มาประชุ ม
1. นายทวี
ทองใบ
ประธานกรรมการ
2. พ.ต.ท.ดีชยั
พาณิ ชย์
กรรมการ
3. นายปุณณสิ น มณี นนั ทน์ กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ กรรมการ
5. นายกิตติ
จิวะสันติการ กรรมการและเลขานุการ
วันที 15 สิ งหาคม 2550 เวลา 08.30 – 16.30 น.
เมื3อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแล้ว นายทวี ทองใบ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ดาํ เนินการ
ประชุมพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณพ.ศ.2551 โดยคณะกรรมการฯ
ได้ทาํ การตรวจร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี@.ส่ วนที 1
1. คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
สถานะการคลัง ด้านรายรับ ด้านรายจ่าย
2. การบริ หารงบประมาณในปี ที3ผา่ นมาและปี ปั จจุบนั
2.1 รายรับ
2.2 รายจ่ายตามแผนงาน
2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
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2.4 รายการเงินอุดหนุนทัว3 ไป เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายจากเงินสะสม
(รายจ่ายที3ไม่นาํ ไปตั@งงบประมาณ) ตั@งแต่วนั ที3 1 ตุลาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2550
2.5 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล
ส่ วนที 2 เทศบัญญัติ เรื3 อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
-บันทึกหลักการและเหตุผล
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 (หน้า 2 –3 ถึงหน้า 2-5)
ส่ วนที 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
ประมาณการรายรับ รายจ่ายตามแผนงาน (หน้า 3-1 ถึงหน้า 3 – 4 )
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ตามแผนงาน หน้า 3 – 5 ถึงหน้า 3 – 45 ได้แก่
Χ ด้านบริ หารทัว
3 ไป แผนงานบริ หารทัว3 ไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน
Χ ด้านบริ การชุ มชนและสังคม แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
Χ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการพาณิ ชย์
Χ ด้านการดําเนิ นงานอื3น แผนงานงบกลาง
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจร่ างรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 ของสถานธนานุบาล และกองวิชาการฯ จนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่า
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูบ้ ริ หารท่านใดมายืน3 หนังสื อขอแปรญัตติ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
วันที 16 สิ งหาคม 2550 เวลา 08.30 – 16.30 น.
เมื3อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแล้ว นายทวี ทองใบ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ดาํ เนินการ
ประชุมพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 โดยคณะกรรมการฯ
ได้ทาํ การตรวจร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี@.รายจ่ายงบกลาง หน้า 3 – 46 ถึงหน้า 3 – 49
เวลา 10.00 น. นายนิ มิ ตร จิ ว ะสั นติ ก าร นายกเทศมนตรี นครลําปาง ได้ยื3น แปรญัตติ ตาม
หนังสื อ ที3ลป 52001/4343 ลงวันที3 15 สิ งหาคม 2550 เรื3 อง ขอเสนอคําแปรญัตติ และหนังสื อที3
ลป 52001/4342 ลงวันที3 15 สิ งหาคม 2550 เรื3 อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เป็ นผูช้ @ ีแจงคําแปร
ญัตติ โดยมอบหมายให้ นายสุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี เป็ นผูช้ @ ี แจงหรื อแถลงต่อคณะ
กรรมการฯ แทน
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มติทปี ระชุ ม ที3 ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ นัด ประชุ ม พิ จ ารณาและรั บ ฟั ง คํา ชี@ แจง คํา แปรญัต ติ แก้ไ ข
รายละเอียดในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ในวันที3 17 สิ งหาคม
2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกิจการสภาเทศบาล
เวลา 10.30 – 16.30 น. ได้พิจารณาในรายละเอียดจากกองต่าง ๆ ได้แก่
Χ ส่ วนที3 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
ของกองสวัสดิการสังคม และสํานักปลัดเทศบาล
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจร่ างรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 จนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูบ้ ริ หารท่านใด
มายืน3 หนังสื อขอแปรญัตติ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
วันที 17 สิ งหาคม 2550 เวลา 08.30 – 16.30 น.
เมื3อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแล้ว นายทวี ทองใบ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ดาํ เนิ นการประชุม
พิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 คณะกรรมการฯ ได้ทาํ การ
ตรวจร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี@ .Χ ส่ วนที3 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
ของสํานักการศึกษา
เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประชุมพิจารณาและรับฟังคําชี@แจง คําแปรญัตติ แก้ไขรายละเอียด
ในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ3 ง นายนิมิตร จิวะสันติการ
นายกเทศมนตรี นครลําปาง ได้ยนื3 คําแปรญัตติ ตามหนังสื อที3 ลป 52001/4343 ลงวันที3 15 สิ งหาคม 2550
เรื3 อง ขอเสนอคําแปรญัตติ และหนังสื อ ที3 ลป 52001 / 4342 ลงวันที3 15 สิ งหาคม 2550 เรื3 อง มอบหมาย
ให้รองนายกเทศมนตรี ช@ ีแจงคําแปรญัตติ โดยมอบหมายให้ นายสุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี
เป็ นผูช้ @ ีแจงหรื อแถลงต่อคณะกรรมการฯ แทน รายละเอียดดังนี@.ตามหนังสื อ ที3 ลป 52001 / 4343 ลงวันที3 15 สิ งหาคม 2550 เรื3 อง ขอเสนอคําแปรญัตติ
เรี ยน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ
ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอแปรญัตติ เรื3 อง เสนอร่ าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
ข้อ 1 ขอแก้ไขรายละเอียดในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
เหตุผลเนื3องจากพิมพ์ผดิ พลาด ดังนี@ .หน้ า บรรทัดที
รายละเอียด
3 - 64
4
เดิม
“ ระบบปัP มนํ@าชนิดแรงดันสู ง (ULTRA HIGH SURE SYSTEM)”
แก้ ไขเป็ น “ ระบบปัP มนํ@าชนิดแรงดันสู ง (ULTRA HIGH PRESSURE SYSTEM)”
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3 - 102

1
6
7
11

3 - 105

9

3 - 113

6

เดิม
แก้ ไขเป็ น
เดิม
แก้ ไขเป็ น
เดิม
แก้ ไขเป็ น
เดิม
แก้ ไขเป็ น
เดิม
แก้ ไขเป็ น
เดิม
แก้ ไขเป็ น

“ วัสดุอื3น ตั@งไว้ 6,714,680 บาท”
“ วัสดุอื3น ตั@งไว้ 6,850,680 บาท”
“ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 4,000 บาท”
“ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 140,000 บาท”
“ วัสดุการศึกษา ตั@งไว้ 807,605 บาท”
“ วัสดุการศึกษา ตั@งไว้ 671,605 บาท”
“ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 140,000 บาท”
“ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 4,000 บาท”
“ โต๊ะ เก้าอี@ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ตามแบบมาตรฐานของ สน.ศท.”
“ โต๊ะ เก้าอี@ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา”
“ ขนาดกว้างประมาณ 2.20 เซนติเมตร”
“ ขนาดกว้างประมาณ 220 เซนติเมตร”

จึงเรี ยนมาเพื3อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
นายทวี ทองใบ ประธานคณะกรรมการฯ ให้นายสุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี
เป็ นผูช้ @ ีแจง
นายสุ วฒ
ั น์ ตรีมานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ ขอเรี ยนชี@แจงดังนี@.หน้าที3 3 – 64 บรรทัดที3 4 ขอแก้ไข เดิม “ ระบบปัP มนํ@าชนิดแรงดันสู ง (ULTRA HIGH SURE
SYSTEM)” แก้ ไขเป็ น “ ระบบปัP มนํ@าชนิดแรงดันสู ง (ULTRA HIGH PRESSURE SYSTEM)”
หน้าที3 3 – 102 บรรทัดที3 6 ขอแก้ไข เนื3 องจากจํานวนเงิน “ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ ต้องใช้เงิน
จํานวนทั@งสิ@ น 140,000 บาท” พิมพ์สลับกับวัสดุการศึกษา จํานวน 4,000 บาท จึงทําให้จาํ นวนเงิน
วัสดุอื3น ในบรรทัดที3 11 เพิม ขึน เป็ นจํานวนเงิน วัสดุอืน ตังไว้ 6,850,680 บาท และวัสดุการศึกษา
บรรทัดที 7 ลดลง เป็ นจํานวนเงิน ตั@งไว้ 671,605 บาท และไม่ได้ทาํ ให้ยอดเงินของค่าวัสดุ หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ของสํานักการศึกษา ที3ต@ งั ไว้ 11,605,871 บาท เปลี3ยนแปลงแต่อย่างใด
หน้าที3 3 – 105 ขอตัดข้อความ “ ตามแบบมาตรฐานของ สน.ศท.” เนื3องจากไม่มี จึงขอตัดออก
หน้าที3 3 –113 บรรทัดที3 6 ขอแก้ไข เดิม “ ขนาดกว้างประมาณ 2.20 เซนติเมตร”
แก้ ไขเป็ น “ ขนาดกว้างประมาณ 220 เซนติเมตร” เนื3 องจากพิมพ์ผดิ
มติทปี ระชุ ม ที3ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขเพิ3มเติม รายละเอียดใน
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
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หน้ า บรรทัดที
3 - 64
4
เดิม
แก้ ไขเป็ น
3 - 102
1
เดิม
แก้ ไขเป็ น
6
เดิม
แก้ ไขเป็ น
7
เดิม
แก้ ไขเป็ น
11
เดิม
แก้ ไขเป็ น
3 - 105
9
เดิม
แก้ ไขเป็ น
3 - 113
6
เดิม
แก้ ไขเป็ น

รายละเอียด
“ ระบบปัP มนํ@าชนิดแรงดันสู ง (ULTRA HIGH SURE SYSTEM)”
“ ระบบปัP มนํ@าชนิดแรงดันสู ง (ULTRA HIGH PRESSURE SYSTEM)”
“ วัสดุอื3น ตั@งไว้ 6,714,680 บาท”
“ วัสดุอื3น ตั@งไว้ 6,850,680 บาท”
“ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 4,000 บาท”
“ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 140,000 บาท”
“ วัสดุการศึกษา ตั@งไว้ 807,605 บาท”
“ วัสดุการศึกษา ตั@งไว้ 671,605 บาท”
“ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 140,000 บาท”
“ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 4,000 บาท”
“ โต๊ะ เก้าอี@ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ตามแบบมาตรฐานของ สน.ศท.”
“ โต๊ะ เก้าอี@ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา”
“ ขนาดกว้างประมาณ 2.20 เซนติเมตร”
“ ขนาดกว้างประมาณ 220 เซนติเมตร”

เวลา 11.00 น. นายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ยื3นหนังสื อ ขอแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ตามหนังสื อกิจการสภาเทศบาลนครลําปาง ลงวันที3 16 สิ งหาคม 2550 เรื3 อง ขอแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
ข้อความ
ข้าพเจ้า นายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง มีความประสงค์ขอ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ของเทศบาลนครลําปาง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ3น พ.ศ. 2547 ข้อ 49 วรรค 2 ดังนี@
ส่ วนที 2 สํ านักการศึกษา หน้ าที 3 – 96
5. หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนหน่ วยงานของรัฐฯ
ข้ อ 4 อุดหนุนมณฑลทหารบกที 32 ตังไว้ 1,000,000 บาท เพื3อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นให้แก่มณฑล
ทหารบกที3 32 ในการพัฒนาปรับปรุ งสนามกอล์ฟเขลางค์ ตามหนังสื อจังหวัดลําปาง ที3 มท 0867.4 /
24707 ลงวันที3 28 พฤศจิกายน 2549 และตามหนังสื อ มณฑลทหารบกที3 32 ที3 กห 048.63 / 2093 ลงวันที3
6 สิ งหาคม 2550 (ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
โดยข้าพเจ้า ขอแปรลดรายจ่ าย จํานวนเงิน 1,000,000 บาท ในข้ อ 4 นีท งั หมด และขอสงวนคํา
แปรญัตติไว้ดว้ ย
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จึงเรี ยนมาเพื3อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข
(นายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ลงชื3อ พิศลย์ ตันศิริเจริ ญกุล ผูร้ ับรอง
ลงชื3อ ปรานอม พิริยะกิจ ผูร้ ับรอง
(นายพิศลย์ ตันศิริเจริ ญกุล)
(นางปรานอม พิริยะกิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายทวี ทองใบ ประธานคณะกรรมการฯ ขอให้ที3ประชุมพิจารณา กรณี นายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2551
ส่ วนที 2 สํ านักการศึกษา หน้ าที 3 – 96
5. หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนหน่ วยงานของรั ฐฯ
ข้ อ 4 อุดหนุนมณฑลทหารบกที 32 ตังไว้ 1,000,000 บาท เพื3อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นให้แก่
มณฑลทหารบกที3 32 ในการพัฒนาปรับปรุ งสนามกอล์ฟเขลางค์ ตามหนังสื อจังหวัดลําปาง ที3 มท
0867.4/ 24707 ลงวันที3 28 พฤศจิกายน 2549 และตามหนังสื อ มณฑลทหารบกที3 32 ที3 กห 048.63 / 2093
ลงวันที3 6 สิ งหาคม 2550 (ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ)
โดย “ ขอแปรลดรายจ่าย จํานวนเงิน 1,000,000 บาท ในข้อ 4 นี@ท@ งั หมด และขอสงวน
คําแปรญัตติ” ให้ที3ประชุมฯ พิจารณา
มติ ที ป ระชุ ม ที3 ป ระชุ ม คณะกรรมการแปรญัต ติ ร่ า งเทศบัญ ญัติ ฯ มี ม ติ ด้ ว ยเสี ย งข้า งมาก
( 4 ต่อ 1 เสี ยง ) กรณี นายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแปรลดรายจ่าย
เงินอุดหนุ น ฯ ส่ วนที3 3 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ของสํานักการศึกษา หน้าที3 3 – 96 หมวดเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐฯ ข้อ 4 อุดหนุ นมณฑลทหารบกที3 32 ตั@งไว้ 1,000,000 บาท เพื3อ
จ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นให้แก่มณฑลทหารบกที3 32 ในการพัฒนาปรับปรุ งสนามกอล์ฟเขลางค์ ตามหนังสื อ
จังหวัดลําปาง ที3 มท 0867.4 / 24707 ลงวันที3 28 พฤศจิกายน 2549 และตามหนังสื อ มณฑลทหารบกที3 32
ที3 กห 048.63 / 2093 ลงวันที3 6 สิ งหาคม 2550 (ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ) และให้ผเู ้ สนอขอแปรญัตติสงวนคําแปรญัตติได้ ดังนี@.(1) มีมติเสี ยงข้างมากไม่เห็นชอบให้แปรลดรายจ่าย ฯ และให้คงร่ างเดิม จํานวน 1,000,000 บาท
จํานวน 4 เสี ยง ได้แก่ 1. นายทวี ทองใบ 2. นายกิตติ จิวะสันติการ 3. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
4. นายปุณณสิ น มณี นนั ทน์
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(2) มีมติเห็นชอบเสี ยงข้างน้อย ให้แปรลดรายจ่าย ฯ จํานวน 1,000,000 บาท จํานวน 1 เสี ยง
ได้แก่ พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ โดยขอสงวนความเห็นการแปรญัตติ
เวลา 13.00 – 16.30 น คณะกรรมการฯ ได้ทาํ การตรวจร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551
* ส่ วนที3 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
ของ กองสาธารณสุ ข
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจร่ างรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 จนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูบ้ ริ หารท่านใด
มายืน3 หนังสื อขอแปรญัตติ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
วันที 18 สิ งหาคม 2550 เวลา 08.30 – 16.30 น.
เมื3อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแล้ว นายทวี ทองใบ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ดาํ เนินการประชุม
พิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 คณะกรรมการฯ ได้ทาํ การ
ตรวจร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี@ .* ส่ วนที3 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
ของ สํานักการช่าง และกองคลัง
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจร่ างรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 ของสํานักการช่าง และกองคลัง จนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ และผูบ้ ริ หารท่านใดมายืน3 หนังสื อขอแปรญัตติ
เวลา 16.35 น. นายทวี ทองใบ ประธานกรรมการฯ ตามมติที3ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุ มสามัญ สมัยที3 3 ครั@งที3 1 ประจําปี 2550 เมื3อวันที3 14 สิ งหาคม 2550 ได้มีมติรับหลักการ
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ในวาระที3 1 และส่ งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ พิจารณาตามข้อ 49 แล้ว ทั@งนี@ เพื3อให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุ มสภาท้องถิ3น พ.ศ.2547 ข้อ110 ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาเสนอร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 พร้อมเสนอรายงานฉบับย่อต่อประธานสภาเทศบาล
นครลําปางต่อไป
มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที3ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้เสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ของเทศบาลนครลําปาง ตามร่ างเดิม และตามที3ได้มีมติให้แก้ไข
เพิ3มเติมในรายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ของสํานักปลัดเทศบาลและสํานักการศึกษา
สําหรับการขอสงวนคําแปรญัตติและการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติดงั กล่าว ให้เสนอ
ที3ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
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ลงชื3อ
ลงชื3อ
ลงชื3อ
ลงชื3อ
ลงชื3อ

ทวี ทองใบ
(นายทวี ทองใบ)
พ.ต.ท. ดีชยั พาณิ ชย์
(ดีชยั พาณิ ชย์)
ปุณณสิ น มณี นนั ทน์
(นายปุณณสิ น มณี นนั ทน์)
สมบูรณ์ คุรุภากรณ์
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ

นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ตามที3เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้แจ้งต่อสภาฯ ว่ามีการเสนอขอแปรญัตติ 2 กรณี คือ
1. กรณี เรื3 อง ขอเสนอคําแปรญัตติ ของท่านนายกเทศมนตรี นครลําปาง (หนังสื อ ที3 ลป
52001/4343 ลงวันที3 15 สิ งหาคม 2550) แต่ไม่ขอสงวนคําแปรญัตติ
2. กรณี เรื3 อง ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
ของ นายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลฯ โดยขอสงวนคําแปรญัตติต่อสภาฯ และมีกรรมการ
แปรญัตติขอสงวนความเห็นในนามของคณะกรรมการแปรญัตติ
และผมจะให้เลขานุ การสภาเทศบาลฯ ชี@ แจงรายละเอียดของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ3น พ.ศ.2547 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯ ที3 เคารพ และท่าน
สมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที3คณะกรรมการ
และเลขานุ การคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
ได้แถลงรายงานการประชุ มและมติของคณะกรรมการต่อที'ประชุ มสภาฯ ตามความแจ้งแล้วนั,น เพื'อการ
พิจารณาในร่ างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ในวาระที' 2 นี, เป็ นไปตามข้อบังคับการประชุ ม ข้อ 51 กระผมขอ
เรี ยนแจ้งต่อที'ประชุมดังนี,
ในการพิจารณาร่ างข้อบัญญัติวาระที3 2 ให้ปรึ กษาเรี ยงลําดับข้อเฉพาะที3มีการแปรญัตติ หรื อที3
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั@น เว้นแต่ที3ประชุมสภาท้องถิ3นจะได้ลงมติเป็ นอย่างอื3น และในข้อ 51
วรรคสอง กําหนดไว้วา่ ถ้าที3ประชุมสภาท้องถิ3นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติหรื อเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรื อเสนอญัตติขอเปลี3ยนแปลงมติน@ นั อีก ฉะนั@น เพื3อให้การ
ดําเนินการประชุมเป็ นไปตามระเบียบฯ ดังที3ผมกราบเรี ยน ผมขอนําเรี ยนท่านประธานฯ เพื3อพิจารณา
ปรึ กษาเรี ยงตามลําดับข้อเฉพาะที3มีการแปรญัตติตามที3คณะกรรมการและเลขานุการของคณะแปรญัตติ
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ได้แถลงต่อสภาฯแล้วนั@น
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ขอกราบเรี ยนเชิญท่านประธานฯ ครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกฯ ที3เคารพครับ กระผมจะได้นาํ
คําขอแปรญัตติดงั กล่าว กรณี การขอแก้ไขในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2551 ของท่านนายกเทศมนตรี เพื3อขอมติในที3ประชุ มเป็ นข้อ ๆ ซึ3 งท่านนายกฯ ขอแปรญัตติท@ งั หมด
7 ข้อ และผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั@งหมด 7 ครั@ง ดังต่อไปนี@
ข้อ 1. ในส่ วนที3 3 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงานของสํานักปลัดเทศบาล หน้า 3 – 64
ข้อ 1.4 ครุ ภณั ฑ์เครื3 องดับเพลิง บรรทัดที3 4 รายละเอียด ดังนี@
ข้ อความเดิม “ระบบปั@ มนํ@าชนิดแรงดันสู ง (ULTRA HIGH SURE SYSTEM)”
ขอแก้ ไขเป็ น “ ระบบปัP มนํ@าชนิดแรงดันสู ง (ULTRA HIGH PRESSURE SYSTEM)”
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบด้วยตามที3นายกเทศมนตรี เสนอคําแปรขอแก้ไขในข้อนี@ ขอได้โปรดยกมือขึ@น
มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที3ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้แก้ไข ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 หน้าที3 3 – 64 ข้อ 1.4 ครุ ภณั ฑ์เครื3 องดับเพลิง บรรทัดที3 4 จากข้ อความเดิม
“ ระบบปัP มนํ@าชนิดแรงดันสู ง (ULTRA HIGH SURE SYSTEM)” แก้ ไขเป็ น “ ระบบปัP มนํ@าชนิดแรงดันสู ง
(ULTRA HIGH PRESSURE SYSTEM)”
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอมติที3ประชุม ข้ อ 2. หน้า 3 – 102
บรรทัดที3 1
ข้ อความเดิม “ วัสดุอื3น ตั@งไว้ 6,714,680 บาท”
ขอแก้ ไขเป็ น “ วัสดุอื3น ตั@งไว้ 6,850,680 บาท”
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบด้วยตามที3นายกเทศมนตรี เสนอคําแปรญัตติ ขอแก้ไขในส่ วนนี@ ขอได้
โปรดยกมือขึ@น มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที3ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้แก้ไข ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 หน้า 3 – 102 บรรทัดที3 1 จาก ข้ อความเดิม “ วัสดุอื3น ตั@งไว้ 6,714,680
บาท” แก้ ไขเป็ น “ วัสดุอื3น ตั@งไว้ 6,850,680 บาท”
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอมติที3ประชุม ข้อ 3. หน้า 3 – 102
บรรทัดที3 6
ข้ อความเดิม “ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 4,000 บาท”
ขอแก้ ไขเป็ น “ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 140,000 บาท”
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบด้วยตามที3นายกเทศมนตรี เสนอคําแปรญัตติขอแก้ไขในส่ วนนี@ ขอได้
โปรดยกมือขึ@น มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที3ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไข ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 หน้า 3 – 102 บรรทัดที3 6 จาก ข้ อความเดิม “ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ
4,000 บาท” แก้ ไขเป็ น “ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 140,000 บาท”
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอมติที3ประชุม ข้อ 4. หน้า 3 – 102
บรรทัดที3 7
ข้ อความเดิม
“ วัสดุการศึกษา ตั@งไว้ 807,605 บาท”
ขอแก้ ไขเป็ น
“ วัสดุการศึกษา ตั@งไว้ 671,605 บาท”
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบด้วยตามที3นายกเทศมนตรี เสนอคําแปรญัตติขอแก้ไขในส่ วนนี@ ขอได้
โปรดยกมือขึ@นมติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที3ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไข ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 หน้า 3 – 102 บรรทัดที3 7 จาก ข้ อความเดิม “ วัสดุการศึกษา ตั@งไว้
807,605 บาท” แก้ ไขเป็ น “ วัสดุการศึกษา ตั@งไว้ 671,605 บาท”
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอมติที3ประชุม ข้อ 5. หน้ า 3 – 102
บรรทัดที 11
ข้ อความเดิม
“ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 140,000 บาท”
ขอแก้ ไขเป็ น
“ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 4,000 บาท”
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบด้วยตามที3นายกเทศมนตรี เสนอคําแปรขอแก้ไขในส่ วนนี@ ขอได้โปรด
ยกมือขึ@นมติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที3ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไข ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 หน้า 3 – 102 บรรทัดที3 11 จาก ข้ อความเดิม “ งานศึกษาไม่กาํ หนด
ระดับ 140,000 บาท” แก้ ไขเป็ น “ งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ 4,000 บาท”
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอมติที3ประชุม ข้ อ 6. หน้า 3 – 105
บรรทัดที3 9
ข้ อความเดิม “ โต๊ะ เก้าอี@ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ตามแบบมาตรฐานของ สน.ศท.”
ขอแก้ ไขเป็ น “ โต๊ะ เก้าอี@ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา”
สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบด้วยตามที3นายกเทศมนตรี เสนอคําแปรขอแก้ไขในส่ วนนี@ ขอได้โปรด
ยกมือขึ@น มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที3ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไข ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 หน้าที3 3 – 105 บรรทัดที3 9 จาก ข้ อความเดิม “ โต๊ะ เก้าอี@ สําหรับ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษา ตามแบบมาตรฐานของ สน.ศท.” แก้ ไขเป็ น “ โต๊ะ เก้าอี@ สําหรับนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษา”
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นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอมติที3ประชุม ข้ อ 7. หน้า 3 – 113
บรรทัดที3 6
ข้ อความเดิม
“ ขนาดกว้างประมาณ 2.20 เซนติเมตร”
ขอแก้ ไขเป็ น
“ ขนาดกว้างประมาณ 220 เซนติเมตร”
สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบด้วยตามที3นายกเทศมนตรี เสนอคําแปรขอแก้ไขในส่ วนนี@ ขอได้โปรด
ยกมือขึ@นมติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที3ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไข ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 หน้าที3 3 – 113 บรรทัดที3 6 จาก ข้ อความเดิม “ ขนาดกว้างประมาณ
2.20 เซนติเมตร” แก้ ไขเป็ น “ ขนาดกว้างประมาณ 220 เซนติเมตร”
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปในกรณี คาํ ขอแปรญัตติของสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง คือ คุณยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข เรื3 อง ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 โดยขอแปรลดรายจ่าย ส่ วนที3 3 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงานของ
สํานักการศึกษาหน้า 3-96 หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ นหน่วยงานของรัฐฯ ข้อ 4 อุดหนุ นมณฑล
ทหารบกที3 32 ตั@งไว้ 1,000,000 บาท และ ขอสงวนคําแปรญัตติต่อสภาฯ ขอเชิ ญ คุณยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข
นายยุทธศักดิ1 ศรี ทองสุ ข สมาชิ กสภาเทศบาลฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ และ
สมาชิกฯ ผูท้ รงเกียรติ ผมนายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ตามที3ผมได้ขอ
แปรญัตติลดรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ของสํานักการศึกษาฯ ข้อ4 อุดหนุ น มทบ. 32 ในการปรับปรุ ง
สนามกอล์ฟเขลางค์ จํานวนเงิน 1,000,000 บาท นั@น ผมคิดว่าเป็ นการให้เงินอุดหนุนไม่ชอบด้วยหนังสื อ
สั3งการของกระทรวงมหาดไทย ท่านประธานฯครับผมขออนุญาตอ่าน ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ที3 มท 0808.2/ว 2611 ลงวันที3 4 สิ งหาคม 2547 เรื3 อง การตั@งงบประมาณรายจ่าย และการใช้จ่าย
งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ3น
เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ตามที3กระทรวงมหาดไทยได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การตั@งงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุนของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล ตามหนังสื อที3อา้ งถึงซึ3 งยังไม่เป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน
ดังนั@น เพื3อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ3นถือปฏิบตั ิเกี3ยวกับการตั@งงบประมาณ และการเบิกจ่าย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุ น เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบนั และเป็ นไปในทางเดียวกันอาศัยอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ3น พ.ศ.2541
ข้อ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ3น พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และให้ใช้หลักเกณฑ์การตั@ง
งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ3น โดยผมเห็นว่า
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ คือ
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ข้อ ข หลักเกณฑ์การตั@งงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน
1.โครงการ / กิจกรรมที3ขอรับเงินอุดหนุ นต้องเป็ นกิจการที3อยูใ่ นอํานาจหน้าที3 แต่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ3นไม่สามารถดําเนิ นการเองได้
2.ประชาชนในเขตพื@นที3ได้รับประโยชน์โดยตรงในกิจการที3ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน ซึ3 งหาก
ไม่ดาํ เนินการในกิจการนั@นอาจทําให้เกิดความเสี ยหายแก่ประชาชนได้
3.ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ3นพิจารณาสถานะทางการคลัง ซึ3 งมีภาระด้านการบริ หารงานทัว3 ไป
ด้านการพัฒนาท้องถิ3น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม การรักษาความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาของประเทศชาติโดยรวม ตามแนวนโยบายของรัฐเป็ นเบื@องต้น
ก่อนที3จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็ นเงินอุดหนุน
ท่านประธานฯ ครับ สนามกอล์ฟเขลางค์เป็ นการดําเนินงานทางธุ รกิจ ผูท้ ี3เข้าไปเล่นกีฬา
ชนิดนี@จะต้องเสี ยค่าบํารุ ง ค่าสนาม เข้าไปใช้บริ การ การดําเนินธุ รกิจก็ตอ้ งมีผลกําไรอยูแ่ ล้ว ผมไม่เห็น
ด้วยที3เทศบาลของเราจะนําเงินนี@ไปอุดหนุน เพราะ
1.ไม่ใช่เป็ นการบริ การสาธารณะที3ประชาชนหรื อใครก็ได้ที3เข้าไปใช้บริ การโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย
2.ในส่ วนของสถานะการคลังของเทศบาลเรา ผมว่าเทศบาลของเรายังมีภาระในด้านการพัฒนา
ท้องถิ3น โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค ท่านประธานฯคงเห็นนะครับในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2551 ผมขอยกตัวอย่างในเขต 1 ได้รับ 8 โครงการ งบประมาณไม่ถึง 4 ล้านบาท ถ้ารวมทั@ง 4 เขต
อีกประมาณ 100 โครงการ ที3ยงั ไม่ได้รับการสนับสนุน อีกอันหนึ3งครับท่านประธานฯ เงินอุดหนุนของ
สํานักการศึกษา เป็ นการอุดหนุนเพื3อการกีฬาและนันทนาการ ท่านประธานฯมองไปที3เยาวชนของเรา
โรงเรี ยนเทศบาล 6 แห่ง เราสนับสนุนกีฬาให้เขาพร้อมหรื อยัง ทราบว่ากีฬาสี ที3จะจัดประมาณเดือน
กันยายนนี@ โรงเรี ยนเทศบาลได้รับเงินสนับสนุนโรงเรี ยนละ 4,000 บาท ของเราพร้อมหรื อยังที3จะ
สนับสนุนหน่วยงานอื3นเป็ นเงินจํานวนมากครับ ขอขอบคุณครับท่านประธานฯ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการแปรญัตติเสี ยงข้างน้อยซึ3 งขอ
สงวนความเห็นของการแปรญัตติ เป็ น 1 ใน 5 คณะกรรมการฯ คือ พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ ขอเชิ ญท่าน
เสนอความเห็นตามที3ท่านขอสงวนไว้ ขอเชิ ญครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ กระผม
พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติเสี ยงข้างน้อย
ตามที3คณะกรรมการได้พิจารณาเกี3ยวกับโครงการของเทศบาลนครลําปาง ที3ได้เสนองบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ3 งมี คุณยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข ได้ขอแปรญัตติไว้ โดยขอลดรายจ่ายงบประมาณ
เป็ นเงินอุดหนุน มทบ.32 จํานวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ3งผมก็เห็นด้วยในหลักการต่าง ๆ ที3เห็นด้วยเพราะ
เป็ นระเบียบฯ เป็ นกฎหมายที3กาํ หนดไว้ และตามที3ทางผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปางได้ทาํ หนังสื อมาถึง
ท่านนายกเทศมนตรี โดยมีแนวทางให้นายกเทศมนตรี ถือปฏิบตั ิ 2 แนวทาง ตามหนังสื อที3ท่านสมาชิกฯ
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ได้เห็นแล้วนะครับ คือท่านนายกฯ ได้ใช้แนวทางที3 2 มทบ.32 เป็ นหน่วยงานดําเนินการเอง ขอรับเงิน
อุดหนุ นจากเทศบาลนครลําปาง โดย มทบ.32 จะต้องปฏิบตั ิตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ที3 มท 0808.2 /ว 2611 ลงวันที3 4 สิ งหาคม 2547 หนังสื อฉบับนี@เป็ นหนังสื อที3 คุณยุทธศักดิฯ ขออนุ ญาต
เอ่ยนาม ได้พดู เมื3อสักครู่ เกี3ยวกับหลักเกณฑ์การตั@งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุ น ซึ3 ง คุณยุทธศักดิฯ
ก็ได้แจ้งแล้วว่ามีหลักเกณฑ์ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 เป็ นเรื3 องที3เราจะต้องปฏิบตั ิ สําหรับข้อ 3 ผมขออนุญาตต่อ
ท่านประธานสภาฯ ขออ่านอีกสักนิดหนึ3ง ข้อ 3 ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ3น พิจารณาสถานะการคลัง
ซึ3 งมีภาระด้านบริ หารงานทัว3 ไป ด้านการพัฒนาท้องถิ3น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปั ญหาของประเทศชาติโดยส่ วนรวม ตามแนว
นโยบายของรัฐเป็ นเบื@องต้น ก่อนที3จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็ นเงินอุดหนุน ชัดเจนนะครับ
ทําไม่ได้หรอกครับเขาบอกว่าต้องทําตรงนี@ให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน ตามที3 คุณยุทธศักดิฯ พูดเมื3อสักครู่ น@ ีวา่
โครงการพัฒนาถนนหนทางอีก 100 โครงการ ต้องทําให้เรี ยบร้อยก่อน หนังสื อได้ส3ังการมาโดยเด็ดขาด
ก่อนที3จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็ นเงินอุดหนุน เป็ นระเบียบฯ เป็ นกฎหมายนะครับ ท่านประธานฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ3น พ.ศ.2541
ข้อ 16 การตั@งงบประมาณเพื3อจ่ายเงินค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ3น ให้กระทําตามที3มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั3ง หรื อหนังสื อสั3งการกําหนด ก็ส3ังการไปโดยชอบนะครับ ขอให้เทศบาลของเรา
กรุ ณาศึกษาว่าอย่างไร ตั@งได้หรื อไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง3 กิจการที3 คุณยุทธศักดิฯ พูดเมื3อสักครู่ น@ ี ในข้อ 2
ประชาชนในเขตพื@นที3ได้รับประโยชน์โดยตรงในกิจการที3ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนหรื อไม่ ซึ3 งหาก
ไม่ดาํ เนินการในกิจการนั@น อาจทําให้เกิดความเสี ยหายแก่ประชาชนได้ และกิจการสนามกอล์ฟประชาชน
ทัว3 ไปไม่มีสิทธิ ที3จะเข้าไป
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกฯ ครับ ตามที3ท่านได้พดู ไป
เมื3อสักครู่ น@ ี ท่านยุทธศักดิฯ ได้อภิปรายไปแล้ว ผมไม่อนุ ญาตให้ท่านอภิปรายนะครับ เพียงแต่ท่าน
ขอสงวนความเห็นของการที3ท่านไม่เห็นด้วยกับการแปรญัตติเท่านั@นเอง
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ครับท่านประธานฯ และจะขอสรุ ปไว้วา่
กิจการต่าง ๆ ของเทศบาลขอให้ท่านใช้ตวั บทกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที3แล้วท่าน
จะได้เจริ ญ ไม่เช่นนั@นหากท่านไม่ยดึ ถือปฏิบตั ิ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ แล้ว ก็จะเข้าปั ญหาอีกหลาย ๆ
ปั ญหาที3จะตามครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ก่อนที3ผมจะขอมติในกรณี คาํ แปรญัตติน@ ี
ท่านนายกฯ จะมีอะไรชี@แจงหรื อไม่ครับ ขอเชิ ญครับ
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรีฯ ท่านประธานสภาฯ ครับ ผมคิดว่าคงไม่ช@ ีแจงอะไร
เนื3องจากวันที3เรามีการประชุ มสภาเทศบาลฯ เพื3อพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2551 ในวาระที3 1 ก็ได้มีการอภิปรายเรื3 องนี@พอสมควรแล้ว และใช้เวลาค่อนข้างมากที3จะ
ให้ความรู ้ ให้เหตุผลและความจําเป็ นต่าง ๆ ความเหมาะสมในการตั@งงบประมาณตรงนี@ ที3ผมได้เรี ยนชี@ แจง
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ไปแล้วผมเข้าใจว่ากระจ่างแล้ว ผมก็จะไม่ช@ ีแจงเพิ3มเติมในวันนี@ เพียงแต่วา่ ก็เป็ นสิ ทธิ โดยชอบของสภาฯ
หรื อสมาชิกสภาฯเป็ นส่ วนบุคคลที3จะแสดงความคิดเห็น หรื อขอปรับปรุ งแก้ไข แปรญัตติในเรื3 องต่าง ๆ ที3
ผูบ้ ริ หารได้เสนอมา สําหรับในกรณี แปรญัตติในเรื3 องการเงิน เมื3อเราลดจํานวนเงินลงแล้วเพื3อที3จะแสดง
ให้เห็นว่าเราไม่มีเจตนาอื3นใดเราก็น่าจะมีเหตุผลในเชิงความจําเป็ นด้านอื3น เพื3อที3จะสงวนเงินจํานวนนี@
ไปเพิ3มไปใช้ในโครงการอื3น ๆ ที3เราเห็นว่าไม่พอเพียง แต่ถา้ เพียงแต่วา่ ปรับลดอย่างเดียวโดยที3ไม่ได้มี
ความจําเป็ นอื3นมาประกอบ บางทีหลาย ๆ คนเขาก็มองว่าจะมีทศั นคติอื3นใดหรื อไม่ และเทศบาลนคร
ลําปางเป็ นหน่วยงานราชการที3ค่อนข้างสําคัญและใหญ่มาก และในจังหวัดลําปางเราก็จะต้องมีความจําเป็ น
ที3จะต้องร่ วมมือประสานงาน และทํางานร่ วมกันกับหน่วยงานอื3น ๆ มากมาย และเมืองลําปางก็เป็ นเมือง
ที3ไม่ใหญ่ เป็ นเมืองเล็กเราก็รู้จกั กันหัวบ้านท้ายบ้าน การทํางานก็ตอ้ งประสานกัน ผมก็คงจะนําเรี ยนเท่านี@
ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปกระผมจะขอมติในที3ประชุม
ในญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ในวาระที3 2 ในเฉพาะข้อที3มี
การแปรญัตติในส่ วนกรณี ดงั กล่าว ผมจะเรี ยนซักซ้อมความเข้าใจกับท่านสมาชิกฯ ก่อนว่า ผมจะขอมติที3
ประชุมอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที3 1 ผมจะขอมติ โดยจะถามว่าสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้คงรายจ่ายในข้อนี@คงเดิม
ทั@งหมด หมายความว่า ข้อนี@ ขอ้ ที3มีการขอแปรลดรายจ่าย ในวงเงิน 1,000,000 บาท ของ มทบ.32
ประเด็นที3 2 ผมจะขอมติ โดยจะถามท่านสมาชิกฯว่า ท่านใดเห็นชอบให้ลดรายจ่ายในข้อนี@
ทั@งหมด ขอเชิญ คุณดีชยั ฯ ครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ กระผม
พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 กระผมขอเสนอญัตติทางวาจา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ3น พ.ศ.2527 หมวด 3 ข้อ 38 วรรค 5 (3) ขอปรึ กษา
ท่านประธานฯครับ
กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ กระผมอยากจะขอท่านประธานสภาฯ ได้พิจารณาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ3น ข้อ 74 (3) ขอให้ท่านประธานสภาฯ ใช้วธิ ี
การเรี ยกชื3อสมาชิกฯ ตามลําดับอักษร ให้ออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นรายบุคคลครับผม
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ผมขอผูส้ นับสนุนอีกจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
2 คน ครับ มีผสู ้ นับสนุน 3 คน มีผสู ้ นับสนุนถูกต้องครับ เนื3องจากมีสมาชิกฯ ท่าน พ.ต.ท.ดีชยั ฯ เสนอ
ให้ใช้การลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ3น ข้อ 74 (3) คือเรี ยกชี3อ
ตามลําดับอักษรให้ออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็ นอย่างอื3นอีกหรื อไม่
ขอเชิ ญ คุณสุ ทศั น์ฯ
นายสุ ทัศน์ พุทธวงศ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ ท่านผูบ้ ริ หาร
และท่านสมาชิกสภาฯผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ท่านประธานฯครับ ผมขอเสนออีกวิธีโดยการออกเสี ยงลง
คะแนนลับครับ
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นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ผมจะเรี ยนให้ท่านสมาชิกฯทราบว่า ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 73 การออกเสี ยงลงคะแนนเพื3อลงมติ มี 2 วิธี คือ
1. การออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผย
2. การออกเสี ยงลงคะแนนลับ
และข้อ 74 การออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผยมีวธิ ี ปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ3งดังต่อไปนี@
1. ยกมือขึ@นเหนื อศีรษะ
2. ยืนขึ@น
3. เรี ยกชื3อสมาชิกตามลําดับอักษรให้ออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
ท่านจะเสนอเป็ นอย่างไรครับ
นายสุ ทัศน์ พุทธวงศ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ผมอยากจะให้เป็ นแบบลับ เช่น ให้ลงคะแนน
เห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบในแผ่นกระดาษโดยไม่ระบุชื3อ ตามข้อ 75
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเรี ยนอย่างนี@วา่ ผมจะให้เลขานุ การสภาฯ
ได้ช@ ีแจงในการขอให้ออกเสี ยงลงคะแนนลับ ตามข้อ 75 ว่ามีวธิ ี การอย่างไร ขอเชิ ญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ และ
สมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาล ในประเด็นส่ วนนี@ กระผมขอ
กราบเรี ยนต่อท่านสมาชิกฯ ผมจะพูดถึงในส่ วนของท่านดีชยั ฯ ก่อน ที3ท่านเสนอการออกเสี ยงลงคะแนน
แบบเปิ ดเผยตามข้อ 74 (3) ในข้อ 74 จะมีวรรคสองกําหนดว่า การออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผยให้ใช้วธิ ี
ยกมือขึ@นพ้นศีรษะ แต่ถา้ ผูบ้ ริ หารท้องถิ3น หรื อสมาชิกสภาท้องถิ3นไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ร่ วมกันเสนอญัตติ
ต่อที3ประชุมสภาท้องถิ3น ให้ออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผยตาม (2) หรื อ (3) เมื3อที3ประชุ มสภาท้องถิ3นมีมติ
เห็นชอบแล้วก็ให้ใช้วธิ ี ออกเสี ยงลงคะแนนตามนั@น ในส่ วนของท่านดีชยั ฯ นี@ ข้อ 74 วรรคสองกําหนด
เอาไว้ ตรงนี@ ผมเรี ยนสมาชิกฯ ดูรายละเอียดนิดหนึ3ง ส่ วนที3ท่านสมาชิกฯ เสนอต่อท่านประธานฯ คือ คุณ
สุ ทศั น์ พุทธวงศ์ ขอออกเสี ยงแบบลงคะแนนลับ ตามข้อบังคับข้อ 75 กําหนดไว้วา่ ผูบ้ ริ หารท้องถิ3นหรื อ
สมาชิกสภาท้องถิ3นไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกที3อยูใ่ นที3ประชุมสภาท้องถิ3น มีสิทธิ เสนอญัตติขอให้
ออกเสี ยงลงคะแนนลับได้ การเสนอญัตติดงั กล่าวนี@สามารถเสนอด้วยวาจา ถ้าที3ประชุ มสภาท้องถิ3นมีมติ
เห็นชอบก็ให้ดาํ เนินการตามนั@น การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ3งให้ใช้วธิ ียกมือขึ@นพ้นศีรษะ
ฯลฯ จึงขอให้คุณสุ ทศั น์ฯ ดูขอ้ บังคับข้อ 75 ในกรณี ที3ท่านจะเสนอการออกเสี ยงแบบลงคะแนนลับจะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อ 75 ตรงนี@นะครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ตามที3ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช@ ีแจงให้ทราบ
ตามที3 คุณสุ ทศั น์ พุทธวงศ์ เสนอให้ลงคะแนนลับนั@น ท่านจะต้องมีสมาชิกฯ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
สมาชิกฯ วันนี@มีสมาชิกฯ มาประชุมทั@งสิ@ น 21 คน และ 1 ใน 3 คือ 7 คน ขึ@นไป ต่อไปนี@กระผมจะ
ขอมติในที3ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบการลงคะแนนแบบลับ ตาม ข้อ 75 ที3คุณสุ ทศั น์ฯ เสนอขอได้
โปรดยกมือขึ@นครับ มีเพียง 4 คน เป็ นอันว่าตกไป
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ต่อไปผมจะขอมติในที3ประชุ มว่า สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบในการออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผย
ตามข้อ 74 (3) เรี ยกชื3อสมาชิ กตามลําดับอักษรให้ออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ตามที3 พ.ต.ท.ดีชยั
พาณิ ชย์ สมาชิกสภาฯ เสนอ
มติทปี ระชุ ม ที3ประชุมมีมติเสี ยงข้างมากเห็นชอบในการออกเสี ยง ตามข้อ 74 (3) เรี ยกชื3อ
สมาชิกตามลําดับอักษรให้ออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นรายบุคคลตามที3 พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ สมาชิกสภาฯ
เสนอ
(ออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผย ตามข้อ 74 (3) )
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ผลปรากฏเป็ นมติออกมา เห็นด้ วย 10 เสี ยง
ประกอบด้วย 1.นายกําพล ใจยา 2.พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ 3.นายบุญชู เหลี3ยมแฉ่ง 4.นางปรานอม พิริยะกิจ
5.นายปุณณสิ น มณี นนั ทน์ 6. นายพณิ ชชา ภัทรทวีวนิช 7.นายพิศลย์ ตันสิ ริเจริ ญกุล 8.นายยุทธศักดิ
ศรี ทองสุ ข 9.นางละมัย บุญยง 10.นายอําพล คําศรี วรรณ ไม่ เห็นด้ วย 9 เสี ยง 1.นายกิตติ จิวะสันติการ
2.นายจรู ญ เติงจันต๊ะ 3.นายจาตุรงค์ พรหมศร 4.นายทวี ทองใบ 5.นายบุญช่วย ตรี ยกูล 6.นายสมบูรณ์
คุรุภากรณ์ 7. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ 8.นางสุ ดารัตน์ บุญมี 9.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
งดออกเสี ยง 2 เสี ยง ประกอบด้วย 1.นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ 2.นายสุ ทศั น์ พุทธวงศ์ เป็ นอันว่า
สมาชิกเห็นด้วยให้แปรญัตติลดรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุ น เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐฯ ข้อ 4 อุดหนุ น
มณฑลทหารบกที3 32 จํานวน 1,000,000 บาท
มติทปี ระชุ ม ที3ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสี ยงข้างมาก จํานวน 10 เสี ยง ต่อ 9 เสี ยง งดออกเสี ยง
2 เสี ยง ให้แปรญัตติลดรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐฯ ข้อ 4 อุดหนุ นมณฑล
ทหารบกที3 32 จํานวน 1,000,000 บาท
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปผมจะขอมติในที3ประชุมในญัตติ
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ในวาระที3 3 ตามระเบียบฯ ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ3น พ.ศ.2547 ข้อ 52 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็ นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ในวาระที3 3 ขอได้โปรดยกมือขึ@น มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม การพิจารณาในวาระที3 3 ที3ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็ น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ของเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี จะมีอะไรกล่าว
หรื อไม่ เนื3 องจากสมาชิกสภาเทศบาลฯได้เห็นชอบในวาระที3 3 แล้ว ขอเชิ ญครับ
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรีฯ ในนามของผูบ้ ริ หารขอกราบขอบพระคุณ
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที3ได้กรุ ณานําร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2551 เสนอต่อการพิจารณาของสภาฯแห่งนี@ และสภาฯแห่งนี@ก็ได้รับหลักการเพื3อที3จะขออนุมตั ิ
ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพื3อประกาศใช้เป็ นเทศบัญญัติต่อไปครับ ขอขอบพระคุณครับ
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ระเบียบวาระที 4 ญัตติอนื ๆ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระที3 4 ญัตติอื3น ๆ จะมีสมาชิกฯ
ท่านใดมีอะไรเสนอแนะหรื อไม่ ถ้าไม่มี กระผมในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง ขอกราบขอบพระคุณ
ท่านสื3 อมวลชน ท่านคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนตัวแทนจากท้องถิ3นจังหวัดลําปาง ที3ได้ให้เกียรติมาร่ วม
สังเกตการณ์การประชุมสภาฯในวันนี@ กระผมขอปิ ดการประชุมครับ สวัสดีครับ
เลิกประชุมเวลา 14.35 น.

---------------------------------------------(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

-------------------------------------------------(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

