
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
สมยัประชุมสามญั  สมยัที่ 3  ครั้งท่ี  2  ประจ  าปี 2553 

วนัที่  27  สงิหาคม  2553  เวลา  13.30 น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
------------------------- 

รายนามผูเ้ขา้ประชุม 
 1.นายประสิทธ์ิ หรรษ์หิรญั ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
 2.นายจาตุรงค ์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
 3.นายอนุกลู ศิริพนัธุ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 4.นายสมหมาย พงษ์ไพบลูย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 5.พนัตรีสระ สุยะใจ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 6.นายพิทกัษ์ แสนชมภ ู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 7.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 8.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 9.รอ้ยเอกศกัด์ิชยั หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
 10.นายสนัติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 11.นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 12.นางสุดารตัน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 13.นายจรญู เติงจนัต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 14.นายสุทศัน์ พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 15.นายวิบลูย ์ ฐานิสรากลู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 16.นายสุคนธ ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 17.พนัตรีวิชานนท ์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 18.นางสาวขตัติยา ส าเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   
 19.นายสมชาย ดงัควฒันา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
 20.จ.ส.อ.สมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 21.นางอวยพร พรรตันพิทกัษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
 

ผูไ้ม่มาประชุม 
 1.น.พ.วฒันา วานิชสุขสมบติั รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง(ลากิจ) 
 2.นายกิตติ จิวะสนัติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง(ลากิจ) 
 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 1.นายนิมิตร จิวะสนัติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2.นายกิตติภมูิ นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 3.นายประเสริฐ บุพพณัหสมยั รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง   
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 4.นายนรเศรษฐ ์ จิวะสนัติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 6.นายกิตติพงศ ์ จิรเมธาธร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง  
 7.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
 8.นายเฉลิม แกว้กระจ่าง รองปลดัเทศบาลนครล าปาง 
 9.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลดัเทศบาลนครล าปาง 
 10.นางจนัทรส์ม เสียงดี ผอ.ส านักการศึกษา 

 11.นางรศัมีไขมุ่ก พรอ้มเพรียง ผอ.กองคลงั   
 12.นายพีระยศ วิรตัน์เกษ หวัหนา้ส านักปลดัเทศบาล 

 13.นางสาวรศัม์ิศา ไสยวงศ ์ (แทน)ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
 14.นางสาวสุนี อนงคณะศกัด์ิ ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 15.นายสวสัด์ิ แกว้กระจ่าง ผอ.ส่วนการโยธา 
 16.นางสาวอุษา สมคิด รอง ผอ.ส านักการศึกษา 
 17.นายไพศาล ลาภจรสัแสงโรจน์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
 18.นางสาวพฒันี เมืองใจมา             หวัหนา้ฝ่ายกิจการสภา 
 19.นางวรรณศรี อินทราชา หวัหนา้ฝ่ายแผนงานฯ 
 20.นางรุ่งทิพย ์ กุลโมรานนท ์ หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ ์
 21.นางเบญจวรรณ จินตนพงศพ์นัธุ ์ หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 22.นางพชันิดา สุวรรณจกัร นักวิชาการคลงั 7 ว. 
 23.นางศิริขวญั ไตรถาวร นักวิชาการคลงั 5 
 24.นายวิสิษฐ ์ ดวงแกว้ หวัหนา้ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  

ครั้งที่  2 ประจ  าปี 2553 

นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   วนัน้ีสภาเทศบาลนครล าปาง 

ไดเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3  ครั้งท่ี  2 ประจ าปีพุทธศกัราช 2553  

ในระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง ขอตอ้นรับ 

ท่านบุญทวี ฉิมพลี ทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง และแขกผู ้มีเกียรติ ส่ือมวลชนคณะกรรมการชุมชนท่ีไดใ้หเ้กียรติ

เขา้มาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งน้ีดว้ยความยินดียิ่ง ขอเชิญท่านเลขานุการสภา

เทศบาลฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

 นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล

นครล าปาง ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร  

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนท่ีท่านประธานในท่ีประชุมจะไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระท่ี  1  ของการประชุมสภาในวนัน้ี  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครล าปาง  
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ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมยัประชุมสามญั 
สมยัที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ  าปี  2553 

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

 

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง  เร่ือง ก าหนดสมยัประชุมสามญั ประจ าปี 2553  
และสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจ าปี 2554 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2553 ไดก้ าหนดสมยัประชุม

สามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2553  มีก าหนด 30 วัน  เร่ิมต้นตั้งแต่วันท่ี 1-30 สิงหาคม พ.ศ.2553 
รายละเอียดความแจง้แลว้น้ัน 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ.2552 จึงประกาศใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมยัประชุมสามญั 

สมยัท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2553 ในวนัศุกรท่ี์  27  สิงหาคม  2553 
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 
 

ประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรญั 

(นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรญั) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

ระเบียบวาระที ่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางสมยัประชุม

สามญัสมยัที่ 3  ครั้งที ่2  ประจ  าปี 2553 วนัที่  16  สิงหาคม  2553(ขอรบัรองคราวตอ่ไป) 
 

นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ในระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรบัรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัท่ี  3  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2553  
วนัท่ี  16  สิงหาคม  2553 ท่ีผ่านมา ขอรบัรองรายงานการประชุมฯ ในคราวต่อไป 
 มตทิี่ประชุม รบัทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 3  ญตัต ิ เรื่อง ขอรบัความเห็นชอบรา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย

ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ของเทศบาลนครล าปาง  อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวัดล าปาง  

วาระท่ี  2  และวาระที่  3 
 

นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ  เร่ือง 

ขอรบัความเห็นชอบร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ของเทศบาล

นครล าปาง  อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  ในวาระที่สอง ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  เชิญคุณสนัติ  เขียวอุไร 
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นายสนัต ิ เขียวอุไร   สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม 
นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไดร้ับมอบหมายจากประธานคณะ

กรรมการฯ ใหเ้ป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ จึงขออนุญาตท่านประธานสภารายงาน

ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการฯ ต่อท่านประธานสภา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
ตามท่ีสภาเทศบาลนครล าปางไดม้ีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติของ 

สภาเทศบาลนครล าปาง  กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2554 ประกอบดว้ย   
1.นายกิตติ  จิวะสนัติการ ประธานคณะกรรมการ 

2.นายนพดล  ผดุงพงษ์ กรรมการ 

3.นายพิทกัษ์  แสนชมภ ู กรรมการ 

4.จ่าสิบเอกสมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์ กรรมการ 

5.นายสนัติ  เขียวอุไร กรรมการ และเลขานุการ 
ไดก้ าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญตัติต่อคณะกรรมการฯ จ านวน 5 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 17-21 

สิงหาคม 2553 ไปแลว้น้ัน  บัดน้ีคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบตามระยะเวลา โดยมีผลการ

ด าเนินงานตามรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการฯ ดงัน้ี 
 

วนัที่  17  สิงหาคม  2553  เริ่มประชุม  8.30  น. 
           เมื่อคณะกรรมการฯ มาพรอ้มแลว้  นายกิตติ  จิวะสนัติการ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ไดด้ าเนินการประชุมดงัน้ี 
      ตรวจร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยคณะกรรมการฯ    
ไดท้ าการตรวจร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ดงัน้ี.- 
ส่วนที่   1      ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2554 
  งบประมาณหนา้ท่ี 1-1 ถึง หนา้ท่ี 1-20  
ส่วนที่  2      ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2554 

บนัทึกหลกัการและเหตุผล  หนา้ท่ี 2-1 ถึง หนา้ 2-4 

ส่วนที่  3      
1.รายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2554    

หนา้ท่ี 3-1 ถึง หนา้ท่ี 3-4   และหนา้ท่ี 3-5 ถึง หนา้ท่ี 3-38  
ประมาณการรายรบั 

  รายจ่ายตามแผนงาน 
  •  ดา้นบริหารทัว่ไป 
   -แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   -แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
  •  ดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
   -แผนงานการศึกษา 
   - แผนงานสาธารณสุข 
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   - แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
   - แผนงานเคหะและชุมชน 
   - แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
   - แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
  •  ดา้นการเศรษฐกิจ 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   - แผนงานการพาณิชย ์
  •  ดา้นการด าเนินงานอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง  หนา้ท่ี 3- 39 ถึงหนา้ท่ี 3 - 43 
  

ส่วนท่ี  3  รายละเอียดรายจ่าย จ่ายตามหน่วยงาน 
 -  ส  านกัปลดัเทศบาล หนา้ที่ 3-44 ถึง หนา้ที่ 3-61   

 -สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร หนา้ที่ 4-22 ถึง หนา้ที่ 4-42 
เวลา  10.00 – 12.00 น.  รายละเอียดตามหน่วยงาน  ส่วนท่ี 3  ของส านักปลดัเทศบาล   

ตั้งไว ้  47,098,070 บาท  และส่วนท่ี 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2554 ตั้งไว ้3,107,204 บาท โดยมี นายพีระยศ วิรตัน์เกษ หวัหน้าส านักปลดัเทศบาล  

เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหก้บัคณะกรรมการแปรญตัติ

รบัทราบ    
  -  กองวิชาการและแผนงาน หนา้ที่ 3-62 ถึง หนา้ที่ 3-70 

เวลา  13.00 – 14.00 น. รายละเอียดตามหน่วยงาน  ส่วนท่ี 3  ของกองวิชาการ 
และแผนงาน  งบประมาณตั้งไว ้  12,814,540 บาท  โดยมี นายประสงค ์ เรือนสอน ผูอ้ านวยการ 

กองวิชาการและแผนงาน  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ใหก้บัคณะกรรมการแปรญตัติรบัทราบ    
  -กองคลงั หนา้ที่ 3-71 ถึง หนา้ที่ 3-77 

เวลา  14.00-15.45 น. รายละเอียดตามหน่วยงาน  ส่วนท่ี  3  ของกองคลงังบประมาณ 
ตั้งไว ้ 23,250,850  บาท  โดยมี เจา้หน้าท่ีจากกองคลงั เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ใหก้บัคณะกรรมการแปรญตัติรบัทราบ    
และเวลา 16.00 น. ไดร้ับหนังสือเสนอค าแปรญัตติ จากนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ตามหนังสือ ท่ี ลป 52002/3810  ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553  เร่ือง  ขอเสนอค าแปรญัตติในร่าง 

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ซ่ึงคณะกรรมการแปรญตัติไดร้บัเร่ืองไว ้

พิจารณา 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ตรวจร่างรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2554   จนถึงเวลา 16.30  น. ไม่ปรากฏว่าผูบ้ริหารเทศบาล หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญตัติเพ่ิมอีก 

เลิกประชุมเวลา   16.40  น. 
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วนัที่  18  สิงหาคม  2553  เริ่มประชุม  08.30  น. 
            เมื่อคณะกรรมการฯ มาพรอ้มแลว้  นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานคณะกรรมการ 

แปรญตัติฯ ไดด้ าเนินการประชุมดงัน้ี 
      ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554  โดย 

คณะกรรมการฯ   ไดท้ าการตรวจร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554  

ดงัน้ี.- 
  ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายตามหน่วยงาน 
  -ส านกัการศึกษา หนา้ที่ 3-78 ถึง หนา้ที่ 3-107 

เวลา  9.00 – 12.00 น. รายละเอียดตามหน่วยงาน  ส่วนท่ี 3  ของส านักการศึกษา
งบประมาณตั้งไว ้  70,336,980  บาท โดยมี นางจนัทร์สม  เสียงดี  ผูอ้ านวยการส านักการศึกษา   

เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ใหก้บัคณะกรรมการแปรญตัติ

รบัทราบ    
  -  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม หนา้ที่ 3-108 ถึง หนา้ที่ 3-119 

เวลา  13.00 – 15.00 น. รายละเอียดตามหน่วยงาน  ส่วนท่ี 3  ของกองสาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดลอ้ม  งบประมาณตั้งไว  ้  71,251,460  บาท โดยมี นายพงคก์ร  รตันประเวศน์ ผูอ้ านวยการ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นผู ้ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2554 ใหก้บัคณะกรรมการแปรญตัติรบัทราบ    
  - กองสวสัดิการสงัคม หนา้ที่ 3-120 ถึง หนา้ที่ 3-130 

เวลา  15.00 – 16.00 น. รายละเอียดตามหน่วยงาน  ส่วนท่ี 3  ของกองสวสัดิการสงัคม   
งบประมาณตั้งไว ้  9,422,690  บาท โดยมี นางสาวสุนีย ์ อนงคศกัด์ิ  ผูอ้ านวยการกองสวสัดิการสงัคม  
เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ใหก้บัคณะกรรมการแปรญตัติ

รบัทราบ    
   คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ตรวจร่างรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2554   จนถึงเวลา 16.30  น. ไม่ปรากฏว่าผูบ้ริหารเทศบาล หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญตัติเพ่ิมแต่อยา่งใด 

เลิกประชุมเวลา   16.40  น. 
 

วนัที่  19  สิงหาคม  2553  เริ่มประชุม  08.30 น. 
            เมื่อคณะกรรมการฯ มาพรอ้มแลว้  นายกิตติ  จิวะสนัติการ  ประธานคณะกรรมการแปร

ญตัติฯ ไดด้ าเนินการประชุมดงัน้ี 
       ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยคณะ
กรรมการฯ   ไดท้ าการตรวจร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ดงัน้ี.- 
  ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายตามหน่วยงาน  
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  - ส  านกัการช่าง หนา้ที่ 3-131 ถึง หนา้ที่ 3-145 

เวลา  9.00 – 12.00 น. รายละเอียดตามหน่วยงาน  ส่วนท่ี 3  ของส านักการช่าง
งบประมาณตั้งไว ้  92,471,720  บาท โดยมี นายจ าเนียร  ทองกระสนั  ผูอ้ านวยการส านักการช่าง   

เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ใหก้บัคณะกรรมการแปรญตัติ

รบัทราบ    
  - สถานธนานุบาล ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2554  หนา้ที่ 4-1 ถึง หนา้ที่ 4-21 
เวลา  13.00 – 14.30 น. รายละเอียดตามหน่วยงาน  ส่วนท่ี 4  งบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการสถานธนานุบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมี นายเสนีย์  วิไลจิตต์ ผู ้จัดการ 

สถานธนานุบาล เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2554 ใหก้ับ

คณะกรรมการแปรญตัติรบัทราบ    
  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ตรวจร่างรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2554   จนถึงเวลา 16.30  น. ไม่ปรากฏว่าผูบ้ริหารเทศบาล หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญตัติเพ่ิมแต่อยา่งใด 

เลิกประชุมเวลา   16.40  น. 
 

วนัที่  20  สิงหาคม  2553  เริ่มประชุม  14.00  น. 
            เมื่อคณะกรรมการฯ มาพรอ้มแลว้  นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานคณะกรรมการ 

แปรญตัติฯ ไดด้ าเนินการประชุมดงัน้ี 
  ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

       นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ   ตามท่ีคณะกรรมการฯ 
ไดร้ับหนังสือเสนอค าแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

จาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ตามหนังสือท่ี ลป 52002/3810 ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2553 เร่ือง  
ขอเสนอค าแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554  โดยมี

รายละเอียดค าแปรญตัติพรอ้มเหตุผลน าเรียนต่อคณะกรรมการแปรญตัติฯ  ดงัน้ี.- 

เรียน   ประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติัฯ 
  ขา้พเจา้ นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอค าแปรญัตติ

เน่ืองจากมีการแกไ้ขในร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดว้ยเหตุผล

ได้รับหนังสือจากจังหวัดล าปาง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลป 0037.3/ว 3150 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2553  

เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรบัเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษา ประจ าปี 2554 

แจง้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีตั้งงบประมาณรายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั

และรายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทอ้งถ่ิน (ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ) ให้แก้ไขไปตั้งจ่ายในหมวด

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืน ๆ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษาทั้งน้ี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2554  
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เป็นต้นไป ซ่ึงเดิมใหต้ั้งงบประมาณในหมวดรายจ่ายอ่ืน ประเภทการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร

สถานศึกษา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือท่ีอา้งถึง  
ดังน้ัน  เพ่ือปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหนังสือดังกล่าวขา้งตน้ จึงขอเสนอค าแปรญัตติแกไ้ขใน 

ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2554  ตามรายการรายละเอียดท่ีแนบมาพรอ้มน้ี 
จึงเรียนท่ีประชุมทราบ  และก าหนดพิจารณาเป็นรายขอ้ในวาระต่อไป 

  ที่ประชุม   รบัทราบ 
 ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง พิจารณาค าแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

    นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ    พิจารณาค าแปรญัตติใน 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547  ขอ้ 49 และขอ้ 50  จึงขอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการ 

แปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  พิจารณาดงัน้ี.- 

           รายการแกไ้ขร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ขอ้ที่  1  ส่วนท่ี 1  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

หนา้ 1 - 1 ข. ดา้นรายจ่าย    
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ขอ้ความเดิม   127,466,630.-    แกไ้ขเป็น  

142,403,230.-  
 หมวดรายจ่ายอ่ืน       ขอ้ความเดิม     14,996,600.-    แกไ้ขเป็น 60,000.- 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบใหแ้กไ้ข  ส่วนท่ี 1  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 หนา้ 1 – 1  ข. ดา้นรายจ่าย   
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ขอ้ความเดิม   127,466,630.- แกไ้ขเป็น 142,403,230.-   
หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม    4,996,600.-    แกไ้ขเป็น 60,000.- 

 

 ขอ้ที่  2     หนา้ 1 - 6 2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย งบประมาณ ปี 2554 

 4. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม   127,466,630.-   แกไ้ขเป็น 

142,403,230.-   
 6. หมวดรายจ่ายอ่ืน ขอ้ความเดิม    14,996,600.-    แกไ้ขเป็น 60,000.-  

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบใหแ้กไ้ข หนา้ 1 – 6  2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย งบประมาณ  
ปี 2554 

 4. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม   127,466,630.-   แกไ้ขเป็น 

142,403,230.-   
 6. หมวดรายจ่ายอ่ืน ขอ้ความเดิม    14,996,600.-    แกไ้ขเป็น 60,000.-  
 

ขอ้ที่  3  ส่วนท่ี 3  รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554  รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน แผนงานการศึกษา 
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หนา้ 3 - 15 2. งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   
          หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม 14,690,080.-     แกไ้ขเป็น
 28,393,280.- 

          หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม       13,703,200.-   แกไ้ขเป็น   - 

   3. งานระดบัมธัยมศึกษา                                 
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม   47,000.-   แกไ้ขเป็น    853,000.- 

หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม   806,000.-  แกไ้ขเป็น  - 
         4. งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั   

          หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม  1,987,200.- แกไ้ขเป็น  2,414,600.-   
          หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม   427,400.-   แกไ้ขเป็น   -  

    รวม 

          หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม  18,872,080.- แกไ้ขเป็น   33,808,680.- 

          หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม   14,936,600.-   แกไ้ขเป็น        -  
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบใหแ้กไ้ข  ส่วนท่ี 3  รายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน แผนงานการศึกษา 

หนา้ 3 - 15 2. งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   
          หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม   14,690,080.-     แกไ้ขเป็น
 28,393,280.- 

          หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม       13,703,200.-   แกไ้ขเป็น   - 

   3. งานระดบัมธัยมศึกษา                                 
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม   47,000.-   แกไ้ขเป็น    853,000.- 

หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม   806,000.-  แกไ้ขเป็น   - 
         4. งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั   

          หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม  1,987,200.- แกไ้ขเป็น  2,414,600.-   
          หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม   427,400.-   แกไ้ขเป็น   -  

    รวม 

          หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม  18,872,080.- แกไ้ขเป็น   33,808,680.- 

          หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม   14,936,600.-   แกไ้ขเป็น        -  
 

 ขอ้ที่  4 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ส านักการศึกษา 
หนา้ 3 - 79 2. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ตั้งไวร้วม  ขอ้ความเดิม 16,628,600.-   

แกไ้ขเป็น  19,635,600.- 
หนา้ 3 - 80 2.2 ค่าใชส้อย  ตั้งไว ้   ขอ้ความเดิม  14,235,000.-  แกไ้ขเป็น 

7,242,000.-  
 -  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว ้

       ขอ้ความเดิม  13,465,000.-   แกไ้ขเป็น   16,472,000.- 
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หนา้ 3 – 88   ขอ้ความเดิม   24. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว ้  583,000.-  บาท 
แกไ้ขเป็น   24. สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว ้  3,007,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

1. ค่ารบัวารสาร  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพป์ระจ าเดือนและ

วารสาร  ต ารา  คู่มือ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือคอมพิวเตอร ์ ใหแ้ก่โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
2. ค่าจา้งเหมาบริการ  ตั้งไว ้ 60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ ใหผู้ร้บัจา้ง          

ท าการอย่างหน่ึงอย่างใด  ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  ครุภัณฑห์รือส่ิงก่อสรา้งอย่างใด  

และอยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ับจา้ง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 
3. ค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว ้1,200,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใหโ้รงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปางทั้ง 6 โรงเรียน ในการบริหารจดัการจดักิจกรรม 

ต่าง ๆ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวนัส าคัญต่าง ๆ เช่น วนัพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ 

โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจดักิจกรรม 4 เหล่า โครงการเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสือ-เนตรนารี โครงการ

ทศันศึกษาแหล่งเรียนรูต้ามสถานท่ีต่าง ๆ โครงการเขา้ค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

โครงการจัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกล 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวสัดุเคร่ืองบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจา้งสอน

รายชัว่โมง-รายเดือน ค่าวุฒิบตัร/เกียรติบตัร  ค่าดอกไมต้กแต่งสถานท่ี  ค่าดอกไม ้ธูป เทียน  ค่าของขวญัของ

รางวลั ค่าวสัดุอุปกรณ ์ ค่าใชจ้่ายในการตกแต่งสถานท่ี  ค่าเช่าท่ีพกัส าหรบัผูอ้บรม  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และ

เจา้หน้าท่ี  และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนจะบริหารสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูข้องผู ้ปกครอง ชุมชน  

ใหเ้ป็นการศึกษา   ตลอดชีวิต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
4. ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานประเมินผลและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ตั้งไว ้60,000 

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ คณะกรรมการประเมินผลหลกัสูตร  ในเร่ืองการจดัท า

เคร่ืองมือการประเมินหลกัสูตรและจดัท าคู่มือการด าเนินงาน และการประชุม สมัมนาอบรมเชิงปฏิบติัการ 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานท่ี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจดัท าเอกสารต่างๆ 

ประกอบการวดัผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางมาปฏิบติั

ราชการของวิทยากร และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา) 

5. ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน

ตามแนวคิด Constructionism / Fun Find Focus / BBL (Brain Based Learning)  ของโรงเรียนในสงักดั
เทศบาลนครล าปางทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว ้270,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าพฒันาบุคลากรในโรงเรียนใหเ้กิด

ความรูค้วามเขา้ใจในการจดักิจกรรม Constructionism ใชก้ระบวนการของ Constructionism และ Brain Based 
Learning บูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน ได้แก่ การอบรมสรา้งส่ือ อบรมการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์จดันิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนเขา้ค่ายวิชาการ กิจกรรมทศันศึกษาดูงาน

ของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานท่ี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวญั 

ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดท าวุฒิบัตร /เกียรติบัตร ค่าตอบแทน 
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การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

6. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี โรงเรียนเทศบาล 4, 5 และ 7  ตั้งไว ้

700,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งครูผูส้อนรายเดือน/รายชัว่โมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม                 

ครภูาษาไทย ครคูณิตศาสตร ์ครวูิทยาศาสตร ์ครสูงัคมศึกษา และครูภาษาองักฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือ/ต ารา/

คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน หนังสือเรียน ค่าพัฒนาห้องเรียน /พิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร ์ 

หอ้งคหกรรม หอ้งศิลปะ หอ้งโสตศึกษา ฯลฯ วสัดุฝึกงาน ค่าใชจ้่ายในการอบรมพฒันาครูผูส้อน ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าสถานท่ี  ค่าจดัพิมพ์วุฒิบตัร ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าจดัท าเอกสารและส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง

ไปราชการ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัมธัยมศึกษา) 
7. วสัดุส านักงาน ตั้งไว ้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน เช่น  กระดาษ  

กระดาษไข  สมุด  ดินสอ  กระดาษถ่ายเอกสาร  ผา้พิมพ ์ หมึกโรเนียว  แบบพิมพ ์  หนังสือเรียน  อุปกรณ์

การเรียนการสอน  ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพิมพ ์ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ 

ก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท และงานระดบัมธัยมศึกษา  50,000  บาท) 
8. วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว ้  42,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณไ์ฟฟ้า  เช่น         

หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ฟิวส ์  บลัลาส  แอมป์ขยายเสียง  ไมคข์นาดพกพา  ถ่านชารท์  แท่นชารท์ถ่าน           
และอุปกรณไ์ฟฟ้าต่าง ๆ  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  
30,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา  12,000  บาท) 

9. วสัดุงานบา้นงานครวั ตั้งไว ้42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวั  เช่น          
ไมก้วาด  ถงัน ้า  น ้ายาเคร่ืองสุขภณัฑ์  แปรง  ผา้ตกแต่งอาคารสถานท่ี  อุปกรณท์ าความสะอาด  ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  30,000  บาท  และงานระดับ
มธัยมศึกษา  12,000  บาท) 

10. วสัดุก่อสรา้ง  ตั้งไว ้ 65,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณก์่อสรา้งต่าง ๆ  เช่น  
แปรงทาสี  ไม ้ เหล็ก  ปูน  ตะปู  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  60,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา 5,000  บาท) 

11. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้ งไว ้  59,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร ์ เคร่ืองเวชภณัฑ ์ น ้ายาต่าง ๆ  แอลกอฮอล ์ ส าลี  ผา้พนัแผล  ถุงมือ ค่าบรรจุเปล่ียนน ้ายา

เคมีดบัเพลิง  และอุปกรณเ์คร่ืองใชอ่ื้น ๆ  ท่ีจ าเป็น  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา  50,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา 9,000  บาท) 

12. วสัดุการเกษตร  ตั้งไว ้ 39,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  เมล็ด
พนัธุ์พืช  ปุ๋ย  ดินปลูกพืช  กระถางดอกไม ้ ตน้ไม ้ จอบ  เสียม  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  30,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา 9,000  บาท) 

13. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว ้  25,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุท่ีใชใ้นการ
เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  ฟิลม์ถ่ายรูป  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กนัและสี  ค่าลา้งฟิลม์
และอดัภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  16,000  บาท  
และงานระดบัมธัยมศึกษา  9,000  บาท) 
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14. วสัดุเคร่ืองแต่งกาย ตั้งไว ้20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าวสัดุ        
เคร่ืองแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา          
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

15. วสัดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว ้ 25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณค์อมพิวเตอร์ เช่น         
แผ่นบนัทึกขอ้มลู หมึกพิมพค์อมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา)  

16. วสัดุดนตรี  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุดนตรีใหแ้ก่สถานศึกษาสงักัด
เทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
                  มตทิี่ประชุม  เห็นชอบใหแ้กไ้ข  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ส านักการศึกษา 

หนา้ 3 - 79 2. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ตั้งไวร้วม  ขอ้ความเดิม 16,628,600.-   
แกไ้ขเป็น  19,635,600.- 

หนา้ 3 - 80 2.2 ค่าใชส้อย  ตั้งไว ้   ขอ้ความเดิม  14,235,000.-  แกไ้ขเป็น 
 17,242,000.-  
 -  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว ้

        ขอ้ความเดิม  13,465,000.-   แกไ้ขเป็น   16,472,000.- 
หนา้ 3 – 88   ขอ้ความเดิม   24. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว ้  583,000.-  บาท 

แกไ้ขเป็น   24. สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา   ตั้งไว ้  3,007,000.-  บาท เพ่ือจ่าย

เป็น 

              1.ค่ารบัวารสาร  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพป์ระจ าเดือนและวารสาร  

ต ารา  คู่มือ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือคอมพิวเตอร ์ ใหแ้ก่โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
                    2. ค่าจา้งเหมาบริการ  ตั้งไว ้ 60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ ใหผู้ร้บัจา้ง          

ท าการอย่างหน่ึงอย่างใด  ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  ครุภัณฑห์รือส่ิงก่อสรา้งอย่างใด  

และอยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ับจา้ง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 
                3. ค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ตั้งไว ้ 1,200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใหโ้รงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปางทั้ง 6 โรงเรียน ในการบริหารจดัการจดักิจกรรม 

ต่าง ๆ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวนัส าคัญต่าง ๆ เช่น วนัพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ 

โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจดักิจกรรม 4 เหล่า โครงการเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสือ-เนตรนารี โครงการ

ทศันศึกษาแหล่งเรียนรูต้ามสถานท่ีต่าง ๆ โครงการเขา้ค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

โครงการจัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกล 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวสัดุเคร่ืองบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจา้งสอน

รายชัว่โมง-รายเดือน ค่าวุฒิบตัร/เกียรติบตัร  ค่าดอกไมต้กแต่งสถานท่ี  ค่าดอกไม ้ธูป เทียน  ค่าของขวญัของ

รางวลั ค่าวสัดุอุปกรณ ์ ค่าใชจ้่ายในการตกแต่งสถานท่ี  ค่าเช่าท่ีพกัส าหรบัผูอ้บรม  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และ

เจา้หน้าท่ี  และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนจะบริหารสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูข้องผู ้ปกครอง ชุมชน  

ใหเ้ป็นการศึกษา   ตลอดชีวิต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
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                 4.ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานประเมินผลและพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา ตั้งไว ้60,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร  ในเร่ืองการจัดท า

เคร่ืองมือการประเมินหลกัสูตรและจดัท าคู่มือการด าเนินงาน และการประชุม สมัมนาอบรมเชิงปฏิบติัการ 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานท่ี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจดัท าเอกสารต่างๆ 

ประกอบการวดัผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางมาปฏิบติั

ราชการของวิทยากร และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา) 
                     5.ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน

ตามแนวคิด Constructionism / Fun Find Focus / BBL (Brain Based Learning)  ของโรงเรียนในสงักดั
เทศบาลนครล าปางทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว ้270,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าพฒันาบุคลากรในโรงเรียนใหเ้กิด

ความรูค้วามเขา้ใจในการจดักิจกรรม Constructionism ใชก้ระบวนการของ Constructionism และ Brain Based 
Learning บูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน ได้แก่ การอบรมสรา้งส่ือ อบรมการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์จดันิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนเขา้ค่ายวิชาการ กิจกรรมทศันศึกษาดูงาน

ของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานท่ี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวญั 

ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดท าวุฒิบัตร /เกียรติบัตร ค่าตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

        6.ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โรงเรียนเทศบาล 4, 5 และ 7  ตั้งไว ้

700,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งครูผูส้อนรายเดือน/รายชัว่โมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม                 

ครภูาษาไทย ครคูณิตศาสตร ์ครวูิทยาศาสตร ์ครสูงัคมศึกษา และครภูาษาองักฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือ/ต ารา 
/คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน หนังสือเรียน ค่าพัฒนาห้องเรียน/พิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร ์ 
หอ้งคหกรรม หอ้งศิลปะ หอ้งโสตศึกษา ฯลฯ วสัดุฝึกงาน ค่าใชจ้่ายในการอบรมพฒันาครูผูส้อน ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าสถานท่ี  ค่าจดัพิมพ์วุฒิบตัร ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าจดัท าเอกสารและส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง

ไปราชการ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัมธัยมศึกษา) 
                    7.วสัดุส านักงาน ตั้งไว ้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน เช่น  กระดาษ 
กระดาษไข  สมุด  ดินสอ  กระดาษถ่ายเอกสาร  ผา้พิมพ ์ หมึกโรเนียว  แบบพิมพ ์  หนังสือเรียน  อุปกรณ์

การเรียนการสอน  ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพิมพ ์ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ 

ก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท และงานระดบัมธัยมศึกษา  50,000  บาท) 
                    8.วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว ้  42,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณไ์ฟฟ้า  เช่น         
หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ฟิวส ์  บลัลาส  แอมป์ขยายเสียง  ไมคข์นาดพกพา  ถ่านชารท์  แท่นชารท์ถ่าน           
และอุปกรณไ์ฟฟ้าต่าง ๆ  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  
30,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา  12,000  บาท) 
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                   9.วสัดุงานบา้นงานครวั ตั้งไว ้ 42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวั  เช่น          
ไมก้วาด  ถงัน ้า  น ้ายาเคร่ืองสุขภณัฑ์  แปรง  ผา้ตกแต่งอาคารสถานท่ี  อุปกรณท์ าความสะอาด  ฯลฯ 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  30,000  บาท  และงานระดับ
มธัยมศึกษา  12,000  บาท) 
                   10.วสัดุก่อสรา้ง  ตั้งไว ้ 65,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งต่าง ๆ  เช่น  

แปรงทาสี  ไม ้ เหล็ก  ปูน  ตะปู  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  60,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา 5,000  บาท) 
                   11.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้ งไว ้  59,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

วิทยาศาสตร ์ เคร่ืองเวชภณัฑ ์ น ้ายาต่าง ๆ  แอลกอฮอล ์ ส าลี  ผา้พนัแผล  ถุงมือ ค่าบรรจุเปล่ียนน ้ายา

เคมีดบัเพลิง  และอุปกรณเ์คร่ืองใชอ่ื้น ๆ  ท่ีจ าเป็น  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา  50,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา 9,000  บาท) 
                 12.วสัดุการเกษตร  ตั้งไว ้ 39,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  เมล็ดพนัธุ์

พืช  ปุ๋ย  ดินปลูกพืช  กระถางดอกไม ้ ตน้ไม ้ จอบ  เสียม  ฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  30,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา 9,000  บาท) 
                 13.วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว ้ 25,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุท่ีใชใ้นการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  ฟิลม์ถ่ายรปู  กระดาษเขียนโปสเตอร ์ พู่กนัและสี  ค่าลา้งฟิลม์และอดัภาพ 
ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  16,000  บาท  และงานระดบั
มธัยมศึกษา  9,000  บาท) 
                 14.วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ตั้งไว ้20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าวัสดุ        

เคร่ืองแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา          
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

                 15.วสัดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว ้ 25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณค์อมพิวเตอร์ เช่น         
แผ่นบนัทึกขอ้มลู หมึกพิมพค์อมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา)  

         16.วัสดุดนตรี  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีใหแ้ก่สถานศึกษาสังกัด

เทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
        

                 ขอ้ที่  5   หนา้ 3 – 88  ขอ้ความเดิม    24. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ         

ตั้งไว ้   583,000.- บาท 
                   แกไ้ขเป็น       25. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ         ตั้งไว ้   583,000.- บาท 

 
        ขอ้ความเดิม   25. ค่าใชจ้่ายท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ    ตั้งไว ้ 2,000.-  บาท 

                   แกไ้ขเป็น   26. ค่าใชจ้่ายท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ         ตั้งไว ้        2,000.-  บาท 
 

หนา้ 3 – 91 ถงึ 3 – 93    ขอ้ความเดิม   4. หมวดรายจ่ายอ่ืน  ตั้งไวร้วม  3,007,000.-  บาท  ตดัออก
ทั้งหมด 
 



 - ๑๕ - 
 
หนา้ 3 – 95    ขอ้ความเดิม   2. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ตั้งไวร้วม    12,333,180.- บาท    
                              2.1 ค่าใชส้อย            ตั้งไว ้              46,700.- บาท  
          - รายจ่ายเ ก่ียวเ น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ เข ้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้ งไว ้ 

46,700  บาท  
          แกไ้ขเป็น 2. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ                    ตั้งไวร้วม    24,262,780.- บาท 
                        2.1 ค่าใชส้อย            ตั้งไว ้        11,976,300.- บาท 
          -รายจ่ายเ ก่ียวเ น่ืองกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไม่ เข ้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้ งไว ้

11,976,300.- บาท 
                      มตทิี่ประชุม  เห็นชอบใหแ้กไ้ข   
หนา้ 3 – 88  ขอ้ความเดิม    24. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ        ตั้งไว ้   583,000.- บาท 
                   แกไ้ขเป็น       25. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ         ตั้งไว ้   583,000.- บาท 

 
        ขอ้ความเดิม   25. ค่าใชจ้่ายท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ    ตั้งไว ้        2,000.-  บาท 

                   แกไ้ขเป็น      26. ค่าใชจ้่ายท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ     ตั้งไว ้       2,000.-  บาท 
 

หนา้ 3 – 91 ถงึ 3 – 93    ขอ้ความเดิม   4. หมวดรายจ่ายอ่ืน  ตั้งไวร้วม  3,007,000.-  บาท  ตดัออก
ทั้งหมด 
 
หนา้ 3 – 95    ขอ้ความเดิม   2. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ตั้งไวร้วม    12,333,180.- บาท    
                                     2.1 ค่าใชส้อย             ตั้งไว ้            46,700.- บาท  
          - รายจ่ายเ ก่ียวเ น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ เข ้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้ งไว ้  

46,700 บาท  
          แกไ้ขเป็น 2. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ                    ตั้งไวร้วม    24,262,780.- บาท 
                           2.1 ค่าใชส้อย           ตั้งไว ้         11,976,300.- บาท 
          -รายจ่ายเ ก่ียวเ น่ืองกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไม่ เข ้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้ งไว ้

11,976,300.- บาท 
 

                 ขอ้ที่  6  เพ่ิมขอ้ความตอ่จาก หนา้ 3 – 95 เป็นขอ้ 4 ในหนา้ 3 – 96 ดงัน้ี     
ขอ้  4.  สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว ้  11,929,600   บาท   เพ่ือจ่ายเป็น 

1. ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน ตั้งไว ้5,951,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั

ส าหรบันักเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง 
และเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสงักดัเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 
และประถมศึกษา 5,551,000 บาท และงานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 400,400 บาท)  

2. ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตั้งไว ้ 90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใชจ้่ายในการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ใหแ้ก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เช่น  ค่าวสัดุ

ส านักงาน ค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรบัครูในการ 



 - ๑๖ - 
  
ระดมสมองจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
3. ค่าใชจ้่ายในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว ้43,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใชจ้่ายในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการบริการ (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดบัก่อน  วยัเรียนและประถมศึกษา) 
4. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งไว ้ 618,000  บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าใชจ้่ายในการส่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ครูอตัราจา้ง โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง เข ้ารบั

การศึกษา อบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม 

ค่าลงทะเบียน ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
5. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (ใหม่) ตั้งไว ้5,000,000 

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพฒันาและกระจายอ านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบในการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง จ านวน 5 โรงเรียน เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียนการสอน

ของโรงเรียน และค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู ้สอน 

นักเรียน จัดใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูข้องนักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ตลอดจนใหพ้ัฒนาผูเ้รียนมี

โอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ ทั้งในและนอกสถานท่ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ ์ค่าพาหนะ ค่าจา้งครผููช้่วย และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดย
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อไดร้บัการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

6. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (เดิม) ตั้งไว ้200,000 

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพัฒนาและกระจายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียนการสอนของโรงเรียน และ

ค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใชโ้รงเรียน เป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู ้สอน นักเรียน จัดให้

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูข้องนักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรูต่้างๆ ทั้งในและ

นอกสถานท่ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใชจ้่ายในการ

ฝึกอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ ์ค่าพาหนะ ค่าจา้ง

ครูผู ้ช่วย และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อไดร้ับการพิจารณาจากกรมส่งเสริม 

การปกครองทอ้งถ่ิน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
7. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาผูดู้แลเด็ก  ตั้งไว ้ 27,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ

ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมการประชุม อบรม สมัมนา และค่าใชจ้่ายในการเดินทาง          

ไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู ้ดูแลเด็กเล็ก  ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสงักดัเทศบาล

นครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั) 
                 มติที่ประชุม  เห็นชอบให ้เพิ่ มขอ้ความต่อจาก หนา้ 3 – 95 เป็นขอ้ 4 ในหนา้ 3 – 96 

ดงัน้ี     



 - ๑๗ - 
 
ขอ้  4.  สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว ้  11,929,600   บาท   เพ่ือจ่ายเป็น 

8. ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน ตั้งไว ้5,951,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั

ส าหรบันักเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง 
และเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสงักดัเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 
และประถมศึกษา 5,551,000 บาท และงานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 400,400 บาท)  

9. ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตั้งไว ้ 90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใชจ้่ายในการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ใหแ้ก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เช่น  ค่าวสัดุ

ส านักงาน ค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรบัครูในการ

ระดมสมองจดัท าและปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
10. ค่าใชจ้่ายในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว ้43,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใชจ้่ายในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกับการบริการ  (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดบัก่อน  วยัเรียนและประถมศึกษา) 
11. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งไว ้ 618,000  บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าใชจ้่ายในการส่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ครูอตัราจา้ง โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง เขา้รบั

การศึกษา อบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม 

ค่าลงทะเบียน ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
12. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (ใหม่) ตั้งไว ้5,000,000 

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพฒันาและกระจายอ านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบในการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง จ านวน 5 โรงเรียน เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียนการสอน

ของโรงเรียน และค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู ้สอน 

นักเรียน จัดใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูข้องนักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ตลอดจนใหพ้ัฒนาผู ้เรียน  

มีโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ ทั้งในและนอกสถานท่ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจา้งครูผูช้่วย และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
13. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (เดิม) ตั้งไว ้200,000 

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพัฒนาและกระจายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียนการสอนของโรงเรียน และ

ค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใชโ้รงเรียน เป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู ้สอน นักเรียน จัดให้

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูข้องนักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรูต่้างๆ ทั้งในและ

นอกสถานท่ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใชจ้่ายในการ

ฝึกอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ ์ค่าพาหนะ ค่าจา้ง  
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ครูผูช้่วย และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อไดร้ับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
14. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาผูดู้แลเด็ก  ตั้งไว ้ 27,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ

ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมการประชุม อบรม สมัมนา และค่าใชจ้่ายในการเดินทาง          

ไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู ้ดูแลเด็กเล็ก  ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสงักดัเทศบาล

นครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั) 
 

     ขอ้ที่  7 หนา้ 3 – 96 ถึง 3 – 97 ขอ้ความเดิม  3. หมวดรายจ่ายอ่ืน  ตั้งไวร้วม  
11,929,600  บาท   ตดัออกทั้งหมด 

 มตทิี่ประชุม   เห็นชอบใหแ้กไ้ข ขอ้ที่  7 หนา้ 3 – 96 ถงึ 3 – 97    ขอ้ความเดิม 
3. หมวดรายจ่ายอ่ืน  ตั้งไวร้วม  11,929,600  บาท  ตดัออกทั้งหมด 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  พิจารณาการเสนอร่างขอ้บัญญัติ( ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ย  ประจ  าปีงบประมาณ  พ.ศ.2554 
นายกิตต ิ จวิะสนัตกิาร  ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ   ขอใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณาการ

เสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มตทิี่ประชุม  คณะกรรมการแปรญตัติฯ  มีมติเป็นเอกฉนัท ์ใหเ้สนอร่างเทศบญัญติังบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2554  ของเทศบาลนครล าปาง  อ าเภอเมืองล าปาง  จงัหวดัล าปาง  

ตามร่างเดิม  และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 
- ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญตัติฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและรบัรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการแปรญตัติฯ ในวนัท่ี  21  สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น.  ณ  หอ้งประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง 
และใหส้่งรายงานของคณะกรรมการแปรญตัติฯ  ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2554  ใหป้ระธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เพ่ือโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล

นครล าปางพิจารณาต่อไป 
 

  ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
นายกิตติ  จิวะสนัติการ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ   มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใด 

จะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ อีกหรือไม ่ เมื่อไมม่ีก็ขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา 16.40 น. 
 

วนัที่  21  สิงหาคม  2553  เริ่มประชุม  9.00  น. 
           เมื่อคณะกรรมการฯ มาพรอ้มแลว้  นายกิตติ  จิวะสนัติการ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ไดด้ าเนินการประชุมดงัน้ี 
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 ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 
 นายกิตติ  จิวะสนัติการ  ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ   จากการพิจารณาค าแปรญตัติใน

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เมื่อวนัท่ี  20 สิงหาคม  2553  

ทางเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญตัติฯ  เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  ปรากฏตาม

เอกสารรายงานการประชุมท่ีแนบฯ  จึงขอใหท่ี้ประชุมไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง ของการแปรญตัติและมติท่ี

ประชุม  ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 
 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมการแปรญตัติของคณะกรรมการแปรญตัติ

ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554   

 ระเบียบวาระที่  2   เรื่องอื่นๆ 
นายกิตติ  จิวะสนัติการ  ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กระผมในฐานะประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จะท าหนังสือรายงานผลการแปรญัตติและบันทึกความเห็นของมติท่ีประชุม

คณะกรรมการแปรญตัติฯ  รายงานใหป้ระธานสภาเทศบาลนครล าปางทราบ เพื่อใหท่้านไดจ้ดัส่งใหส้มาชิก

สภาเทศบาลและผู ้บ ริหารทราบ  ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ   

สมยัท่ี 3  ครั้งท่ี 2  วนัท่ี 27  สิงหาคม  2553  ต่อไป  
 ทั้งน้ี  ขอใหท่้านคณะกรรมการแปรญตัติฯ  ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ  ดงักล่าว เพ่ือรายงาน

และ ช้ีแจงข้อสงสัย ต่างๆ เ ก่ียวกับรายงานให้ท่ีประ ชุมสภาเทศบาลฯ ทราบ  และขอมอบให ้  

นายสนัติ  เขียวอุไร  เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติฯ  เป็นผูอ้่านรายงานการแปรญตัติฯ ต่อท่ีประชุม

สภาเทศบาล 
  มตทิี่ประชุม  รบัทราบ  ใหจ้ดัส่งรายงานการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ใหป้ระธานสภาเทศบาลนครล าปาง  พิจารณาด าเนินการจดัส่งใหส้มาชิก

สภาเทศบาลและผูบ้ริหารเทศบาล 
  -  มอบให ้นายสนัติ  เขียวอุไร  เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติฯ  เป็นผูอ้่านรายงาน

การแปรญตัติฯ ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล 
เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 

 
นายสันติ  เขียวอุไร   สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  คณะกรรมการแปรญัตติ จึงน าเรียน 

ในการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2554 ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล

นครล าปางไดร้บัทราบ  ขอบคุณครบั 
 นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ทั้งหมดน้ีคือรายงานของ

คณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2554 ซ่ึงท่านนายกเทศมนตรีฯ ไดเ้สนอขอแปรญัตติไว ้ในวาระท่ีสองน้ี จะขอพิจารณาตาม 

ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาแกไ้ข ทั้งหมดมี 7 หัวขอ้ รายละเอียดขอเชิญท่านเลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ช้ีแจงใหท้ราบ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
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 นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  

กระผม นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติัในวาระ

ท่ีสอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ .ศ.2547 ขอ้ 51  

ไดก้ าหนดหลกัการเอาไวว้่า “ใหป้รึกษาเรียงตามล าดับขอ้เฉพาะ ท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการ 

แปรญตัติแกไ้ขเท่าน้ัน เวน้แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะไดล้งมติเป็นอย่างอ่ืน” เมื่อสกัครู่ท่ีประชุมไดร้บัทราบ

ค าแถลงของคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ของเทศบาลนครล าปางไปแลว้น้ัน จากน้ีผมจะใหท่้านประธานสภาไดพิ้จารณาเป็นขอ้ๆ ตามท่ีไดเ้รียนแจง้

ไปเมื่อสกัครู่  ขอใหเ้พ่ือนสมาชิกฯ ไดดู้ในร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2554 หน้าท่ี 

1-1 เป็นตน้ไป โดยรายละเอียดท่ีคณะกรรมการฯ ได้แถลงไปเมื่อสักครู่น้ัน อยู่ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการฯ ลงวนัท่ี 20 หน้า 2 ผลปรากฏว่า คณะกรรมการฯ พิจารณาไดล้งมติเป็นเอกฉันท์ไม่มี 

การสงวนความเห็นของคณะกรรการฯ ตลอดจนไม่มีการสงวนค าแปร จากน้ีผมจึงขอเรียนเชิญ 

ท่านประธานสภาไดน้ าปรึกษาในท่ีประชุมสภาฯ เก่ียวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2554 ในขอ้ท่ีมีการแปรญตัติฯ ต่อไป ขอบคุณครบั 

 นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนท่ีจะขอมติในท่ีประชุมสภาฯ 

เป็นขอ้ๆ ตามท่ีมีการแปรญัตติฯ ทั้งหมดมี 7 ขอ้ ผมขอท าความเขา้ใจกบัสมาชิกสภาฯ ว่า กระผมจะถาม

มติท่ีประชุมเป็น 2 กรณี  คือ เห็นชอบตามร่างเดิม หรือ เห็นชอบตามท่ีไดม้ีการแปรญัตติหรือขอแกไ้ข 

ทั้งหมดจะมี 7  ขอ้  ดงัน้ี.- 

 ขอ้ที่  1  ส่วนท่ี 1  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

หนา้ 1 - 1 ข. ดา้นรายจ่าย    
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ขอ้ความเดิม   127,466,630.-    แกไ้ขเป็น  

142,403,230.-  
 หมวดรายจ่ายอ่ืน       ขอ้ความเดิม     14,996,600.-    แกไ้ขเป็น 60,000.- 
ตามท่ีมกีารแปรญตัติในขอ้ 1 ของรายงานคณะกรรมการแปรญตัติฯ น้ัน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม 

ร่างเดิม  ขอไดโ้ปรดยกมือ (ไมม่ี)  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบตามท่ีขอแกไ้ข ไดโ้ปรดยกมือ (มี 15 เสียง  

งดออกเสียง 4 เสียง) 
มตทิี่ประชุม  มีมติเห็นชอบดว้ยเสียงขา้งมาก  จ านวน 15 เสียง  ใหแ้กไ้ข ส่วนท่ี 1  ค าแถลง

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หนา้ 1 – 1  ข. ดา้นรายจ่าย   
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ขอ้ความเดิม   127,466,630.- แกไ้ขเป็น 142,403,230.-   
หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม    4,996,600.-    แกไ้ขเป็น 60,000.- 
นายประสิทธ์ิ  หรรษห์ิรญั  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไป  

 ขอ้ที่  2     หนา้ 1 - 6 2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย  งบประมาณ ปี 2554 

 4. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม   127,466,630.-   แกไ้ขเป็น 

142,403,230.-   
 6. หมวดรายจ่ายอ่ืน ขอ้ความเดิม    14,996,600.-    แกไ้ขเป็น 60,000.-  
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ตามท่ีมกีารแปรญตัติในขอ้  2  ของรายงานคณะกรรมการแปรญตัติฯ น้ัน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม

ร่างเดิม  ขอไดโ้ปรดยกมือ (ไมม่ี)  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบตามท่ีขอแกไ้ข ไดโ้ปรดยกมือ (มี 15 เสียง  

งดออกเสียง 4 เสียง) 
มตทิี่ประชุม  มีมติเห็นชอบดว้ยเสียงขา้งมาก  จ านวน 15 เสียง  เห็นชอบใหแ้กไ้ข หนา้ 1 – 6  

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย งบประมาณ ปี 2554 
 4. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม   127,466,630.-   แกไ้ขเป็น 

142,403,230.-   
 6. หมวดรายจ่ายอ่ืน ขอ้ความเดิม    14,996,600.-    แกไ้ขเป็น 60,000.-  
 

นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไป  

ขอ้ที่  3  ส่วนท่ี 3  รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554  รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน แผนงานการศึกษา 

หนา้ 3 - 15 2. งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   
          หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม 14,690,080.-     แกไ้ขเป็น
 28,393,280.- 

          หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม       13,703,200.-   แกไ้ขเป็น  - 

   3. งานระดบัมธัยมศึกษา                                 
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม   47,000.-   แกไ้ขเป็น    853,000.- 

หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม   806,000.-  แกไ้ขเป็น - 
         4. งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั   

          หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม  1,987,200.- แกไ้ขเป็น  2,414,600.-   
          หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม   427,400.-   แกไ้ขเป็น   -  

    รวม 

          หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม  18,872,080.- แกไ้ขเป็น   33,808,680.- 

          หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม   14,936,600.-   แกไ้ขเป็น        -  
ตามท่ีมกีารแปรญตัติในขอ้  3  ของรายงานคณะกรรมการแปรญตัติฯ น้ัน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม

ร่างเดิม  ขอไดโ้ปรดยกมือ (ไมม่ี)  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบตามท่ีขอแกไ้ข ไดโ้ปรดยกมือ (มี 15 เสียง  

งดออกเสียง 4 เสียง) 
มตทิี่ประชุม  มีมติเห็นชอบดว้ยเสียงขา้งมาก  จ านวน 15 เสียง  เห็นชอบใหแ้กไ้ข  ส่วนท่ี 3  

รายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  รายจ่ายจ าแนก

ตามแผนงาน แผนงานการศึกษา 

หนา้ 3 - 15 2. งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   
          หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม 14,690,080.-     แกไ้ขเป็น
 28,393,280.- 

          หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม       13,703,200.-   แกไ้ขเป็น  - 
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   3. งานระดบัมธัยมศึกษา                                 
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม   47,000.-   แกไ้ขเป็น    853,000.- 

หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม   806,000.-  แกไ้ขเป็น - 
         4. งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั   

          หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม  1,987,200.- แกไ้ขเป็น  2,414,600.-   
          หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม   427,400.-   แกไ้ขเป็น   -  

    รวม 

          หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ  ขอ้ความเดิม  18,872,080.- แกไ้ขเป็น   33,808,680.- 

          หมวดรายจ่ายอ่ืน  ขอ้ความเดิม   14,936,600.-   แกไ้ขเป็น        -  
 
นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไป  

 ขอ้ที่  4 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ส านักการศึกษา 
หนา้ 3 - 79 2. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ตั้งไวร้วม  ขอ้ความเดิม 16,628,600.-   

แกไ้ขเป็น  19,635,600.- 
หนา้ 3 - 80 2.2 ค่าใช้สอย  ตั้งไว ้    ข ้อความเดิม  14,235,000.-  แก้ไขเป็น 

17,242,000.-  
 -  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว ้

        ขอ้ความเดิม  13,465,000.-   แกไ้ขเป็น   16,472,000.- 
หนา้ 3 – 88   ขอ้ความเดิม   24. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว ้  583,000.-  บาท 

แกไ้ขเป็น   24. สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา   ตั้งไว ้  3,007,000.-  บาท เพ่ือจ่าย

เป็น 

     1.ค่ารับวารสาร  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนและวารสาร

ต ารา  คู่มือ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือคอมพิวเตอร ์ ใหแ้ก่โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
           2.ค่าจา้งเหมาบริการ  ตั้งไว ้ 60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ ใหผู้ ้รับจา้ง          

ท าการอย่างหน่ึงอย่างใด  ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  ครุภัณฑห์รือส่ิงก่อสรา้งอย่างใด  

และอยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ับจา้ง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 
               3.ค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว ้1,200,000 บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าใชจ้่ายใหโ้รงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปางทั้ง 6 โรงเรียน ในการบริหารจัดการจัดกิจกรรม 

ต่าง ๆ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวนัส าคัญต่าง ๆ เช่น วนัพ่อแห่ งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ 

โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจดักิจกรรม 4 เหล่า โครงการเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสือ-เนตรนารี โครงการ

ทศันศึกษาแหล่งเรียนรูต้ามสถานท่ีต่าง ๆ โครงการเขา้ค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

โครงการจัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกล 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวสัดุเคร่ืองบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจา้งสอน

รายชัว่โมง-รายเดือน ค่าวุฒิบตัร/เกียรติบตัร  ค่าดอกไมต้กแต่งสถานท่ี  ค่าดอกไม ้ธูป เทียน  ค่าของขวญัของ 
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รางวลั ค่าวสัดุอุปกรณ ์ ค่าใชจ้่ายในการตกแต่งสถานท่ี  ค่าเช่าท่ีพกัส าหรบัผูอ้บรม  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และ 

เจา้หน้าท่ี  และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนจะบริหารสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูข้องผู ้ปกครอง ชุมชน  

ใหเ้ป็นการศึกษา   ตลอดชีวิต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
              4.ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานประเมินผลและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ตั้งไว ้60,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร  ในเร่ืองการจัดท า

เคร่ืองมือการประเมินหลกัสูตรและจดัท าคู่มือการด าเนินงาน และการประชุม สมัมนาอบรมเชิงปฏิบติัการ 

 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานท่ี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวสัดุส านักงาน ค่าจดัท าเอกสารต่าง ๆ 

ประกอบการวดัผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางมาปฏิบติั

ราชการของวิทยากร และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา) 

        5.ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวคิด Constructionism / Fun Find Focus / BBL (Brain Based Learning)  ของโรงเรียนในสงักดั
เทศบาลนครล าปางทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว ้270,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าพฒันาบุคลากรในโรงเรียนใหเ้กิด

ความรูค้วามเขา้ใจในการจดักิจกรรม Constructionism ใชก้ระบวนการของ Constructionism และ Brain Based 
Learning บูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน ได้แก่ การอบรมสรา้งส่ือ อบรมการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์จดันิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนเขา้ค่ายวิชาการ กิจกรรมทศันศึกษาดูงาน

ของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานท่ี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวญั 

ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดท าวุฒิบัตร /เกียรติบัตร ค่าตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
             6.ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โรงเรียนเทศบาล 4, 5 และ 7  ตั้งไว ้

700,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งครูผูส้อนรายเดือน/รายชัว่โมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม                 

ครภูาษาไทย ครคูณิตศาสตร ์ครวูิทยาศาสตร ์ครสูงัคมศึกษา และครูภาษาองักฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือ/ต ารา/

คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน หนังสือเรียน ค่าพัฒนาห้องเรียน /พิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร ์ 

หอ้งคหกรรม หอ้งศิลปะ หอ้งโสตศึกษา ฯลฯ วสัดุฝึกงาน ค่าใชจ้่ายในการอบรมพฒันาครูผูส้อน ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าสถานท่ี  ค่าจดัพิมพ์วุฒิบตัร ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าจดัท าเอกสารและส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง

ไปราชการ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัมธัยมศึกษา) 
              7.วสัดุส านักงาน ตั้งไว ้250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน เช่น  กระดาษ  กระดาษ
ไข  สมุด  ดินสอ  กระดาษถ่ายเอกสาร  ผา้พิมพ์  หมึกโรเนียว  แบบพิมพ ์  หนังสือเรียน  อุปกรณ์การ

เรียนการสอน  ส่ิงพิมพ์ท่ีไดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ 

ก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท และงานระดบัมธัยมศึกษา  50,000  บาท) 
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               8.วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว ้  42,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณไ์ฟฟ้า  เช่น         
หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ฟิวส ์  บลัลาส  แอมป์ขยายเสียง  ไมคข์นาดพกพา  ถ่านชารท์  แท่นชารท์ถ่าน           
และอุปกรณไ์ฟฟ้าต่าง ๆ  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  
30,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา  12,000  บาท) 
               9.วสัดุงานบา้นงานครวั ตั้งไว ้ 42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวั  เช่น          
ไมก้วาด  ถงัน ้า  น ้ายาเคร่ืองสุขภณัฑ์  แปรง  ผา้ตกแต่งอาคารสถานท่ี  อุปกรณท์ าความสะอาด  ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  30,000  บาท  และงานระดับ
มธัยมศึกษา  12,000  บาท) 
              10.วสัดุก่อสรา้ง  ตั้งไว ้ 65,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสรา้งต่าง ๆ  เช่น  

แปรงทาสี  ไม ้ เหล็ก  ปูน  ตะปู  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  60,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา 5,000  บาท) 
              11.วสัดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์ ตั้งไว ้ 59,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร ์ 

เคร่ืองเวชภัณฑ ์ น ้ายาต่าง ๆ  แอลกอฮอล์  ส าลี  ผา้พันแผล  ถุงมือ ค่าบรรจุเปล่ียนน ้ายาเคมีดับเพลิง  

และอุปกรณ์เคร่ืองใชอ่ื้น ๆ  ท่ีจ าเป็น  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  50,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา 9,000  บาท) 
        12.วสัดุการเกษตร  ตั้งไว ้ 39,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  เมล็ดพนัธุพื์ช   

ปุ๋ย  ดินปลกูพืช  กระถางดอกไม ้ ตน้ไม ้ จอบ  เสียม  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อน
วยัเรียนและประถมศึกษา  30,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา 9,000  บาท) 
             13.วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว ้  25,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุท่ีใชใ้นการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  ฟิลม์ถ่ายรปู  กระดาษเขียนโปสเตอร ์ พู่กนัและสี  ค่าลา้งฟิลม์และอดัภาพ 
ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  16,000  บาท  และงานระดบั
มธัยมศึกษา  9,000  บาท) 

         14.วสัดุเคร่ืองแต่งกาย ตั้งไว ้20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าวสัดุเคร่ือง 
แต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา          
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

          15.วสัดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว ้25,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณค์อมพิวเตอร ์เช่น          
แผ่นบนัทึกขอ้มลู หมึกพิมพค์อมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา)  

          16.วสัดุดนตรี  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุดนตรีใหแ้ก่สถานศึกษาสงักดั 
เทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
 

ตามท่ีมกีารแปรญตัติในขอ้ 4  ของรายงานคณะกรรมการแปรญตัติฯ น้ัน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม

ร่างเดิม  ขอไดโ้ปรดยกมือ (ไมม่ี)  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบตามท่ีขอแกไ้ข ไดโ้ปรดยกมือ (มี 15 เสียง  

งดออกเสียง 4 เสียง) 
                  มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยเสียงขา้งมาก  จ านวน 15 เสียง  เห็นชอบให้แก้ไข  

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ส านักการศึกษา 
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หนา้ 3 - 79 2. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ตั้งไวร้วม  ขอ้ความเดิม 16,628,600.-   
แกไ้ขเป็น  19,635,600.- 

 
หนา้ 3 - 80 2.2 ค่าใช้สอย  ตั้ งไว ้    ข ้อความเดิม  14,235,000.-  แก้ไขเป็น 

17,242,000.-  
 -  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว ้

        ขอ้ความเดิม  13,465,000.-   แกไ้ขเป็น   16,472,000.- 
 

หนา้ 3 – 88   ขอ้ความเดิม   24. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว ้  583,000.-  บาท 
แกไ้ขเป็น   24. สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา   ตั้งไว ้  3,007,000.-  บาท เพ่ือจ่าย

เป็น 
                    1.ค่ารับวารสาร  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนและ

วารสาร  ต ารา  คู่มือ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือคอมพิวเตอร ์ ใหแ้ก่โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
                    2. ค่าจา้งเหมาบริการ  ตั้งไว ้ 60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ ใหผู้ร้บัจา้ง          

ท าการอย่างหน่ึงอย่างใด  ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  ครุภัณฑห์รือส่ิงก่อสรา้งอย่างใด  

และอยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ับจา้ง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 
                3. ค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ตั้งไว ้ 1,200,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใหโ้รงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปางทั้ง 6 โรงเรียน ในการบริหารจดัการจดักิจกรรม 

ต่าง ๆ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวนัส าคัญต่าง ๆ เช่น วนัพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ 

โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจดักิจกรรม 4 เหล่า โครงการเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสือ-เนตรนารี โครงการ

ทศันศึกษาแหล่งเรียนรูต้ามสถานท่ีต่าง ๆ โครงการเขา้ค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

โครงการจัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกล 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวสัดุเคร่ืองบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจา้งสอน

รายชัว่โมง-รายเดือน ค่าวุฒิบตัร/เกียรติบตัร  ค่าดอกไมต้กแต่งสถานท่ี  ค่าดอกไม ้ธูป เทียน  ค่าของขวญัของ

รางวลั ค่าวสัดุอุปกรณ ์ ค่าใชจ้่ายในการตกแต่งสถานท่ี  ค่าเช่าท่ีพกัส าหรบัผูอ้บรม  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และ

เจา้หน้าท่ี  และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนจะบริหารสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูข้องผู ้ปกครอง ชุมชน  

ใหเ้ป็นการศึกษา   ตลอดชีวิต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
                 4. ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว ้60,000 

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ คณะกรรมการประเมินผลหลกัสูตร  ในเร่ืองการจดัท า

เคร่ืองมือการประเมินหลกัสูตรและจดัท าคู่มือการด าเนินงาน และการประชุม สมัมนาอบรมเชิงปฏิบติัการ 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานท่ี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวสัดุส านักงาน ค่าจดัท าเอกสารต่าง ๆ 

ประกอบการวดัผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางมาปฏิบติั 
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ราชการของวิทยากร และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา) 
                     5.ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน

ตามแนวคิด Constructionism / Fun Find Focus / BBL (Brain Based Learning)  ของโรงเรียนในสงักดั
เทศบาลนครล าปางทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว ้270,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าพฒันาบุคลากรในโรงเรียนใหเ้กิด

ความรูค้วามเขา้ใจในการจดักิจกรรม Constructionism ใชก้ระบวนการของ Constructionism และ Brain Based 
Learning บูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน ได้แก่ การอบรมสรา้งส่ือ อบรมการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์จดันิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนเขา้ค่ายวิชาการ กิจกรรมทศันศึกษาดูงาน

ของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานท่ี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวญั 

 ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดท าวุฒิบัตร /เกียรติบัตร ค่าตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

               6.ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี โรงเรียนเทศบาล 4, 5 และ 7  ตั้งไว ้

700,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งครูผูส้อนรายเดือน/รายชัว่โมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม                 

ครภูาษาไทย ครคูณิตศาสตร ์ครวูิทยาศาสตร ์ครสูงัคมศึกษา และครูภาษาองักฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือ/ต ารา 
/คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน หนังสือเรียน ค่าพัฒนาห้องเรียน/พิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร ์ 
หอ้งคหกรรม หอ้งศิลปะ หอ้งโสตศึกษา ฯลฯ วสัดุฝึกงาน ค่าใชจ้่ายในการอบรมพฒันาครูผูส้อน ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าสถานท่ี  ค่าจดัพิมพ์วุฒิบตัร ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าจดัท าเอกสารและส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง

ไปราชการ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัมธัยมศึกษา) 
                    7.วสัดุส านักงาน ตั้งไว ้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน เช่น  กระดาษ  
กระดาษไข  สมุด  ดินสอ  กระดาษถ่ายเอกสาร  ผา้พิมพ ์ หมึกโรเนียว  แบบพิมพ ์  หนังสือเรียน  อุปกรณ์

การเรียนการสอน  ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพิมพ ์ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ 

ก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท และงานระดบัมธัยมศึกษา  50,000  บาท) 
                    8.วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว ้  42,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณไ์ฟฟ้า  เช่น         
หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ฟิวส ์  บลัลาส  แอมป์ขยายเสียง  ไมค์ขนาดพกพา  ถ่านชารท์  แท่นชารท์ถ่าน           
และอุปกรณไ์ฟฟ้าต่าง ๆ  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  
30,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา  12,000  บาท) 
                   9.วสัดุงานบา้นงานครวั ตั้งไว ้ 42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวั  เช่น          
ไมก้วาด  ถงัน ้า  น ้ายาเคร่ืองสุขภณัฑ์  แปรง  ผา้ตกแต่งอาคารสถานท่ี  อุปกรณท์ าความสะอาด  ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  30,000  บาท  และงานระดับ
มธัยมศึกษา  12,000  บาท) 
                   10.วสัดุก่อสรา้ง  ตั้งไว ้ 65,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งต่าง ๆ  เช่น  

แปรงทาสี  ไม ้ เหล็ก  ปูน  ตะปู  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  60,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา 5,000  บาท) 
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                   11.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้ งไว ้  59,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

วิทยาศาสตร ์ เคร่ืองเวชภณัฑ ์ น ้ายาต่าง ๆ  แอลกอฮอล ์ ส าลี  ผา้พนัแผล  ถุงมือ ค่าบรรจุเปล่ียนน ้ายา

เคมีดบัเพลิง  และอุปกรณเ์คร่ืองใชอ่ื้น ๆ  ท่ีจ าเป็น  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา  50,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา 9,000  บาท) 
                 12.วสัดุการเกษตร  ตั้งไว ้ 39,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  เมล็ดพนัธุ์

พืช  ปุ๋ย  ดินปลกูพืช  กระถางดอกไม ้ ตน้ไม ้ จอบ  เสียม  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  30,000  บาท  และงานระดบัมธัยมศึกษา 9,000  บาท) 
                 13.วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว ้ 25,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุท่ีใชใ้นการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  ฟิลม์ถ่ายรูป  กระดาษเขียนโปสเตอร ์ พู่กนัและสี  ค่าลา้งฟิลม์และอดัภาพ  
ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  16,000  บาท  และงานระดบั
มธัยมศึกษา  9,000  บาท) 
                 14.วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ตั้งไว ้20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าวัสดุ        

เคร่ืองแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา          
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

                 15.วสัดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว ้ 25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณค์อมพิวเตอร์ เช่น         
แผ่นบนัทึกขอ้มลู หมึกพิมพค์อมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
                 16.วสัดุดนตรี  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุดนตรีใหแ้ก่สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
 

      นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไป    
                 ขอ้ที่  5   หนา้ 3 – 88  ขอ้ความเดิม    24. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ         

ตั้งไว ้   583,000.- บาท 
                   แกไ้ขเป็น       25. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ         ตั้งไว ้   583,000.- บาท 

 
        ขอ้ความเดิม   25. ค่าใชจ้่ายท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ    ตั้งไว ้ 2,000.-  บาท 

                   แกไ้ขเป็น   26. ค่าใชจ้่ายท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ         ตั้งไว ้        2,000.-  บาท 

 
หนา้ 3 – 91 ถงึ 3 – 93    ขอ้ความเดิม   4. หมวดรายจ่ายอ่ืน  ตั้งไวร้วม  3,007,000.-  บาท  ตดัออก
ทั้งหมด 
 
หนา้ 3 – 95    ขอ้ความเดิม   2. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ    ตั้งไวร้วม    12,333,180.- บาท    
                                     2.1 ค่าใชส้อย             ตั้งไว ้             46,700.- บาท  
          - รายจ่ายเ ก่ียวเ น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข ้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้ งไว ้   

46,700.-  บาท  
          แกไ้ขเป็น 2. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ                    ตั้งไวร้วม    24,262,780.- บาท 
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                           2.1 ค่าใชส้อย            ตั้งไว ้        11,976,300.- บาท 
          -รายจ่ายเ ก่ียวเ น่ืองกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไม่ เข ้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้ งไว ้

11,976,300.- บาท 
ตามท่ีมกีารแปรญตัติในขอ้ 5  ของรายงานคณะกรรมการแปรญตัติฯ น้ัน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม

ร่างเดิม  ขอไดโ้ปรดยกมือ (ไมม่ี)  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบตามท่ีขอแกไ้ข ไดโ้ปรดยกมือ (มี 15 เสียง  

งดออกเสียง 4 เสียง) 
                  มตทิี่ประชุม  มีมติเห็นชอบดว้ยเสียงขา้งมาก  จ านวน 15 เสียง  เห็นชอบใหแ้กไ้ข   
หนา้ 3 – 88  ขอ้ความเดิม    24. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ        ตั้งไว ้   583,000.- บาท 
                   แกไ้ขเป็น       25. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ         ตั้งไว ้   583,000.- บาท 
 

 
        ขอ้ความเดิม   25. ค่าใชจ้่ายท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ    ตั้งไว ้          2,000.-  บาท 

                   แกไ้ขเป็น   26. ค่าใชจ้่ายท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ         ตั้งไว ้        2,000.-  บาท 
 

หนา้ 3 – 91 ถงึ 3 – 93    ขอ้ความเดิม   4. หมวดรายจ่ายอ่ืน  ตั้งไวร้วม  3,007,000.-  บาท  ตดัออก
ทั้งหมด 
 

หนา้ 3 – 95    ขอ้ความเดิม   2. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ    ตั้งไวร้วม    12,333,180.- บาท    
                                     2.1 ค่าใชส้อย             ตั้งไว ้             46,700.- บาท  
          - รายจ่ายเ ก่ียวเ น่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข ้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้ งไว ้   

46,700.-  บาท  
          แกไ้ขเป็น 2. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ                    ตั้งไวร้วม    24,262,780.- บาท 
                           2.1 ค่าใชส้อย            ตั้งไว ้        11,976,300.- บาท 
          -รายจ่ายเ ก่ียวเ น่ืองกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไม่ เข ้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้ งไว ้

11,976,300.- บาท 
  
 นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไป   
                 ขอ้ที่  6  เพ่ิมขอ้ความตอ่จาก หนา้ 3 – 95 เป็นขอ้ 4 ในหนา้ 3 – 96 ดงัน้ี     

ขอ้  6.  สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว ้  11,929,600   บาท   เพ่ือจ่ายเป็น 

1.ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน ตั้งไว ้5,951,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน

ส าหรบันักเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง 
และเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสงักดัเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 
และประถมศึกษา 5,551,000 บาท และงานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 400,400 บาท)  

2.ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศึกษา  ตั้งไว ้ 90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย 
ในการจดัท าและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ใหแ้ก่โรงเรียนในสงักดัเทศบาล  เช่น  ค่าวสัดุส านักงาน  

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรบัครูในการระดมสมอง 
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จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

3.ค่าใชจ้่ายในการเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตความเร็วสงู ตั้งไว ้43,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย 
ในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใชจ้่าย

เก่ียวกับการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกับการบริการ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดบัก่อน  วยัเรียนและประถมศึกษา) 

4.ค่าใชจ้่ายในการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งไว ้ 618,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใชจ้่ายในการส่งผู ้บริหารสถานศึกษา ครู ครูอัตราจา้ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง เขา้รับ

การศึกษา อบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม 

ค่าลงทะเบียน ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
5.ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (ใหม่) ตั้งไว ้5,000,000

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพฒันาและกระจายอ านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบในการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง จ านวน 5 โรงเรียน เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียนการสอน 

ของโรงเรียน และค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู ้สอน 

นักเรียน จัดใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูข้องนักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ตลอดจนใหพ้ัฒนาผู ้เรียน  

มีโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ ทั้งในและนอกสถานท่ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจา้งครูผูช้่วย และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    
โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
6.ค่ าใช้จ่ ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง เ รียนเ ป็นฐาน (เ ดิม) ตั้ งไว ้ 

200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพัฒนาและกระจายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียนการสอนของ

โรงเรียน และค่าใชจ้่ายในการจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยใชโ้รงเรียน เป็นฐานในการฝึกอบรมครูผูส้อน นักเรียน 

จดัใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูข้องนักเรียน ผู ้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรูต่้างๆ  

ทั้งในและนอกสถานท่ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางของวิทยากร 

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ ์  

ค่าพาหนะ ค่าจา้งครูผูช้่วย และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อไดร้บัการพิจารณาจาก 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
7.ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาผู ้ดูแลเด็ก  ตั้งไว ้ 27,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ

ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมการประชุม อบรม สมัมนา และค่าใชจ้่ายในการเดินทาง          

ไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู ้ดูแลเด็กเล็ก  ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสงักดัเทศบาล

นครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั) 
 
 



 - ๓๐ - 
 
ตามท่ีมกีารแปรญตัติขอ้ 6  ของรายงานคณะกรรมการแปรญตัติฯ น้ัน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่าง

เดิม  ขอไดโ้ปรดยกมือ (ไม่มี)  สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบตามท่ีขอแกไ้ข ไดโ้ปรดยกมือ (มี 15 เสียง  งด

ออกเสียง 4 เสียง) 
                 มตทิี่ประชุม  มีมติเห็นชอบดว้ยเสียงขา้งมาก  จ านวน 15 เสียง  เห็นชอบให ้เพิ่ มขอ้ความ

ตอ่จาก หนา้ 3 – 95 เป็นขอ้ 4 ในหนา้ 3 – 96 ดงัน้ี     
 ขอ้  4.  สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว ้  11,929,600   บาท   เพ่ือจ่ายเป็น 

     1.ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน ตั้งไว ้5,951,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั

ส าหรบันักเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง 
และเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสงักดัเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 
และประถมศึกษา 5,551,000 บาท และงานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 400,400 บาท)  

2.ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศึกษา  ตั้งไว ้ 90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย 
ในการจดัท าและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ใหแ้ก่โรงเรียนในสงักดัเทศบาล  เช่น  ค่าวสัดุส านักงาน  

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรบัครูในการระดมสมอง 

จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

3.ค่าใชจ้่ายในการเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตความเร็วสงู ตั้งไว ้43,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย 
ในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใชจ้่าย

เก่ียวกับการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกับการบริการ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดบัก่อน  วยัเรียนและประถมศึกษา) 

4.ค่าใชจ้่ายในการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งไว ้ 618,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใชจ้่ายในการส่งผู ้บริหารสถานศึกษา ครู ครูอัตราจา้ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง เขา้รับ

การศึกษา อบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม 

ค่าลงทะเบียน ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
5.ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (ใหม)่ ตั้งไว ้5,000,000  

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพฒันาและกระจายอ านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบในการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครล าปาง จ านวน 5 โรงเรียน เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียนการสอน

ของโรงเรียน และค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู ้สอน 

นักเรียน จัดใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูข้องนักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ตลอดจนใหพ้ัฒนาผู ้เรียน 

มีโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ ทั้งในและนอกสถานท่ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจา้งครูผูช้่วย และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
 
 



 - ๓๑ - 
 

6.ค่ าใช้จ่ ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรง เ รียนเ ป็นฐาน (เ ดิม) ตั้ งไว ้ 

200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพัฒนาและกระจายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียนการสอนของ

โรงเรียน และค่าใชจ้่ายในการจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยใชโ้รงเรียน เป็นฐานในการฝึกอบรมครูผูส้อน นักเรียน 

จดัใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูข้องนักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรูต่้างๆ  

ทั้งในและนอกสถานท่ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางของวิทยากร 

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ ์ 

ค่าพาหนะ ค่าจา้งครูผูช้่วย และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อไดร้บัการพิจารณาจาก 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 
7.ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาผู ้ดูแลเด็ก  ตั้งไว ้ 27,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ

ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมการประชุม อบรม สมัมนา และค่าใชจ้่ายในการเดินทาง          

ไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู ้ดูแลเด็กเล็ก  ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสงักดัเทศบาล

นครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั) 
 

              นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไป   
   ขอ้ที่  7 หนา้ 3 – 96 ถึง 3 – 97 ขอ้ความเดิม  3. หมวดรายจ่ายอ่ืน  ตั้งไวร้วม  

11,929,600  บาท   ตดัออกทั้งหมด 
 
ตามท่ีมกีารแปรญตัติในขอ้ 7  ของรายงานคณะกรรมการแปรญตัติฯ น้ัน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม

ร่างเดิม  ขอไดโ้ปรดยกมือ (ไมม่ี)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามท่ีขอแกไ้ข ไดโ้ปรดยกมือ (มี 15 เสียง  

งดออกเสียง 4 เสียง) 
          มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบดว้ยเสียงขา้งมาก  จ านวน 15 เสียง  เห็นชอบใหแ้กไ้ข ขอ้ท่ี  7  

หนา้ 3 – 96 ถึง 3 – 97   ขอ้ความเดิม  3. หมวดรายจ่ายอ่ืน  ตั้งไวร้วม  11,929,600  บาท  ตดัออก
ทั้งหมด 
 

 นายประสิทธ์ิ  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ้ 52  ในการพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ในวาระที่สาม กระผมจะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง

ไดล้งมติว่าจะใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัหรือไม่  ขอไดโ้ปรดยกมือ  มีผูเ้ห็นชอบจ านวน 15 เสียง  งดออกเสียง 

4 เสียง 
 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยเสียงขา้งมาก  จ านวน 15 เสียง  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ของเทศบาลนครล าปาง  อ าเภอเมืองล าปาง  

จงัหวดัล าปาง 
 
 
 



 - ๓๒ - 
 

นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เชิญท่านนายกเทศมนตรี

เทศบาลนครล าปางครบั 
นายนิมิตร  จวิะสนัตกิาร  นายกเทศมนตรีนครล าปาง  ขอบคุณครบัท่านประธานสภา ผมฐานะ

ท่ีเป็นผูแ้ทนของคณะผูบ้ริหาร และพนักงานเทศบาล รวมทั้งพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง  

ขอขอบคุณท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติท่ีกรุณาไดใ้หก้ารพิจารณาร่างเทศบญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2554 จนกระทัง่เสร็จส้ินเรียบรอ้ยเพ่ือท่ีจะไดเ้สนอต่อท่านผูว้่าราชการ

จงัหวดั เพ่ืออนุมติัใชใ้นโอกาสต่อไป ตอ้งขออภัยเร่ืองของการแปรญัตติ ในเร่ืองท่ีท าใหเ้กิดความยุ่งยาก 

เน่ืองจากกระบวนการหรือขั้นตอนในการพิจารณาร่างเทศบญัญัติฯ ในวาระท่ี 1 ก าลงัด าเนินการอยู่น้ัน  

ทางเทศบาลนครล าปางไดร้ับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ปล่ียนแปลงประเภท

ค่าใชจ้่ายของส านักการศึกษา ในหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ ออกไปทั้งหมด และใหต้ั้งเป็นรายจ่ายใหม่ในประเภท

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ซ่ึงมีรายละเอียดมากมายจึงสร้างความยุ่ งยาก แต่อย่างไรก็ดีก็ขอขอบคุณ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ท่ีกรุณารับไวพิ้จารณาและใหค้วาม

เห็นชอบ  อย่างไรก็ดีในการบริหารจดัการเทศบาลนครล าปางเพ่ือแกไ้ขปัญหา เพ่ือพฒันา และเพ่ือสรา้ง

สังคม โดยร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 น้ี คณะผู ้บริหาร และ

พนักงานเทศบาล จะใชจ้่ายด้วยความระมัดระวังเพ่ือท่ีจะให้ยอดเงินแต่ละยอดน้ันได้ใช้จ่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่ิงใดท่ีสามารถประหยดั สามารถตดัลดเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพการเงินมากขึ้ น งบประมาณ

ท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาเราก็จะท าใหเ้กิดคุณภาพงานใหดี้ท่ีสุด ขอขอบคุณทุกท่านครบั 

 
ระเบียบวาระที่  4 ญตัตเิรื่องอื่นๆ  

นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะเสนอญัตติอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลขอกราบขอบคุณ 

ท่านบุญทวี  ฉิมพลี ทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง ท่านส่ือมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนขา้ราชการทุกท่าน 

ท่ีไดร้่วมการประชุมวนัน้ี ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี ผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุม  เวลา  15.00 น. 

 

 

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

     (นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรญั)      (นายจาตุรงค ์ พรหมศร) 

  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง        เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 


