
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 5 ประจําปี พ.ศ.2558 

วันท่ี  29  กันยายน  พ.ศ.2558  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 

 1. นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
 3. นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 4. นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 5. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 9. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
     12. นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 13. นายณัฐกิตต์ิ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
  14. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 15. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 16. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 17. นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
     2. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 3. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 4. ร้อยเอกศักด์ิชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 5. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
 6. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 
 7. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 
 

รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นางจันทร์สม เสียงดี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 



- 2 - 
 

 

 5. นางชนูสี อินดาวงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6. นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 8. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 2. นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 3. นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 4. นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 5. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 6. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 7. นายพงค์กร รัตนประเวศ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 8. นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 9. นายสวัสด์ิ แก้วกระจ่าง ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
 10. นายวิสิษฐ์ ดวงแก้ว รก.ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ 
 11. นางศศิธร คํากุณะ แทน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการฯ 
 12. นายบรรยง เอ้ือนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 13. นายมนัส ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 14. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 15. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 16. นางพีรภาว์ ใหม่กิติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 17. นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร 
 18. วิจิตรา เตียวตระกูล นักวิชาการคลัง 
 19. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการ 5 

ฯลฯ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านท้ังหลายท่ีเคารพ วันน้ี 
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 5 ประจําปีพุทธศักราช  
2558 บัดน้ีสมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง  หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง  ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย  และได้เวลาตามกําหนด
นัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม  นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ข้ึนมาทําหน้าที่เป็น
ประธานในท่ีประชุมครั้งน้ี ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําปีพุทธศักราช 2558  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เจ้าหน้าท่ี  ผู้นําชุมชน  ท่ีมาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งน้ีด้วยความยินดียิ่ง 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนท่ีท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการ
ประชุมสภาในวันน้ี  กระผมมีหนังสือของเทศบาลนครลําปาง  เพ่ือเรียนแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ดังน้ี 
หนังสือ 
ท่ี  ลป 52001/5852               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               28   กันยายน   2558 

เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
       ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ท่ี ลป 52001(สภา)/120  ลงวันท่ี  25  กันยายน  2558 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2558 ในวันอังคารท่ี  29  กันยายน  2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

เพ่ือให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 วีสติ วรรค 3 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2554  ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายให้
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ที่รับผิดชอบสํานักและกอง  เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบ
กระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 
กระผมมีข้อเรื่องดังท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ สําหรับหนังสือมอบหมายของท่านนายกเทศมนตรีนคร

ลําปาง เ พ่ือประกอบการประชุมในครั้ ง น้ี  จาก น้ีไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ ทําหน้า ท่ี 
ในการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 3  ประจําปี  2558  เม่ือวันอังคารท่ี  15  กันยายน  2558   

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําปี 2558  เม่ือวันท่ี 15  
กันยายน  พ.ศ. 2558  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี  กระผมจะขอมติในท่ีประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 3 ประจําปี 2558 เม่ือวันท่ี  15  กันยายน  พ.ศ. 2558 ขอได้โปรดยกมือข้ึน  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําปี 2558  เม่ือวันท่ี  15  กันยายน  พ.ศ. 2558 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1 ญัตติ  เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  ในแผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า ต้ังแต่ถนน
ไฮเวย์ลําปาง – งาว  ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง  งบประมาณ  1,977,000  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสน
เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.1 ญัตติ เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในแผน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ
ค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า ต้ังแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว  ถึงสุดเขต
เทศบาลนครลําปาง  งบประมาณ 1,977,000  บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง  
เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี  ผู้รับมอบอํานาจจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ขอเสนอญัตติ 

ญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 
ค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมถนนทับหลังท่อ  ถนนศรีหมวดเกล้า  ต้ังแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว ถึง
สุดเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
สํานักการช่าง   

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
           ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณี

ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในแผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวด 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมถนนทับ 
หลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า ต้ังแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 
1,977,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง  ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 
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หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการค่าก่อสร้าง
ท่อระบายนํ้าพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า ต้ังแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนคร
ลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง ท้ังน้ี  ในกรณี
ท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ัน
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  ข้อ 59 วรรคหน่ึง 

เหตุผล 
เ น่ืองจากเทศบาลนครลําปางได้ ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  

ในแผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า ต้ังแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว  
ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  
แต่ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2553 จึงยังไม่สามารถ
ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และจําเป็นต้องดําเนินการต่อให้แล้ว
เสร็จ  เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงินไว้ใช้จ่ายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี เพ่ือให้การ
บริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

ดังน้ัน ขอได้โปรดนําเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่า ก่อสร้ า งสิ่ งสาธารณูปโภค รายการ ค่า ก่อสร้ า ง ท่อระบาย นํ้าพร้อมถนนทับหลั ง ท่อ  
ถนนศรีหมวดเกล้า ต้ังแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท 
(หน่ึงล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) สํานักการช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
ข้อ 59 วรรคหน่ึง ต่อไป                   

  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอภิปรายหรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า 
ต้ังแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 1,977,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสน
เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  สํานักการช่าง  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ  พ้นศีรษะนะครับ  ผมจะ
ได้นับและรายงานท่านประธาน  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในแผนเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า 
ต้ังแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว  ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง  งบประมาณ 1,977,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสน
เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  สํานักการช่าง 

3.2 ญัตติ  เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารบ้านพัก  รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทําการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  และงานอ่ืนๆ  งบประมาณ  569,000  บาท  
(ห้าแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.2  ญัตติ  เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
ในแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน  
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  และงานอ่ืนๆ  งบประมาณ  569,000  บาท  (ห้าแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี  ผู้รับมอบอํานาจจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ขอเสนอญัตติ 

ญัตติ 
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน 
       การพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
       รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน 
        ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอ่ืนๆ งบประมาณ 569,000 บาท (ห้าแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)  
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาด
หลักเมือง โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอ่ืนๆ งบประมาณ 
569,000 บาท (ห้าแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน 

การพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอ่ืนๆ งบประมาณ 569,000 บาท (ห้าแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงิน
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ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  ข้อ 59 วรรคหน่ึง 

เหตุผล 
 เ น่ืองจากเทศบาลนครลําปางได้ ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพักรายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอ่ืนๆ งบประมาณ 569,000 บาท (ห้าแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) แต่ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยกําหนดย่ืนซองสอบราคาในวันท่ี 8 
กันยายน 2558 ถึงวันท่ี 21 กันยายน 2558 และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี 23 กันยายน 2558 และ
กําหนดเวลาให้ผู้รับจ้างมาทําสัญญาภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ จึงยังไม่สามารถ
ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และจําเป็นต้องดําเนินการต่อให้แล้ว
เสร็จ เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงินไว้ใช้จ่ายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี เพ่ือให้การ
บริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

ดังน้ัน ขอได้โปรดนําเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเ ติมอาคารตลาด 
หลักเมือง โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอ่ืนๆ งบประมาณ  
569,000 บาท (ห้าแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหน่ึง ต่อไป                   

  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอภิปรายหรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติม
หรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทําการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอ่ืนๆ  งบประมาณ  569,000 บาท (ห้าแสนหกหม่ืน
เก้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ พ้นศีรษะนะครับ ผมจะได้นับ
และรายงานท่านประธาน  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทําการ
ก่อสร้างปรับปรุงระบบบําบัดไขมัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอ่ืนๆ  งบประมาณ  569,000  บาท  
(ห้าแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
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3.3 ญัตติ  เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ  และงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  และค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง จํานวน 2  โครงการ งบประมาณ  449,609 บาท  (ส่ีแสนส่ีหม่ืนเก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) 
(สํานักการศึกษา) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.3 ญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ  และงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  และค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 
2  โครงการ  งบประมาณ  449,609 บาท  (สี่แสนสี่หม่ืนเก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)  (สํานักการศึกษา)  เชิญ 
ฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรี  ผู้รับมอบอํานาจจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ขอเสนอญัตติ 

ญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ และงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
จํานวน 2  โครงการ งบประมาณ 449,609 บาท (สี ่แสนสี ่หมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) 
(สํานักการศึกษา) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณี

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ และ
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  และ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2  โครงการ งบประมาณ  449,609 บาท (สี่แสนสี่หม่ืน
เก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนฯ  และงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 449,609 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนเก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา) ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ัน
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหน่ึง  

เหตุผล 
เน่ืองจากเทศบาลนครลําปางได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ และงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน  2 โครงการ 
งบประมาณ 449,609 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนเก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) โดยจะก่อสร้างบ่อดักไขมันในโรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จํานวน 1 แห่ง แต่ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอให้การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดป่ารวก) ได้ถึงร้อยละ 25 จึงจะเริ่มดําเนินการได้ และจะปรับปรุงอาคารสํานักงาน (สํานักการศึกษา) แต่ขณะน้ีอยู่
ระหว่างดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2553 จึงยังไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน
ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจําเป็นต้องดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เทศบาลนครลําปาง 
จึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงินไว้ใช้จ่ายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี เพ่ือให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง ท้ังน้ี รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

ดังน้ัน ขอได้โปรดนําเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนฯ และงานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ  449,609 บาท  (สี่แสนสี่หม่ืนเก้าพันหกร้อย
เก้าบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหน่ึง ต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ และงานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ  งบประมาณ  449,609 บาท  (สี่แสนสี่หม่ืนเก้าพันหกร้อย
เก้าบาทถ้วน) (สํานักการศึกษา) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ และงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 449,609 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนเก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) 
(สํานักการศึกษา) 

 
3.4 ญัตติ  เรื ่อง  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดน้ําเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง จํานวน  12 โครงการ งบประมาณ 20,209,000 บาท (ย่ีสิบล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน) 
(สํานักการช่าง) 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดนํ้าเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
จํานวน  12  โครงการ งบประมาณ  20,209,000 บาท  (ย่ีสิบล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง)  
เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรี  ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ขอเสนอญัตติ 

ญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงาน 
        เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดนํ้าเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 
        12  โครงการ  งบประมาณ  20,209,000  บาท (ย่ีสิบล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดนํ้าเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,209,000 บาท (ย่ีสิบล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน) 
(สํานักการช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดนํ้าเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 12 โครงการ 
งบประมาณ 20,209,000 บาท (ย่ีสิบล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหน่ึง 

เหตุผล 
 เน่ืองจากเทศบาลนครลําปางได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครลําปาง ในสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 

ครั้งท่ี 4 ประจําปี 2558 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2558 ให้โอนเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและ 
งานบําบัดนํ้าเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ และค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 12 โครงการ  
แต่ขณะน้ีใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วจึงไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และจําเป็นต้องดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เทศบาลนครลําปางจึงมีความจําเป็นต้องขอกันเงินไว้ใช้จ่ายต่อไปอีก
เป็นระยะเวลาหน่ึงปี  เพ่ือให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  รายละเอียดตามรายการที่ขออนุมัติ
กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี 
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รายการท่ีขอกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 

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 

บําบัดนํ้าเสีย รถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน  

 

4,500,000 

สํานักการช่าง    
เคหะและชุมชน 

ไฟฟ้าถนน ค่าติดต้ังระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต 

 

400,000 

สํานักการช่าง    
เคหะและชุมชน 

ไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า พร้อมถนนทับหลังท่อ
ถนนสุขสวัสด์ิ 4 (ฝั่งบ้านเลขท่ี 59) ต้ังแต่ถนน
สุขสวัสด์ิ 4 ซอย 8 ถึงบริเวณฝั่งตรงข้ามถนน
สุขสวัสด์ิ 4 ซอย 11  
 

1,383,000 

สํานักการช่าง   
เคหะและชุมชน 

ไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ถนนนาก่วม 
ซอย 5 ต้ังแต่ถนนนาก่วม ถึงบ้านเลขท่ี 25      
ถนนนาก่วมเหนือ  
 

1,120,000 

สํานักการช่าง   
เคหะและชุมชน 

ไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายนํ้า ถนน
ริมนํ้า ต้ังแต่บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 17/1 ถึง
แยกถนนนาก่วม ซอย 4  
 

1,127,000 

สํานักการช่าง   
เคหะและชุมชน 

ไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายนํ้า ถนน
บ้านดง ซอย 1 ต้ังแต่ข้างบ้านเลขท่ี 169 ถึง
หน้าบ้านเลขท่ี 58/1  

 

870,000 

สํานักการช่าง    
เคหะและชุมชน 

ไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า พร้อมถนนทับหลังท่อ 
ถนนพหลโยธิน (ฝั่งป๊ัมเอสโซ่) ต้ังแต่บริเวณ
หน้าป๊ัมเอสโซ่  ถึงแยกถนนวังทาน 
  

2,322,000 
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หน่วยงาน /
แผนงาน 

งาน รายการ งบประมาณ 

สํานักการช่าง         
เคหะและชุมชน 

ไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า ถนนพระแก้ว 
ซอยข้างบ้านเลขท่ี 171/7 ถึงหน้าบ้านเลขท่ี 
171 

  

453,000 

สํานักการช่าง          
เคหะและชุมชน 

ไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนข้าง
สวนสาธารณะเขลางค์นคร (ฝั่งสวนเขลางค์
แมนชั่น) ต้ังแต่สุดเขตรั้วอุทยานการเรียนรู้นคร
ลําปาง ถึงถนนวังขวา 
  

432,000 

สํานักการช่าง   
เคหะและชุมชน 

ไฟฟ้าถนน แก้ไขปัญหานํ้าท่วมซํ้าซากบริเวณพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ ในเขตเทศบาลนครลําปาง บริเวณ
แยกเพ็ญทรัพย์  

 

2,102,000 

รวมท้ังสิ้นจํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,209,000 บาท (ย่ีสิบล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน) 

ดังน้ัน ขอได้โปรดนําเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดนํ้าเสีย หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 20,209,000 บาท (ย่ีสิบล้านสองแสน
เก้าพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหน่ึง ต่อไป     

  ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
           นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดนํ้าเสีย หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน  12  โครงการ งบประมาณ  20,209,000 บาท (ย่ีสิบล้านสองแสน
เก้าพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยกมือสูงๆ นะครับ ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนนและงานบําบัดนํ้าเสีย  หมวด
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ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน  12  โครงการ งบประมาณ  20,209,000 บาท (ย่ีสิบล้านสองแสน
เก้าพันบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) 

3.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  รายการ
ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เ มืองลําปาง งบประมาณ  
18,800,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ข้อ 3.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  รายการค่าปรับปรุง
อาคารศาลากลาง  (หลังเก่า)  เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง  งบประมาณ  18,800,000 บาท  
(สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ 

ญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน      
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงอาคาร
ศาลากลาง  (หลังเก่า)  เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง  งบประมาณ  18,800,000  บาท  
(สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้านายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงอาคาร 
ศาลากลาง (หลังเก่า) เพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง งบประมาณ 18,800,000 บาท (สิบแปดล้าน
แปดแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าต่อเติม
หรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  รายการค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง  (หลังเก่า)  เพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลําปาง งบประมาณ 18,800,000 บาท  (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)  (สํานักการช่าง)  ซ่ึงยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหน่ึงปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 
ข้อ 59 วรรคหน่ึง  
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เหตุผล 
เน่ืองจากเทศบาลนครลําปางได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อสภาเทศบาลนครลําปางและได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าว ใน
ส มัยประชุ มส า มัญ  ส มัย ท่ี  3  ครั้ ง ท่ี  4  ประจํ า ปี  2558  เ ม่ื อ วั น ท่ี  24  กันยายน  2558  แล ะ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าวแล้วส่งให้นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ได้ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 โดยมีรายจ่ายต้ังไว้ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
รายการค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เมืองลําปาง งบประมาณ 
18,800,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซ่ึงไม่สามารถก่อหน้ีได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหน่ึงปี                                                                                             

ดังน้ัน ขอได้โปรดนําเรียนต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก รายการค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง งบประมาณ 
18,800,000 บาท  (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)  (สํานักการช่าง)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหน่ึง ต่อไป                   

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     สมเกียรติ  อัญชนา ผู้เสนอ 

(นายสมเกียรติ  อัญชนา) 
รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

  นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ  
ฝ่ายบริหารมีอะไรหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี  ผมจะขอมติจากท่ีประชุม  ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  รายการค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า)  
เพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง  งบประมาณ  18,800,000  บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
(สํานักการช่าง)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือข้ึนสูงๆ นะครับ ผมจะได้นับ 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับท่านประธาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  
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รายการค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า)  เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง  งบประมาณ  
18,800,000  บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (สํานักการช่าง) 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่  ไม่มีนะครับ  ฝ่ายบริหารมีเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี  
ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี  ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  10.35 น. 
 
 

(ลงชื่อ) ....................................................................... 
(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................... 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
 

หมายเหตุ   
ท่ีประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  

ครั้งท่ี 3  ประจําปี 2558  วันท่ี  15  กันยายน  พ.ศ.2558  ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2558  เม่ือวันท่ี 29 กันยายน  2558 


