รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2558
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
3. นายจาตุรงค์
4. นายพิทักษ์
5. นายณัฐธนวัฒน์
6. นายสมหมาย
7. นายสุบิน
8. นายนวพัฒน์
9. นายสันติ
10. นายจรูญ
11. นายวิบูลย์
12. นายสมัย
13. นายณัฐกิตติ์
14. พันตรีวิชานนท์
15. นายเกษม
16. นายบริบูรณ์
17. นายประชัญ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประสิทธิ์
2. นายแพทย์วัฒนา
3. นายสมบูรณ์
4. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
5. นางสุดารัตน์
6. นายนพดล
7. นางสาวอมลยา
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุวรรณ
4. นางจันทร์สม

จิวะสันติการ
บรรจงจิตต์
พรหมศร
แสนชมภู
ปัญญาพันธ์
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
ไหวมาเจริญ
เขียวอุไร
เติงจันต๊ะ
ฐานิสรากูล
เมฆนคร
บรรจงจิตต์
แดงสร้อย
ปัญญาทอง
บุญยู่ฮง
บุญสูง

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

หรรษ์หิรัญ
วานิชสุขสมบัติ
คุรุภากรณ์
หงษ์ใจสี
บุญมี
ผดุงพงษ์
เจนตวนิชย์

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด)

นามวงค์
อัญชนา
นครังกุล
เสียงดี

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง

-25. นางชนูสี
6. นายสุทธิพันธ์
7. นายสุคนธ์
8. นายสุทัศน์
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิชิต
2. นางสาวภารดี
3. นางสาวอุษา
4. นางดวงจันทร์
5. นางวรรณศรี
6. นายพีระยศ
7. นายพงค์กร
8. นายอรรณพ
9. นายสวัสดิ์
10. นายวิสิษฐ์
11. นางศศิธร
12. นายบรรยง
13. นายมนัส
14. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
15. นางสาวพัฒนี
16. นางพีรภาว์
17. นายธงชัย
18. วิจิตรา
19. นางเลิศลักษณ์

อินดาวงศ์
รัตนรังสรรค์
อินเตชะ
พุทธวงค์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โมกศรี
เสลานนท์
สมคิด
ทองกระสัน
อินทราชา
วิรัตน์เกษ
รัตนประเวศ
สิทธิวงค์
แก้วกระจ่าง
ดวงแก้ว
คํากุณะ
เอื้อนจิตร์
ใหม่คํา
คุณชมภู
เมืองใจมา
ใหม่กิติ
พัวศรีพันธุ์
เตียวตระกูล
ทรัพย์รุ่งทวีผล

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
รก.ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
แทน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการฯ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นิติกร
นักวิชาการคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ 5
ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ท่ า นทั้ ง หลายที่ เ คารพ วั น นี้
เป็ น การนั ดประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 5 ประจํ า ปี พุ ท ธศั ก ราช
2558 บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้เวลาตามกําหนด
นัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําปีพุทธศักราช 2558 ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เจ้าหน้าที่ ผู้นําชุมชน ที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

-3ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ที่ เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการ
ประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีหนังสือของเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
หนังสือ
ที่ ลป 52001/5852
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000
28 กันยายน 2558
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/120 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําปี 2558 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 วีสติ วรรค 3
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิต ติภูมิ นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีน ครลําปาง ขอมอบหมายให้
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบ
กระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ สําหรับหนังสือมอบหมายของท่านนายกเทศมนตรีนคร
ลํ า ปาง เพื่ อ ประกอบการประชุ ม ในครั้ ง นี้ จากนี้ ไ ปขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นประธานสภาฯ ได้ ทํ า หน้ า ที่
ในการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

-4ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 3 ประจําปี 2558 เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุ มสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมั ย ประชุ มสามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ งที่ 3 ประจํ าปี 2558 เมื่ อวั น ที่ 15
กันยายน พ.ศ. 2558 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 3 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ขอได้โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญัต ติ เรื่อ ง เสนอญัต ติข ออนุมัติกัน เงิน กรณียัง มิไ ด้ก่อ หนี้ผูก พัน ประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2558 ในแผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า ตั้งแต่ถนน
ไฮเวย์ลําปาง – งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.1 ญัตติ เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว ถึงสุดเขต
เทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง
เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ผู้รับมอบอํานาจจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว ถึง
สุดเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
สํานักการช่าง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณี
ยั งมิ ได้ ก่อหนี้ ผู กพั น ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในแผนเคหะและชุ มชน งานไฟฟ้ าถนน ในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมถนนทับ
หลั ง ท่ อ ถนนศรี ห มวดเกล้ า ตั้ ง แต่ ถนนไฮเวย์ ลํ า ปาง – งาว ถึ ง สุ ด เขตเทศบาลนครลํ า ปาง งบประมาณ
1,977,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
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เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ําพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนคร
ลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง ทั้งนี้ ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
เหตุผล
เนื่ อ งจากเทศบาลนครลํ า ปางได้ ตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
ในแผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการค่าก่อสร้างท่ อระบายน้ํ าพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีห มวดเกล้า ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว
ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
แต่ ขณะนี้ อยู่ร ะหว่ างดําเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้างตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยการพั สดุ ของหน่ ว ย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 จึงยังไม่สามารถ
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และจําเป็นต้องดําเนินการต่อให้แล้ว
เสร็จ เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงินไว้ใช้จ่ายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อให้การ
บริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค รายการค่ า ก่ อ สร้ า งท่ อ ระบายน้ํ า พร้ อ มถนนทั บ หลั ง ท่ อ
ถนนศรีหมวดเกล้า ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นอภิปรายหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า
ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ ผมจะ
ได้นับและรายงานท่านประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน

-6มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า
ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง
3.2 ญัต ติ เรื่อ ง เสนอญัต ติข ออนุมัติกัน เงิน กรณียังมิไ ด้ก่อหนี้ผูกพัน ประจํา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารบ้านพั ก รายการค่า ก่อสร้ างปรับปรุ งต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทําการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆ งบประมาณ 569,000 บาท
(ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆ งบประมาณ 569,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ผู้รับมอบอํานาจจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่ อง เสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติกั น เงิ น กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน
การพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆ งบประมาณ 569,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาด
หลักเมือง โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆ งบประมาณ
569,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ กั น เงิ น กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน
การพาณิ ช ย์ งานตลาดสด หมวดค่ าที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้ าง ประเภทค่ าต่ อเติ มหรื อ ดั ดแปลงอาคารบ้ านพั ก
รายการค่ าก่อสร้ างปรั บปรุ งต่อเติ มอาคารตลาดหลั กเมื อง โดยทํ าการก่ อสร้ างปรั บ ปรุงระบบบํ าบัดไขมั น
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆ งบประมาณ 569,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน

-7ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
เหตุผล
เนื่ อ งจากเทศบาลนครลํ า ปางได้ ตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพักรายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆ งบประมาณ 569,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2535 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยกํ าหนดยื่ น ซองสอบราคาในวั น ที่ 8
กันยายน 2558 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2558 และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 กันยายน 2558 และ
กํ า หนดเวลาให้ ผู้ รั บ จ้ า งมาทํ า สั ญ ญาภายใน 7 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากเทศบาลฯ จึ ง ยั ง ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และจําเป็นต้องดําเนินการต่อให้แล้ว
เสร็จ เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงินไว้ใช้จ่ายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อให้การ
บริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่ า ต่ อ เติ ม หรื อ ดั ด แปลงอาคารบ้ า นพั ก รายการค่ า ก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม อาคารตลาด
หลักเมือง โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆ งบประมาณ
569,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ กจ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านอื่นอภิปรายหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติม
หรือดัดแปลงอาคารบ้ านพัก รายการค่าก่ อสร้างปรั บปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมื อง โดยทํ าการก่ อสร้าง
ปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆ งบประมาณ 569,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ ผมจะได้นับ
และรายงานท่านประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทําการ
ก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่นๆ งบประมาณ 569,000 บาท
(ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-83.3 ญัต ติ เรื่อ ง เสนอญัต ติข ออนุมัติกัน เงิน กรณียัง มิไ ด้ก่อ หนี้ผูก พัน ประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ.2558 ในแผนงานการศึ กษา งานระดั บก่ อนวั ยเรียนฯ และงานบริหารทั่ วไปเกี่ ยวกับการศึกษา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 449,609 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
(สํานักการศึกษา)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกัน เงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ และงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน
2 โครงการ งบประมาณ 449,609 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา) เชิญ
ฝ่ายบริหาร
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี ผู้รับมอบอํานาจจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง
เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน
การศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นฯ และงานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา หมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํ า นวน 2 โครงการ งบประมาณ 449,609 บาท (สี ่แ สนสี ่ห มื ่น เก้า พัน หกร้อ ยเก้า บาทถ้ว น)
(สํานักการศึกษา)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรีย นฯ และ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 449,609 บาท (สี่แสนสี่หมื่น
เก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนฯ และงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค และค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จํ า นวน 2 โครงการ
งบประมาณ 449,609 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา) ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ และงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-9ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ
งบประมาณ 449,609 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) โดยจะก่อสร้างบ่อดักไขมันในโรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จํานวน 1 แห่ง แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 6
(วัดป่ารวก) ได้ถึงร้อยละ 25 จึงจะเริ่มดําเนินการได้ และจะปรับปรุงอาคารสํานักงาน (สํานักการศึกษา) แต่ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 จึงยังไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจําเป็นต้องดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เทศบาลนครลําปาง
จึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงินไว้ใช้จ่ายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ และงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 449,609 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อย
เก้าบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ และงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 449,609 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อย
เก้าบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ และงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 449,609 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
(สํานักการศึกษา)
3.4 ญัต ติ เรื่อ ง เสนอญัต ติข ออนุมัติกัน เงิน กรณียัง มิไ ด้ก่อ หนี้ผูก พัน ประจํ า ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2558 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,209,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)
(สํานักการช่าง)

- 10 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน
แผนงานเคหะและชุ มชน งานไฟฟ้ าถนนและงานบํ าบั ดน้ํ าเสี ย หมวดค่ าครุ ภั ณฑ์ ค่ าที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้ าง
จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,209,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง)
เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน
12 โครงการ งบประมาณ 20,209,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณี
ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อหนี้ ผู ก พั น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ขออนุ มัติ กั น เงิ น กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อหนี้ ผู ก พั น ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,209,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)
(สํานักการช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 12 โครงการ
งบประมาณ 20,209,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รายงานขออนุ มั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ได้ อี ก ไม่ เ กิ น ระยะเวลาหนึ่ ง ปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลําปาง ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 4 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ให้โอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนนและ
งานบํ า บั ด น้ํ า เสี ย หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ และค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 12 โครงการ
แต่ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วจึงไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
และจําเป็นต้องดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงินไว้ใช้จ่ายต่อไปอีก
เป็นระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตามรายการที่ขออนุมัติ
กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

- 11 รายการที่ขอกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
หน่วยงาน /
แผนงาน

งาน

รายการ

งบประมาณ

สํานักการช่าง
เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

รถบรรทุกเทท้าย 4 ล้อ จํานวน 1 คัน

1,000,000

สํานักการช่าง
เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

รถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน

4,500,000

สํานักการช่าง
เคหะและชุมชน

บําบัดน้ําเสีย รถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน

4,500,000

สํานักการช่าง
เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าติ ดตั้งระบบผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากพลั งงาน
แสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต

400,000

สํานักการช่าง
เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมถนนทับหลังท่อ
ถนนสุขสวัสดิ์ 4 (ฝั่งบ้านเลขที่ 59) ตั้งแต่ถนน
สุขสวัสดิ์ 4 ซอย 8 ถึงบริเวณฝั่งตรงข้ามถนน
สุขสวัสดิ์ 4 ซอย 11

1,383,000

สํานักการช่าง
เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนนาก่วม
ซอย 5 ตั้งแต่ถนนนาก่วม ถึงบ้านเลขที่ 25
ถนนนาก่วมเหนือ

1,120,000

สํานักการช่าง
เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา ถนน
ริมน้ํา ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 17/1 ถึง
แยกถนนนาก่วม ซอย 4

1,127,000

สํานักการช่าง
เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา ถนน
บ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 169 ถึง
หน้าบ้านเลขที่ 58/1

870,000

สํานักการช่าง
เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมถนนทับหลังท่อ
ถนนพหลโยธิน (ฝั่งปั๊มเอสโซ่) ตั้งแต่บริเวณ
หน้าปั๊มเอสโซ่ ถึงแยกถนนวังทาน

2,322,000
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หน่วยงาน /
แผนงาน

งาน

รายการ

งบประมาณ

สํานักการช่าง
เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนพระแก้ว
ซอยข้างบ้านเลขที่ 171/7 ถึงหน้าบ้านเลขที่
171

453,000

สํานักการช่าง
เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนข้าง
สวนสาธารณะเขลางค์นคร (ฝั่งสวนเขลางค์
แมนชั่น) ตั้งแต่สุดเขตรั้วอุทยานการเรียนรู้นคร
ลําปาง ถึงถนนวังขวา

432,000

สํานักการช่าง
เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

แก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณพื้นที่
เศรษฐกิจ ในเขตเทศบาลนครลําปาง บริเวณ
แยกเพ็ญทรัพย์

2,102,000

รวมทั้งสิ้นจํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,209,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,209,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสน
เก้าพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์
ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,209,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสน
เก้าพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวด

- 13 ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,209,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสน
เก้าพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง)
3.5 ญั ต ติ เรื่ อง ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มัติ กัน เงิ น กรณี ยังมิ ไ ด้ ก่อหนี้ ผูกพั น งบประมาณรายจ่ า ย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการ
ค่ า ปรั บ ปรุ ง อาคารศาลากลาง (หลั ง เก่ า ) เพื่ อ เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ เ มื อ งลํ า ปาง งบประมาณ
18,800,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 3.5 ญัต ติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกัน เงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับ ที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุง
อาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง งบประมาณ 18,800,000 บาท
(สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลํา ปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงอาคาร
ศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง งบประมาณ 18,800,000 บาท
(สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้ าพเจ้ านายสมเกี ยรติ อั ญชนา รองนายกเทศมนตรี นครลํ าปาง รั กษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา งานก่ อสร้ างโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
หมวดค่ าที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้ าง ประเภทค่ า ต่ อเติ มหรื อดั ดแปลงอาคารบ้ านพั ก รายการค่ าปรั บ ปรุ งอาคาร
ศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง งบประมาณ 18,800,000 บาท (สิบแปดล้าน
แปดแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าต่อเติม
หรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลําปาง งบประมาณ 18,800,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กัน เงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน ระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
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เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อสภาเทศบาลนครลําปางและได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าว ใน
สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 4 ประจํ า ปี 2558 เมื่ อ วั น ที่ 24 กั น ยายน 2558 แล ะ
ผู้ว่ าราชการจั งหวั ดลํ าปางเห็ นชอบด้ วยกับ ร่างเทศบั ญญั ติฯดังกล่ าวแล้ว ส่งให้ นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง
ได้ ป ระกาศใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2558 โดยมี ร ายจ่ า ยตั้ ง ไว้ ใ นแผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
รายการค่ าปรั บ ปรุ งอาคารศาลากลาง (หลั งเก่ า) เพื่ อเป็ นพิ พิ ธ ภั ณฑ์ การเรี ย นรู้ เมื องลํ าปาง งบประมาณ
18,800,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก รายการค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง งบประมาณ
18,800,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สมเกียรติ อัญชนา ผู้เสนอ
(นายสมเกียรติ อัญชนา)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ
ฝ่ายบริหารมีอะไรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติกัน เงิน กรณียัง มิไ ด้ก่อ หนี้ผูก พัน งบประมาณรายจ่า ยเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ 1 ประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา งานก่ อสร้ างโครงสร้ างพื้ น ฐาน หมวดค่ าที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า)
เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง งบประมาณ 18,800,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
(สํานักการช่าง) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือขึ้นสูงๆ นะครับ ผมจะได้นับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ มมี มติ เห็ น ชอบเป็ นเอกฉั น ท์ อนุ มัติให้ กัน เงิน กรณียัง มิไ ด้ก่อ หนี ้ผ ูก พัน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- 15 รายการค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็น พิพิธ ภัณฑ์การเรีย นรู้เมืองลําปาง งบประมาณ
18,800,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ จะมี
สมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา 10.35 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
หมายเหตุ
ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 3 ประจําปี 2558 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 5 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558

