
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที� 3   ครั�งที�  2  ประจําปี 2550 

วนัที�   28   สิงหาคม   2550 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 

----------------------------- 
รายนามผู้มาประชุม 
   1.  นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ 
   2.  นายจาตุรงค ์  พรหมศร 
   3.  นายกิตติ  จิวะสันติการ 
   4.  นายกาํพล  ใจยา 
   5.  นายจรูญ  เติงจนัตะ๊ 
   6.  พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์
   7.  นายทว ี  ทองใบ 
   8.  นายบุญช่วย  ตรียกุล 
                9.  นายบุญชู  เหลี3ยมแฉ่ง 
   10.  นางปรานอม พิริยะกิจ 
   11.  นายปุณณสิน มณีนนัทน์ 
   12.  นายพณิชชา  ภทัรทววีนิช 
   13.  นายพิศลย ์  ตนัศิริเจริญกุล 
   14.  นายยทุธศกัดิ�  ศรีทองสุข 
   15.  นางละมยั  บุญยง 
   16.  จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต ์
   17.  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
   18.  นางสุดารัตน์ บุญมี 
   19.  นายสุทศัน์  พุทธวงค ์
   20.  นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์
                 21.  นายอาํพล  คาํศรีวรรณ 
 
ผูไ้ม่มาประชุม  
                                        1.  นางดวงนภา                กอ้นทอง 
                                        2.  นางวราภรณ์                วนชยางคก์ลู 
                                        3.  นางอวยพร                  พรรัตนพิทกัษ ์
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
   1.นายนิมิตร  จิวะสันติการ 
   2.นายเกรียงศกัดิ�   วนชยางคก์ลู 
   3.นายกิตติภูมิ  นามวงศ ์
   4.นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ 
   5.นายกิตติพงศ ์  จิรเมธาธร 
   6.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ 
   7.นายเฉลิม  แกว้กระจ่าง 
   8.นางสาวนงเยน็  เหลืองหิรัญรัตน์ 
   9.นายชนวน  จิรจรัสตระกลู 
   10.นางจนัทร์สม  เสียงดี 
   11.นายจาํเนียร  ทองกระสัน 
   12.นางอินทมาศ  สมพงษ ์
   13.นายสันติ  ไกรลอ้มบุญ 
   14.นางเอมอร  ณ  ลาํปาง 
   15.นางสาวอุษา   สมคิด 
   16.นายเสนีย ์  วไิลจิตต ์
   17.นายประสงค ์  เรือนสอน 
   18.นางประนอม  สายโกสุม 
   19.นางยพุิน  ตรังคธาร 
   20.นางบานเยน็  แสงเจริญ 
   21.นายบรรยง  เอื@อนจิตร์ 
   22.นางเบญจวรรณ จินตนพงศพ์นัธ์ุ 
   23.นางวรรณศรี  อินทราชา 
   24.นายพจน์  ดาํริชยัมงคล 
   25.นางรุ่งทิพย ์  กุลโมรานนท ์
   26.นางสาวพฒันี  เมืองใจมา    
 นายจาตุรงค์    พรหมศร    เลขานุการสภาเทศบาลฯ    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที3เคารพ กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  วนันี@ เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที3 3  ครั@ งที3 2   ประจาํปี 2550  สมาชิกฯ มาครบองคป์ระชุม
แลว้ และไดเ้วลาตามที3นดัหมาย กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ไดขึ้@นทาํหนา้ที3
เป็นประธานในที3ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที3 3 ครั@ งที3 2  ประจาํปี 2550   
ตามระเบียบวาระการประชุมในครั@ งนี@   ขอกราบเรียนเชิญครับ 
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 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  สวสัดีครับ  วนันี@ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที3  3  ครั@ งที3 2  ประจาํปี 2550  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  
ไดอ่้านประกาศการประชุมในวนันี@ครับ 
 นายจาตุรงค์   พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกฯ ทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง ก่อนที3ท่านประธาน 
ในที3ประชุมจะดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระที3  1  ของการประชุมสภาฯ ในครั@ งนี@    กระผมมีประกาศ
ของสภาเทศบาลนครลาํปาง  เพื3อเรียนแจง้ใหที้3ประชุมไดท้ราบ  ดงันี@  
 

ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรื3อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที3 3  ครั@ งที3 2 ประจาํปี 2550 

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

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง ลงวนัที3  22  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดสมยั
ประชุมสามญั สมยัที3  3  ประจาํปี  2550  มีกาํหนด 30 วนั  ตั@งแต่วนัที3 1 – 30  สิงหาคม  2550 นั@น 
  

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ข 
เพิ3มเติมถึง (ฉบบัที3 12)  พ.ศ.2546  จึงใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั  
สมยัที3  3  ครั@ งที3 2  ประจาํปี 2550  ในวนัองัคารที3  28  สิงหาคม   2550  

 
ประกาศ  ณ  วนัที3   22   สิงหาคม     พ.ศ. 2550 

(ลงชื3อ)  ประสิทธิ�    หรรษหิ์รัญ 
       (นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ) 

      ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

ผมมีขอ้เรื3องตามที3เรียนแจง้ใหส้มาชิกฯและผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบดงัรายละเอียดแจง้แลว้นั@น จากนี@
กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ไดท้าํหนา้ที3 เป็นประธานในที3ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระที�  1   เรื�องที�ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 
 

 นายประสิทธิ1    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ     ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง  
ขอตอ้นรับ คุณนรศกัดิ�    สุขสมบูรณ์  หัวหนา้กลุ่มกฎหมายและรับเรื3องราวร้องทุกข์สํานกัทอ้งถิ3นจงัหวดั
ลาํปาง และคณะกรรมการชุมชนและสื3อมวลชนทุกท่าน ที3ให้เกียรติมาสังเกตการณ์การประชุมในวนันี@ดว้ย
ความยนิดียิ3งครับ  
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ระเบียบวาระที�  2   เรื�องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  (ขอรับรองคราวต่อไป) 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   เนื3องจากรายงานการประชุม เมื3อครั@ งวนัที3  14  
สิงหาคม 2550  ยงัไม่เรียบร้อย  จึงขอรับรองในการประชุมคราวต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระที�  3   ญตัติ เรื�อง  เสนอญตัติร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ    
                 พ.ศ.2551 ในวาระที�  2  และวาระที� 3 

              นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญ  คณะกรรมการแปรญตัติ ร่าง 
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 2551  ขอเชิญ คุณกิตติฯ ครับ 
 นายกติติ   จิวะสันติการ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานฯที3เคารพ  กระผม 
กิตติ  จิวะสันติการ  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ ขอนาํเสนอ   

รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 
การแปรญตัติร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2551 

วนัที�  15 – 18   สิงหาคม  2550    เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 

............................................ 
ผู้มาประชุม 

1. นายทว ี    ทองใบ  ประธานกรรมการ 
2. พ.ต.ท.ดีชยั        พาณิชย ์ กรรมการ 
3. นายปุณณสิน    มณีนนัทน์ กรรมการ 
4. นายสมบูรณ์      คุรุภากรณ์ กรรมการ 
5. นายกิตติ    จิวะสันติการ กรรมการและเลขานุการ 

 

วนัที�  15  สิงหาคม  2550  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

            เมื3อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแลว้  นายทว ี ทองใบ  ประธานคณะกรรมการฯ  ไดด้าํเนินการ
ประชุมพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณพ.ศ.2551  โดยคณะกรรมการฯ   
ไดท้าํการตรวจร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551   ดงันี@ .- 
ส่วนที�  1 
 1. คาํแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สถานะการคลงั  ดา้นรายรับ ดา้นรายจ่าย   
 2. การบริหารงบประมาณในปีที3ผา่นมาและปีปัจจุบนั 
  2.1 รายรับ 
  2.2 รายจ่ายตามแผนงาน 
  2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
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  2.4 รายการเงินอุดหนุนทั3วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู ้ เงินจ่ายจากเงินสะสม 
(รายจ่ายที3ไม่นาํไปตั@งงบประมาณ)  ตั@งแต่วนัที3 1 ตุลาคม 2549 – 30  มิถุนายน  2550 
  2.5 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานธนานุบาล 
ส่วนที�  2  เทศบญัญติั  เรื3อง  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2551 
  -บนัทึกหลกัการและเหตุผล 
 -เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (หนา้ 2 –3 ถึงหนา้ 2-5) 
ส่วนที�  3  รายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.2551 
ประมาณการรายรับ  รายจ่ายตามแผนงาน (หนา้ 3-1 ถึงหนา้ 3 – 4 ) 
   รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ตามแผนงาน  หนา้ 3 – 5 ถึงหนา้ 3 – 45    ไดแ้ก่   

  Χ ดา้นบริหารทั3วไป  แผนงานบริหารทั3วไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
Χ ดา้นบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  แผนงานสาธารณสุข  

 แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนงานเคหะและชุน   แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  Χ  ดา้นการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนงานการพาณิชย ์  
  Χ  ดา้นการดาํเนินงานอื3น  แผนงานงบกลาง   

 

 คณะกรรมการฯ     ไดต้รวจร่างรายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปี 
งบประมาณ   พ.ศ.2551  ของสถานธนานุบาล และกองวชิาการฯ  จนถึงเวลา  16.30  น. ไม่ปรากฏวา่ 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูบ้ริหารท่านใดมายื3นหนงัสือขอแปรญตัติ  
         

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
วนัที�  16  สิงหาคม  2550  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  เมื3อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแลว้  นายทว ี ทองใบ  ประธานคณะกรรมการฯ  ไดด้าํเนินการ
ประชุมพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551  โดยคณะกรรมการฯ   
ไดท้าํการตรวจร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551   ดงันี@ .- 
 รายจ่ายงบกลาง  หนา้  3 – 46  ถึงหนา้   3 – 49   
 

 เวลา   10.00 น.  นายนิมิตร  จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ได้ยื3นแปรญตัติ ตาม
หนงัสือ ที3ลป 52001/4343   ลงวนัที3  15  สิงหาคม   2550  เรื3อง  ขอเสนอคาํแปรญตัติ และหนงัสือที3  
ลป 52001/4342 ลงวนัที3  15  สิงหาคม   2550  เรื3อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  เป็นผูชี้@ แจงคาํแปร
ญตัติ โดยมอบหมายให้ นายสุวฒัน์    ตรีมานะพนัธ์ุ     รองนายกเทศมนตรี เป็นผูชี้@ แจงหรือแถลงต่อคณะ
กรรมการฯ แทน 
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 มติที�ประชุม ที3ประชุมมีมติให้นัดประชุมพิจารณาและรับฟังคําชี@ แจง คาํแปรญัตติ แก้ไข
รายละเอียดในร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551  ในวนัที3  17  สิงหาคม  
2550   เวลา   09.30  น.  ณ  หอ้งกิจการสภาเทศบาล 
 

 เวลา   10.30 – 16.30 น. ไดพ้ิจารณาในรายละเอียดจากกองต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
     Χ  ส่วนที3  3  รายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.2551 
ของกองสวสัดิการสังคม และสาํนกัปลดัเทศบาล 
  คณะกรรมการฯ     ไดต้รวจร่างรายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปี 
งบประมาณ   พ.ศ.2551  จนถึงเวลา  16.30  น. ไม่ปรากฏวา่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูบ้ริหารท่านใด 
มายื3นหนงัสือขอแปรญตัติ  
         

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
วนัที�  17  สิงหาคม  2550    เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

            เมื3อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแลว้ นายทว ี ทองใบ ประธานคณะกรรมการฯ  ไดด้าํเนินการประชุม 
พิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551  คณะกรรมการฯ  ไดท้าํการ
ตรวจร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551   ดงันี@ .- 
 Χ  ส่วนที3  3  รายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.2551 
ของสาํนกัการศึกษา    
 เวลา  09.30  น.  คณะกรรมการประชุมพิจารณาและรับฟังคาํชี@แจง  คาํแปรญตัติ  แกไ้ขรายละเอียด 
ในร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551   ซึ3 ง  นายนิมิตร  จิวะสันติการ   
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ไดย้ื3นคาํแปรญตัติ  ตามหนงัสือที3 ลป 52001/4343  ลงวนัที3 15  สิงหาคม  2550   
เรื3อง  ขอเสนอคาํแปรญตัติ  และหนงัสือ ที3 ลป 52001 / 4342  ลงวนัที3 15  สิงหาคม  2550  เรื3อง  มอบหมาย
ใหร้องนายกเทศมนตรีชี@แจงคาํแปรญตัติ โดยมอบหมายให ้ นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ  รองนายกเทศมนตรี 
เป็นผูชี้@แจงหรือแถลงต่อคณะกรรมการฯ แทน  รายละเอียดดงันี@ .- 
 ตามหนงัสือ ที3 ลป 52001 / 4343   ลงวนัที3  15  สิงหาคม  2550  เรื3อง  ขอเสนอคาํแปรญตัติ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติัฯ   
 ขา้พเจา้  นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอเสนอแปรญตัติ  เรื3อง  เสนอร่าง
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551   
 ขอ้  1  ขอแกไ้ขรายละเอียดในร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551   
เหตุผลเนื3องจากพิมพผ์ดิพลาด  ดงันี@ .- 

หน้า บรรทดัที� รายละเอยีด 
3 - 64 4 เดิม             “ ระบบปัPมนํ@าชนิดแรงดนัสูง (ULTRA HIGH SURE SYSTEM)” 

แก้ไขเป็น    “ ระบบปัPมนํ@าชนิดแรงดนัสูง (ULTRA HIGH PRESSURE SYSTEM)” 
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3 - 102 1 เดิม             “ วสัดุอื3น  ตั@งไว ้ 6,714,680  บาท” 
แก้ไขเป็น    “ วสัดุอื3น  ตั@งไว ้ 6,850,680  บาท” 

 6 เดิม             “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  4,000  บาท” 
แก้ไขเป็น    “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  140,000  บาท” 

 7 เดิม             “ วสัดุการศึกษา  ตั@งไว ้ 807,605  บาท” 
แก้ไขเป็น    “ วสัดุการศึกษา  ตั@งไว ้ 671,605  บาท” 

 11 เดิม             “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  140,000  บาท” 
แก้ไขเป็น    “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  4,000  บาท” 

3 - 105 9 เดิม             “ โตะ๊ เกา้อี@  สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตามแบบมาตรฐานของ สน.ศท.” 
แก้ไขเป็น    “ โตะ๊ เกา้อี@  สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา” 

3 - 113 6 เดิม             “ ขนาดกวา้งประมาณ  2.20  เซนติเมตร” 
แก้ไขเป็น    “ ขนาดกวา้งประมาณ  220  เซนติเมตร” 

 

 จึงเรียนมาเพื3อโปรดพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 นายทว ี ทองใบ  ประธานคณะกรรมการฯ    ใหน้ายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ  รองนายกเทศมนตรี 
เป็นผูชี้@แจง 

นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ  รองนายกเทศมนตรี ฯ   ขอเรียนชี@แจงดงันี@ .- 
หนา้ที3  3 – 64   บรรทดัที3 4  ขอแกไ้ข  เดิม   “ ระบบปัPมนํ@าชนิดแรงดนัสูง (ULTRA HIGH SURE 

SYSTEM)”  แก้ไขเป็น    “ ระบบปัPมนํ@าชนิดแรงดนัสูง (ULTRA HIGH PRESSURE SYSTEM)” 
หนา้ที3 3 – 102 บรรทดัที3  6  ขอแกไ้ข เนื3องจากจาํนวนเงิน “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั ตอ้งใชเ้งิน

จาํนวนทั@งสิ@น  140,000  บาท”  พิมพส์ลบักบัวสัดุการศึกษา  จาํนวน 4,000  บาท  จึงทาํใหจ้าํนวนเงิน  
วสัดุอื3น  ในบรรทดัที3 11  เพิ�มขึ�น เป็นจาํนวนเงิน  วสัดุอื�น  ตั�งไว้  6,850,680  บาท และวสัดุการศึกษา  
บรรทดัที�  7  ลดลง  เป็นจาํนวนเงิน ตั@งไว ้ 671,605  บาท  และไม่ไดท้าํใหย้อดเงินของค่าวสัดุ  หมวด
ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  ของสาํนกัการศึกษา  ที3ตั@งไว ้ 11,605,871  บาท  เปลี3ยนแปลงแต่อยา่งใด  
  หนา้ที3  3 – 105  ขอตดัขอ้ความ “ ตามแบบมาตรฐานของ สน.ศท.”  เนื3องจากไม่มี  จึงขอตดัออก 
 หนา้ที3  3 –113  บรรทดัที3  6  ขอแกไ้ข  เดิม   “ ขนาดกวา้งประมาณ  2.20  เซนติเมตร” 
แก้ไขเป็น    “ ขนาดกวา้งประมาณ  220  เซนติเมตร”  เนื3องจากพิมพผ์ดิ 
 มติที�ประชุม     ที3ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิ3มเติม  รายละเอียดใน 
ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551   
 

 

 
 



 8

หน้า บรรทดัที� รายละเอยีด 
3 - 64 4 เดิม             “ ระบบปัPมนํ@าชนิดแรงดนัสูง (ULTRA HIGH SURE SYSTEM)” 

แก้ไขเป็น    “ ระบบปัPมนํ@าชนิดแรงดนัสูง (ULTRA HIGH PRESSURE SYSTEM)” 
3 - 102 1 เดิม             “ วสัดุอื3น  ตั@งไว ้ 6,714,680  บาท” 

แก้ไขเป็น    “ วสัดุอื3น  ตั@งไว ้ 6,850,680  บาท” 
 6 เดิม             “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  4,000  บาท” 

แก้ไขเป็น    “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  140,000  บาท” 
 7 เดิม             “ วสัดุการศึกษา  ตั@งไว ้ 807,605  บาท” 

แก้ไขเป็น    “ วสัดุการศึกษา  ตั@งไว ้ 671,605  บาท” 
 11 เดิม             “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  140,000  บาท” 

แก้ไขเป็น    “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  4,000  บาท” 
3 - 105 9 เดิม             “ โตะ๊ เกา้อี@  สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตามแบบมาตรฐานของ สน.ศท.” 

แก้ไขเป็น    “ โตะ๊ เกา้อี@  สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา” 
3 - 113 6 เดิม             “ ขนาดกวา้งประมาณ  2.20  เซนติเมตร” 

แก้ไขเป็น    “ ขนาดกวา้งประมาณ  220  เซนติเมตร” 
 

เวลา  11.00 น.   นายยุทธศกัดิ�   ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ไดย้ื3นหนงัสือ ขอแปร
ญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551  ต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญตัติฯ ตามหนงัสือกิจการสภาเทศบาลนครลาํปาง  ลงวนัที3  16  สิงหาคม  2550  เรื3อง  ขอแปรญตัติร่าง 
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551    
ขอ้ความ 

ขา้พเจา้  นายยทุธศกัดิ�   ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   มีความประสงคข์อ 
แปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551  ของเทศบาลนครลาํปาง   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ3น พ.ศ. 2547 ขอ้ 49 วรรค  2  ดงันี@  
 ส่วนที�  2  สํานักการศึกษา  หน้าที� 3 – 96   
 5. หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐฯ 
 ข้อ 4  อุดหนุนมณฑลทหารบกที� 32 ตั�งไว้  1,000,000  บาท  เพื3อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มณฑล
ทหารบกที3 32  ในการพฒันาปรับปรุงสนามกอล์ฟเขลางค์   ตามหนงัสือจงัหวดัลาํปาง  ที3 มท 0867.4 / 
24707  ลงวนัที3  28  พฤศจิกายน  2549  และตามหนงัสือ มณฑลทหารบกที3 32 ที3 กห 048.63 / 2093 ลงวนัที3  
6  สิงหาคม  2550  (ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ) 
 โดยขา้พเจา้  ขอแปรลดรายจ่าย  จํานวนเงิน 1,000,000  บาท  ในข้อ  4  นี�ทั�งหมด  และขอสงวนคาํ
แปรญตัติไวด้ว้ย 



 9

 จึงเรียนมาเพื3อโปรดพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนบัถือ 
ยทุธศกัดิ�   ศรีทองสุข 

(นายยทุธศกัดิ�   ศรีทองสุข) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

ลงชื3อ    พิศลย ์ ตนัศิริเจริญกุล ผูรั้บรอง               ลงชื3อ   ปรานอม  พิริยะกิจ       ผูรั้บรอง 
      (นายพิศลย ์ ตนัศิริเจริญกุล)                            (นางปรานอม  พิริยะกิจ) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง                  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

นายทว ี ทองใบ  ประธานคณะกรรมการฯ  ขอใหที้3ประชุมพิจารณา กรณี  นายยทุธศกัดิ�   ศรีทองสุข 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   ขอแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ.2551 

ส่วนที�  2  สํานักการศึกษา  หน้าที�  3 – 96   
 5. หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐฯ 
  ข้อ 4  อุดหนุนมณฑลทหารบกที� 32 ตั�งไว้  1,000,000  บาท  เพื3อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแ้ก่
มณฑลทหารบกที3 32  ในการพฒันาปรับปรุงสนามกอลฟ์เขลางค ์  ตามหนงัสือจงัหวดัลาํปาง  ที3 มท  
0867.4/ 24707  ลงวนัที3  28  พฤศจิกายน  2549  และตามหนงัสือ มณฑลทหารบกที3 32 ที3 กห 048.63 / 2093 
ลงวนัที3  6  สิงหาคม  2550  (ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ  งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 
  โดย “ ขอแปรลดรายจ่าย  จาํนวนเงิน  1,000,000  บาท ในขอ้  4  นี@ทั@งหมด  และขอสงวน 
คาํแปรญตัติ” ใหที้3ประชุมฯ  พิจารณา 
 มติที�ประชุม    ที3ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ มีมติด้วยเสียงข้างมาก 
( 4 ต่อ 1 เสียง ) กรณี  นายยุทธศกัดิ�   ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอแปรลดรายจ่าย   
เงินอุดหนุน ฯ  ส่วนที3  3  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ของสํานกัการศึกษา  หนา้ที3 3 – 96  หมวดเงิน
อุดหนุน  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐฯ  ขอ้ 4  อุดหนุนมณฑลทหารบกที3 32   ตั@งไว ้ 1,000,000  บาท  เพื3อ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มณฑลทหารบกที3 32  ในการพฒันาปรับปรุงสนามกอล์ฟเขลางค ์  ตามหนงัสือ
จงัหวดัลาํปาง  ที3 มท 0867.4 / 24707  ลงวนัที3  28 พฤศจิกายน  2549 และตามหนงัสือ มณฑลทหารบกที3 32 
ที3 กห 048.63 / 2093 ลงวนัที3  6  สิงหาคม  2550  (ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ)  และใหผู้เ้สนอขอแปรญตัติสงวนคาํแปรญตัติได ้   ดงันี@ .- 

(1)  มีมติเสียงขา้งมากไม่เห็นชอบใหแ้ปรลดรายจ่าย ฯ  และใหค้งร่างเดิม  จาํนวน 1,000,000  บาท  
จาํนวน  4  เสียง ไดแ้ก่  1. นายทว ี ทองใบ  2. นายกิตติ  จิวะสันติการ  3. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์    
4. นายปุณณสิน  มณีนนัทน์   
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(2) มีมติเห็นชอบเสียงขา้งนอ้ย ใหแ้ปรลดรายจ่าย  ฯ  จาํนวน 1,000,000  บาท  จาํนวน  1  เสียง  
ไดแ้ก่  พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์  โดยขอสงวนความเห็นการแปรญตัติ 
 

เวลา  13.00 – 16.30  น    คณะกรรมการฯ   ไดท้าํการตรวจร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2551 

*   ส่วนที3  3  รายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.2551 
ของ กองสาธารณสุข 

คณะกรรมการฯ     ไดต้รวจร่างรายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปี 
งบประมาณ   พ.ศ.2551  จนถึงเวลา  16.30  น. ไม่ปรากฏวา่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูบ้ริหารท่านใด 
มายื3นหนงัสือขอแปรญตัติ  
      เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
วนัที�  18  สิงหาคม  2550    เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เมื3อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแลว้  นายทว ี ทองใบ ประธานคณะกรรมการฯ  ไดด้าํเนินการประชุม
พิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551   คณะกรรมการฯ   ไดท้าํการ
ตรวจร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551   ดงันี@ .- 

* ส่วนที3  3  รายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.2551 
ของ สาํนกัการช่าง และกองคลงั 
 คณะกรรมการฯ     ไดต้รวจร่างรายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปี 
งบประมาณ   พ.ศ.2551  ของสาํนกัการช่าง และกองคลงั   จนถึงเวลา  16.30  น. ไม่ปรากฏวา่มีสมาชิกสภา 
เทศบาลฯ  และผูบ้ริหารท่านใดมายื3นหนงัสือขอแปรญตัติ    
 เวลา 16.35 น.  นายทว ี ทองใบ  ประธานกรรมการฯ   ตามมติที3ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง   
สมยัประชุมสามญั  สมยัที3  3  ครั@ งที3  1  ประจาํปี  2550  เมื3อวนัที3  14  สิงหาคม  2550  ไดมี้มติรับหลกัการ
ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551  ในวาระที3  1  และส่งให้คณะกรรมการ
แปรญตัติฯ  พิจารณาตามขอ้ 49  แลว้  ทั@งนี@   เพื3อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบั
การประชุมสภาทอ้งถิ3น พ.ศ.2547  ขอ้110  ขอให้คณะกรรมการแปรญตัติฯ  พิจารณาเสนอร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551   พร้อมเสนอรายงานฉบบัยอ่ต่อประธานสภาเทศบาล
นครลาํปางต่อไป 

มติของคณะกรรมการแปรญตัติฯ    ที3ประชุมพิจารณาเห็นชอบใหเ้สนอร่างเทศบญัญติังบประมาณ 
รายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551  ของเทศบาลนครลาํปาง  ตามร่างเดิม และตามที3ไดมี้มติให้แกไ้ข
เพิ3มเติมในรายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน  ของสาํนกัปลดัเทศบาลและสาํนกัการศึกษา 
 สาํหรับการขอสงวนคาํแปรญตัติและการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญตัติดงักล่าว  ให้เสนอ
ที3ประชุมสภาเทศบาลฯ  พิจารณาต่อไป 

       เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
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ลงชื3อ  ทว ี     ทองใบ   ประธานกรรมการฯ 
                                     (นายทว ี ทองใบ) 

ลงชื3อ       พ.ต.ท.    ดีชยั  พาณิชย ์   กรรมการ 
 (ดีชยั  พาณิชย)์ 

   ลงชื3อ     ปุณณสิน  มณีนนัทน์  กรรมการ 
              (นายปุณณสิน  มณีนนัทน์) 
   ลงชื3อ  สมบูรณ์  คุรุภากรณ์           กรรมการ 
           (นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 
   ลงชื3อ  กิตติ  จิวะสันติการ              กรรมการและเลขานุการ 
         (นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ตามที3เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ 
ไดแ้จง้ต่อสภาฯ วา่มีการเสนอขอแปรญตัติ 2 กรณี  คือ 

1. กรณี  เรื3อง  ขอเสนอคาํแปรญตัติ ของท่านนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  (หนงัสือ ที3 ลป  
52001/4343  ลงวนัที3 15 สิงหาคม  2550)  แต่ไม่ขอสงวนคาํแปรญตัติ 

2. กรณี  เรื3อง  ขอแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
ของ นายยุทธศกัดิ�   ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  โดยขอสงวนคาํแปรญตัติต่อสภาฯ และมีกรรมการ
แปรญตัติขอสงวนความเห็นในนามของคณะกรรมการแปรญตัติ   
 และผมจะให้เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ชี@ แจงรายละเอียดของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ย
ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ3น พ.ศ.2547   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
 นายจาตุรงค์   พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ และท่าน
สมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  ตามที3คณะกรรมการ 
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551  
ไดแ้ถลงรายงานการประชุมและมติของคณะกรรมการต่อที'ประชุมสภาฯ ตามความแจง้แลว้นั,น  เพื'อการ
พิจารณาในร่างเทศบญัญติัฯ ดงักล่าว  ในวาระที'  2  นี,   เป็นไปตามขอ้บงัคบัการประชุม ขอ้ 51  กระผมขอ
เรียนแจง้ต่อที'ประชุมดงันี,  

 ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติัวาระที3 2  ใหป้รึกษาเรียงลาํดบัขอ้เฉพาะที3มีการแปรญตัติ หรือที3 
คณะกรรมการแปรญตัติแกไ้ขเท่านั@น  เวน้แต่ที3ประชุมสภาทอ้งถิ3นจะไดล้งมติเป็นอยา่งอื3น  และในขอ้ 51 
วรรคสอง  กาํหนดไวว้า่  ถา้ที3ประชุมสภาทอ้งถิ3นลงมติเห็นดว้ยกบัคาํแปรญตัติหรือเห็นดว้ยกบัการแกไ้ข 
ในขอ้ใดแลว้  ไม่ใหเ้สนอขอแปรญตัติหรือเสนอญตัติขอเปลี3ยนแปลงมตินั@นอีก  ฉะนั@น เพื3อใหก้าร
ดาํเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบฯ  ดงัที3ผมกราบเรียน  ผมขอนาํเรียนท่านประธานฯ เพื3อพิจารณา
ปรึกษาเรียงตามลาํดบัขอ้เฉพาะที3มีการแปรญตัติตามที3คณะกรรมการและเลขานุการของคณะแปรญตัติ 
ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551  ไดแ้ถลงต่อสภาฯแลว้นั@น   
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ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานฯ ครับ 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านสมาชิกฯ ที3เคารพครับ  กระผมจะไดน้าํ 
คาํขอแปรญตัติดงักล่าว  กรณีการขอแกไ้ขในร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551  ของท่านนายกเทศมนตรี  เพื3อขอมติในที3ประชุมเป็นขอ้ ๆ ซึ3 งท่านนายกฯ ขอแปรญตัติทั@งหมด   
7  ขอ้  และผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั@งหมด 7  ครั@ ง  ดงัต่อไปนี@  
 ขอ้ 1.  ในส่วนที3 3  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงานของสาํนกัปลดัเทศบาล หนา้  3 – 64   
ขอ้  1.4   ครุภณัฑเ์ครื3องดบัเพลิง บรรทดัที3  4 รายละเอียด ดงันี@  
 ข้อความเดิม     “ระบบปั@ มนํ@าชนิดแรงดนัสูง  (ULTRA HIGH SURE SYSTEM)” 
              ขอแก้ไขเป็น    “ ระบบปัPมนํ@าชนิดแรงดนัสูง (ULTRA HIGH PRESSURE SYSTEM)” 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบดว้ยตามที3นายกเทศมนตรีเสนอคาํแปรขอแกไ้ขในขอ้นี@  ขอไดโ้ปรดยกมือขึ@น 
มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม   ที3ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์เห็นชอบ ใหแ้กไ้ข ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 หนา้ที3  3 – 64  ขอ้ 1.4 ครุภณัฑเ์ครื3องดบัเพลิง บรรทดัที3  4  จากข้อความเดิม          
“ ระบบปัPมนํ@าชนิดแรงดนัสูง (ULTRA HIGH SURE SYSTEM)”   แก้ไขเป็น  “ ระบบปัPมนํ@าชนิดแรงดนัสูง 
(ULTRA HIGH PRESSURE SYSTEM)” 
              

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ    ขอมติที3ประชุม ข้อ 2.  หนา้  3 – 102  
บรรทดัที3  1    

ข้อความเดิม    “ วสัดุอื3น  ตั@งไว ้ 6,714,680  บาท”     
ขอแก้ไขเป็น   “ วสัดุอื3น  ตั@งไว ้  6,850,680  บาท”  

              สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบดว้ยตามที3นายกเทศมนตรีเสนอคาํแปรญตัติ  ขอแกไ้ขในส่วนนี@  ขอได้
โปรดยกมือขึ@น   มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม   ที3ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ เห็นชอบ ใหแ้กไ้ข ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 หนา้  3 – 102  บรรทดัที3 1 จาก  ข้อความเดิม  “ วสัดุอื3น  ตั@งไว ้ 6,714,680  
บาท”   แก้ไขเป็น   “ วสัดุอื3น  ตั@งไว ้ 6,850,680  บาท” 

 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอมติที3ประชุม  ขอ้  3. หนา้  3 – 102   
บรรทดัที3  6   

ข้อความเดิม         “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  4,000  บาท” 
ขอแก้ไขเป็น         “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  140,000  บาท” 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบดว้ยตามที3นายกเทศมนตรีเสนอคาํแปรญตัติขอแกไ้ขในส่วนนี@  ขอได้

โปรดยกมือขึ@น  มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม   ที3ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ เห็นชอบใหแ้กไ้ข ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
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ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 หนา้  3 – 102   บรรทดัที3  6  จาก ข้อความเดิม   “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  
4,000  บาท”  แก้ไขเป็น  “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  140,000  บาท” 
 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอมติที3ประชุม ขอ้ 4. หนา้  3 – 102  
บรรทดัที3  7 

ข้อความเดิม            “ วสัดุการศึกษา  ตั@งไว ้ 807,605  บาท” 
ขอแก้ไขเป็น            “ วสัดุการศึกษา  ตั@งไว ้ 671,605  บาท” 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบดว้ยตามที3นายกเทศมนตรีเสนอคาํแปรญตัติขอแกไ้ขในส่วนนี@  ขอได้

โปรดยกมือขึ@นมติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม   ที3ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ เห็นชอบใหแ้กไ้ข ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551   หนา้  3 – 102  บรรทดัที3  7  จาก ข้อความเดิม  “ วสัดุการศึกษา  ตั@งไว ้ 
807,605  บาท”   แก้ไขเป็น   “ วสัดุการศึกษา  ตั@งไว ้ 671,605  บาท” 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ    ขอมติที3ประชุม  ขอ้  5. หน้า  3 – 102   
บรรทดัที�  11 

ข้อความเดิม            “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  140,000  บาท” 
ขอแก้ไขเป็น            “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  4,000  บาท” 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบดว้ยตามที3นายกเทศมนตรีเสนอคาํแปรขอแกไ้ขในส่วนนี@  ขอไดโ้ปรด 

ยกมือขึ@นมติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม   ที3ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ เห็นชอบใหแ้กไ้ข ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 หนา้  3 – 102   บรรทดัที3  11 จาก ข้อความเดิม   “ งานศึกษาไม่กาํหนด
ระดบั  140,000  บาท”  แก้ไขเป็น  “ งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  4,000  บาท” 

 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอมติที3ประชุม ข้อ  6.  หนา้  3 – 105   
บรรทดัที3  9  

ข้อความเดิม        “ โตะ๊ เกา้อี@  สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตามแบบมาตรฐานของ สน.ศท.” 
ขอแก้ไขเป็น        “ โตะ๊ เกา้อี@  สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา” 
สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบดว้ยตามที3นายกเทศมนตรีเสนอคาํแปรขอแกไ้ขในส่วนนี@  ขอไดโ้ปรด 

ยกมือขึ@น   มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม   ที3ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ เห็นชอบใหแ้กไ้ข ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551   หนา้ที3  3 – 105  บรรทดัที3  9  จาก ข้อความเดิม  “ โต๊ะ เกา้อี@  สาํหรับ 
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตามแบบมาตรฐานของ สน.ศท.”  แก้ไขเป็น “ โตะ๊ เกา้อี@  สาํหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา” 
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นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอมติที3ประชุม  ข้อ 7.  หนา้  3 – 113  
บรรทดัที3  6  

ข้อความเดิม           “ ขนาดกวา้งประมาณ  2.20  เซนติเมตร” 
ขอแก้ไขเป็น           “ ขนาดกวา้งประมาณ  220  เซนติเมตร” 
สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบดว้ยตามที3นายกเทศมนตรีเสนอคาํแปรขอแกไ้ขในส่วนนี@  ขอไดโ้ปรด 

ยกมือขึ@นมติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม   ที3ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ เห็นชอบใหแ้กไ้ข ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551   หนา้ที3   3 – 113  บรรทดัที3 6  จาก  ข้อความเดิม   “ ขนาดกวา้งประมาณ  
2.20  เซนติเมตร”  แก้ไขเป็น   “ ขนาดกวา้งประมาณ  220  เซนติเมตร” 
 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ต่อไปในกรณีคาํขอแปรญตัติของสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาํปาง คือ คุณยทุธศกัดิ�   ศรีทองสุข  เรื3อง  ขอแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยขอแปรลดรายจ่าย ส่วนที3   3  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงานของ
สาํนกัการศึกษาหนา้  3-96  หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐฯ ขอ้  4  อุดหนุนมณฑล
ทหารบกที3  32 ตั@งไว ้ 1,000,000  บาท และ ขอสงวนคาํแปรญตัติต่อสภาฯ  ขอเชิญ  คุณยทุธศกัดิ ศรีทองสุข 
 นายยุทธศักดิ1   ศรีทองสุข   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ และ 
สมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติ  ผมนายยทุธศกัดิ�    ศรีทองสุข  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เขต  1 ตามที3ผมไดข้อ 
แปรญตัติลดรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน  ของสาํนกัการศึกษาฯ  ขอ้4  อุดหนุน มทบ. 32  ในการปรับปรุง
สนามกอลฟ์เขลางค ์ จาํนวนเงิน  1,000,000 บาท นั@น  ผมคิดวา่เป็นการใหเ้งินอุดหนุนไม่ชอบดว้ยหนงัสือ
สั3งการของกระทรวงมหาดไทย ท่านประธานฯครับผมขออนุญาตอ่าน ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ที3  มท  0808.2/ว 2611   ลงวนัที3  4  สิงหาคม 2547  เรื3อง  การตั@งงบประมาณรายจ่าย และการใชจ่้าย
งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น 
             เรียน     ผูว้า่ราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั 
 ตามที3กระทรวงมหาดไทยไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารตั@งงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุนของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตามหนงัสือที3อา้งถึงซึ3 งยงัไม่เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกนั 
 ดงันั@น  เพื3อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3นถือปฏิบติัเกี3ยวกบัการตั@งงบประมาณ และการเบิกจ่าย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน  เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัและเป็นไปในทางเดียวกนัอาศยัอาํนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น พ.ศ.2541   
ขอ้ 4  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น พ.ศ. 2541  ขอ้ 4   และใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารตั@ง
งบประมาณและการใชจ่้ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น  โดยผมเห็นวา่
ไม่เขา้หลกัเกณฑ ์ คือ   
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ขอ้ ข  หลกัเกณฑก์ารตั@งงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน   
1.โครงการ / กิจกรรมที3ขอรับเงินอุดหนุนตอ้งเป็นกิจการที3อยูใ่นอาํนาจหนา้ที3 แต่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ3นไม่สามารถดาํเนินการเองได ้
2.ประชาชนในเขตพื@นที3ไดรั้บประโยชน์โดยตรงในกิจการที3ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน  ซึ3 งหาก 

ไม่ดาํเนินการในกิจการนั@นอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชนได ้
3.ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3นพิจารณาสถานะทางการคลงั ซึ3 งมีภาระดา้นการบริหารงานทั3วไป   

ดา้นการพฒันาทอ้งถิ3น  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน  ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาของประเทศชาติโดยรวม ตามแนวนโยบายของรัฐเป็นเบื@องตน้  
ก่อนที3จะพิจารณาจดัสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน 
 ท่านประธานฯ ครับ  สนามกอลฟ์เขลางคเ์ป็นการดาํเนินงานทางธุรกิจ  ผูที้3เขา้ไปเล่นกีฬา 
ชนิดนี@จะตอ้งเสียค่าบาํรุง  ค่าสนาม เขา้ไปใชบ้ริการ  การดาํเนินธุรกิจก็ตอ้งมีผลกาํไรอยูแ่ลว้  ผมไม่เห็น
ดว้ยที3เทศบาลของเราจะนาํเงินนี@ไปอุดหนุน  เพราะ 

1.ไม่ใช่เป็นการบริการสาธารณะที3ประชาชนหรือใครก็ไดที้3เขา้ไปใชบ้ริการโดยไม่เสีย 
ค่าใชจ่้าย 

2.ในส่วนของสถานะการคลงัของเทศบาลเรา  ผมวา่เทศบาลของเรายงัมีภาระในดา้นการพฒันา 
ทอ้งถิ3น โดยเฉพาะดา้นสาธารณูปโภค  ท่านประธานฯคงเห็นนะครับในร่างเทศบญัญติังบประมาณ 
พ.ศ.2551  ผมขอยกตวัอยา่งในเขต 1  ไดรั้บ 8  โครงการ  งบประมาณไม่ถึง 4 ลา้นบาท ถา้รวมทั@ง 4 เขต   
อีกประมาณ  100 โครงการ ที3ยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุน  อีกอนัหนึ3งครับท่านประธานฯ เงินอุดหนุนของ
สาํนกัการศึกษา  เป็นการอุดหนุนเพื3อการกีฬาและนนัทนาการ  ท่านประธานฯมองไปที3เยาวชนของเรา 
โรงเรียนเทศบาล  6 แห่ง เราสนบัสนุนกีฬาใหเ้ขาพร้อมหรือยงั  ทราบวา่กีฬาสีที3จะจดัประมาณเดือน
กนัยายนนี@   โรงเรียนเทศบาลไดรั้บเงินสนบัสนุนโรงเรียนละ 4,000 บาท  ของเราพร้อมหรือยงัที3จะ
สนบัสนุนหน่วยงานอื3นเป็นเงินจาํนวนมากครับ  ขอขอบคุณครับท่านประธานฯ 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะกรรมการแปรญตัติเสียงขา้งนอ้ยซึ3 งขอ
สงวนความเห็นของการแปรญตัติ  เป็น  1 ใน  5 คณะกรรมการฯ  คือ พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ ขอเชิญท่าน 
เสนอความเห็นตามที3ท่านขอสงวนไว ้ ขอเชิญครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ  กระผม 
พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เขต 1  ในฐานะคณะกรรมการแปรญตัติเสียงขา้งนอ้ย 
ตามที3คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเกี3ยวกบัโครงการของเทศบาลนครลาํปาง  ที3ไดเ้สนองบประมาณ ประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ.2551  ซึ3 งมี คุณยทุธศกัดิ�    ศรีทองสุข  ไดข้อแปรญตัติไว ้ โดยขอลดรายจ่ายงบประมาณ 
เป็นเงินอุดหนุน มทบ.32  จาํนวนเงิน  1,000,000  บาท   ซึ3งผมก็เห็นดว้ยในหลกัการต่าง ๆ ที3เห็นดว้ยเพราะ 
เป็นระเบียบฯ  เป็นกฎหมายที3กาํหนดไว ้ และตามที3ทางผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปางไดท้าํหนงัสือมาถึง 
ท่านนายกเทศมนตรี  โดยมีแนวทางใหน้ายกเทศมนตรีถือปฏิบติั 2 แนวทาง ตามหนงัสือที3ท่านสมาชิกฯ  
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ไดเ้ห็นแลว้นะครับ  คือท่านนายกฯ  ไดใ้ชแ้นวทางที3 2  มทบ.32  เป็นหน่วยงานดาํเนินการเอง ขอรับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาลนครลาํปาง โดย มทบ.32  จะตอ้งปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย   
ที3 มท 0808.2 /ว 2611  ลงวนัที3 4 สิงหาคม 2547  หนงัสือฉบบันี@ เป็นหนงัสือที3 คุณยทุธศกัดิ� ฯ  ขออนุญาต
เอ่ยนาม ไดพ้ดูเมื3อสักครู่เกี3ยวกบัหลกัเกณฑก์ารตั@งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน  ซึ3 ง คุณยทุธศกัดิ� ฯ 
ก็ไดแ้จง้แลว้วา่มีหลกัเกณฑ ์ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3  เป็นเรื3องที3เราจะตอ้งปฏิบติั  สาํหรับขอ้ 3  ผมขออนุญาตต่อ
ท่านประธานสภาฯ  ขออ่านอีกสักนิดหนึ3ง  ขอ้ 3  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น   พิจารณาสถานะการคลงั   
ซึ3 งมีภาระดา้นบริหารงานทั3วไป ดา้นการพฒันาทอ้งถิ3น  การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน  ตลอดจนแกไ้ขปัญหาของประเทศชาติโดยส่วนรวม ตามแนว 
นโยบายของรัฐเป็นเบื@องตน้  ก่อนที3จะพิจารณาจดัสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ชดัเจนนะครับ   
ทาํไม่ไดห้รอกครับเขาบอกวา่ตอ้งทาํตรงนี@ ให้เรียบร้อยเสียก่อน  ตามที3 คุณยทุธศกัดิ� ฯ พดูเมื3อสักครู่นี@วา่
โครงการพฒันาถนนหนทางอีก 100 โครงการ  ตอ้งทาํให้เรียบร้อยก่อน หนงัสือไดส้ั3งการมาโดยเด็ดขาด
ก่อนที3จะพิจารณาจดัสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน  เป็นระเบียบฯ เป็นกฎหมายนะครับ  ท่านประธานฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น พ.ศ.2541   
ขอ้ 16  การตั@งงบประมาณเพื3อจ่ายเงินค่าใชจ่้ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น  ใหก้ระทาํตามที3มีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั3ง หรือหนงัสือสั3งการกาํหนด  ก็สั3งการไปโดยชอบนะครับ  ขอใหเ้ทศบาลของเรา
กรุณาศึกษาวา่อยา่งไร  ตั@งไดห้รือไม่  โดยเฉพาะอยา่งยิ3งกิจการที3 คุณยทุธศกัดิ� ฯ พดูเมื3อสักครู่นี@  ในขอ้ 2  
ประชาชนในเขตพื@นที3ไดรั้บประโยชน์โดยตรงในกิจการที3ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนหรือไม่  ซึ3 งหาก 
ไม่ดาํเนินการในกิจการนั@น อาจทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชนได ้ และกิจการสนามกอลฟ์ประชาชน
ทั3วไปไม่มีสิทธิที3จะเขา้ไป 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านสมาชิกฯ ครับ ตามที3ท่านไดพ้ดูไป 
เมื3อสักครู่นี@  ท่านยทุธศกัดิ� ฯ  ไดอ้ภิปรายไปแลว้  ผมไม่อนุญาตใหท้่านอภิปรายนะครับ  เพียงแต่ท่าน 
ขอสงวนความเห็นของการที3ท่านไม่เห็นดว้ยกบัการแปรญตัติเท่านั@นเอง 
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครับท่านประธานฯ  และจะขอสรุปไวว้า่ 
กิจการต่าง ๆ ของเทศบาลขอใหท้่านใชต้วับทกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เป็นการปฏิบติัหนา้ที3แลว้ท่าน 
จะไดเ้จริญ  ไม่เช่นนั@นหากท่านไม่ยดึถือปฏิบติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั ต่าง ๆ แลว้  ก็จะเขา้ปัญหาอีกหลาย ๆ  
ปัญหาที3จะตามครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ก่อนที3ผมจะขอมติในกรณีคาํแปรญตัตินี@   
ท่านนายกฯ  จะมีอะไรชี@แจงหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
 นายนิมิตร    จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีฯ   ท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมคิดวา่คงไม่ชี@แจงอะไร 
เนื3องจากวนัที3เรามีการประชุมสภาเทศบาลฯ เพื3อพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ.2551 ในวาระที3 1  ก็ไดมี้การอภิปรายเรื3องนี@พอสมควรแลว้  และใชเ้วลาค่อนขา้งมากที3จะ
ใหค้วามรู้ ใหเ้หตุผลและความจาํเป็นต่าง ๆ ความเหมาะสมในการตั@งงบประมาณตรงนี@   ที3ผมไดเ้รียนชี@แจง
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ไปแลว้ผมเขา้ใจวา่กระจ่างแลว้  ผมก็จะไม่ชี@แจงเพิ3มเติมในวนันี@   เพียงแต่วา่ก็เป็นสิทธิโดยชอบของสภาฯ 
หรือสมาชิกสภาฯเป็นส่วนบุคคลที3จะแสดงความคิดเห็น หรือขอปรับปรุงแกไ้ข แปรญตัติในเรื3องต่าง ๆ ที3 
ผูบ้ริหารไดเ้สนอมา  สาํหรับในกรณีแปรญตัติในเรื3องการเงิน  เมื3อเราลดจาํนวนเงินลงแลว้เพื3อที3จะแสดง 
ใหเ้ห็นวา่เราไม่มีเจตนาอื3นใดเราก็น่าจะมีเหตุผลในเชิงความจาํเป็นดา้นอื3น  เพื3อที3จะสงวนเงินจาํนวนนี@  
ไปเพิ3มไปใชใ้นโครงการอื3น ๆ ที3เราเห็นวา่ไม่พอเพียง  แต่ถา้เพียงแต่วา่ปรับลดอยา่งเดียวโดยที3ไม่ไดมี้ 
ความจาํเป็นอื3นมาประกอบ  บางทีหลาย ๆ คนเขาก็มองวา่จะมีทศันคติอื3นใดหรือไม่  และเทศบาลนคร 
ลาํปางเป็นหน่วยงานราชการที3ค่อนขา้งสาํคญัและใหญ่มาก  และในจงัหวดัลาํปางเราก็จะตอ้งมีความจาํเป็น 
ที3จะตอ้งร่วมมือประสานงาน และทาํงานร่วมกนักบัหน่วยงานอื3น ๆ มากมาย และเมืองลาํปางก็เป็นเมือง 
ที3ไม่ใหญ่ เป็นเมืองเล็กเราก็รู้จกักนัหวับา้นทา้ยบา้น การทาํงานก็ตอ้งประสานกนั ผมก็คงจะนาํเรียนเท่านี@   
ขอบคุณครับ   

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ      ต่อไปกระผมจะขอมติในที3ประชุม 
ในญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551 ในวาระที3  2  ในเฉพาะขอ้ที3มี 
การแปรญตัติในส่วนกรณีดงักล่าว ผมจะเรียนซกัซอ้มความเขา้ใจกบัท่านสมาชิกฯ ก่อนวา่ ผมจะขอมติที3
ประชุมอยู ่ 2 ประเด็น  ไดแ้ก่ 
 ประเด็นที3 1   ผมจะขอมติ  โดยจะถามวา่สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบใหค้งรายจ่ายในขอ้นี@คงเดิม 
ทั@งหมด  หมายความวา่  ขอ้นี@ขอ้ที3มีการขอแปรลดรายจ่าย  ในวงเงิน  1,000,000 บาท ของ มทบ.32   
 ประเด็นที3  2  ผมจะขอมติ  โดยจะถามท่านสมาชิกฯวา่  ท่านใดเห็นชอบใหล้ดรายจ่ายในขอ้นี@  
ทั@งหมด  ขอเชิญ  คุณดีชยัฯ ครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ  กระผม 
พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เขต 1  กระผมขอเสนอญตัติทางวาจา ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการประชุมสภาทอ้งถิ3น  พ.ศ.2527  หมวด 3  ขอ้ 38  วรรค 5 (3)  ขอปรึกษา 
ท่านประธานฯครับ   
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ  กระผมอยากจะขอท่านประธานสภาฯ  ไดพ้ิจารณาตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการประชุมสภาทอ้งถิ3น  ขอ้ 74 (3)  ขอใหท้่านประธานสภาฯ  ใชว้ธีิ 
การเรียกชื3อสมาชิกฯ  ตามลาํดบัอกัษร  ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลครับผม 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ผมขอผูส้นบัสนุนอีกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 
 2 คน ครับ  มีผูส้นบัสนุน 3  คน  มีผูส้นบัสนุนถูกตอ้งครับ  เนื3องจากมีสมาชิกฯ ท่าน พ.ต.ท.ดีชยัฯ  เสนอ
ใหใ้ชก้ารลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการประชุมสภาทอ้งถิ3น  ขอ้ 74 (3)   คือเรียกชี3อ
ตามลาํดบัอกัษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอยา่งอื3นอีกหรือไม่   
ขอเชิญ คุณสุทศัน์ฯ 
 นายสุทัศน์   พุทธวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ ท่านผูบ้ริหาร
และท่านสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน ท่านประธานฯครับ ผมขอเสนออีกวธีิโดยการออกเสียงลง 
คะแนนลบัครับ 
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นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ    ผมจะเรียนใหท้่านสมาชิกฯทราบวา่ ตาม 
ระเบียบฯ ขอ้ 73  การออกเสียงลงคะแนนเพื3อลงมติ  มี 2 วธีิ คือ  

1. การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 
2. การออกเสียงลงคะแนนลบั 

และขอ้ 74   การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวธีิปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหนึ3งดงัต่อไปนี@     
1. ยกมือขึ@นเหนือศีรษะ 
2. ยนืขึ@น 
3. เรียกชื3อสมาชิกตามลาํดบัอกัษรใหอ้อกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

ท่านจะเสนอเป็นอยา่งไรครับ 
 นายสุทัศน์   พุทธวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผมอยากจะใหเ้ป็นแบบลบั  เช่น  ใหล้งคะแนน 
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในแผน่กระดาษโดยไม่ระบุชื3อ  ตามขอ้  75 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเรียนอยา่งนี@วา่  ผมจะให้เลขานุการสภาฯ 
ไดชี้@แจงในการขอให้ออกเสียงลงคะแนนลบั  ตามขอ้ 75 วา่มีวธีิการอยา่งไร  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ครับ 
 นายจาตุรงค์   พรหมศร   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที3เคารพ และ 
สมาชิกฯ ทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาล  ในประเด็นส่วนนี@  กระผมขอ 
กราบเรียนต่อท่านสมาชิกฯ ผมจะพดูถึงในส่วนของท่านดีชยัฯ ก่อน  ที3ท่านเสนอการออกเสียงลงคะแนน 
แบบเปิดเผยตามขอ้ 74 (3)  ในขอ้ 74  จะมีวรรคสองกาํหนดวา่  การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยใหใ้ชว้ธีิ 
ยกมือขึ@นพน้ศีรษะ  แต่ถา้ผูบ้ริหารทอ้งถิ3น หรือสมาชิกสภาทอ้งถิ3นไม่นอ้ยกวา่  3 คน  ร่วมกนัเสนอญตัติ 
ต่อที3ประชุมสภาทอ้งถิ3น ให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (2)  หรือ (3)  เมื3อที3ประชุมสภาทอ้งถิ3นมีมติ
เห็นชอบแลว้ก็ใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนตามนั@น  ในส่วนของท่านดีชยัฯ นี@  ขอ้ 74  วรรคสองกาํหนด
เอาไว ้ ตรงนี@ผมเรียนสมาชิกฯ ดูรายละเอียดนิดหนึ3ง  ส่วนที3ท่านสมาชิกฯ เสนอต่อท่านประธานฯ คือ คุณ
สุทศัน์  พุทธวงศ ์ขอออกเสียงแบบลงคะแนนลบั  ตามขอ้บงัคบัขอ้  75  กาํหนดไวว้า่  ผูบ้ริหารทอ้งถิ3นหรือ
สมาชิกสภาทอ้งถิ3นไม่นอ้ยกวา่  1  ใน  3  ของสมาชิกที3อยูใ่นที3ประชุมสภาทอ้งถิ3น  มีสิทธิเสนอญตัติขอให้
ออกเสียงลงคะแนนลบัได ้ การเสนอญตัติดงักล่าวนี@สามารถเสนอดว้ยวาจา  ถา้ที3ประชุมสภาทอ้งถิ3นมีมติ
เห็นชอบก็ใหด้าํเนินการตามนั@น  การลงมติเห็นชอบญตัติตามความในวรรคหนึ3งใหใ้ชว้ธีิยกมือขึ@นพน้ศีรษะ  
ฯลฯ จึงขอใหคุ้ณสุทศัน์ฯ  ดูขอ้บงัคบัขอ้  75  ในกรณีที3ท่านจะเสนอการออกเสียงแบบลงคะแนนลบัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ 75  ตรงนี@นะครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ตามที3ท่านเลขานุการสภาฯ ไดชี้@แจงใหท้ราบ 
ตามที3 คุณสุทศัน์  พุทธวงศ ์ เสนอใหล้งคะแนนลบันั@น  ท่านจะตอ้งมีสมาชิกฯ ไม่นอ้ยกวา่  1 ใน 3 ของ 
สมาชิกฯ  วนันี@ มีสมาชิกฯ มาประชุมทั@งสิ@น  21 คน  และ  1  ใน  3  คือ  7  คน ขึ@นไป  ต่อไปนี@กระผมจะ 
ขอมติในที3ประชุม  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบการลงคะแนนแบบลบั ตาม ขอ้ 75  ที3คุณสุทศัน์ฯ  เสนอขอได้
โปรดยกมือขึ@นครับ  มีเพียง  4  คน  เป็นอนัวา่ตกไป 
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 ต่อไปผมจะขอมติในที3ประชุมวา่  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบในการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย  
ตามขอ้ 74 (3)  เรียกชื3อสมาชิกตามลาํดบัอกัษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามที3 พ.ต.ท.ดีชยั  
พาณิชย ์ สมาชิกสภาฯ เสนอ 
 มติที�ประชุม   ที3ประชุมมีมติเสียงขา้งมากเห็นชอบในการออกเสียง ตามขอ้ 74 (3)  เรียกชื3อ 
สมาชิกตามลาํดบัอกัษรใหอ้อกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามที3 พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาฯ 
เสนอ 

(ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย  ตามขอ้ 74 (3) ) 
 นายประสิทธิ1  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ผลปรากฏเป็นมติออกมา เห็นด้วย  10 เสียง  
ประกอบดว้ย  1.นายกาํพล  ใจยา  2.พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ 3.นายบุญชู  เหลี3ยมแฉ่ง 4.นางปรานอม  พิริยะกิจ  
5.นายปุณณสิน  มณีนนัทน์ 6. นายพณิชชา  ภทัรทววีนิช  7.นายพิศลย ์ ตนัสิริเจริญกุล  8.นายยทุธศกัดิ�    
ศรีทองสุข  9.นางละมยั  บุญยง 10.นายอาํพล  คาํศรีวรรณ  ไม่เห็นด้วย   9  เสียง 1.นายกิตติ  จิวะสันติการ  
2.นายจรูญ  เติงจนัตะ๊ 3.นายจาตุรงค ์ พรหมศร 4.นายทว ี ทองใบ  5.นายบุญช่วย  ตรียกลู  6.นายสมบูรณ์  
คุรุภากรณ์ 7. จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์ 8.นางสุดารัตน์  บุญมี  9.นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย ์   
งดออกเสียง   2  เสียง  ประกอบดว้ย  1.นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ  2.นายสุทศัน์  พุทธวงศ ์ เป็นอนัวา่  
สมาชิกเห็นดว้ยใหแ้ปรญตัติลดรายจ่าย  หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐฯ ขอ้  4  อุดหนุน
มณฑลทหารบกที3  32  จาํนวน  1,000,000  บาท   

มติที�ประชุม    ที3ประชุมมีมติเห็นชอบดว้ยเสียงขา้งมาก  จาํนวน 10  เสียง ต่อ  9  เสียง งดออกเสียง  
2  เสียง  ใหแ้ปรญตัติลดรายจ่าย  หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐฯ ขอ้  4  อุดหนุนมณฑล
ทหารบกที3  32  จาํนวน  1,000,000  บาท   

 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ต่อไปผมจะขอมติในที3ประชุมในญตัติ 
ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2551  ในวาระที3  3  ตามระเบียบฯ วา่ดว้ย
ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ3น พ.ศ.2547  ขอ้  52    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ในวาระที3 3 ขอไดโ้ปรดยกมือขึ@น มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 มติที�ประชุม    การพิจารณาในวาระที3  3  ที3ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ เห็นชอบให้ตราเป็น 
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2551  ของเทศบาลนครลาํปาง 
 

 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านนายกเทศมนตรีจะมีอะไรกล่าว 
หรือไม่  เนื3องจากสมาชิกสภาเทศบาลฯไดเ้ห็นชอบในวาระที3  3  แลว้  ขอเชิญครับ 
 นายนิมิตร   จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีฯ    ในนามของผูบ้ริหารขอกราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที3ไดก้รุณานาํร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551  เสนอต่อการพิจารณาของสภาฯแห่งนี@   และสภาฯแห่งนี@ก็ไดรั้บหลกัการเพื3อที3จะขออนุมติั 
ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื3อประกาศใชเ้ป็นเทศบญัญติัต่อไปครับ  ขอขอบพระคุณครับ 
 



 20

ระเบียบวาระที�  4   ญตัติอื�น ๆ  
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ในระเบียบวาระที3 4  ญตัติอื3น ๆ  จะมีสมาชิกฯ 
ท่านใดมีอะไรเสนอแนะหรือไม่ ถา้ไม่มี กระผมในนามของสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอกราบขอบพระคุณ 
ท่านสื3อมวลชน ท่านคณะกรรมการชุมชน  ตลอดจนตวัแทนจากทอ้งถิ3นจงัหวดัลาํปาง ที3ไดใ้หเ้กียรติมาร่วม 
สังเกตการณ์การประชุมสภาฯในวนันี@   กระผมขอปิดการประชุมครับ  สวสัดีครับ 
 

เลิกประชุมเวลา   14.35  น. 
 
 

 
----------------------------------------------           -------------------------------------------------- 
      (นายประสิทธิ�      หรรษหิ์รัญ)                                                            (นายจาตุรงค ์   พรหมศร) 
    ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง                                                    เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  
 


