
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมยัประชุมสามญั  สมยัที่ ๑  ครั้งท่ี ๑  ประจ  าปี  ๒๕๕๓ 

วนัจนัทรท์ี่ ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐.๓๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

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

รายนามผูเ้ขา้ประชุม 
 ๑.นายประสิทธ์ิ หรรษ์หิรญั ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 ๒.น.พ.วฒันา วานิชสุขสมบติั รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง

 ๓.นายจาตุรงค ์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๔.นายอนุกลู ศิริพนัธุ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๕.นายสมหมาย พงษ์ไพบลูย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๖.พนัตรีสระ สุยะใจ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๗.นายบุญทอง ใจมา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๘.นายพิทกัษ์ แสนชมภ ู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๙.นายกิตติ จิวะสนัติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
 ๑๐.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๑.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๒.รอ้ยเอกศกัด์ิชยั หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๓.นายสนัติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๔.นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๕.นางสุดารตัน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๖.นายจรญู เติงจนัต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๗.นายสุทศัน์ พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๘.นายวิบลูย ์ ฐานิสรากลู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๙.นายสุคนธ ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๒๐.พนัตรีวิชานนท ์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๒๑.นางสาวขตัติยา ส าเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๒๒.นายสมชาย ดงัควฒันา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๒๓.จ.ส.อ.สมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
 ๒๔.นางอวยพร พรรตันพิทกัษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 ๑.นายกิตติภมูิ นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 ๒.นายประเสริฐ บุพพณัหสมยั รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 ๓.นายสุรพล ตนัสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 ๔.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
 ๕.นายเกษม   แช่มชอ้ย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
 ๖. นายเฉลิม แกว้กระจ่าง รองปลดัเทศบาลนครล าปาง 

 ๗.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลดัเทศบาลนครล าปาง   
 ๘.นางจนัทรส์ม เสียงดี ผอ.ส านักการศึกษา   
 ๙.นายจ าเนียร ทองกระสนั ผอ.ส านักการช่าง 
 ๑๐.นางสาวสุนี อนงคศกัด์ิ ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 ๑๑.นายสวสัด์ิ แกว้กระจ่าง ผอ.ส่วนการโยธา 
 ๑๒.นายสุทธิพนัธ ์ รตันรงัสรรค ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล   
 ๑๓.นายเสนีย ์  วิไลจิตต ์ ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 

 ๑๔.นายไพศาล ลาภจรสัแสงโรจน์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
 ๑๕.นางยุพิน ตงัคธาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 ๑๖.นางประนอม สายโกสุม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
 ๑๗.นางทองสุข ชเูชิด รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 

 ๑๘.นายบรรยง เอ้ือนจิตร ์ หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 

 ๑๙.นางเอมอร ณ ล าปาง หวัหนา้ฝ่ายบริหารสาธารณสุข 

 ๒๐.นางสาวพฒันี เมอืงใจมา             หวัหนา้ฝ่ายกิจการสภา 

 ๒๑.นางเบญจวรรณ จินตนพงษ์พนัธุ ์ หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 ๒๒.นายสมพงษ์ การบุญ เจา้หนา้ท่ีรกัษาความสงบฯ 

 ๒๓.นายพิทกัษ์ สิงหเ์พ็ง เจา้หนา้ท่ีรกัษาความสงบฯ 

   
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 

 
นายจาตรุงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง   ท่านทั้งหลายท่ีเคารพครบั 

วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี

พุทธศักราช ๒๕๕๓   บดัน้ีสมาชิกไดเ้ขา้ประชุมครบองคป์ระชุม พรอ้มทั้งทางฝ่ายบริหาร หวัหน้า

ส่วนการงาน ตลอดจนผูน้ าชุมชนไดม้าพรอ้มแลว้ และได้เวลาตามก าหนดนัดหมายแลว้ คือ เวลา 

๑๐.๓๐ น.  ในการน้ีผมขอกราบเรียนเชิญ นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ไดข้ึ้ นมาท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมในครั้งน้ี ขอกราบเรียนเชิญครบั 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรือ่งที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

 นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   วนัน้ีสภาเทศบาลนคร

ล าปางไดเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามญั สมยัท่ี ๑  ครั้งท่ี  ๑ ประจ าปี

พุทธศักราช ๒๕๕๓  ในระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ือง ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ขอเชิญท่าน

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

 นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง    เรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค ์  

พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนท่ีท่านประธานในท่ีประชุมจะไดด้ าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระท่ี  ๑  ของการประชุมสภาในวนัน้ี  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาล 

นครล าปาง และหนังสือเทศบาลนครล าปาง เพ่ือเรียนแจง้ใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบ ดงัน้ี 

 

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจ าปี  ๒๕๕๓ 

........................................ 

 

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เร่ือง ก าหนดสมยัประชุมสามัญ ประจ าปี 

๒๕๕๒  และสมยัประชุมสามญั  สมยัแรก  ประจ าปี ๒๕๕๓  ลงวนัท่ี  ๑๗  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.๒๕๕๒ 

ไดก้ าหนดสมยัประชุมสามญั  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๓  มีก าหนด ๓๐ วนั  เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี   

๑ กุมภาพนัธ-์  ๒ มีนาคม  ๒๕๕๓   ดงัความแจง้แลว้น้ัน 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จึงประกาศ 

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัท่ี  ๑  ประจ าปี ๒๕๕๓  มีก าหนด  

๓๐ วนั  เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี ๑ กุมภาพนัธ ์– ๒ มีนาคม  ๒๕๕๓ 

 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรญั 

(นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรญั) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

และ 

หนังสือท่ี  ลป ๕๒๐๐๑/ ๘๕๗           ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

        ถนนฉตัรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 

 

                              ๑๘  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๓ 

 

เร่ือง มอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผูเ้สนอญตัติและช้ีแจงแทน 
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เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

อา้งถึง หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ท่ี ๑๕/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๓ 

 

  ตามหนังสืออา้งถึง สภาเทศบาลนครล าปาง  เชิญประชุมสมัยสามญั  สมยัท่ี  ๑ 

ประจ าปี  ๒๕๕๓  ในวนัจนัทรท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๓  เวลา ๑๐.๓๐ น.   ณ  หอ้งประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจง้แลว้น้ัน 

 

เพ่ือใหก้ารประชุมดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และอาศยัอ านาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๖ ข้าพเจ้าฯ  

ขอมอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีฯ  ท่ีรับผิดชอบส านักและกองเป็นผู ้แทนในการตอบกระทู ้ 

และเสนอญตัติต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี  

  

๑. นายกิตติภมูิ  นามวงค ์    รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง     

๒. นายประเสริฐ  บุพพณัหสมยั  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

๓. นายสุรพล  ตนัสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

๔. นายนรเศรษฐ  จิวะสนัติการ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

นิมิตร  จิวะสนัติการ 

(นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

กระผมมีขอ้เร่ืองดงัท่ีแจง้ใหท่ี้ประชุมไดท้ราบ จากน้ีไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ไดท้ าหนา้ท่ี 

ในการประชุมครั้งน้ีต่อไป ขอเรียนเชิญครบั 

 นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในนามสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอตอ้นรบัท่านส่ือมวลชน และคณะกรรมการชุมชน ท่ีไดใ้หเ้กียรติเขา้มาร่วมฟังการประชุม

สภาเทศบาลนครล าปางในครั้งน้ีดว้ยความยินดียิ่ง 

   

ระเบียบวาระที่  ๒  เรือ่ง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

          ๒.๑ รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมยัประชุมสามญั  

สมยัที่ ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจ  าปี  ๒๕๕๒  วนัที่  ๒๔  ธนัวาคม  ๒๕๕๒ 

นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระท่ี  ๒  ขอ้ท่ี 

๒.๑ เร่ือง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ 
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ประจ าปี  ๒๕๕๒  วนัท่ี  ๒๔  ธนัวาคม  ๒๕๕๒  จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือไม ่เชิญ คุณจาตุรงค์

พรหมศร ครบั 

นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนประธานสภาท่ีเคารพ 

และท่านสมาชิก กระผม นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เน่ืองจากรายงาน

การประชุมตามท่ีท่านประธานไดแ้จง้ใหท้ราบเมื่อสกัครู่ ในหน้าท่ี ๑๐ ประมาณย่อหน้าท่ี ๓ มีการ

พิมพข์อ้ความผิดพลาดอยู่ว่า “ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวีการงบประมาณองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ...”  แท้จริงแลว้เป็น “ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการ

งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ...” ผมต้องการให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือแกไ้ข 

ใหถู้กตอ้งดว้ยครบั  อีกส่วนหน่ึงคือ หนา้ท่ี ๒๙ ยอ่หนา้สดุทา้ย บรรทัดท่ี ๖ ความว่า “ระเบียบ มท. 

ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗” ท่ีจริงแลว้ตรงน้ีก็เป็นท่ีเขา้ใจกนัว่าย่อมาจาก 

“กระทรวงมหาดไทย” แต่ผมอยากจะใหพิ้มพใ์หช้ดัเจนเป็นค าเต็มวา่ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยขอ้บังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗”  และหน้าท่ี ๓๐ ย่อหน้าท่ี ๓ ก็เช่นกันครับ 

ท่านประธาน แกไ้ขเป็น “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย” และตกค าว่า “ดว้ย” ในขอ้ความ “ว่า

ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗” แกไ้ขเป็น “ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๗” ผมน าเรียนท่านประธานสภาพิจารณาแกไ้ขใหค้รบถว้นบริบรูณด์ว้ย ขอบคุณครบั 

นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ก็ขอใหท่้านสมาชิก 

ไดโ้ปรดแกไ้ขตามท่ีคุณจาตุรงคเ์สนอมาดว้ยครบั และจะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่

เชิญ คุณนพดล ผดุงพงษ์ ครบั 

นายนพดล  ผดุงพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนประธานท่ีเคารพ กระผม 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแกไ้ขรายงานการประชุมสภาฯ หนา้ท่ี ๔ 

ขอ้ ๑.๑  ขอ้ความท่ีท่านประธานสภาแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ “ผลจากการเลือกตั้ง คือ นายนภดล  

ผดุงพงษ ์ซ่ึงไดร้บัการบัรองผลการเลือกตั้ง” ตก “ร” ไปหน่ึงตวั แกไ้ขเป็น “ซ่ึงไดร้บัการรบัรอง

ผลการเลือกตั้ง” ขอแจง้ใหทุ้กท่านไดท้ราบดว้ยครบั 

นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกท่านใด 

ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่เชิญ พนัตรีสระ สุยะใจ ครบั 

พันตรีสระ  สุยะใจ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   เรียนประธานท่ีเคารพ กระผม  

พนัตรีสระ  สุยะใจ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแกไ้ขรายงานการประชุมสภาฯ หน้าท่ี ๒๙  

“ผูย้กมือ จ านวน ๕ ท่าน งดออกเสียงจ  านวน ๙ เสียง” แต่ในหน้าท่ี ๓๐ ในวงเล็บ เป็น “งดออก

เสียง จ  านวน ๑๐ เสียง” ไมท่ราบวา่อีก ๑ เสียงมาจากไหน น่าจะเป็น ๙ เสียงนะครบั ขอบคุณครบั 

นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกท่านใด 

ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขเพ่ิมเติม ผมจะขอมติในท่ีประชุม ในระเบียบวาระ 

ท่ี  ๒  ขอ้ท่ี ๒.๑ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๒  เมื่อวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 

ในรายงานการประชุมสภาฯ โปรดยกมือขึ้ น มีมติรบัรองเป็นเอกฉนัท ์
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 มตทิี่ประชุม มีมติใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมยัประชุมสามญั 

สมยัท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๒  วนัท่ี  ๒๔  ธนัวาคม  ๒๕๕๒ ดงัน้ี 

- หน้าท่ี ๔ ขอ้ ๑.๑  ขอ้ความ “ผลจากการเลือกตั้ง คือ นายนภดล  ผดุงพงษ์ ซ่ึงไดร้ับ 

การบัรองผลการเลือกตั้ง” แกไ้ขเป็น “ซ่ึงไดร้บัการรบัรองผลการเลือกตั้ง” 

- ในหน้าท่ี ๑๐ ย่อหน้าท่ี ๓  ข ้อความ “ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวี

การงบประมาณองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ...”  แกไ้ขเป็น “ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น...” 

- หน้าท่ี ๒๙ ย่อหน้าสดุทา้ย บรรทัดท่ี ๖ ขอ้ความว่า “ระเบียบ มท. ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการ

ประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗” แกไ้ขเป็น “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บังคับการ

ประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗” 

- หนา้ท่ี ๓๐ ยอ่หนา้ท่ี ๓  ขอ้ความ “ว่าขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗” แกไ้ข

เป็น “ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗” 

- หนา้ ๓๐ ขอ้ความ “(ผูย้กมือ จ านวน ๕ ท่าน งดออกเสียงจ  านวน ๑๐ เสียง)”  แกไ้ขเป็น 

“(ผูย้กมือ จ านวน ๕ ท่าน งดออกเสียง จ  านวน ๙ เสียง)”  

และท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมยัประชุม

สามญั สมยัท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๒  วนัท่ี  ๒๔  ธนัวาคม  ๒๕๕๒ 

 

ระเบียบวาระที่  ๓   ญัตติ เรื่อง ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ  าปี 

ระยะเวลา และวนัเริม่ตน้ประชุม  สมยัประชุมสามญั  สมยัที่ ๒  สมยัที่ ๓  และสมยั

ที่ ๔ ประจ  าปี ๒๕๕๓ และก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มตน้ประชุม สมัยประชุม

สามญัสมยัแรก ประจ  าปี  ๒๕๕๔ 

นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระท่ี  ๓   ญตัติ 

เร่ือง ก าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญัประจ าปี ระยะเวลา และวนัเร่ิมตน้ประชุม สมยัประชุมสามญั  

สมัยท่ี ๒ สมัยท่ี ๓ และสมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๕๓ และก าหนดระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุม  

สมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจ าปี  ๒๕๕๔ ขอเชิญท่านสมาชิก คุณกิตติ  จิวะสนัติการ ครบั 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ 

กระผมนายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมขออนุญาตเสนอระยะเวลา  

สมยัประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ประจ าปี ๒๕๕๓  และ ปี ๒๕๕๔ ดงัน้ี 

  สมยัประชุมสามญั  ประจ  าปี ๒๕๕๓ 

  สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๒  ประจ าปี ๒๕๕๓ มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วนั  เร่ิมตน้

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

  สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๓  ประจ าปี ๒๕๕๓  มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วนั  เร่ิมตน้

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

  สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๔  ประจ าปี ๒๕๕๓  มีก าหนดระยะเวลา  ๓๐ วนั  เร่ิมตน้

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑ – ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
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สมยัประชุมสามญั  สมยัแรก  ประจ  าปี  ๒๕๕๔ 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔  มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วนั  เร่ิมตน้

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  กุมภาพนัธ ์– ๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  ขอบคุณครบั 
นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ขอสมาชิกรบัรองตามท่ี 

คุณกิตติ เสนอ มีผู ้รับรองถูกตอ้ง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก 

ท่านใดเสนอเป็นอยา่งอ่ืนก็ขอมติท่ีประชุม   
มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนดจ านวนสมัยประชุม

สามญัประจ าปี ระยะเวลา และวนัเร่ิมตน้ประชุม สมยัประชุมสามญั  สมยัท่ี ๒ สมยัท่ี ๓ และสมยัท่ี ๔ 

ประจ าปี ๒๕๕๓ และก าหนดระยะเวลาและวนัเร่ิมตน้ประชุม สมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจ าปี  

๒๕๕๔ คือ 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๒  ประจ าปี ๒๕๕๓ มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วนั  เร่ิมตน้

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

  สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๓  ประจ าปี ๒๕๕๓  มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วนั  เร่ิมตน้

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

  สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๔  ประจ าปี ๒๕๕๓  มีก าหนดระยะเวลา  ๓๐ วนั  เร่ิมตน้

ตั้งแต่วนัท่ี  ๑ – ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

และสมยัประชุมสามัญ สมยัแรก สมยัท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔  มีก าหนดระยะเวลา  

๓๐ วนั  เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  กุมภาพนัธ ์– ๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่   ๔  ญัตติ  เรื่อง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

แผนงานบรหิารทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป (ส  านกัปลดัเทศบาล) 

นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ในระเบียบวาระท่ี  ๔ 

ญัตติ เร่ือง  ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (ส านักปลดัเทศบาล)  เชิญฝ่าย

บริหารครบั 

 นายสุรพล  ตนัสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล

นครล าปาง ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ กระผมนายสุรพล  ตนัสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง  ไดร้บัมอบหมายจาก นายนิมิตร  จิวะสนัติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ใหเ้สนอญตัติ 

 

ท่ี ลป ๕๒๐๐๑/๘๓๒           ส านักงานเทศบาลนครล าปาง 

             ถนนฉตัรไชย ล าปาง ๕๒๑๐๐ 

 

๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๓ 
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เร่ือง ขอเสนอญตัติ เร่ือง  ขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (ส านักปลดัเทศบาล) 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

  ขา้พเจา้  นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง  ขอเสนอญตัติ เร่ือง 

ขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร ์ตามหลกัการและเหตุผล ดงัน้ี 
 

หลกัการ 
 

  เพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบพกพา(Note book) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไ้ข

เพ่ิมเติมถึง พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ้ ๒๙ “การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง ท่ีท าใหล้กัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง

สถานท่ีก่อสรา้งใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน”  
 

เหตผุล 
 

  ดว้ยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร ์แบบพกพา (Note book)

ดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีไดร้บัอนุมติัตามเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ไปแลว้น้ัน ในหนา้  ๓-๖๐/๒  มีรายละเอียดของคุณลกัษณะขอ้ท่ี  ๑๑  เก่ียวกบัแบตเตอรร่ี์ท่ีมีขนาด 

๑๖ cells แต่เน่ืองจากขนาดของแบตเตอรร่ี์ท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาด ส าหรบัเคร่ืองคอมพิวเตอร ์   

แบบพกพา (Note book) ขนาดจอภาพ ๑๒.๑-๑๔ น้ิว  จะมีขนาดของแบตเตอรร่ี์ขนาดไม่น้อยกว่า 

๖ cells เท่าน้ัน  ซ่ึงไมต่รงกบัรายละเอียดคุณลกัษณะขอ้ท่ี ๑๑ ของครุภณัฑด์งักล่าว 
 

  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  จากเดมิ  รายละเอียดคุณลกัษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอรพ์กพา (Note Book)   

ขอ้ท่ี ๑๑  แบตเตอรร์ี่ไม่นอ้ยกว่า ๑๖ cells  

  แกไ้ขเป็น  รายละเอียดคุณลกัษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอรพ์กพา  (Note Book)     

ขอ้ท่ี ๑๑  แบตเตอรร์ี่ไม่นอ้ยกว่า  ๖ cells    
 

  ขอใหโ้ปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศนครล าปาง เพ่ือขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลง  

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามระเบียบฯ ต่อไป 
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ขอแสดงความนับถือ 
 

      (ลงช่ือ)         นิมิตร  จิวะสนัติการ        ผูเ้สนอ 

(นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

(ลงช่ือ)     สมหมาย  พงษ์ไพบลูย ์    ผูร้บัรอง  (ลงช่ือ)    นพดล  ผดุงพงษ์     ผูร้บัรอง 

          (นายสมหมาย  พงษ์ไพบลูย)์             (นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง              สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ญตัติ เร่ือง  ขอเสนอญตัติ 

เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  

แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (ส านักปลัดเทศบาล)  จะมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  

เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ก็ขอมติในท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการขอ

อนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงโปรดยกมือดว้ยครบั มติเป็นเอกฉนัท ์

 มตทิี่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (ส านัก

ปลดัเทศบาล) ในหน้า  ๓-๖๐/๒  จากเดิม  รายละเอียดคุณลกัษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอรพ์กพา 

(Note Book)  ขอ้ท่ี ๑๑  แบตเตอรร์ี่ไม่นอ้ยกว่า ๑๖ cells   แกไ้ขเป็น  รายละเอียดคุณลกัษณะ

ของเคร่ืองคอมพิวเตอรพ์กพา  (Note Book)  ขอ้ท่ี ๑๑  แบตเตอรร์ี่ไม่นอ้ยกว่า  ๖ cells    

 

ระเบียบวาระที่ ๕   ญตัตอิื่น ๆ   

นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระท่ี ๕ ญตัติ

อ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาได ้

รบัทราบ เร่ือง ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการออกแบบรายละเอียดการก่อสรา้งระบบ

ระบายน ้าและระบบรวมน ้าเสีย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียของเทศบาลนครล าปาง  เวลา 

๑๓.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมราชาวดี ชั้น ๔ อาคารส านักการช่าง-กองคลัง ส านักงานเทศบาลนคร

ล าปาง ก็ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอความคิดเห็นร่วมกนั และหลงัจากประชุมแลว้ ทางคุณสนัติ  

เขียวอุไร จะอธิบายเก่ียวกบัการใช ้ username และ password ท่ีไดร้บัเมื่อสกัครู่ใหท่้านสมาชิก 

ไดเ้ขา้ใจ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอญตัติอ่ืน ๆ อีกหรือไม ่ เชิญ นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบติั ครบั 

นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตัิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธาน

ท่ีเคารพ กระผม นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบติั  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เร่ืองน้ีคงเป็น

เร่ืองทัว่ไปมากกว่านะครบั เชา้วนัน้ี เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. บริเวณถนนเจริญประเทศฝั่งต าบล

เวียงเหนือ แม่บา้นเขาบอกว่ามีบอลลูนลอยอยู่บนฟ้าท าท่าจะตกลงมา ผมก็ออกไปดูปรากฏว่าเป็น

บอลลูนขนาดใหญ่พอสมควร ก็เลยสงสัยว่าเป็นการโฆษณาอะไรหรือไม่ ลงมาต า่พอสมควรแถว  

เชิงสะพานพฒันาภาคเหนือดา้นเขื่อนยาง ผมก็กลวัว่าจะตกลงหลงัคาบา้นใครหรือเปล่า พอผมไปถึง

ชาวบา้นก็บอกว่าตกลงมาเรียบรอ้ยแลว้ ผมเองก็ไม่ไดอ้ยู่ในท่ีเกิดเหตุเพราะใกลจ้ะถึงเวลา ๘.๐๐ น. 
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ตอ้งออกไปท างาน  น่ีก็เป็นขอ้คิดนิดหน่ึงวา่ในกรณีท่ีจะมีวตัถุลอยฟ้าดว้ยอะไรก็แลว้แต่ ผมก็ไม่ทราบ

ว่าเป็นลักษณะของการโฆษณาหรืออะไรก็ตาม น่าจะมีส่ วนราชการทั้งหลายหรือผู ้ท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบ ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของใคร  ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนไดร้บัทราบบา้ง เพราะเกรงว่าอาจจะไปตกลงบนหลงัคาบา้นของใคร จะท าใหเ้กิดอนัตราย

ขึ้ นมาไดบ้า้ง ผมไมท่ราบจริงๆ จึงน าเสนอเร่ืองน้ีแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เพ่ือท่ีจะมีท่านใดมีขอ้คิดเห็น

ก็บอกกล่าวกนัเป็นความรู ้ขอบคุณครบั 

นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอบคุณครับท่าน

นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบติั บอลลนูดงักล่าวน้ันตกลงบริเวณแบงคช์าติพอดี เมื่อเชา้น้ีผมก็เห็น

ครบั ก็ขอมอบเร่ืองดังกล่าวน้ีใหท้างฝ่ายผูบ้ริหารครบั  ในระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติอ่ืน ๆ  มีสมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่เมื่อไมม่ีผมขอปิดการประชุม 

 

 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐ น. 

 

 

 
.....................................................                 จาตุรงค ์ พรหมศร 

     (นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรญั)      (นายจาตุรงค ์ พรหมศร) 

  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง        เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 

 


