รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2553
วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
------------------------รายนามผูเ้ ข้าประชุม
1.นายประสิทธิ์
2.นายจาตุรงค์
3.นายอนุ กลู
4.นายสมหมาย
5.พันตรีสระ
6.นายพิทกั ษ์
7.นางสาวอมลยา
8.นายนพดล
9.ร้อยเอกศักดิ์ชยั
10.นายสันติ
11.นายสมบูรณ์
12.นางสุดารัตน์
13.นายจรูญ
14.นายสุทศั น์
15.นายวิบลู ย์
16.นายสุคนธ์
17.พันตรีวิชานนท์
18.นางสาวขัตติยา
19.นายสมชาย
20.จ.ส.อ.สมบูรณ์
21.นางอวยพร

หรรษ์หิรญ
ั
พรหมศร
ศิริพนั ธุ ์
พงษ์ไพบูลย์
สุยะใจ
แสนชมภู
เจนตวนิ ชย์
ผดุงพงษ์
หงษ์ใจสี
เขียวอุไร
คุรุภากรณ์
บุญมี
เติงจันต๊ะ
พุทธวงค์
ฐานิ สรากูล
อินเตชะ
แดงสร้อย
สาเภาทอง
ดังควัฒนา
บรรจงจิตต์
พรรัตนพิทกั ษ์

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

ผูไ้ ม่มาประชุม
1.น.พ.วัฒนา
2.นายกิตติ

วานิ ชสุขสมบัติ
จิวะสันติการ

รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง(ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง(ลากิจ)

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.นายนิ มิตร
2.นายกิตติภมู ิ
3.นายประเสริฐ

จิวะสันติการ
นามวงค์
บุพพัณหสมัย

นายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง

-๒4.นายนรเศรษฐ์
5.นายมนัส
6.นายกิตติพงศ์
7.นางสาวดวงเดือน
8.นายเฉลิม
9.นางอินทมาศ
10.นางจันทร์สม
11.นางรัศมีไข่มุก
12.นายพีระยศ
13.นางสาวรัศมิ์ศา
14.นางสาวสุนี
15.นายสวัสดิ์
16.นางสาวอุษา
17.นายไพศาล
18.นางสาวพัฒนี
19.นางวรรณศรี
20.นางรุ่งทิพย์
21.นางเบญจวรรณ
22.นางพัชนิ ดา
23.นางศิริขวัญ
24.นายวิสิษฐ์

จิวะสันติการ
วงษ์ชาญศรี
จิรเมธาธร
ไชยชนะ
แก้วกระจ่าง
สมพงษ์
เสียงดี
พร้อมเพรียง
วิรตั น์เกษ
ไสยวงศ์
อนงคณะศักดิ์
แก้วกระจ่าง
สมคิด
ลาภจรัสแสงโรจน์
เมืองใจมา
อินทราชา
กุลโมรานนท์
จินตนพงศ์พนั ธุ ์
สุวรรณจักร
ไตรถาวร
ดวงแก้ว

รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุ การนายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผอ.สานักการศึกษา
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(แทน)ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.ส่วนการโยธา
รอง ผอ.สานักการศึกษา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
หัวหน้าฝ่ ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ ายแผนงานฯ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการคลัง 7 ว.
นักวิชาการคลัง 5
หัวหน้าฝ่ ายควบคุมอาคารฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่ อ ง ประกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง สมัย ประชุ ม สามัญ สมัย ที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2553
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง วันนี้ สภาเทศบาลนครลาปาง
ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พุทธศักราช 2553
ในระเบี ยบวาระที่ 1 เรื่ อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุ มทราบ ในนามสภาเทศบาลนครลาปาง ขอต้อนรับ
ท่านบุญทวี ฉิมพลี ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง และแขกผู ้มีเกียรติ สื่อมวลชนคณะกรรมการชุมชนที่ได้ให้เกียรติ
เข้ามาร่วมฟั งการประชุ มสภาเทศบาลนครลาปางในครั้งนี้ ด้วยความยินดี ยิ่ง ขอเชิญท่านเลขานุ การสภา
เทศบาลฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครล าปาง ที่ เ คารพและสมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปางทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ ร งค์ พรหมศร
เลขานุ การสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดาเนิ นการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ 1 ของการประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลาปาง

-๓ประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2553
........................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กาหนดสมัยประชุ มสามัญ ประจาปี 2553
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2554 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2553 ได้กาหนดสมัยประชุ ม
สามัญ สมัย ที่ 3 ประจ าปี 2553 มีก าหนด 30 วัน เริ่ ม ต้น ตั้ง แต่ วัน ที่ 1-30 สิ ง หาคม พ.ศ.2553
รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้น
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงประกาศให้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั )
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปางสมัยประชุม
สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2553 วันที่ 16 สิงหาคม 2553(ขอรับรองคราวต่อไป)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2553
วันที่ 16 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ขอรับรองรายงานการประชุมฯ ในคราวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
วาระที่ 2 และวาระที่ 3
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง
ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ของเทศบาล
นครล าปาง อาเภอเมือ งล าปาง จัง หวัด ล าปาง ในวาระที่ส อง ขอเชิ ญ คณะกรรมการแปรญัต ติ ร่ า ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 เชิญคุณสันติ เขียวอุไร

-๔นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายสันติ เขีย วอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในฐานะเลขานุ การคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
เทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ได้รับมอบหมายจากประธานคณะ
กรรมการฯ ให้เป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการฯ จึงขออนุ ญาตท่ านประธานสภารายงาน
ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ต่อท่านประธานสภา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตามที่ สภาเทศบาลนครลาปางได้มีมติ แต่ งตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ ร่างข้อบัญ ญัติของ
สภาเทศบาลนครลาปาง กรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2554 ประกอบด้วย
1.นายกิตติ
จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการ
2.นายนพดล
ผดุงพงษ์
กรรมการ
3.นายพิทกั ษ์
แสนชมภู
กรรมการ
4.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ กรรมการ
5.นายสันติ
เขียวอุไร
กรรมการ และเลขานุ การ
ได้กาหนดระยะเวลาในการเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการฯ จานวน 5 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 17-21
สิ ง หาคม 2553 ไปแล้วนั้ น บัด นี้ คณะกรรมการฯ ได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ครบตามระยะเวลา โดยมี ผ ลการ
ดาเนิ นงานตามรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนี้
วันที่ 17 สิงหาคม 2553 เริ่มประชุม 8.30 น.
เมื่อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแล้ว นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ได้ดาเนิ นการประชุมดังนี้
ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการฯ
ได้ทาการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ .ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
งบประมาณหน้าที่ 1-1 ถึง หน้าที่ 1-20
ส่วนที่ 2
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
บันทึกหลักการและเหตุผล หน้าที่ 2-1 ถึง หน้า 2-4
ส่วนที่ 3
1.รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
หน้าที่ 3-1 ถึง หน้าที่ 3-4 และหน้าที่ 3-5 ถึง หน้าที่ 3-38
ประมาณการรายรับ
รายจ่ายตามแผนงาน
• ด้านบริหารทัว่ ไป
-แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
-แผนงานรักษาความสงบภายใน
• ด้านบริการชุมชนและสังคม
-แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข

-๕-

แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
• ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
• ด้านการดาเนิ นงานอื่น
แผนงานงบกลาง หน้าที่ 3- 39 ถึงหน้าที่ 3 - 43

ส่วนที่ 3 รายละเอียดรายจ่าย จ่ายตามหน่ วยงาน
สานักปลัดเทศบาล หน้าที่ 3-44 ถึง หน้าที่ 3-61
-สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร หน้าที่ 4-22 ถึง หน้าที่ 4-42
เวลา 10.00 – 12.00 น. รายละเอียดตามหน่ วยงาน ส่วนที่ 3 ของสานักปลัดเทศบาล
ตั้งไว้ 47,098,070 บาท และส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ตั้งไว้ 3,107,204 บาท โดยมี นายพีระยศ วิรตั น์เกษ หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เป็ นผูช้ ี้ แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้กบั คณะกรรมการแปรญัตติ
รับทราบ
กองวิชาการและแผนงาน หน้าที่ 3-62 ถึง หน้าที่ 3-70
เวลา 13.00 – 14.00 น. รายละเอี ย ดตามหน่ ว ยงาน ส่ ว นที่ 3 ของกองวิ ช าการ
และแผนงาน งบประมาณตั้งไว้
12,814,540 บาท โดยมี นายประสงค์ เรือนสอน ผูอ้ านวยการ
กองวิชาการและแผนงาน เป็ นผูช้ ี้ แจงรายละเอีย ดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
ให้กบั คณะกรรมการแปรญัตติรบั ทราบ
-กองคลัง หน้าที่ 3-71 ถึง หน้าที่ 3-77
เวลา 14.00-15.45 น. รายละเอียดตามหน่ วยงาน ส่วนที่ 3 ของกองคลังงบประมาณ
ตั้งไว้ 23,250,850 บาท โดยมี เจ้าหน้าที่จากกองคลัง เป็ นผูช้ ี้ แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ให้กบั คณะกรรมการแปรญัตติรบั ทราบ
และเวลา 16.00 น. ได้รับหนั ง สื อเสนอคาแปรญัตติ จากนายกเทศมนตรี นครลาปาง
ตามหนั งสื อ ที่ ลป 52002/3810 ลงวันที่ 17 สิ งหาคม 2553 เรื่ อง ขอเสนอคาแปรญัตติ ในร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้รบั เรื่องไว้
พิจารณา
คณะกรรมการแปรญัต ติ ฯ ได้ต รวจร่ า งรายละเอี ย ดประกอบเทศบัญ ญัติ ง บประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 จนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่าผูบ้ ริหารเทศบาล หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติเพิ่มอีก
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.

-๖วันที่ 18 สิงหาคม 2553 เริ่มประชุม 08.30 น.
เมื่อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแล้ว นายกิ ตติ จิ วะสันติ ก าร ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้ดาเนิ นการประชุมดังนี้
ตรวจร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย
คณะกรรมการฯ ได้ทาการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ดังนี้ .ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายตามหน่ วยงาน
-สานักการศึกษา หน้าที่ 3-78 ถึง หน้าที่ 3-107
เวลา 9.00 – 12.00 น. รายละเอี ยดตามหน่ วยงาน ส่วนที่ 3 ของสานั ก การศึ ก ษา
งบประมาณตั้งไว้
70,336,980 บาท โดยมี นางจันทร์สม เสียงดี ผูอ้ านวยการสานั กการศึกษา
เป็ นผูช้ ี้ แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ให้กบั คณะกรรมการแปรญัตติ
รับทราบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 3-108 ถึง หน้าที่ 3-119
เวลา 13.00 – 15.00 น. รายละเอียดตามหน่ วยงาน ส่วนที่ 3 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งบประมาณตั้งไว้ 71,251,460 บาท โดยมี นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผูอ้ านวยการ
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้อ ม เป็ นผู ้ชี้ แจงรายละเอี ย ดงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2554 ให้กบั คณะกรรมการแปรญัตติรบั ทราบ
- กองสวัสดิการสังคม หน้าที่ 3-120 ถึง หน้าที่ 3-130
เวลา 15.00 – 16.00 น. รายละเอียดตามหน่ วยงาน ส่วนที่ 3 ของกองสวัสดิการสังคม
งบประมาณตั้งไว้ 9,422,690 บาท โดยมี นางสาวสุนีย ์ อนงคศักดิ์ ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
เป็ นผูช้ ี้ แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ให้กบั คณะกรรมการแปรญัตติ
รับทราบ
คณะกรรมการแปรญัต ติ ฯ ได้ต รวจร่ า งรายละเอี ย ดประกอบเทศบัญ ญัติ ง บประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 จนถึ งเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่าผูบ้ ริหารเทศบาล หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติเพิ่มแต่อย่างใด
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.
วันที่ 19 สิงหาคม 2553 เริ่มประชุม 08.30 น.
เมื่อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแล้ว นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ได้ดาเนิ นการประชุมดังนี้
ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยคณะ
กรรมการฯ ได้ทาการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ .ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายตามหน่ วยงาน

-๗- สานักการช่าง หน้าที่ 3-131 ถึง หน้าที่ 3-145
เวลา 9.00 – 12.00 น. รายละเอี ย ดตามหน่ ว ยงาน ส่ ว นที่ 3 ของส านั ก การช่ า ง
งบประมาณตั้งไว้ 92,471,720 บาท โดยมี นายจาเนี ยร ทองกระสัน ผูอ้ านวยการสานักการช่าง
เป็ นผูช้ ี้ แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ให้กบั คณะกรรมการแปรญัตติ
รับทราบ
- สถานธนานุ บาล ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุ บาล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 หน้าที่ 4-1 ถึง หน้าที่ 4-21
เวลา 13.00 – 14.30 น. รายละเอียดตามหน่ วยงาน ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการสถานธนานุ บ าล ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมี นายเสนี ย ์ วิ ไ ลจิ ต ต์ ผู ้จัด การ
สถานธนานุ บาล เป็ นผูช้ ี้ แจงรายละเอี ยดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ให้กับ
คณะกรรมการแปรญัตติรบั ทราบ
คณะกรรมการแปรญัต ติ ฯ ได้ต รวจร่ า งรายละเอี ย ดประกอบเทศบัญ ญัติ ง บประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 จนถึงเวลา 16.30 น. ไม่ปรากฏว่าผูบ้ ริหารเทศบาล หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติเพิ่มแต่อย่างใด
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เริ่มประชุม 14.00 น.
เมื่อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแล้ว นายกิ ตติ จิ วะสันติ ก าร ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้ดาเนิ นการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกิ ตติ จิ วะสันติ การ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ตามที่ คณะกรรมการฯ
ได้รับหนั งสือเสนอคาแปรญัตติ ในร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
จาก นายกเทศมนตรีนครลาปาง ตามหนั งสือที่ ลป 52002/3810 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เรื่อง
ขอเสนอคาแปรญัตติ ในร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมี
รายละเอียดคาแปรญัตติพร้อมเหตุผลนาเรียนต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้ .เรียน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ
ข้า พเจ้า นายนิ มิต ร จิ ว ะสัน ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครล าปาง ขอเสนอค าแปรญัต ติ
เนื่ องจากมีการแก้ไขในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้วยเหตุผล
ได้รับ หนั ง สื อ จากจัง หวัด ล าปาง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ลป 0037.3/ว 3150 ลงวัน ที่ 16 สิ ง หาคม 2553
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุ นทัว่ ไปด้านการศึกษา ประจาปี 2554
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้งั งบประมาณรายการเงินอุดหนุ นสาหรับสนับสนุ นอาหารกลางวัน
และรายการเงิ นอุ ดหนุ นส าหรับส่งเสริ มศัก ยภาพการจัดการศึ ก ษาท้องถิ่ น (ค่าใช้จ่ ายในการปรับปรุ ง
หลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ค่ า พัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ฯลฯ ) ให้แ ก้ไ ขไปตั้ ง จ่ า ยในหมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่ น ๆ โครงการสนั บสนุ นค่าใช้จ่ ายการบริหารสถานศึ กษาทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

-๘เป็ นต้น ไป ซึ่ ง เดิ ม ให้ต้ัง งบประมาณในหมวดรายจ่ า ยอื่ น ประเภทการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้จ่ า ยการบริ ห าร
สถานศึกษา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อา้ งถึง
ดังนั้ น เพื่อปฏิบัติให้เป็ นไปตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอคาแปรญัตติแก้ไขใน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2554 ตามรายการรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนที่ประชุมทราบ และกาหนดพิจารณาเป็ นรายข้อในวาระต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ ง พิ จ ารณาค าแปรญัต ติใ นร่ า งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ่า ย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
นายกิ ต ติ จิ ว ะสัน ติ ก าร ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ ฯ พิ จ ารณาค าแปรญัต ติ ใ น
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่ น พ.ศ.2547 ข้อ 49 และข้อ 50 จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 พิจารณาดังนี้ .รายการแก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ข้อที่ 1 ส่วนที่ 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
หน้า 1 - 1 ข. ด้านรายจ่าย
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ข้อความเดิม 127,466,630.- แก้ไขเป็ น
142,403,230.หมวดรายจ่ายอื่น
ข้อความเดิม 14,996,600.- แก้ไขเป็ น
60,000.มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไข ส่วนที่ 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 หน้า 1 – 1 ข. ด้านรายจ่าย
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 127,466,630.- แก้ไขเป็ น 142,403,230.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 4,996,600.- แก้ไขเป็ น 60,000.ข้อที่ 2 หน้า 1 - 6 2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย งบประมาณ ปี 2554
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 127,466,630.- แก้ไขเป็ น
142,403,230.6. หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 14,996,600.- แก้ไขเป็ น 60,000.มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไข หน้า 1 – 6 2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2554
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 127,466,630.- แก้ไขเป็ น
142,403,230.6. หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 14,996,600.- แก้ไขเป็ น 60,000.ข้อที่ 3 ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554 รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน แผนงานการศึกษา

-๙หน้า 3 - 15 2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 14,690,080.- แก้ไขเป็ น
28,393,280.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม
13,703,200.- แก้ไขเป็ น
3. งานระดับมัธยมศึกษา
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 47,000.- แก้ไขเป็ น 853,000.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 806,000.- แก้ไขเป็ น
4. งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 1,987,200.- แก้ไขเป็ น 2,414,600.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 427,400.- แก้ไขเป็ น รวม
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 18,872,080.- แก้ไขเป็ น 33,808,680.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 14,936,600.- แก้ไขเป็ น
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไข ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน แผนงานการศึกษา
หน้า 3 - 15 2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 14,690,080.- แก้ไขเป็ น
28,393,280.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม
13,703,200.- แก้ไขเป็ น
3. งานระดับมัธยมศึกษา
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 47,000.- แก้ไขเป็ น 853,000.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 806,000.- แก้ไขเป็ น
4. งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 1,987,200.- แก้ไขเป็ น 2,414,600.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 427,400.- แก้ไขเป็ น รวม
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 18,872,080.- แก้ไขเป็ น 33,808,680.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 14,936,600.- แก้ไขเป็ น
ข้อที่ 4 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่ วยงาน สานักการศึกษา
หน้า 3 - 79 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม ข้อความเดิม 16,628,600.แก้ไขเป็ น 19,635,600.หน้า 3 - 80 2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ ข้อความเดิม 14,235,000.- แก้ไขเป็ น
7,242,000.รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
ข้อความเดิม 13,465,000.- แก้ไขเป็ น 16,472,000.-

- ๑๐ หน้า 3 – 88 ข้อความเดิม 24. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 583,000.- บาท
แก้ไขเป็ น 24. สนับสนุ นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 3,007,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
1. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าหนังสือพิมพ์ประจาเดือนและ
วารสาร ตารา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผูร้ บั จ้าง
ทาการอย่างหนึ่ งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุ ภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิ ดชอบของผูร้ ั บจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งานระดับก่อนวัย เรี ยนและ
ประถมศึกษา)
3. ค่าใช้จ่ ายในการบริ หารจัดการศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ตั้งไว้ 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปางทั้ง 6 โรงเรียน ในการบริหารจัดการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยใช้โ รงเรีย นเป็ นฐาน อาทิ โครงการวันสาคัญต่ าง ๆ เช่ น วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูช า ฯลฯ
โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี โครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูต้ ามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
โครงการจัดกิ จ กรรมตามธรรมนู ญ โรงเรี ย น โครงการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การเดิ น ทางไกล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอน
รายชัว่ โมง-รายเดือน ค่าวุฒิบตั ร/เกียรติบตั ร ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของขวัญของ
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั สาหรับผูอ้ บรม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และ
เจ้าหน้าที่ และค่ าใช้จ่ ายอื่ น ๆ ที่ โรงเรี ยนจะบริ หารสถานศึ กษาให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรูข้ องผู ้ปกครอง ชุ มชน
ให้เป็ นการศึกษา ตลอดชีวิต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 60,000
บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร ในเรื่องการจัดทา
เครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทาคู่มือการดาเนิ นงาน และการประชุม สัมมนาอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึ กษา เช่ น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวั สดุสานักงาน ค่าจัดทาเอกสารต่างๆ
ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบตั ิ
ราชการของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิด Constructionism / Fun Find Focus / BBL (Brain Based Learning) ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปางทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดกิจกรรม Constructionism ใช้กระบวนการของ Constructionism และ Brain Based
Learning บูร ณาการในการจัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย น ได้แ ก่ การอบรมสร้า งสื่ อ อบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดนิ ทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า จั ด ท าเอกสารต่ า ง ๆ ค่ า จั ด ท าวุ ฒิ บั ต ร /เกี ย รติ บั ต ร ค่ า ตอบแทน

- ๑๑ การปฏิ บัติ งานนอกเวลาราชการ ค่า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ และค่า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โรงเรียนเทศบาล 4, 5 และ 7 ตั้งไว้
700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างครูผูส้ อนรายเดื อน/รายชัว่ โมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม
ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสงั คมศึกษา และครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือ /ตารา/
คู่ มื อ ครู วัส ดุ ก ารเรี ย นการสอน หนั ง สื อ เรี ย น ค่ า พั ฒ นาห้อ งเรี ย น /พิ เ ศษ เช่ น ห้อ งวิ ท ยาศาสตร์
ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ วัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผูส้ อน ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบตั ร ค่าสมนาคุ ณวิทยากร
ค่าจัดทาเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)
7. วัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ
กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนี ยว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียนการสอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้ อหรือจ้า งพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 50,000 บาท)
8. วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น
หลอดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ฟิ วส์ บัลลาส แอมป์ ขยายเสียง ไมค์ขนาดพกพา ถ่านชาร์ท แท่นชาร์ทถ่าน
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)
9. วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ไม้กวาด ถังน้ า น้ ายาเครื่องสุขภัณฑ์ แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทาความสะอาด ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับ
มัธยมศึกษา 12,000 บาท)
10. วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น
แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 60,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาท)
11. วัส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ห รื อ การแพทย์ ตั้ ง ไว้ 59,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า วัส ดุ
วิทยาศาสตร์ เครื่องเวชภัณฑ์ น้ ายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สาลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้ ายา
เคมีดบั เพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จาเป็ น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 50,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)
12. วัสดุ การเกษตร ตั้งไว้ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุ การเกษตร เช่น เมล็ด
พันธุ ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)
13. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุที่ใช้ในการ
เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฟิ ล์มถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กนั และสี ค่าล้างฟิ ล์ม
และอัดภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 16,000 บาท
และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)

- ๑๒ 14. วัสดุ เครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
15. วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
16. วัสดุ ดนตรี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึ กษาสังกัด
เทศบาลนครลาปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไข รายละเอียดรายจ่ายตามหน่ วยงาน สานักการศึกษา
หน้า 3 - 79 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม ข้อความเดิม 16,628,600.แก้ไขเป็ น 19,635,600.หน้า 3 - 80 2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ ข้อความเดิม 14,235,000.- แก้ไขเป็ น
17,242,000.รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
ข้อความเดิม 13,465,000.- แก้ไขเป็ น 16,472,000.หน้า 3 – 88 ข้อความเดิม 24. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 583,000.- บาท
แก้ไขเป็ น 24. สนับสนุ นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ตั้งไว้ 3,007,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ น
1.ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าหนังสือพิมพ์ประจาเดือนและวารสาร
ตารา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผูร้ บั จ้าง
ทาการอย่างหนึ่ งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุ ภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิ ดชอบของผูร้ ับจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งานระดับก่อนวัย เรี ยนและ
ประถมศึกษา)
3. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการศึ กษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน ตั้งไว้ 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปางทั้ง 6 โรงเรียน ในการบริหารจัดการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยใช้โ รงเรีย นเป็ นฐาน อาทิ โครงการวันสาคัญต่ าง ๆ เช่ น วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูช า ฯลฯ
โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี โครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูต้ ามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
โครงการจัดกิ จ กรรมตามธรรมนู ญ โรงเรี ย น โครงการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การเดิ น ทางไกล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอน
รายชัว่ โมง-รายเดือน ค่าวุฒิบตั ร/เกียรติบตั ร ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของขวัญของ
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั สาหรับผูอ้ บรม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และ
เจ้าหน้าที่ และค่ าใช้จ่ ายอื่ น ๆ ที่ โรงเรี ยนจะบริ หารสถานศึ กษาให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรูข้ องผู ้ปกครอง ชุ มชน
ให้เป็ นการศึกษา ตลอดชีวิต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ๑๓ 4.ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายการจัดประชุ มเชิ งปฏิบัติการ คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร ในเรื่ องการจัดท า
เครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทาคู่มือการดาเนิ นงาน และการประชุม สัมมนาอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึ กษา เช่ น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวั สดุสานักงาน ค่าจัดทาเอกสารต่างๆ
ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบตั ิ
ราชการของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
5.ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิด Constructionism / Fun Find Focus / BBL (Brain Based Learning) ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปางทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดกิจกรรม Constructionism ใช้กระบวนการของ Constructionism และ Brain Based
Learning บูร ณาการในการจัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย น ได้แ ก่ การอบรมสร้า งสื่ อ อบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดนิ ทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า จั ด ท าเอกสารต่ า ง ๆ ค่ า จั ด ท าวุ ฒิ บั ต ร /เกี ย รติ บั ต ร ค่ า ตอบแทน
การปฏิ บัติ งานนอกเวลาราชการ ค่า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ และค่า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
6.ค่ าใช้จ่ า ยในการพัฒ นาการศึ ก ษาภาคบัง คับ 9 ปี โรงเรี ย นเทศบาล 4, 5 และ 7 ตั้งไว้
700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างครูผูส้ อนรายเดื อน/รายชัว่ โมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม
ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสงั คมศึกษา และครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือ/ตารา
/คู่ มื อ ครู วัส ดุ ก ารเรี ย นการสอน หนั ง สื อ เรี ย น ค่ า พัฒ นาห้อ งเรี ย น/พิ เ ศษ เช่ น ห้อ งวิ ท ยาศาสตร์
ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ วัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผูส้ อน ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบตั ร ค่าสมนาคุ ณวิทยากร
ค่าจัดทาเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)
7.วัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ
กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนี ยว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียนการสอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้ อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 50,000 บาท)
8.วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น
หลอดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ฟิ วส์ บัลลาส แอมป์ ขยายเสียง ไมค์ขนาดพกพา ถ่านชาร์ท แท่นชาร์ทถ่าน
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)

- ๑๔ 9.วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ไม้กวาด ถังน้ า น้ ายาเครื่องสุขภัณฑ์ แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทาความสะอาด ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับ
มัธยมศึกษา 12,000 บาท)
10.วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น
แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 60,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาท)
11.วัส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ การแพทย์ ตั้ ง ไว้ 59,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า วัส ดุ
วิทยาศาสตร์ เครื่องเวชภัณฑ์ น้ ายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สาลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้ ายา
เคมีดบั เพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จาเป็ น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 50,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)
12.วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ ์
พืช ปุ๋ ย ดิ นปลูกพื ช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึ กษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)
13.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฟิ ล์มถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กนั และสี ค่าล้างฟิ ล์มและอัดภาพ
ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 16,000 บาท และงานระดับ
มัธยมศึกษา 9,000 บาท)
14.วัสดุ เครื่ องแต่ งกาย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่องแบบนั กเรีย น ค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
15.วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
16.วัสดุ ดนตรี ตั้ง ไว้ 50,000 บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าวัสดุ ด นตรี ให้แ ก่ ส ถานศึ ก ษาสังกัด
เทศบาลนครลาปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ข้อที่ 5 หน้า 3 – 88 ข้อความเดิม 24. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 583,000.- บาท
แก้ไขเป็ น
25. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 583,000.- บาท
ข้อความเดิม 25. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,000.- บาท
แก้ไขเป็ น 26. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
ตั้งไว้
2,000.- บาท
หน้า 3 – 91 ถึง 3 – 93 ข้อความเดิม 4. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 3,007,000.- บาท ตัดออก
ทั้งหมด

- ๑๕ หน้า 3 – 95 ข้อความเดิม 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 12,333,180.- บาท
2.1 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
46,700.- บาท
- รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ ตั้ ง ไว้
46,700 บาท
แก้ไขเป็ น 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 24,262,780.- บาท
2.1 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
11,976,300.- บาท
-รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ ตั้ ง ไว้
11,976,300.- บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไข
หน้า 3 – 88 ข้อความเดิม 24. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 583,000.- บาท
แก้ไขเป็ น
25. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 583,000.- บาท
ข้อความเดิม 25. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้
แก้ไขเป็ น 26. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้

2,000.- บาท
2,000.- บาท

หน้า 3 – 91 ถึง 3 – 93 ข้อความเดิม 4. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 3,007,000.- บาท ตัดออก
ทั้งหมด
หน้า 3 – 95 ข้อความเดิม 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 12,333,180.- บาท
2.1 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
46,700.- บาท
- รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ ตั้ ง ไว้
46,700 บาท
แก้ไขเป็ น 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 24,262,780.- บาท
2.1 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
11,976,300.- บาท
-รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ ตั้ ง ไว้
11,976,300.- บาท
ข้อที่ 6 เพิ่มข้อความต่อจาก หน้า 3 – 95 เป็ นข้อ 4 ในหน้า 3 – 96 ดังนี้
ข้อ 4. สนับสนุ นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 11,929,600 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 5,951,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุ บาล – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
และเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลาปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 5,551,000 บาท และงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 400,400 บาท)
2. ค่า ใช้จ่ ายในการปรับปรุ งหลัก สูต รสถานศึ ก ษา ตั้ง ไว้ 90,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาและปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ
สานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับครูในการ

- ๑๖ ระดมสมองจัดทาและปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึ กษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้อง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
3. ค่าใช้จ่ ายในการเชื่ อมต่ อ อิ น เตอร์เ น็ ต ความเร็ ว สูง ตั้งไว้ 43,200 บาท เพื่ อจ่ ายเป็ น
ค่าใช้จ่ ายในการเชื่ อมต่ อ อิ นเตอร์เ น็ ต ความเร็ ว สูง ค่า ใช้บริ ก ารอิ น เตอร์เน็ ต ค่ าสื่ อสารผ่ านดาวเที ย ม
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการใช้ระบบอิ นเตอร์เน็ ต และค่าใช้จ่ ายที่ เกี่ย วกับการบริก าร (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา)
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 618,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ครูอตั ราจ้าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง เข้ ารับ
การศึ ก ษา อบรม สั ม มนา เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ โดยจ่ า ยเป็ นค่ า ธรรมเนี ยม
ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (ใหม่) ตั้งไว้ 5,000,000
บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 5 โรงเรียน เพื่อซื้ ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน
ของโรงเรี ยน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ โดยใช้โ รงเรีย นเป็ นฐานในการฝึ ก อบรมครูผู ้สอน
นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน ตลอดจนให้พัฒนาผูเ้ รียนมี
โอกาสไปศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรูต้ ่ า ง ๆ ทั้ง ในและนอกสถานที่ เช่ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทาง ของวิ ท ยากร ค่ า ใช้จ่ า ยในการฝึ กอบรม ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ า อาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้างครูผูช้ ่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รบั การพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (เดิม) ตั้งไว้ 200,000
บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอานาจหน้าที่ ความรับผิ ดชอบในการจัดการศึ กษาของ
โรงเรี ยนเทศบาล 4 (บ้านเชี ย งราย) เพื่ อซื้ ออุปกรณ์ก ารเรีย น สื่ อการเรี ยนการสอนของโรงเรีย น และ
ค่าใช้จ่ ายในการจัดกิ จ กรรมต่ าง ๆ โดยใช้โ รงเรี ยน เป็ นฐานในการฝึ ก อบรมครูผู ้สอน นั ก เรี ย น จัดให้
โรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ทั้งในและ
นอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ กอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้าง
ครูผู ้ช่วย และค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้อง โดยจะเบิ ก จ่ายต่ อเมื่อได้รับการพิ จ ารณาจากกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนี ยมในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และค่า ใช้จ่า ยในการเดิ น ทาง
ไปราชการของหัว หน้า ศูน ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก และครูผู ้ดูแ ลเด็ ก เล็ ก ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
นครลาปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เพิ่มข้อความต่อจาก หน้า 3 – 95 เป็ นข้อ 4 ในหน้า 3 – 96
ดังนี้

- ๑๗ ข้อ 4. สนับสนุ นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 11,929,600 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
8. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 5,951,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุ บาล – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
และเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลาปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 5,551,000 บาท และงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 400,400 บาท)
9. ค่า ใช้จ่ ายในการปรับปรุ งหลัก สูต รสถานศึ ก ษา ตั้ง ไว้ 90,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาและปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ
สานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับครูในการ
ระดมสมองจัดทาและปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึ กษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
10. ค่าใช้จ่ ายในการเชื่ อมต่ อ อิ น เตอร์เ น็ ต ความเร็ ว สูง ตั้งไว้ 43,200 บาท เพื่ อจ่ ายเป็ น
ค่าใช้จ่ ายในการเชื่ อมต่ อ อิ นเตอร์เ น็ ต ความเร็ ว สูง ค่า ใช้บริ ก ารอิ น เตอร์เน็ ต ค่ าสื่ อสารผ่ านดาวเที ย ม
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการใช้ระบบอิ นเตอร์เน็ ต และค่าใช้จ่ ายที่ เกี่ย วกับการบริก าร (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา)
11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 618,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ครู อตั ราจ้าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง เข้ารับ
การศึ ก ษา อบรม สั ม มนา เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ โดยจ่ า ยเป็ นค่ า ธรรมเนี ยม
ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (ใหม่) ตั้งไว้ 5,000,000
บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 5 โรงเรียน เพื่ อซื้ ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน
ของโรงเรี ยน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ โดยใช้โ รงเรีย นเป็ นฐานในการฝึ ก อบรมครูผู ้สอน
นั ก เรี ยน จัดให้โ รงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรูข้ องนั ก เรีย น ผูป้ กครอง และชุ มชน ตลอดจนให้พัฒนาผู ้เรี ย น
มีโ อกาสไปศึ ก ษาแหล่งเรี ย นรูต้ ่ าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่ น ค่าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ
ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทาง ของวิ ท ยากร ค่ า ใช้จ่ า ยในการฝึ กอบรม ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ า อาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้างครูผูช้ ่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
โดยจะเบิ ก จ่ า ยต่ อ เมื่ อ ได้รับ การพิ จ ารณาจากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (เดิม) ตั้งไว้ 200,000
บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอานาจหน้าที่ ความรับผิ ดชอบในการจัดการศึ กษาของ
โรงเรี ยนเทศบาล 4 (บ้านเชี ย งราย) เพื่ อซื้ ออุปกรณ์ก ารเรีย น สื่ อการเรี ยนการสอนของโรงเรีย น และ
ค่าใช้จ่ ายในการจัดกิ จ กรรมต่ าง ๆ โดยใช้โ รงเรี ยน เป็ นฐานในการฝึ ก อบรมครูผู ้สอน นั ก เรี ย น จัดให้
โรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ทั้งในและ
นอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ กอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้าง

- ๑๘ ครูผูช้ ่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
14. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนี ยมในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และค่า ใช้จ่า ยในการเดิ น ทาง
ไปราชการของหัว หน้า ศูน ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก และครูผู ้ดูแ ลเด็ ก เล็ ก ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
นครลาปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ)
ข้อที่ 7 หน้า 3 – 96 ถึง 3 – 97 ข้อความเดิม 3. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม
11,929,600 บาท ตัดออกทั้งหมด
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไข ข้อที่ 7 หน้า 3 – 96 ถึง 3 – 97 ข้อความเดิม
3. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 11,929,600 บาท ตัดออกทั้งหมด
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาการเสนอร่างข้อบัญญัติ ( ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาการ
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- กาหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครลาปาง
และให้ส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ให้ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุ มสภาเทศบาล
นครลาปางพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ มีคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านใด
จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ขอปิ ดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 16.40 น.
วันที่ 21 สิงหาคม 2553 เริ่มประชุม 9.00 น.
เมื่อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแล้ว นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ได้ดาเนิ นการประชุมดังนี้

- ๑๙ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ จากการพิจารณาคาแปรญัตติใน
ร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ทางเจ้าหน้าที่ได้จดั ทารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตาม
เอกสารรายงานการประชุมที่แนบฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้อง ของการแปรญัตติและมติที่
ประชุม ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 กระผมในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จะทาหนั งสือรายงานผลการแปรญัตติ แ ละบันทึ กความเห็นของมติ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานให้ประธานสภาเทศบาลนครลาปางทราบ เพื่อให้ท่านได้จดั ส่งให้สมาชิก
สภาเทศบาลและผู ้ บ ริ ห ารทราบ ในการประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2553 ต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ดังกล่าว เพื่อรายงาน
และชี้ แจงข้อ สงสั ย ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ รายงานให้ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลฯ ทราบ และขอมอบให้
นายสันติ เขียวอุไร เลขานุ การคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็ นผูอ้ ่านรายงานการแปรญัตติฯ ต่อที่ประชุม
สภาเทศบาล
มติที่ประชุม รับทราบ ให้จดั ส่งรายงานการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ให้ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง พิจารณาดาเนิ นการจัดส่งให้สมาชิก
สภาเทศบาลและผูบ้ ริหารเทศบาล
มอบให้ นายสันติ เขียวอุไร เลขานุ การคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็ นผูอ้ ่านรายงาน
การแปรญัตติฯ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เลิกประชุม เวลา 11.00 น.
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง คณะกรรมการแปรญัตติ จึงนาเรียน
ในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2554 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
นครลาปางได้รบั ทราบ ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ทั้ ง หมดนี้ คื อ รายงานของ
คณะกรรมการแปรญัต ติ ใ นการพิ จ ารณาร่ า งเทศบัญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2554 ซึ่ งท่ า นนายกเทศมนตรี ฯ ได้เ สนอขอแปรญัตติ ไว้ ในวาระที่ ส องนี้ จะขอพิ จ ารณาตาม
ที่ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ พิจ ารณาแก้ไข ทั้งหมดมี 7 หัวข้อ รายละเอี ยดขอเชิญท่านเลขานุ การสภา
เทศบาลนครลาปาง ชี้ แจงให้ทราบ เชิญท่านเลขานุ การสภาเทศบาลนครลาปาง

- ๒๐ นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลาปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลาปาง ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ
ที่ ส อง ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยข้อบัง คับ การประชุ ม สภาท้อ งถิ่ น พ .ศ.2547 ข้อ 51
ได้กาหนดหลักการเอาไว้ว่า “ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะ ที่ มีการแปรญัตติหรือที่ คณะกรรมการ
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็ นอย่างอื่น” เมื่อสักครู่ที่ประชุมได้รบั ทราบ
คาแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
ของเทศบาลนครลาปางไปแล้วนั้น จากนี้ ผมจะให้ท่านประธานสภาได้พิจารณาเป็ นข้อๆ ตามที่ได้เรียนแจ้ง
ไปเมื่อสักครู่ ขอให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้ดูในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2554 หน้าที่
1-1 เป็ นต้นไป โดยรายละเอีย ดที่ คณะกรรมการฯ ได้แถลงไปเมื่อสักครู่น้ั น อยู่ในรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ลงวันที่ 20 หน้า 2 ผลปรากฏว่า คณะกรรมการฯ พิจารณาได้ลงมติ เป็ นเอกฉันท์ไม่มี
การสงวนความเห็ น ของคณะกรรการฯ ตลอดจนไม่ มี ก ารสงวนค าแปร จากนี้ ผมจึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ
ท่านประธานสภาได้นาปรึกษาในที่ ประชุ มสภาฯ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ในข้อที่มีการแปรญัตติฯ ต่อไป ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะขอมติในที่ประชุมสภาฯ
เป็ นข้อๆ ตามที่มีการแปรญัตติฯ ทั้งหมดมี 7 ข้อ ผมขอทาความเข้าใจกับสมาชิกสภาฯ ว่า กระผมจะถาม
มติ ที่ประชุมเป็ น 2 กรณี คือ เห็นชอบตามร่างเดิ ม หรือ เห็นชอบตามที่ ได้มีการแปรญัตติ หรือ ขอแก้ไข
ทั้งหมดจะมี 7 ข้อ ดังนี้ .ข้อที่ 1 ส่วนที่ 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
หน้า 1 - 1 ข. ด้านรายจ่าย
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ข้อความเดิม 127,466,630.- แก้ไขเป็ น
142,403,230.หมวดรายจ่ายอื่น
ข้อความเดิม 14,996,600.- แก้ไขเป็ น
60,000.ตามที่มกี ารแปรญัตติในข้อ 1 ของรายงานคณะกรรมการแปรญัตติฯ นั้น สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม
ร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือ (ไม่มี) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ขอแก้ไข ได้โปรดยกมือ (มี 15 เสียง
งดออกเสียง 4 เสียง)
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จานวน 15 เสียง ให้แก้ไข ส่วนที่ 1 คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 หน้า 1 – 1 ข. ด้านรายจ่าย
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 127,466,630.- แก้ไขเป็ น 142,403,230.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 4,996,600.- แก้ไขเป็ น 60,000.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป
ข้อที่ 2 หน้า 1 - 6 2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย งบประมาณ ปี 2554
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 127,466,630.- แก้ไขเป็ น
142,403,230.6. หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 14,996,600.- แก้ไขเป็ น 60,000.-

- ๒๑ ตามที่มกี ารแปรญัตติในข้อ 2 ของรายงานคณะกรรมการแปรญัตติฯ นั้น สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม
ร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือ (ไม่มี) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ขอแก้ไข ได้โปรดยกมือ (มี 15 เสียง
งดออกเสียง 4 เสียง)
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จานวน 15 เสียง เห็นชอบให้แก้ไข หน้า 1 – 6
2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย งบประมาณ ปี 2554
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 127,466,630.- แก้ไขเป็ น
142,403,230.6. หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 14,996,600.- แก้ไขเป็ น 60,000.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป
ข้อที่ 3 ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554 รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน แผนงานการศึกษา
หน้า 3 - 15 2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 14,690,080.- แก้ไขเป็ น
28,393,280.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม
13,703,200.- แก้ไขเป็ น 3. งานระดับมัธยมศึกษา
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 47,000.- แก้ไขเป็ น 853,000.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 806,000.- แก้ไขเป็ น 4. งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 1,987,200.- แก้ไขเป็ น 2,414,600.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 427,400.- แก้ไขเป็ น รวม
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 18,872,080.- แก้ไขเป็ น 33,808,680.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 14,936,600.- แก้ไขเป็ น
ตามที่มกี ารแปรญัตติในข้อ 3 ของรายงานคณะกรรมการแปรญัตติฯ นั้น สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม
ร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือ (ไม่มี) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ขอแก้ไข ได้โปรดยกมือ (มี 15 เสียง
งดออกเสียง 4 เสียง)
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จานวน 15 เสียง เห็นชอบให้แก้ไข ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายจ่ายจาแนก
ตามแผนงาน แผนงานการศึกษา
หน้า 3 - 15 2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 14,690,080.- แก้ไขเป็ น
28,393,280.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม
13,703,200.- แก้ไขเป็ น -

- ๒๒ 3. งานระดับมัธยมศึกษา
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 47,000.- แก้ไขเป็ น 853,000.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 806,000.- แก้ไขเป็ น 4. งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 1,987,200.- แก้ไขเป็ น 2,414,600.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 427,400.- แก้ไขเป็ น รวม
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อความเดิม 18,872,080.- แก้ไขเป็ น 33,808,680.หมวดรายจ่ายอื่น ข้อความเดิม 14,936,600.- แก้ไขเป็ น
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป
ข้อที่ 4 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่ วยงาน สานักการศึกษา
หน้า 3 - 79 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม ข้อความเดิม 16,628,600.แก้ไขเป็ น 19,635,600.หน้า 3 - 80 2.2 ค่ า ใช้ส อย ตั้ ง ไว้ ข้อ ความเดิ ม
14,235,000.- แก้ไ ขเป็ น
17,242,000.รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
ข้อความเดิม 13,465,000.- แก้ไขเป็ น 16,472,000.หน้า 3 – 88 ข้อความเดิม 24. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 583,000.- บาท
แก้ไขเป็ น 24. สนับสนุ นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ตั้งไว้ 3,007,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ น
1.ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าหนังสือพิมพ์ประจาเดื อนและวารสาร
ตารา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2.ค่ า จ้า งเหมาบริ ก าร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า จ้า งเหมาบริ ก าร ให้ผู ้รับ จ้า ง
ทาการอย่างหนึ่ งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุ ภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิ ดชอบของผูร้ ับจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งานระดับก่อนวัย เรี ยนและ
ประถมศึกษา)
3.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าใช้จ่ ายให้โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครล าปางทั้ง 6 โรงเรี ยน ในการบริ หารจัดการจัด กิ จ กรรม
ต่าง ๆ โดยใช้โ รงเรีย นเป็ นฐาน อาทิ โครงการวันสาคัญต่ าง ๆ เช่ น วันพ่อแห่ งชาติ วันวิสาขบูช า ฯลฯ
โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี โครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูต้ ามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
โครงการจัดกิ จ กรรมตามธรรมนู ญ โรงเรี ย น โครงการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การเดิ น ทางไกล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอน
รายชัว่ โมง-รายเดือน ค่าวุฒิบตั ร/เกียรติบตั ร ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของขวัญของ

- ๒๓ รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั สาหรับผูอ้ บรม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และ
เจ้าหน้าที่ และค่ าใช้จ่ ายอื่ น ๆ ที่ โรงเรี ยนจะบริ หารสถานศึ กษาให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรูข้ องผู ้ปกครอง ชุ มชน
ให้เป็ นการศึกษา ตลอดชีวิต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
4.ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายการจัดประชุ มเชิ งปฏิบัติการ คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร ในเรื่องการจัดท า
เครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทาคู่มือการดาเนิ นงาน และการประชุม สัมมนาอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสานักงาน ค่าจัดทาเอกสารต่าง ๆ
ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบตั ิ
ราชการของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
5.ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานปฏิรูปการศึ กษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Constructionism / Fun Find Focus / BBL (Brain Based Learning) ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปางทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดกิจกรรม Constructionism ใช้กระบวนการของ Constructionism และ Brain Based
Learning บูร ณาการในการจัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย น ได้แ ก่ การอบรมสร้า งสื่ อ อบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดนิ ทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า จั ด ท าเอกสารต่ า ง ๆ ค่ า จั ด ท าวุ ฒิ บั ต ร /เกี ย รติ บั ต ร ค่ า ตอบแทน
การปฏิ บัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ และค่าใช้จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
6.ค่ าใช้จ่ า ยในการพัฒ นาการศึ ก ษาภาคบัง คับ 9 ปี โรงเรี ย นเทศบาล 4, 5 และ 7 ตั้งไว้
700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างครูผูส้ อนรายเดื อน/รายชัว่ โมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม
ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสงั คมศึกษา และครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือ /ตารา/
คู่ มื อ ครู วัส ดุ ก ารเรี ย นการสอน หนั ง สื อ เรี ย น ค่ า พั ฒ นาห้อ งเรี ย น /พิ เ ศษ เช่ น ห้อ งวิ ท ยาศาสตร์
ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ วัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผูส้ อน ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบตั ร ค่าสมนาคุ ณวิทยากร
ค่าจัดทาเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)
7.วัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษ
ไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนี ยว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียนการสอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้ อหรื อจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึ กษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 50,000 บาท)

- ๒๔ 8.วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น
หลอดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ฟิ วส์ บัลลาส แอมป์ ขยายเสียง ไมค์ขนาดพกพา ถ่านชาร์ท แท่นชาร์ทถ่าน
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)
9.วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ไม้กวาด ถังน้ า น้ ายาเครื่องสุขภัณฑ์ แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทาความสะอาด ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับ
มัธยมศึกษา 12,000 บาท)
10.วัสดุ ก่ อสร้าง ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าวัสดุ อุปกรณ์ก่ อสร้างต่ าง ๆ เช่ น
แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 60,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาท)
11.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 59,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
เครื่องเวชภัณฑ์ น้ ายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สาลี ผ้าพันแผล ถุ งมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้ ายาเคมีดับเพลิง
และอุ ปกรณ์เครื่ องใช้อื่น ๆ ที่ จ าเป็ น (ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งานระดับก่ อนวัย เรี ย นและ
ประถมศึกษา 50,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)
12.วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุพ์ ืช
ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)
13.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฟิ ล์มถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กนั และสี ค่าล้างฟิ ล์มและอัดภาพ
ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 16,000 บาท และงานระดับ
มัธยมศึกษา 9,000 บาท)
14.วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุเครื่อง
แต่ งกายต่ าง ๆ ในการเรี ย นการสอนวิชานาฏศิ ลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
15.วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
16.วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครลาปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ตามที่มกี ารแปรญัตติในข้อ 4 ของรายงานคณะกรรมการแปรญัตติฯ นั้น สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม
ร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือ (ไม่มี) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ขอแก้ไข ได้โปรดยกมือ (มี 15 เสียง
งดออกเสียง 4 เสียง)
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบด้ว ยเสี ย งข้า งมาก จ านวน 15 เสี ย ง เห็ น ชอบให้แ ก้ไ ข
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่ วยงาน สานักการศึกษา

- ๒๕ หน้า 3 - 79 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม ข้อความเดิม 16,628,600.แก้ไขเป็ น 19,635,600.หน้า 3 - 80 2.2 ค่ า ใช้ส อย ตั้ ง ไว้ ข้อ ความเดิ ม
14,235,000.- แก้ไ ขเป็ น
17,242,000.รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
ข้อความเดิม 13,465,000.- แก้ไขเป็ น 16,472,000.หน้า 3 – 88 ข้อความเดิม 24. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 583,000.- บาท
แก้ไขเป็ น 24. สนับสนุ นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ตั้งไว้ 3,007,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ น
1.ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าหนังสือพิมพ์ประจาเดื อนและ
วารสาร ตารา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผูร้ บั จ้าง
ทาการอย่างหนึ่ งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุ ภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิ ดชอบของผูร้ ับจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งานระดับก่อนวัย เรี ยนและ
ประถมศึกษา)
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน ตั้งไว้ 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปางทั้ง 6 โรงเรียน ในการบริหารจัดการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยใช้โ รงเรีย นเป็ นฐาน อาทิ โครงการวันสาคัญต่ าง ๆ เช่ น วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูช า ฯลฯ
โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี โครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูต้ ามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
โครงการจัดกิ จ กรรมตามธรรมนู ญ โรงเรี ย น โครงการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การเดิ น ทางไกล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอน
รายชัว่ โมง-รายเดือน ค่าวุฒิบตั ร/เกียรติบตั ร ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของขวัญของ
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พกั สาหรับผูอ้ บรม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และ
เจ้าหน้าที่ และค่ าใช้จ่ ายอื่ น ๆ ที่ โรงเรี ยนจะบริ หารสถานศึ กษาให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรูข้ องผู ้ปกครอง ชุ มชน
ให้เป็ นการศึกษา ตลอดชีวิต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึ กษา ตั้งไว้ 60,000
บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร ในเรื่องการจัดทา
เครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทาคู่มือการดาเนิ นงาน และการประชุม สัมมนาอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึ กษา เช่ น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสานักงาน ค่าจัดทาเอกสารต่าง ๆ
ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบตั ิ

- ๒๖ ราชการของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
5.ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิด Constructionism / Fun Find Focus / BBL (Brain Based Learning) ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปางทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดกิจกรรม Constructionism ใช้กระบวนการของ Constructionism และ Brain Based
Learning บูร ณาการในการจัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย น ได้แ ก่ การอบรมสร้า งสื่ อ อบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดนิ ทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า จั ด ท าเอกสารต่ า ง ๆ ค่ า จั ด ท าวุ ฒิ บัต ร /เกี ย รติ บัต ร ค่ า ตอบแทน
การปฏิ บัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ และค่าใช้จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โรงเรียนเทศบาล 4, 5 และ 7 ตั้งไว้
700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างครูผูส้ อนรายเดื อน/รายชัว่ โมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม
ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสงั คมศึกษา และครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือ/ตารา
/คู่ มื อ ครู วัส ดุ ก ารเรี ย นการสอน หนั ง สื อ เรี ย น ค่ า พัฒ นาห้อ งเรี ย น/พิ เ ศษ เช่ น ห้อ งวิ ท ยาศาสตร์
ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ วัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผูส้ อน ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบตั ร ค่าสมนาคุ ณวิทยากร
ค่าจัดทาเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)
7.วัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ
กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนี ยว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียนการสอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้ อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 50,000 บาท)
8.วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น
หลอดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ฟิ วส์ บัลลาส แอมป์ ขยายเสียง ไมค์ขนาดพกพา ถ่านชาร์ท แท่นชาร์ทถ่าน
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)
9.วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ไม้กวาด ถังน้ า น้ ายาเครื่องสุขภัณฑ์ แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทาความสะอาด ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับ
มัธยมศึกษา 12,000 บาท)
10.วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น
แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 60,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาท)

- ๒๗ 11.วัส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ การแพทย์ ตั้ ง ไว้ 59,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า วัส ดุ
วิทยาศาสตร์ เครื่องเวชภัณฑ์ น้ ายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สาลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้ ายา
เคมีดบั เพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จาเป็ น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 50,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)
12.วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ ์
พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสีย ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)
13.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฟิ ล์มถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กนั และสี ค่าล้างฟิ ล์มและอัดภาพ
ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 16,000 บาท และงานระดับ
มัธยมศึกษา 9,000 บาท)
14.วัสดุ เครื่ องแต่ งกาย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่องแบบนั กเรีย น ค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
15.วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
16.วัสดุ ดนตรี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุ ดนตรีให้แก่สถานศึ กษาสังกัด
เทศบาลนครลาปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป
ข้อที่ 5 หน้า 3 – 88 ข้อความเดิม 24. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 583,000.- บาท
แก้ไขเป็ น
25. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 583,000.- บาท
ข้อความเดิม 25. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,000.- บาท
แก้ไขเป็ น 26. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
ตั้งไว้
2,000.- บาท
หน้า 3 – 91 ถึง 3 – 93 ข้อความเดิม 4. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 3,007,000.- บาท ตัดออก
ทั้งหมด
หน้า 3 – 95 ข้อความเดิม 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 12,333,180.- บาท
2.1 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
46,700.- บาท
- รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ ตั้ ง ไว้
46,700.- บาท
แก้ไขเป็ น 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 24,262,780.- บาท

- ๒๘ 2.1 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
11,976,300.- บาท
-รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ ตั้ ง ไว้
11,976,300.- บาท
ตามที่มกี ารแปรญัตติในข้อ 5 ของรายงานคณะกรรมการแปรญัตติฯ นั้น สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม
ร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือ (ไม่มี) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ขอแก้ไข ได้โปรดยกมือ (มี 15 เสียง
งดออกเสียง 4 เสียง)
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จานวน 15 เสียง เห็นชอบให้แก้ไข
หน้า 3 – 88 ข้อความเดิม 24. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 583,000.- บาท
แก้ไขเป็ น
25. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 583,000.- บาท

ข้อความเดิม 25. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้
แก้ไขเป็ น 26. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
ตั้งไว้

2,000.- บาท
2,000.- บาท

หน้า 3 – 91 ถึง 3 – 93 ข้อความเดิม 4. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 3,007,000.- บาท ตัดออก
ทั้งหมด
หน้า 3 – 95 ข้อความเดิม 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 12,333,180.- บาท
2.1 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
46,700.- บาท
- รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ ตั้ ง ไว้
46,700.- บาท
แก้ไขเป็ น 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 24,262,780.- บาท
2.1 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
11,976,300.- บาท
-รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ ตั้ ง ไว้
11,976,300.- บาท
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป
ข้อที่ 6 เพิ่มข้อความต่อจาก หน้า 3 – 95 เป็ นข้อ 4 ในหน้า 3 – 96 ดังนี้
ข้อ 6. สนับสนุ นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 11,929,600 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
1.ค่าอาหารกลางวันเด็ กนั กเรี ยน ตั้งไว้ 5,951,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุ บาล – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
และเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลาปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 5,551,000 บาท และงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 400,400 บาท)
2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาและปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ สานั กงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับครูในการระดมสมอง

- ๒๙ จัดทาและปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึ กษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึ กษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
3.ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ ตความเร็วสูง ตั้งไว้ 43,200 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการเชื่ อมต่ ออิ นเตอร์เน็ ตความเร็ วสูง ค่าใช้บริ การอิ นเตอร์เน็ ต ค่าสื่ อสารผ่ า นดาวเที ย ม ค่าใช้จ่ าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ ต และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการบริการ (ปรากฏในแผนงานการศึ กษา
งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา)
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 618,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการส่งผู ้บริ หารสถานศึ ก ษา ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง เข้ารับ
การศึ ก ษา อบรม สั ม มนา เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ โดยจ่ า ยเป็ นค่ า ธรรมเนี ยม
ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (ใหม่) ตั้งไว้ 5,000,000
บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 5 โรงเรียน เพื่ อซื้ ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน
ของโรงเรี ยน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ โดยใช้โ รงเรีย นเป็ นฐานในการฝึ ก อบรมครูผู ้สอน
นั ก เรี ยน จัดให้โ รงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรูข้ องนั ก เรีย น ผูป้ กครอง และชุ มชน ตลอดจนให้พัฒนาผู ้เรี ย น
มีโ อกาสไปศึ ก ษาแหล่งเรี ย นรูต้ ่ าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่ น ค่าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ
ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทาง ของวิ ท ยากร ค่ า ใช้จ่ า ยในการฝึ กอบรม ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ า อาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้างครูผูช้ ่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
โดยจะเบิ ก จ่ า ยต่ อ เมื่ อ ได้รับ การพิ จ ารณาจากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
6.ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน (เดิ ม ) ตั้ ง ไว้
200,000 บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายในการพัฒนาและกระจายอานาจหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบในการจัด
การศึ กษาของโรงเรี ยนเทศบาล 4 (บ้านเชีย งราย) เพื่ อซื้ ออุ ปกรณ์ก ารเรี ย น สื่ อการเรีย นการสอนของ
โรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียน เป็ นฐานในการฝึ กอบรมครูผูส้ อน นักเรียน
จัดให้โรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรูข้ องนั กเรียน ผู ้ ปกครอง ชุ มชน ตลอดจนการไปศึ กษาแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ
ทั้งในและนอกสถานที่ เช่ น ค่าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ ค่าใช้จ่ ายในการเดิ นทางของวิท ยากร
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าพาหนะ ค่าจ้างครูผูช้ ่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รบั การพิจารณาจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
7.ค่าใช้จ่ ายในการพัฒนาผู ้ดูแลเด็ ก ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายในการ
ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนี ยมในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และค่า ใช้จ่า ยในการเดิ น ทาง
ไปราชการของหัว หน้า ศูน ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก และครูผู ้ดูแ ลเด็ ก เล็ ก ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
นครลาปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ)

- ๓๐ ตามที่มกี ารแปรญัตติขอ้ 6 ของรายงานคณะกรรมการแปรญัตติฯ นั้น สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่าง
เดิม ขอได้โปรดยกมือ (ไม่มี) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ขอแก้ไข ได้โปรดยกมือ (มี 15 เสียง งด
ออกเสียง 4 เสียง)
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จานวน 15 เสียง เห็นชอบให้ เพิ่มข้อความ
ต่อจาก หน้า 3 – 95 เป็ นข้อ 4 ในหน้า 3 – 96 ดังนี้
ข้อ 4. สนับสนุ นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 11,929,600 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
1.ค่าอาหารกลางวันเด็ กนั กเรียน ตั้งไว้ 5,951,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุ บาล – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
และเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลาปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 5,551,000 บาท และงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 400,400 บาท)
2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาและปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ สานั กงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม สาหรับครูในการระดมสมอง
จัดทาและปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึ กษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึ กษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
3.ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ ตความเร็วสูง ตั้งไว้ 43,200 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการเชื่ อมต่ ออิ นเตอร์เน็ ตความเร็ วสูง ค่าใช้บริ การอิ นเตอร์เน็ ต ค่าสื่ อสารผ่ านดาวเที ย ม ค่าใช้จ่ าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ ต และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการบริการ (ปรากฏในแผนงานการศึ กษา
งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา)
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 618,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการส่งผู ้บริหารสถานศึ ก ษา ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง เข้ารับ
การศึ ก ษา อบรม สั ม มนา เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ โดยจ่ า ยเป็ นค่ า ธรรมเนี ยม
ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (ใหม่) ตั้งไว้ 5,000,000
บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 5 โรงเรียน เพื่อซื้ ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน
ของโรงเรี ยน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ โดยใช้โ รงเรีย นเป็ นฐานในการฝึ ก อบรมครูผู ้สอน
นั ก เรี ยน จัดให้โ รงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรูข้ องนั ก เรีย น ผูป้ กครอง และชุ มชน ตลอดจนให้พัฒนาผู ้เรี ย น
มีโ อกาสไปศึ ก ษาแหล่งเรี ย นรูต้ ่ าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่ น ค่าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ
ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทาง ของวิ ท ยากร ค่ า ใช้จ่ า ยในการฝึ กอบรม ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ า อาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้างครูผูช้ ่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
โดยจะเบิ ก จ่ า ยต่ อ เมื่ อ ได้รับ การพิ จ ารณาจากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ๓๑ 6.ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน (เดิ ม ) ตั้ ง ไว้
200,000 บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายในการพัฒนาและกระจายอานาจหน้าที่ ความรับผิ ดชอบในการจัด
การศึ กษาของโรงเรี ยนเทศบาล 4 (บ้านเชีย งราย) เพื่ อซื้ ออุ ปกรณ์ก ารเรี ย น สื่ อการเรีย นการสอนของ
โรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียน เป็ นฐานในการฝึ กอบรมครูผูส้ อน นักเรียน
จัดให้โรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรูข้ องนั กเรียน ผูป้ กครอง ชุ มชน ตลอดจนการไปศึ กษาแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ
ทั้งในและนอกสถานที่ เช่ น ค่าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ ค่าใช้จ่ ายในการเดิ นทางของวิท ยากร
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าพาหนะ ค่าจ้างครูผูช้ ่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รบั การพิจารณาจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
7.ค่าใช้จ่ ายในการพัฒนาผู ้ดูแลเด็ ก ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายในการ
ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนี ยมในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และค่า ใช้จ่า ยในการเดิ น ทาง
ไปราชการของหัว หน้า ศูน ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก และครูผู ้ดูแ ลเด็ ก เล็ ก ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
นครลาปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป
ข้อที่ 7 หน้า 3 – 96 ถึง 3 – 97 ข้อความเดิม 3. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม
11,929,600 บาท ตัดออกทั้งหมด
ตามที่มกี ารแปรญัตติในข้อ 7 ของรายงานคณะกรรมการแปรญัตติฯ นั้น สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม
ร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือ (ไม่มี) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ขอแก้ไข ได้โปรดยกมือ (มี 15 เสียง
งดออกเสียง 4 เสียง)
มติที่ป ระชุ ม มีม ติ เห็ นชอบด้วยเสี ย งข้างมาก จ านวน 15 เสี ย ง เห็ นชอบให้แ ก้ไ ข ข้อ ที่ 7
หน้า 3 – 96 ถึง 3 – 97 ข้อความเดิม 3. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 11,929,600 บาท ตัดออก
ทั้งหมด
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 52 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ในวาระที่สาม กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
ได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็ นข้อบัญญัติหรือไม่ ขอได้โปรดยกมือ มีผูเ้ ห็นชอบจานวน 15 เสียง งดออกเสียง
4 เสียง
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบด้ว ยเสี ย งข้า งมาก จ านวน 15 เสี ย ง ให้ต ราเป็ นเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง

- ๓๒ นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิ ญ ท่ า นนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครลาปางครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอบคุณครับท่านประธานสภา ผมฐานะ
ที่เป็ นผูแ้ ทนของคณะผูบ้ ริหาร และพนักงานเทศบาล รวมทั้งพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง
ขอขอบคุณท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติที่กรุณาได้ให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2554 จนกระทัง่ เสร็จสิ้ นเรียบร้อยเพื่อที่จะได้เสนอต่อท่านผูว้ ่าราชการ
จังหวัด เพื่ออนุ มตั ิใช้ในโอกาสต่อไป ต้องขออภัยเรื่องของการแปรญัตติ ในเรื่องที่ ทาให้เกิดความยุ่งยาก
เนื่ องจากกระบวนการหรือขั้นตอนในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ 1 กาลังดาเนิ นการอยู่น้ั น
ทางเทศบาลนครลาปางได้รับหนั งสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่ นให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ค่าใช้จ่ายของสานักการศึกษา ในหมวดรายจ่ายอื่นๆ ออกไปทั้งหมด และให้ต้งั เป็ นรายจ่ายใหม่ในประเภท
ค่ า ใช้ส อย และค่ า วัส ดุ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดมากมายจึ ง สร้า งความยุ่ ง ยาก แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ก็ ข อขอบคุ ณ
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ตลอดจนสมาชิก สภาเทศบาลฯ ทุ กท่าน ที่ กรุ ณารับไว้พิจ ารณาและให้ความ
เห็นชอบ อย่างไรก็ดีในการบริหารจัดการเทศบาลนครลาปางเพื่อแก้ไขปั ญหา เพื่อพัฒนา และเพื่อสร้าง
สังคม โดยร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 นี้ คณะผู ้บริ หาร และ
พนั ก งานเทศบาล จะใช้จ่ า ยด้ว ยความระมัด ระวัง เพื่ อ ที่ จ ะให้ย อดเงิ น แต่ ล ะยอดนั้ น ได้ใ ช้จ่ า ยอย่า งมี
ประสิทธิภาพ สิ่งใดที่สามารถประหยัด สามารถตัดลดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเงินมากขึ้ น งบประมาณ
ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาเราก็จะทาให้เกิดคุณภาพงานให้ดีที่สุด ขอขอบคุณทุกท่านครับ
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติเรื่องอื่นๆ
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะมีสมาชิ ก สภาฯ ท่ านใด
จะเสนอญัตติ อื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลขอกราบขอบคุ ณ
ท่านบุญทวี ฉิมพลี ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ท่านสื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน
ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี้ ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิ ดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 15.00 น.

.....................................................
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั )
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง

.............................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุ การสภาเทศบาลนครลาปาง

