
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังท่ี  ๒  ประจ าปี ๒๕๕๔ 

วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

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

รายนามผู้เข้าประชุม 

 ๑.นายประสิทธิ์ หรรษห์ิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๒.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๔.นายอนุกูล ศิรพิันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๕.นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๖.นายพิทักษ ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๗.นายสุรชัย ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๘.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๙.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๑๐.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๑.รอ้ยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๑๒.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๓.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๔.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๕.นายสุทัศน์ พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๖.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๗.นายสุคนธ ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๘.พันตรวีิชานนท์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๑๙.นางสาวขัตติยา ส าเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ๒๐.นายสมชาย ดังควัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ๒๑.จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 ๒๒.นางอวยพร พรรัตนพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

 ๑.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง(ลากจิ) 

 ๒.นายกติติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง(ลากจิ) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑.นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 ๒.นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง  

 ๓.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรนีครล าปาง  

 ๔.นายเฉลิม แกว้กระจ่าง ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 ๕.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 ๖.นายชนวน จิรจรัสตระกูล รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 ๗.นายจ าเนียร ทองกระสัน ผู้อ านวยการส านักการช่าง   

 ๘.นางสาวสิริวัลย์ เจริญกิจ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 ๙.นางวรรณศรี อินทราชา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   รก.ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ 

 ๑๐.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 ๑๑.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ๑๒.นางสาวสุนี อนงคณะศักดิ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ๑๓.นายสวัสดิ์ แกว้กระจ่าง ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 

 ๑๔.นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค ์ ผู้อ านวยการส่วนชา่งสุขาภิบาล 

 ๑๕.นายสุเทพ บุญมายอง ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสรา้ง 

 ๑๖.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

 ๑๗.นางยุพิน ตังคธาร ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ 

 ๑๘.ว่าที่ร้อยตรวีงคเ์ทวัญ ณ ล าพูน ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ 

 ๑๙.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บรหิาร 

 ๒๐.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา             หัวหน้าฝ่ายกจิการสภา 

 ๒๑.นางเบญจวรรณ จินตนพงศ์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 ๒๒.นางพัชนิดา สุวรรณจักร นักวชิาการคลัง ๗ ว. 

 ๒๓.นางสาววิไล วงศ์พรม หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

 ๒๔.นางสาวฤทัยรัตน์ สุทธิพงศ์ หัวหน้างานเลขานุการผู้บรหิาร 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้เป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ บัดนี้

สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ของเทศบาล  

นครล าปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้น าชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง

การประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามก าหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๓.๓๐ น. ในการนี้ผมขอเรียนเชิญ  



 - ๓ - 

นายประสิทธิ์  หรรษห์ิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ขึ้นมาท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในคร้ังนี้ 

ขอเรียนเชิญ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง  

ขอต้อนรับท่านสื่อมวลชน ท่านคณะกรรมการชุมชน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟัง  

การประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในคร้ังนีด้้วยความยินดียิ่ง 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   วันนี้สภาเทศบาลนครล าปาง 

ได้เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  

ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศ

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง    กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ 

วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครล าปาง และหนังสือเทศบาล  

นครล าปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชมุสามัญ 

สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๕๔ 

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

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕๕๔  

และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  ได้ก าหนดสมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๔  มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม  

พ.ศ.๒๕๕๔  รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ประธานสภาเทศบาลนครล าปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๔ ในวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประสิทธิ ์ หรรษห์ิรัญ 

(นายประสิทธิ ์ หรรษห์ิรัญ) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

และหนังสือด่วนที่สุด 

ที่  ลป ๕๒๐๐๑/๓๙๖๖         ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

        ถนนฉัตรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 
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                              ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 

เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรนีครล าปางเป็นผู้เสนอญัตติ และอภิปรายชีแ้จงหรอืแถลง 

ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถงึ หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๗๗  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปาง  เชิญประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๔ ในวันจันทร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ ต าแหน่ง 

นายกเทศมนตรนีครล าปาง ขอมอบหมายให้ นายประเสรฐิ  บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบ

ส านักและกองเป็นผู้แทนในการตอบกระทู้ และเป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงต่อสภาเทศบาลนครล าปาง   

ดังรายชื่อต่อไปนี ้ 

   ๑. นายประเสรฐิ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

๒. นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

๓. นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถอื 

นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ท าหน้าที่  

ในการประชุมครัง้นีต้่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางสมัยประชุมสามัญ

สมัยที่ ๓  คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๔ วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๔  

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ที่ผา่นมา จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ข เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกทา่น กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมในหน้าที่ ๑๑ ซึ่งเป็นค าอภิปรายของ

กระผมเอง จากด้านล่างขึ้นไปบรรทัดที่ ๕ ข้อความว่า “สามารถท าลายเอกสารได้ครั้งละประมาณ ๒ หมื่น 

กวา่แผ่น” ขอแก้ไขเป็น “สามารถท าลายเอกสารได้ครัง้ละประมาณ ๒๐ แผ่น”  ขอบคุณครับ 
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขอีก

หรือไม่  เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและ

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผม นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ผมขอ

แก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ ๑๔ ซึ่งเป็นค าอภิปรายของกระผมเอง บรรทัดที่ ๖ ข้อความว่า “ในการ

ประเมินการรายได้” ขอแก้ไขเป็น “ในการประมาณการรายได้”  และในบรรทัดที่ ๙ ข้อความว่า “ท่านคงได้

ยินว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ข้างนีน้ั้น” ขอแก้ไขเป็น “ท่านคงได้ยินว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ข้างหน้านั้น” ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขอีก

หรือไม่  เชิญ นายจาตุรงค ์ พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล

นครล าปาง กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ส าหรับรายงานการประชุมฯ  

ที่ทา่นประธานสภาฯ เสนอต่อที่ประชุมแห่งนีเ้พื่อรับรองเมื่อสักครู ่ผมขอแก้ไขในหน้าที่ ๓  ย่อหน้าที่หนึ่ง เรื่อง

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อความว่า “ข้อที่ ๑.๑ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง” 

ซึ่งในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ 

วรรคสอง ใช้ขอ้ความว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นคร้ังใด ถา้ไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรือ

อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่น เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ข้าราชการ หรอืพนักงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น

เฉพาะในการประชุมคราวนั้น” ตรงข้อที่ ๑.๑ ตรงที่ว่าเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนายจาตุรงค์  พรหมศร นั้น ค าว่า  

“แทนนายจาตุรงค์ พรหมศร” เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าวต้องตัดออกครับท่านประธานฯ  

ดังนั้น จะได้ข้อความว่า “เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง”   และย่อหน้าต่อมา ความว่า “นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง เพื่อปฏิบัติหน้าทีแทน นายจาตุรงค์ พรหมศร” ซึ่งตรงนี้ก็ต้องตัดค าว่า “แทนนายจาตุรงค์  พรหมศร”  

ออกด้วยครับ  ดังนั้น จะได้ข้อความว่า “นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   

ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง”  และในบรรทัดที่ ๔ ข้อความว่า “นายจาตุรงค ์ พรหมศร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา

ฯ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา” ผมคิดว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงครับท่าน

ประธานฯ ขอแก้ไขเป็น “นายจาตุรงค์  พรหมศร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ มีความจ าเป็นที่จะต้อง

เดินทางไปท ากิจธุระที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”  ให้ถูกต้องตามใบลาของผมที่ได้ระบุเอาไว้  และหน้าที่ ๔  

ข้อความว่า “เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ” ขอแก้ไขเป็น “เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ”  

และข้อความของนายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ ในมติที่ประชุม ข้อความว่า “ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ” 
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ขอแก้ไขเป็น “ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ”  ต่อไปหน้าที่ ๖  ข้อความที่แนะน าพนักงานเทศบาล ข้อความว่า 

“นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง ต าแหน่งปลัดเทศบาล ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ การศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต” ค าว่า “ศิลปศาสตร์บัณฑิต” นั้น ตรง ร.เรือ ไม่มีการัน นะครับ  

และข้อความของนายชนวน จิรจรัสตระกูล ก็เช่นกัน ข้อความว่า “นายชนวน  จิรจรัสตระกูล  ต าแหน่ง   

รองปลัดเทศบาลนครล าปาง  ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  การศึกษา  ระดับปริญญา

ตรี นิติศาสตร์บัณฑิต” ตรง ร.เรือ ก็ไม่มีการัน นะครับ ขอแก้ไขเป็น  “นายชนวน  จิรจรัสตระกูล  ต าแหน่ง  

รองปลัดเทศบาลนครล าปาง  ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  การศึกษา  ระดับปริญญา

ตรี นิติศาสตรบัณฑิต”ต่อไปข้อความในระเบียบวาระที่ ๓ “ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔”  ขอแก้ไขเป็น “ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕”  ต่อไปหน้าที่ ๘ ย่อหน้าสุดท้าย 

ข้อความว่า “เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๔ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕” ข้อความมันซ้ าซ้อน จึงขอแก้ไขเป็น “เพื่อใช้ในการด าเนินงานตาม

นโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จึงเสนอ

รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕”  ต่อไปหน้าที่ ๙ ย่อหน้าแรก ข้อความ

ว่า “โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔” ขอแก้ไขเป็น “โดยที่เป็น

การสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕”   และในข้อความ “ข้อที่ ๑ เทศบัญญัตินี้

เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕” ต้องใส่เครื่องหมายค าพูดเปิด

ด้วยนะครับ ตรงหน้าค าว่า “เทศบัญญัติฯ” ดังนั้น ขอแก้ไขเป็น “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕” ตรงเครื่องหมายค าพูดต้องใส่ไว้ด้านหน้า  และในหน้าที่ ๒๑ ถ้าเรานับจากบรรทัด

ด้านล่างสุด บรรทัดที่ ๙  เป็นค าพูดของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ข้อความว่า “ซึ่งผมเคยพูดเสมอว่าผม

ภูมิใจสมาชิกสภาฯ ชุดนี้มากที่สุดในชีวิตการเมืองของผม ตั้งแต่ปี พ .ศ.๑๕๑๗” ผมว่าที่ถูกต้อง คือ  

“พ.ศ.๒๕๑๗” ดังนั้น ขอแก้ไขเป็น “ซึ่งผมเคยพูดเสมอว่าผมภูมิใจสมาชิกสภาฯ ชุดนี้มากที่สุดในชีวิต

การเมืองของผม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗” ผมมีข้อความที่ขอแก้ไขตามที่น าเรียนต่อประชุมเมื่อสักครู่นี้ ผมขอ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ได้น าเรียนปรึกษาที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะเห็นชอบให้แก้ไขตามที่กระผมได้เสนอไป

หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขอีก

หรือไม่  เชิญ นายสุรชัย  ประนมศรี 

นายสุรชัย  ประนมศรี  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล

นครล าปาง กระผม นายสุรชัย  ประนมศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตแก้บันทึกการประชุมใน

หน้าที่ ๑๗ บรรทัดที่ ๗ จากด้านล่าง ค าว่า “ผมมีความละอายที่เราจะยักยอกเงินอุดหนุน” ขอแก้ไขเป็น 

“ผมมีความละอายที่จะโยกเงินอุดหนุน” ขอบพระคุณครับ 
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขอีก

หรือไม่  เมื่อไม่มี จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๔ ท่าน ขอแก้ไข สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึน้ มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมรับทราบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามญั สมยัที่ ๓ คร้ังที ่๑  เมื่อวนัที่  ๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๔ ดังนี ้

  ๑.แกไ้ขตามที่ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแก้ไข 

คอื หน้าที่ ๑๑ จากด้านล่างขึน้ไปบรรทัดที่ ๕ ข้อความว่า “สามารถท าลายเอกสารได้ครัง้ละประมาณ ๒ หมื่น

กวา่แผ่น” ขอแก้ไขเป็น “สามารถท าลายเอกสารได้ครัง้ละประมาณ ๒๐ แผ่น”   

  ๒.แก้ไขตามที่ นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแก้ไข คือ หน้าที่ 

๑๔ บรรทัดที่ ๖ ข้อความว่า “ในการประเมินการรายได้” ขอแก้ไขเป็น “ในการประมาณการรายได้”  และ

บรรทัดที่ ๙ ข้อความว่า “ท่านคงได้ยินว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ข้างนี้นั้น” ขอแก้ไขเป็น “ท่านคงได้ยินว่าในปี  

พ.ศ.๒๕๕๘ ข้างหน้านั้น” 

๓.แกไ้ขตามที่ นายจาตุรงค์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแกไ้ข คอื 

-  หน้าที่ ๓  ย่อหน้าที่หนึ่ง  เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อความว่า “ข้อที่ ๑.๑ 

เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 

พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง” ขอแก้ไขเป็น “ข้อที่ ๑.๑ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ  

การประชุมสภาท้องถิ่น แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง”    

-  หน้าที่ ๓  ย่อหน้าต่อมา ข้อความว่า “นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ขอ้ที่ ๑.๑ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อปฏิบัติ

หน้าทีแทน นายจาตุรงค์ พรหมศร” ขอแก้ไขเป็น “นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนคร

ล าปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง”    

-  บรรทัดที่ ๔  ข้อความว่า “นายจาตุรงค์  พรหมศร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

สภาฯ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา” ขอแก้ไขเป็น“นายจาตุรงค์ พรหมศร ซึ่งปฏิบัติ

หน้าที่เลขานุการสภาฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องเดินทางไปท ากิจธุระที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”   

-  หน้าที่ ๔  ข้อความว่า “เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ” ขอแก้ไขเป็น 

“เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ”   

-  หน้าที่ ๔  ข้อความของนายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ ในมติที่ประชุม  ข้อความว่า 

“ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ” ขอแก้ไขเป็น “ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ”   

-  หน้าที่  ๖  ข้อความที่แนะน าพนักงานเทศบาล   ข้อความว่า “นายเฉลิม   

แก้วกระจ่าง ต าแหน่งปลัดเทศบาล ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ การศึกษา ระดับ
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ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต”  ขอแก้ไขเป็น  “นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง ต าแหน่งปลัดเทศบาล ด ารง

ต าแหน่งเมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ การศึกษา ระดับปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบัณฑติ”  

-  หน้าที่  ๖  ข้อความแนะน าพนักงานเทศบาล   ข้อความว่า  “นายชนวน  

จิรจรัสตระกูล  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาลนครล าปาง  ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

การศึกษา  ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต” ขอแก้ไขเป็น   “นายชนวน  จิรจรัสตระกูล  ต าแหน่ง   

รองปลัดเทศบาลนครล าปาง  ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  การศึกษา  ระดับปริญญา

ตร ีนิติศาสตรบัณฑิต” 

-  ข้อความในระเบียบวาระที่ ๓ “ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ  ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔”  ขอแก้ไขเป็น “ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ 

รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕”   

-  หน้าที่ ๘  ย่อหน้าสุดท้าย  ข้อความว่า “เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของ

คณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕” ขอแก้ไขเป็น “เพื่อใช้ใน

การด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๕ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕”   

-  หน้าที่ ๙ ย่อหน้าแรก ข้อความว่า “โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔” ขอแก้ไขเป็น “โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕”    

-  หน้าที่ ๙  ข้อความ “ข้อที่ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕” ขอแก้ไขเป็น “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕”  โดยใส่เครื่องหมายค าพูดต้องใส่ไว้ด้านหน้าของข้อความ 

-  หน้าที่ ๒๑  จากบรรทัดด้านล่างสุด บรรทัดที่ ๙  ข้อความว่า “ซึ่งผมเคยพูด

เสมอว่าผมภูมิใจสมาชิกสภาฯ ชุดนีม้ากที่สุดในชีวติการเมืองของผม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๑๕๑๗” ขอแก้ไขเป็น “ซึ่ง

ผมเคยพูดเสมอว่าผมภูมิใจสมาชิกสภาฯ ชุดนีม้ากที่สุดในชีวติการเมืองของผม ตั้งแต่ป ีพ.ศ.๒๕๑๗” 

  ๔.แก้ไขตามที่  นายสุรชัย  ประนมศรี  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  คือ หน้าที่ ๑๗ 

บรรทัดที่ ๗ จากด้านล่าง  ข้อความว่า “ผมมีความละอายที่เราจะยักยอกเงินอุดหนุน” ขอแก้ไขเป็น “ผมมี

ความละอายที่จะโยกเงินอุดหนุน” 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไปจะขอมติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๔  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึน้  มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร

ล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑  เมือ่วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติ  เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ของเทศบาลนครล าปาง  อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  (วาระ 

ที่  ๒  และวาระที่  ๓) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ  เรื่อง  

ขอเสนอญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ของเทศบาลนครล าปาง  

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  ในวาระที่สอง ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  เชิญคุณสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร   กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ เรียนท่าน

ประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๕ ได้รับ

มอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ ให้เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อท่าน

ประธานฯ ดังนี ้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตตริ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

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

ด้วยสภาเทศบาลนครล าปาง ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครล าปาง  

ในสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครัง้ท่ี ๑ ประจ าป ี๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕ จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตตร่ิางเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบด้วย  

๑.นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานคณะกรรมการ 

๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ กรรมการ 

๓.นายสุรชัย  ประนมศรี กรรมการ 

๔.นายพิทักษ์  แสนชมภู  กรรมการ 

๕.นายสันติ  เขียวอุไร  กรรมการ และเลขานุการ 

ท้ังน้ี     ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ     ณ     วันท่ี   ๑๕    สิงหาคม    พ.ศ.๒๕๕๔ 

ประสิทธ์ิ  หรรษ์หรัิญ 

(นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หรัิญ) 

 ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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โดยที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ วาระที่ ๑ ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น  บัดนี้

คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามระยะเวลา โดยมีผลการด าเนินงานตามรายละเอียดการประชุมของ

คณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนี้ 

วันท่ี  ๑๖  สงิหาคม  ๒๕๕๔   เริ่มประชุม  ๙.๐๐ น. 

            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕   

มาพรอ้มแล้ว นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ดังนี้ 

 ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลนครล าปาง คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๕ วาระที่ ๑ ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 

๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

แปรญัตติ จ านวน ๕ วัน  นับตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แจ้งก าหนดระยะเวลาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้สมาชิก

สภาเทศบาลและผู้บริหารทราบ โดยมีก าหนดการดังนี ้  

 วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ก าหนดให้ยื่นค าแปรญัตติ 

ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ณ  ห้องสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

 วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ รับหนังสือเสนอค าแปรญัตติ จากนายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง  

 วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ก าหนดเป็นวันพิจารณาค าขอแปรญัตติ(ถา้มี)   

น าเรียนที่ประชุมทราบ 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๕   

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอให้คณะกรรมการฯ ได้ท าการตรวจ

รา่งเทศบัญญัติฯ  ดังนี้.- 

 ส่วนที่  ๑  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ หน้าที่ ๑ 

 ส่วนที่  ๒   รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ หน้าที่ ๒-๑  

 ส่วนที่  ๓   รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  



 - ๑๑ - 

พ.ศ.๒๕๕๕ ประมาณการรายรับ หน้าที่ ๓-๕ ถงึหน้าที่ ๓-๓๘  ประกอบด้วย รายจ่ายตามแผนงาน ได้แก่ 

  •  ด้านบรหิารทั่วไป 

   - แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

   - แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  •  ด้านบรกิารชุมชนและสังคม 

   -แผนงานการศึกษา 

   - แผนงานสาธารณสุข 

   - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   - แผนงานเคหะและชุมชน 

   - แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  •  ด้านการเศรษฐกจิ 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   - แผนงานการพาณิชย์ 

  •  ด้านการด าเนินงานอื่น 

   - แผนงานงบกลาง 

 รายละเอียดรายจ่ายจากงบกลาง หน้าที่ ๓-๓๘ ถึงหน้าที่ ๓-๔๐ งบประมาณตั้งไว้ ๑๘,๙๖๒,๐๐๐ 

บาท และรายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ดังนี้.- 

 ในเวลา ๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ได้พิจารณารายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ส่วนที่  ๓ รายละเอียด

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๕ ของกองวิชาการและแผนงาน หน้าที่ ๓-๕๖  

ถึงหน้าที่ ๓-๖๘ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๔,๖๔๙,๔๔๐ บาท โดยมี นางวรรณศรี  อินทราชา รักษาการ

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน พรอ้มเจา้หน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ

ทราบ    

 ในเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ได้พจิารณาเอกสารประกอบงบประมาณ ส่วนที่ ๔ งบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการสถานีขนส่งผู้ โดยสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้าที่  ๔-๒๒ ถึงหน้า ๔-๓๙ 

งบประมาณตั้งไว้ ๒,๙๑๓,๘๒๐ บาท โดยมี ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมพู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 

เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดฯ 

 ในเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ได้พิจารณารายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ส่วนที่ ๓ ของส านัก

ปลัดเทศบาล หน้าที่ ๓-๔๑ ถึงหน้าที่ ๓-๕๕ งบประมาณตั้งไว้ ๔๙,๕๙๕,๓๘๐บาท โดยมี  

นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด ฯ 

 ในเวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.ได้พิจารณารายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ส่วนที่ ๓ ของกองคลัง 

หน้าที่ ๓-๖๙ ถงึหน้าที่ ๓-๗๒ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๒๓๖,๓๐๐ บาท โดยมี นางปนัดดา เกตุเทศ  หัวหน้า

ฝ่ายพัฒนารายได้ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด ฯ 



 - ๑๒ - 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ตรวจรา่งรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของกองวิชาการและแผนงาน สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ส านักปลัดเทศบาลและ 

กองคลัง ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. จนถงึเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่ปรากฏว่าผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐  น. 

วันท่ี  ๑๗  สงิหาคม  ๒๕๕๔ เริ่มประชุม  ๙.๐๐ น. 

            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕  

มาพรอ้มแล้ว นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ดังนี้ 

 ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 

 ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๕   

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ขอเชิญคณะกรรมการได้ตรวจ 

รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  

 ใน เวลา  ๙ .๐๐–๑๒.๐๐ น .  ได้พิจารณารายละ เอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ส่วนที่  ๓  

ของส านักการศึกษา หน้าที่ ๓-๗๓ ถึงหน้าที่ ๓-๙๘  งบประมาณตั้งไว้ ๘๒,๒๓๗,๕๐๐ บาท โดยมี 

นางสาวธัญญาธร ขัดชุ่มแสง หัวหน้างานธุรการ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดฯ 

 ในเวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. ได้พิจารณารายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ส่วนที่ ๓ ของ 

กองสวัสดิการและสังคม หน้าที่ ๓-๑๑๑ ถงึหน้าที่ ๓-๑๑๙  งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๗๖๐,๙๒๐ บาท โดยมี

นางสาวสุนี  อนงคณะศักดิ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ และเจา้หน้าที่เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดฯ 

 ในเวลา ๑๔.๓๐–๑๖.๓๐ น. ได้พิจารณารายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ส่วนที่ ๓ ของ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๓-๙๙ ถึงหน้าที่ ๓-๑๑๐ งบประมาณตั้งไว้ ๕๘,๕๓๑,๒๕๐ บาท 

โดยมี นายพงศ์กร  รัตนประเวศน์ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดฯ 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ตรวจรา่งรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของส านักการศึกษา กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่ปรากฏว่าผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

มายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 

        เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น. 

วันท่ี  ๑๘  สงิหาคม  ๒๕๕๔เริ่มประชุม  ๙.๐๐ น. 

            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕  

มาพรอ้มแล้ว นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ดังนี้ 

 ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 

 ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  



 - ๑๓ - 

พ.ศ.๒๕๕๕  

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    ขอเชิญคณะกรรมการได้ตรวจ 

รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  

 ในเวลา ๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ได้พิจารณารายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ส่วนที่  ๓ ของ 

ส านักการช่าง หน้าที่ ๓-๑๒๐ ถึงหน้าที่ ๓-๑๓๕ งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๔,๖๔๒,๒๑๐ บาท โดยมี 

นายจ าเนียร  ทองกระสัน ผู้อ านวยการส านักการช่าง เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดฯ 

 ในเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ได้พจิารณาเอกสารประกอบงบประมาณ ส่วนที่ ๔ งบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการสถานธนานุบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้าที่ ๔-๑ ถึงหน้า ๔-๒๐ งบประมาณตั้งไว้ 

๒๒,๔๕๐,๖๒๐ บาท โดยมี นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียดฯ 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ตรวจรา่งรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของส านักการช่างและสถานธนานุบาล ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

ไม่ปรากฏว่าผู้บรหิารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 

        เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น. 

วันท่ี  ๑๙  สงิหาคม  ๒๕๕๔  เริ่มประชุม  ๙.๐๐ น. 

            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕  

มาพรอ้มแล้ว นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ดังนี้ 

 ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เรียนที่ประชุมตามก าหนดการในวันนี้ 

จะเป็นการรับหนังสือเสนอค าแปรญัตติจากผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ระหว่าง  

เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. น าเรียนที่ประชุมทราบ 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 

  ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องอื่นๆ (ไม่มี) 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่ปรากฏว่า

ผูบ้รหิารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 

        เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น. 

วันท่ี  ๒๐  สงิหาคม  ๒๕๕๔  เริ่มประชุม  ๑๔.๐๐ น. 

            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕  

มาพรอ้มแล้ว นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ดังนี้ 

 ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เรียนที่ประชุมตามก าหนดการในวันนี้ 

จะเป็นการพจิารณาค าแปรญัตติจากผูบ้รหิารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ได้ยื่นหนงัสอืเสนอ
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ค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ แต่เนื่องจากในวันที่ ๑๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ปรากฏ

ว่าไม่มีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางผู้ใดได้เสนอค าแปรญัตติ  ในร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  แต่อย่างใดน าเรียนที่ประชุมทราบ 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง พิจารณาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ 

นายนพดล ผดุงพงษ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

แล้วจะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติฯ นั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก

ความเห็นยื่นต่อประธานสภาเทศบาลฯ และส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  รายงานให้สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ได้รับทราบก่อนวันประชุมพิจารณา วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ทั้งนี ้ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติไปรว่มประชุมสภาเทศบาลฯ ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 มติท่ีประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติให้เสนอ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง

ล าปาง  จังหวัดล าปาง ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด และให้ส่งรายงานของคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติให้ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  

นครล าปางพิจารณาต่อไป 

 เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 

ลงชื่อ       นพดล  ผดุงพงษ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

                                            (นายนพดล  ผดุงพงษ์)    
    

ลงชื่อ  จ่าสิบเอก  สมบูรณ ์ บรรจงจิตต์ กรรมการ 

                     (สมบูรณ ์ บรรจงจิตต์) 
 

   ลงชื่อ        สุรชัย  ประนมศรี             กรรมการ 

              (นายสุรชัย  ประนมศรี) 
    

ลงชื่อ         พิทักษ์  แสนชมภู  กรรมการ 

           (นายพิทักษ์  แสนชมภู) 
 

   ลงชื่อ          สันติ  เขียวอุไร           กรรมการและเลขานุการ 

         (นายสันติ  เขียวอุไร) 
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นายสันติ  เขียวอุไร   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงน าเรียน 

ในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อที่ประชุมสภา

เทศบาลนครล าปางได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ทั้งหมดนี้คือรายงานของ

คณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๕  ซึ่งได้ข้อสรุปว่าคงไว้ตามร่างเดิม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ชี้แจง

รายละเอียดให้ทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ในวาระที่ ๒ เชิญทา่นเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ 

ที ่๒ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

ถงึ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ได้ก าหนดหลักการเอาไว้ว่า “ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะ ที่มีการ

แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น”  

เมื่อสักครูท่ี่ประชุมได้รับทราบค าแถลงของ นายสันติ  เขียวอุไร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลนครล าปางไปแล้วนั้น  

ได้ข้อสรุปว่า  จากรายงานหรือค าแถลงดังกล่าวนั้น ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ ได้เสนอค าแปรในช่วง

ระยะเวลาเสนอค าแปรตามที่สภาได้ก าหนด ทางคณะกรรมการฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ให้ทา่นประธานฯ 

ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไข  เมื่อได้พจิารณาตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ตามข้อ ๕๑ ที่ได้เรียนแจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่ เมื่อพิจารณาจากหลักการ

ดังกล่าวแล้วในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๒ นี้ ปรากฏว่าไม่มีข้อใดที่คณะกรรมการฯ ได้แก้ไข

เพิ่มเติมหรือได้แปรญัตติฯ  ฉะนั้น ในวาระที่ ๒ นี้ การที่จะต้องพิจารณาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ 

แปรญัตติหรอืที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไ้ขนั้น ก็คงจะไม่มีการพิจารณานะครับ ผมขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุม

ได้รับทราบ ขอบคุณครับ  

 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   เป็นอันว่าร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น ได้ผ่านการพิจารณา ในวาระท่ี ๒ ไปเรียบร้อย 

ต่อไป ผมจะขอมติในที่ประชุมสภา  ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๕๒  ในการ

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ในวาระท่ี ๓ กระผมจะขอ

มติที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ  

โปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ จ านวน ๑๘ เสียง และสมาชิกฯ ทา่นใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ งดออกเสียง  ๖  เสียง 

 มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก  จ านวน ๑๘ เสียง  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ของเทศบาลนครล าปาง  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  
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 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ได้ผ่าน

การพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้จะได้น าเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง

พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  

ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เพื่อบังคับใช้ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร

ล าปาง เพื่อด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดล าปาง(หลังเดิม) เป็นจ านวน

เงิน ๕,๖๒๗,๐๐๐ บาท(ห้าล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การ

เรยีนรู้เมืองล าปาง(มิวเซียมล าปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ เรื่อง  

ขอเสนอญัตติขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลา

กลางจังหวัดล าปาง(หลังเดิม) เป็นจ านวนเงิน ๕,๖๒๗,๐๐๐ บาท(ห้าล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ตามโครงการพิพธิภัณฑ์การเรยีนรูเ้มืองล าปาง(มิวเซยีมล าปาง) เชิญ ฝ่ายบรหิาร นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย 

นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรี  

นครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรนีครล าปาง เพื่อชีแ้จงแถลงญัตติฯ 
 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปางเพื่อด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) เป็นจ านวนเงิน ๕,๖๒๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่น 

เจ็ดพันบาทถ้วน)  ตามโครงการพิพธิภัณฑ์การเรยีนรูเ้มืองล าปาง (มิวเซยีมล าปาง) 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ    

ใช้จา่ยเงินสะสมของเทศบาลนครล าปางเพื่อด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) 

เป็นจ านวนเงิน  ๕,๖๒๗,๐๐๐ บาท  (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามโครงการพิพิธภัณฑ์     

การเรยีนรูเ้มืองล าปาง (มิวเซยีมล าปาง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อกระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาลนครล าปาง ซึ่งเก่ียวกับด้านการบรกิารชุมชนและสังคม โดยเป็นโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนา

เทศบาลนครล าปาง ๓ ปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย       

การรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก   

สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน” ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหนังสือ
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กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ

เก่ียวกับการใชจ้่ายเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารแนบท้าย)  

เหตุผล 

เนื่องจากเทศบาลมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลาง

(หลังเดิม) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ในการด าเนินโครงการ

พิพธิภัณฑ์การเรยีนรูเ้มืองล าปาง(มิวเซยีมล าปาง) ระหว่าง “ส านักงานบรหิารและพัฒนาองคค์วามรู้ (องคก์าร

มหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ” กับ “จังหวัดล าปาง” “เทศบาลนครล าปาง” และ 

“เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดล าปาง” ซึ่งเทศบาลนครล าปางจะต้องรับผิดชอบการปรับปรุงอาคาร 

ศาลากลางจังหวัดล าปาง(หลังเดิม) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ ในระยะที่ ๑ เพื่อเตรียมความ

พร้อมของอาคารสถานที่ที่ช ารุดเสียหาย เนื่องจากขาดการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลานาน ก่อนที่จะส่งมอบ

ให้กับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ด าเนินการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร และด าเนินการ

ตามแผนงานจัดท านิทรรศการถาวรโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดล าปาง 

(หลังเดิม) ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

   ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นเรง่ด่วนที่จะต้องด าเนินการ ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารศาลากลางจังหวัดล าปาง 

(หลังเดิม) เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๔  

เพื่อด าเนินการในส่วนนี้ไว้  ประกอบกับ การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ได้แก่ การส ารวจ การก าหนด

ขอบเขตของงานการออกแบบ และประมาณราคา ต้องใช้เวลาด าเนินการไม่น้อยกวา่ ๑๕๐ วัน  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลฯ ต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ “โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมอาคารศาลากลางจังหวัดล าปาง (หลังเดิม) ระยะที่ ๑ โดยท าการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา กอ่สร้าง

หลังคากันสาดรอบอาคาร งานระบบท่อสุขาภิบาล พร้อมทาสีอาคารภายนอก และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน

เทศบาล เป็นจ านวนเงิน ๕,๖๒๗,๐๐๐ บาท”  
 

เงินสะสม ณ วนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ๒๑๑,๗๘๔,๓๑๕.๒๖ 

หัก เงินฝาก กสท. ๗๕,๕๙๓,๒๕๑.๙๐  

 ลูกหนี้เงินยมืสะสม ๖๙๖,๕๗๐.๐๐  

 ลูกหนี้ภาษโีรงเรือน ๔๙๑,๗๙๑.๐๐  

 ลูกหนี้ภาษท้ีองท่ี ๒,๗๐๓.๒๒  

 ลูกหนี้ภาษป้ีาย ๑๗๑,๐๔๐.๐๐  

 ผลตา่งจากการช าระหนีเ้งินกู ้ ๘,๓๑๖,๐๐๐.๐๐  

 เงินเดอืน ค่าจ้าง คา่ตอบแทน ๖๕,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๒๗๑,๓๕๖.๑๒ 

   ๖๑,๕๑๒,๙๕๙.๑๔ 

    

หัก ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอ่ืน ๆ รอ้ยละ ๒๕%  ๙,๑๕๑,๒๓๙.๗๙ 

   ๕๒,๓๖๑,๗๑๙.๓๕ 
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หัก จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยมืสะสม (คงค้างเบิกจ่าย)   

 ๑. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประตูเวยีง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  

 ๒. โครงกอ่สร้างคลองระบายน้ าในบ่อบ าบัดน้ าเสียเทศบาล 

   นครล าปาง 
๓.๙๓๐,๐๐๐.๐๐  

 ๓. โครงการก่อสร้างพนังป้องกนัตลิ่งแมน่้ าวังฝั่งขวา บริเวณท้าย

ฝายแมว่ังเฉลิมพระเกยีรติ 
๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  

 ๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนา้วัดพระแก้ว 

ดอนเตา้สุชาดาราม 

๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  

 ๕. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนเลียบคลอง

ชลประทาน ตัง้แตถ่นนไฮเวย์ล าปาง-งาว ถึงบ้านเลขท่ี ๙๕/๑ 

๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐  

 ๖. โครงการก่อสร้างถนนและทอ่ระบายน้ า ถนนสุขสวัสด์ิ ๑  

   ซอย ๘ 

๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐  

 ๗. โครงการก่อสร้างถนนและทอ่ระบายน้ า ถนนสุขสวัสด์ิ ๑  

   ซอย ๓๓ 

๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 ๘. โครงการก่อสร้างถนนและทอ่ระบายน้ า ถนนสุขสวัสด์ิ ๑  

   ซอย ๓๕ 

๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐  

 ๙. โครงการก่อสร้างถนนและทอ่ระบายน้ า ถนนสุขสวัสด์ิ ๑  

   ซอย ๓๗ 

๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐  

 ๑๐. ค่ารักษาพยาบาล ส านักการช่าง ๘๘,๙๙๓.๐๐  

 ๑๑. ค่ารักษาพยาบาล ส านักปลัด ๓๒๘,๐๖๑.๕๐  

 ๑๒. ค่ารักษาพยาบาล กองกลงั ๒๗๒,๘๔๕.๐๐  

 ๑๓. ค่ารักษาพยาบาล กองวชิาการ ๑๗,๐๐๕.๐๐  

 ๑๔. ค่าเชา่บา้น กองคลัง ๑๒,๐๐๐.๐๐  

 ๑๕. ค่ารักษาพยาบาล กองสวสัดกิาร ๗๔,๒๔๑.๐๐  

 ๑๖. เงินเดอืนพนักงาน กองวชิาการ ๑,๖๘๐.๐๐  

 ๑๗. ค่าจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบใช้แก๊สประจ าสุสาน 

ร่องสามดวง 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  

 ๑๘. ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย ์ ๑๓๖,๑๖๐.๐๐  

 ๑๙. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานและค่าใชจ้่าย 

      ในการด าเนนิการประเมินฯ 

๕,๐๐๐.๐๐  

 ๒๐. ค่าเบ้ียยังชีพคนพกิาร ๒๖๒,๐๐๐.๐๐  

 ๒๑. ค่าเชา่บา้นพนักงานครู (ก.ค.๕๔) ๙๕,๓๕๐.๐๐  

 ๒๒. เงินบ าเหน็จด ารงชีพ น.ส.พวงพยอม  สมพงษ์ ๑๐๒,๑๖๐.๐๐ ๓๘,๗๖๓,๔๙๕.๕๐ 
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เงินสะสมคงเหลอืในมอืท่ีพอจ่ายได้ ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ๑๓,๕๙๘,๒๒๓.๘๕ 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  เพื่อขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสม

ของเทศบาลนครล าปาง จ านวนเงิน ๕,๖๒๗,๐๐๐ บาท(ห้าล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘๙ และตามหนังสือกรมส่งเสริม  

การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง 

ซักซอ้มความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จา่ยเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 

ขอแสดงความนับถอื 

 (ลงชื่อ)             นิมิต  จิวะสันติการ ผู้เสนอ 

                  (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 

                     นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดล าปาง

(หลังเดิม) เป็นจ านวนเงิน ๕,๖๒๗,๐๐๐ บาท(ห้าล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามโครงการ

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง(มิวเซียมล าปาง) จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  เชิญ นายแพทย์

วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง  ในญัตติเรื่องดังกล่าวนี้ ก็เป็นเรื่องที่ดีถึงแม้ว่าจ านวนเงินจะมากน้อยก็ตามแต่ และเป็นโครงการ

หนึ่งที่จะท าให้นครล าปางมีสิ่งที่เชิดหน้าชูตาได้ จากรายละเอียดที่ผมได้อ่านแล้วก็ยังมีค าถามอยู่ ๒-๓ 

ประการ เพราะเนื่องจากผมไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในโครงการดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ต้น และโครงการนี้

จะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  แม้แต่ในส าเนาบันทึกการประชุมที่ได้แจกมา 

ก็ได้ระบุไว้เช่นนั้น ผมจึงเรียนถามเหตุผลจรงิๆ ว่า ประการแรก เพราะเหตุใดจะต้องด าเนินโครงการให้เสร็จสิ้น

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ผมก็ไม่กล้าที่จะเดาว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ถ้าได้รับค าตอบก็จะเป็นที่ 

เข้าใจดี ประการที่ ๒  เรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่ารื้อถอน จ านวน  ๓๙๖,๐๐๐ บาท(สามแสนเก้าหมื่นหกพัน

บาทถ้วน) นั้น  ไม่ได้มีรายละเอียดระบุว่าวัสดุที่ท าการรื้อถอนออกมา ได้น าไปจ าหน่ายจ่ายแจกหรือขาย 

เป็นวัสดุรไีซเคลิหรือไม่อย่างไร ....เปลี่ยนหน้าเทป.... ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

หรือไม่ เมื่อไม่มี เชญิ ฝ่ายบรหิารได้ช้ีแจง 

นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรี  

นครล าปาง  ส าหรับโครงการนี้ทางเทศบาลฯ ได้ร่วมมือกับองคก์รที่ได้กล่าวไว้ในการแถลงญัตติเมื่อสักครู่แล้ว 

ส่วนในรายละเอียดของขั้นปฏิบัตินั้น เนื่องจากในการประชุมด าเนินการ ผู้ที่เข้าร่วมกับคณะกรรมการ
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ด าเนินการทุกครัง้จะเป็นส านักการช่าง ฉะนั้น เพื่อไม่ได้การช้ีแจงขาดตกบกพรอ่งหรือขาดรายละเอียด ผมใคร่

ขออนุญาตมอบให้ทา่นผู้อ านวยการส านักการช่างเป็นผู้ชีแ้จงในรายละเอียดทั้งสองประเด็น ขอบคุณครับ 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ขอเชิญ นายจ าเนียร  ทองกระสัน 

ผู้อ านวยการส านักการช่างชีแ้จง 

นายจ าเนียร  ทองกระสัน  ผู้อ านวยการส านักการช่าง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายจ าเนียร  ทองกระสัน  ผู้อ านวยการส านักการช่าง  

ในประการแรก เรื่องเงื่อนไขของเวลาว่าเพราะเหตุใดจะต้องด าเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) ระหว่างทางเทศบาลฯ ร่วมกับ 

ศาลากลางจังหวัดล าปาง ประเด็นแรก คือ ตามบันทึกข้อตกลง(M.O.U.) ของจังหวัดล าปาง ต้องการให้การ

จัดท าพิพิธภัณฑ์เมืองของจังหวัดล าปางหรือมิวเซียมล าปางของเราให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ประเด็นที่ ๒ คือ เนื่องจากทาง สพร. หรือ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

แห่งชาติ ได้รับงบประมาณ จ านวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) แต่ในการจัดท าโครงการ

ของ สพร. จะเป็นการจัดกิจกรรมภายในอาคาร เช่น การจัดแสดงต่างๆ ในห้องจัดแสดง  ทั้งครุภัณฑ์ที่จัดไว้

ภายในห้องจะเป็นงบประมาณเฉพาะในส่วนของการจัดแสดงภายใน และงานตกแต่งภายในเท่านั้น  โดยให้

เทศบาลรับผิดชอบเรื่องตัวอาคาร ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หลังจากที่เราได้ร่วมท า M.O.U. กับ 

ศาลากลางจังหวัดแล้วนั้น เราได้เข้าไปส ารวจตัวอาคาร ผลปรากฏว่าตัวอาคารช ารุดทรุดโทรมเป็นจ านวนมาก 

รวมถงึโครงหลังคา ซึ่งขั้นตอนแรกเราคดิว่ามีแค่ขัน้ตอนในการท าสีใหม่ แต่พอเข้าไปตรวจสอบจริงๆ ก็ปรากฏ

ว่าโครงหลังคาช ารุดเสียหายทรุดลงมา จึงต้องเปลี่ยนโครงสร้างของหลังคาในบางส่วน และกระเบื้องหลังคา

จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เพราะหมดอายุการใช้งานแล้ว ตรวจสอบแล้วว่าแผ่นกระเบื้องกรอบ และช ารุด

เสียหาย  ดังนั้น จึงต้องเปลี่ยนโครงสร้างของหลังคาบางส่วน และกระเบื้องหลังคาจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด 

แล้วจงึเสริมความมั่นคงแข็งแรงไว้ภายในบางส่วนที่ช ารุดเสียหาย เช่น พื้นห้องบางห้องช ารุดเพราะโครงสร้าง

ช้ันบนเป็นอาคารพื้นไม้ จึงเป็นเหตุให้การตั้งงบประมาณมีความล่าช้า  เราต้องตั้งขั้นตอนการท าขอบเขตของ

งานว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงแค่ไหนอย่างไร จึงสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายได้ จ านวนเงิน ๕,๖๒๗,๐๐๐ บาท

(ห้าล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ านวนนี ้ ประการที ่๒ เรื่องของคา่ใช้จา่ย คา่รื้อถอน ส่วนใหญ่แล้ว

วัสดุที่รือ้ถอนออกมาแล้วคงไม่สามารถน ากลับไปใช้อะไรได้อีก คอืตัวหลังคา อย่างที่ผมน าเรียนท่านประธานฯ 

เมื่อสักครู่ว่าผมส ารวจดูจริงๆ แล้วตัวหลังคาเป็นลักษณะกระเบื้องโบราณ ซึ่งหมดอายุการใช้งานคงจะต้อง  

รื้อออกแล้วน าจ าหน่ายในภายหลัง และซีแพ็คโมเนียรุ่นแรกที่ช ารุดแล้ว เพราะใช้งานมากว่า ๔๐ ปี  

ซึ่งก็หมดอายุการใช้งานแล้ว  จึงน าเรียนชีแ้จง ขอบคุณครับ 

นายประสทิธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดล าปาง

(หลังเดิม) เป็นจ านวนเงิน ๕,๖๒๗,๐๐๐ บาท(ห้าล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามโครงการ

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง(มิวเซียมล าปาง) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีผู้เห็นชอบ 

จ านวน ๑๕ เสียง และสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ งดออกเสียง  ๙  เสียง 
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 มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก  จ านวน ๑๕ เสียง  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ

ขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด

ล าปาง(หลังเดิม) เป็นจ านวนเงิน ๕,๖๒๗,๐๐๐ บาท(ห้าล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามโครงการ

พิพธิภัณฑ์การเรยีนรูเ้มืองล าปาง(มิวเซยีมล าปาง) 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ ญัตติ เรื่องอื่นๆ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง    จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลขอกราบขอบคุณ 

ท่านบุญทวี  ฉิมพลีย์ ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ท่านสื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน  

ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี ้ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐ น. 

 

 

 

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

             (นายประสิทธิ์  หรรษห์ิรัญ)         (นายจาตุรงค ์ พรหมศร) 

      ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง           เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 


