
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๓  คร้ังท่ี  2  ประจําปี ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี  29  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

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

รายนามผู้มาประชุม 
 ๑.นายประสิทธิ ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  
 4.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6.นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7.นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 8.นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 9.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 12.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 13.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 14.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 15.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 16.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 17.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 18.นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 19.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 20.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 21.นายณัฐกิตต์ิ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 22.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 23.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 24.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายกิตติภูมิ   นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3.นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4.นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5.นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6.นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7.นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 8.นายอภิชัย สัชฌะไชย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 9.นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 10.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑1.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 12.นายอรรณพ   สิทธิวงศ์ รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 ๑3.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 ๑4.นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๑5.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 16.นายสุเทพ บุญมายอง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 17.ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 18.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 19.ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 20.นายวัชระ วงค์มณี หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข 
 ๒1.นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ๒2.นางพัชนิดา สุวรรณจักร หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
  

ฯลฯ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 
๒๕๕๖ บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน  
ของเทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชน
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ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ  
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ในครั้งน้ี ขอเรียนเชิญ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
1.1 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓  คร้ังท่ี 2 

ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้สภาเทศบาลนคร
ลําปางได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 2 ประจําปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาลฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนท่ีท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระท่ี ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือ
เทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจําปี  ๒๕๕๖ 

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

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕6 
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕7  ลงวันท่ี  18  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕6 ได้กําหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี  ๒๕๕6 มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑-30 สิงหาคม ๒๕๕6  
ไว้เพื่อถือปฏิบัติตามสมัยประชุมสามัญประจําปี ของสภาเทศบาลนครลําปาง นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  
แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จึงประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕6 ในวันพฤหัสบดีที่  
๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ประกาศ     ณ     วันที่     ๒๔     สิงหาคม     พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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                                                    ประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรัญ 

(นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ) 

         ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/๔๘๗๔      สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
        ถนนฉัตรไชย ตําบลสบตุ๋ย 
        อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  ๕๒๑๐๐ 
                              ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
          ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๗๗  ลงวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕6 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจําปี ๒๕๕6 ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕6 เวลา ๑3.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง และส่งกระทู้ถาม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้
อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายช่ือต่อไปนี้  

๑. นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๒. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๓. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 
กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ 
ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
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 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และคณะกรรมการชุมชน  ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในวันนี้ ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอต้อนรับท่านด้วยความ
ยินดียิ่ง 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบกรณี เทศบาลเมืองเขลางค์นครทํากิจการนอกเขต 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่

ประชุม เรื่อง แจ้งเพื่อทราบกรณี เทศบาลเมืองเขลางค์นครทํากิจการนอกเขต ตามหนังสือ 
 
ที่ ลป 52002/4767      สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
        ถนนฉัตรไชย ลป 52001 
      23  สิงหาคม  2556 
เรื่อง  แจ้งเพี่อทราบกรณีเทศบาลเมืองเขลางค์นครทํากิจการนอกเขต 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑) สําเนาหนังสือเทศบาลเมืองเขลางค์ที่ ลป 52301/1342  

    ลงวันที่ 9  เมษายน 2556 
  ๒) สําเนาหนังสือเทศบาลเมืองเขลางค์ที่ ลป 52301/3283  

    ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 
  ๓) สําเนาหนังสือเทศบาลเมืองเขลางค์ที่ ลป 52301/3471  

    ลงวันที่ 20 เมษายน 2556 
 ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้แจ้งให้เทศบาลนครลําปางทราบว่า ได้ย้ายที่ทําการสํานักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นครมาเช่าอาคารของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เลขที่ ๗๐-๗๐/๑-๒  
ถนนบุญโยง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง  
เพื่อเปิดใช้เป็นที่ทําการสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครช่ังคราวในระหว่างรอการก่อสร้างที่ทําการ
แห่งใหม่จนแล้วเสร็จ และขอให้เทศบาลนครลําปางนําเรียนต่อสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือให้ความ
เห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๕๗ ทวิ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ และได้สอบถามผลการพิจารณาของสภาเทศบาลนครลําปางกับ
เทศบาลนครลําปาง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
 



- ๖ - 

 เทศบาลนครลําปางขอเรียนว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลนครลําปางอีกว่า การที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีสํานักงาน
ช่ัวคราวตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง ทําให้เกิดประโยชน์แก่เทศบาลนครลําปางในด้านรายได้จาก
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การจัดการด้านขยะมูลฝอยและจากการทําการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ บริเวณสํานักงานช่ัวคราวตลอดจนการดําเนินการในด้านต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
เมืองเขลางค์นครซึ่งอาจมีผลกระทบกับเทศบาลนครลําปาง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเรียนต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเพ่ือทราบ ในการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปางต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 
และหนังสือ 
ที่ ลป 52301/3471      สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์ 
        ถนนบุญโยง ต.เวียเงหนือ อ.เมือง 

จ.ลําปาง 52100 
20  สิงหาคม  2556 

เรื่อง  ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลนครลําปาง กรณีการพิจารณา 
        ยินยอมให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครทําการนอกเขตเทศบาล 
เรียน  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
อ้างถึง  1. หนังสือเทศบาลเขลางค์นคร ที่ ลป 52301/1342 ลงวันที่  9  เมษายน  2556  เรื่อง 
ขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณายินยอมให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครทําการนอกเขตเทศบาล 
 ๒. หนังสือเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ลป 52301/3283 ลงวันที่  ๑๔  สิงหาคม  2556 
เรื่อง สอบถามผลการพิจารณาของสภาเทศบาลนครลําปางกรณีการพิจารณาให้เทศบาลเมืองเขลางค์
นครทําการนอกเขตเทศบาล 
 ตามที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียนประสานมายังเทศบาลนครลําปางเพื่อโปรดพิจารณา 
นําเรื่องเสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาให้ความยินยอมให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ทําการในเขตเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วน 
ที่จะต้องพิจารณาจัดหาสถานที่สําหรับใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ช่ัวคราวโดยด่วน เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจอํานาจหน้าที่ และคืนพื้นที่สําหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างฯ 
ให้แก่ท่ีว่าการอําเภอเมืองลําปาง สําหรับใช้ก่อสร้างอาคารสํานักงานของที่ว่าการอําเภอเมืองลําปาง
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ต่อไป โดยมีความจําเป็นจะต้องเช่าอาคารสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดลําปาง ตั้งอยู่บริเวณถนนบุญโยง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง ภายในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง สําหรับใช้เป็นสํานักงานช่ัวคราวในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่  ทั้งนี้ เทศบาลพิจารณา
แล้วเห็นว่า ไม่มีอาคารสถานที่ใดซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่เหมาะสม เอื้อต่อการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลเอง และระหว่างหน่วยงานภายนอกกับเทศบาล ตลอดจน
อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับการบริการจากเทศบาล โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๖ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 57 นั้น 
 เทศบาลขอเรียนช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลนครลําปาง
ว่าจากการที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง ทําให้เกิดผล 
ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครลําปาง อันได้แก่ เกิดผลประโยชน์แก่เทศบาลนครลําปางในด้านรายได้จาก
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การจัดการทางด้านขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล และจากกรณีที่เทศบาลทําการ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ บริเวณสํานักงานเทศบาลช่ัวคราวซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร
ลําปางย่อมเกิดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครลําปาง รวมถึงการดําเนินในด้านต่างๆ ตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในบริเวณสํานักงานช่ัวคราว ที่อาจเกิดผลกระทบเก่ียวข้องกับ
เทศบาลนครลําปางทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 จึงเรียนช้ีแจงข้อมูลมาเพื่อทราบ และขอได้โปรดนําเรียนต่อประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
เพื่อทราบ และแจ้งข้อมูลให้สภาเทศบาลนครลําปางเพื่อพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาของ
สภาเทศบาลนครลําปางเป็นประการใด ขอไดโ้ปรดแจ้งให้เทศบาลทราบ จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
ไพฑูรย์  โพธิ์ทอง 

(นายไพฑูรย์  โพธ์ิทอง) 
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 

  
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ซึ่งเรื่องนี้เราเคยนําเข้าสู่การ

พิจารณาของเทศบาลแล้วนะครับ และให้ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครทําหนังสือแจ้งมาให้สภา
เทศบาลนครลําปางแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น เพราะพื้นที่ก็อยู่ที่ตําบลเวียงเหนือซึ่งขณะก็ได้ดําเนินการไป
แล้ว จึงแจ้งให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี ๒๕๕๖ วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  
๒๕๕๖ วันที่  14  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา เนื่องจากรายงานยังไม่เรียบร้อย จึงขอเลื่อนการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุมฯ คราวต่อไปออกไปพลางก่อน 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลฯ จัดต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
๓.๑  เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาเทศบาลฯ จัดตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  ข้อ ๓.๑  เรื่อง รายงานการประชุม
คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ซึ่งจะต้องเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุข
สมบัติ 

 นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ใคร่ขอเรียนให้ท่านประธานฯ ได้ทราบดังนี้ ตามที่สภาฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้จํานวน ๕ ท่านนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จากสภาแห่งนี้ ทํางานในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖ รวม ๕ วัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตาม
รายงานซึ่งผมจะขออนุญาตให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอนําเรียนต่อท่านประธานและ
ต่อที่ประชุมแห่งนี้ต่อไปครับ 

 นายประสิทธ์ิ  หรรษ์ หิ รัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เ ชิญ เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

 นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ขอเสนอรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕7 

ระหว่างวันที่ 15-๑9  สิงหาคม  ๒๕๕6 
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  อาคาร   ๒   สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 

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

๑. นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ประธานกรรมการ 
๒. นายกิตติ  จิวะสันติการ  กรรมการ 
๓. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  กรรมการ 
๔. พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  กรรมการ 
๕. นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง   กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม  8.3๐ น. 
  เมื่อคณะกรรมการฯ มาพร้อมแล้ว  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ประธานคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ ได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามประกาศสภา

เทศบาลนครลําปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕6 โดยที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 วาระที่ 
๑ ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕6  
เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕6 มีกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ จํานวน 5 วัน ระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑7 สิงหาคม ๒๕๕6 และกําหนด
พิจารณาคําแปรญัตติ จํานวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕6 โดยประธานสภา
เทศบาลฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ให้กับประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความ สํานักปลัดเทศบาล ฝ่ายกิจการสภา 
ที่ ลป ๕๒๐๐๑(บ.ส.)/๗๖ ลงวันที่ ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕6  

บัดนี้ ระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ครบกําหนดระยะเวลาการ
เสนอคําแปรญัตติแล้ว จึงขอสรุปรายงานการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
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บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ของเทศบาลนครลําปาง  อําเภอเมือง
ลําปาง  จังหวัดลําปาง  ดังนี้.- 

วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕6  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจร่างรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7  ส่วนที่ ๑ คําแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕7 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557  ส่วนที่ ๓ รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแผนงาน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 และรายละเอียดรายจ่ายงบกลาง พิจารณารายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ของสํานัก
ปลัดเทศบาล ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕7 และรายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ของกองวิชาการและแผนงาน  

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ตรวจร่างรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ของสํานักปลัดเทศบาล , สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ กองวิชาการและ
แผนงาน  ตั้งแต่เวลา ๙.3๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 

 

วันท่ี  ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕6   

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ตรวจร่างรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ของสํานักการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิก
สภาเทศบาลฯ  ท่านใดมายื่นหนังสือขอแปรญัตติ 

 

วันท่ี  ๑7 สิงหาคม  ๒๕๕6   
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ตรวจร่างรายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสํานักการช่าง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 12.00 น.  
ในเวลา 13.30-15.00 น. ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ และในเวลา 16.25 น. ได้รับ

หนังสือขอเสนอคําแปรญัตติจาก นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง 
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

ในเวลา 16.26 น. ได้รับหนังสือขอเสนอคําแปรญัตติจาก นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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ในเวลา 16.27 น. ได้รับหนังสือขอเสนอคําแปรญัตติจาก นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ตรวจพิจารณารับหนังสือขอเสนอคําแปรญัตติจากสมาชิกสภา
เทศบาล ทั้ง 3 ท่าน และไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลมาย่ืนเพิ่มเติม 
แต่อย่างใด 

 

วันท่ี ๑8 สิงหาคม  ๒๕๕6   
เวลา 8.30-12.00 น.  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําแปรญัตติ  ของ  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามหนังสือขอเสนอคําแปรญัตติ เรื่อง 
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 
พ.ศ.2556 โดยมีสมาชิกรับรองถูกต้องและขอสงวนคําแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ทําการ
พิจารณาคําขอแปรญัตติของนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
เรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  ดังนี้ 

ข้อท่ี 1 ขอลดจํานวนเงินท่ีตั้งจ่าย ในส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

รายจ่ายตามหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม รายจ่ายประจํา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

หน้าท่ี 3-111 ข้อความเดิม ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง  
ตั้งไว้ 1,352,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมช้ีแจงและให้ความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมาย
สําหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปาง การจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรม 
ให้ความรู้ต่างๆ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่า 
เครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการแสดง  
ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

แก้ไขเป็น หน้าท่ี 3-111 ข้อความใหม่ ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมช้ีแจงและให้ความรู้เร่ืองสิทธิตาม
กฎหมายสําหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปาง การจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัด
อบรมให้ความรู้ต่างๆ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร 
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ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่า 
เครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการแสดง  
ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ตามท่ีมีการแก้ไข หน้าท่ี 3-111  
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง จากเดิมตั้งไว้ 1,352,000 บาท  
แกไ้ขเป็น ตั้งไว้ 800,000 บาท 

 

ข้อท่ี 2 ขอลดจํานวนเงินท่ีตั้งจ่าย หน้าท่ี 3-113 ข้อความเดิม ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้  3,150,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมอาชีพ จัดกิจกรรมในการ
เสริมสร้างรายได้และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าจัดทําป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผ้ากันเปื้อน ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่  
ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/
ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

แก้ไขเป็น หน้าท่ี 3-113 ข้อความใหม่ ข้อ 13  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลําปาง ต้ังไว้  900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมอาชีพ จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างรายได้และ
ศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําป้าย 
และสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผ้ากันเปื้อน ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่าย 
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
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มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ตามท่ีมีการแก้ไข หน้าที่ 3-113  
ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง จากเดิมตั้งไว้  3,150,000 บาท แกไ้ขเป็น ตั้งไว้ 900,000 บาท  

 
ในเวลา 13.30-16.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ พิจารณาคําแปรญัตติของ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามหนังสือขอเสนอคําแปรญัตติ เรื่อง เสนอ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 17 สิงหาคม  
พ.ศ.2556 โดยมีสมาชิกรับรองถูกต้องและขอสงวนคําแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ทําการ
พิจารณาคําขอแปรญัตติของนายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียงตามลําดับ 
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  ดังนี้ 

ข้อท่ี 1 ขอลดจํานวนเงิน ที่ตั้งจ่ายในส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

รายจ่ายตามหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายจ่ายประจํา หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

หน้าท่ี 3-101 ข้อความเดิม ข้อ 3 ค่าใ ช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตั้ งไว้ 

1,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) 

แก้ไขเป็น หน้าท่ี 3-101 ข้อความใหม่ ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตั้งไว้

800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย ตามที่มีการขอแก้ไข หน้าท่ี  
3-101 ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. จากเดิมตั้งไว้ 1,400,000 บาท แก้ไขเป็น  
ตั้งไว้ 800,000 บาท 

 

วันท่ี 19  สิงหาคม พ.ศ.2556  
เวลา 8.30-12.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําแปรญัตติ ของ นายสันติ  

เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามหนังสือขอเสนอคําแปรญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยมี
สมาชิกรับรองถูกต้องและขอสงวนคําแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ทําการพิจารณาคําขอ
แปรญัตติของนายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติ  ดังนี้ 

ข้อท่ี 1  ขอลดจํานวนเงินท่ีตั้งจ่าย ในส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

รายจ่ายตามหน่วยงาน สํานักปลัดเทศบาล รายจ่ายประจํา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

หน้าท่ี 3-47  ข้อความเดิม ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์นคร

ลําปาง(รถไฟ รถม้า สะพานรัษฎา) ต้ังไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นครลําปาง กิจกรรมตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาการแสดงละคร
ประกอบแสง สี เสียง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ซุ้มและเวที ค่าจัดดอกไม้ ค่าสาธารณูปโภค เช่น  
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อมัลติมีเดีย ค่าตอบแทนพิธีกร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้ว ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
สํารวจและประมวลผลการดําเนินงาน เงินรางวัล เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 

โดยขอลดจํานวนเงิน 1,200,000 บาท ที่ตั้งจ่ายไวใ้น ข้อ 13  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

รําลึกประวัติศาสตร์นครลําปาง (รถไฟ รถม้า สะพานรัษฎา) คงเหลือ 0 บาท 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ตามที่มีการขอแก้ไข โดยให้ลด

จํานวนเงิน หน้าที่ 3-47  ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์นครลําปาง(รถไฟ 
รถม้า สะพานรัษฎา) ตั้งไว้ 1,200,000 บาท  คงเหลือ 0 บาท 

 

ข้อท่ี 2  ขอลดจํานวนเงินท่ีตั้งจ่าย หน้าท่ี 3-48 ข้อความเดิม ข้อ 17 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมกาดกองต้า  ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ภาพถ่าย 
งานศิลปะ สถานที่ท่องเที่ยว ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง เช่น ค่าสนับสนุนกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ 
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณกาดกองต้าและเวทีการแสดง ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า  
ค่าน้ําประปา เป็นต้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการ
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แสดง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว) 

โดยขอลดจํานวนเงิน  400,000 บาท ที่ตั้งจ่ายไว้ใน ข้อ 17  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 

กาดกองต้า  คงเหลือ 0 บาท 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ตามที่มีการขอแก้ไข โดยให้ลด 

จํานวนเงินที่ตั้งจ่าย หน้าที่ 3-48 ข้อ 17 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกาดกองต้า ตั้งไว้ 400,000 
บาท คงเหลือ 0 บาท 

 

ข้อท่ี 3  ขอลดจํานวนเงินท่ีตั้งจ่าย ในส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

รายจ่ายตามหน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน รายจ่ายประจํา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

หน้าท่ี 3-59 ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสภาพัฒนาเมืองเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

โดยขอลดจํานวนเงิน  100,000 บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ใน ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

สภาพัฒนาเมืองเทศบาลนครลําปาง  คงเหลือ 0 บาท 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ตามที่มีการขอแก้ไข โดยให้ลด 

จํานวนเงินที่ตั้งจ่าย หน้าท่ี 3-59 ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสภาพัฒนาเมืองเทศบาลนคร

ลําปาง ตั้งไว้  100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 

ข้อท่ี 4  ขอลดจํานวนเงินท่ีตั้งจ่าย ในส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

รายจ่ายตามหน่วยงาน สํานักการศึกษา รายจ่ายประจํา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

หน้าท่ี 3-72 ข้อความเดิม ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ  
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จัดกิจกรรมต่างๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายช่ัวโมง ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าการฝึก
ภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทย/
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครู-นักเรียน
แลกเปลี่ยน ค่าจัดทําวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

แก้ไขเป็น หน้าท่ี 3-72 ข้อความใหม่ ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ  
จัดกิจกรรมต่างๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายช่ัวโมง ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าการฝึก
ภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทย/
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครู-นักเรียน
แลกเปลี่ยน ค่าจัดทําวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
หลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ตามที่มีการขอแก้ไข โดยให้ลด 

จํานวนเงินที่ตั้งจ่าย หน้าท่ี 3-72 ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  
จากเดิมตั้งไว้ 2,000,000 บาท แกไ้ขเป็น  ตั้งไว้  1,000,000 บาท 

 

ข้อท่ี 5  ขอลดจํานวนเงินท่ีตั้งจ่าย หน้าท่ี 3-79 ข้อความเดิม ข้อ 20 ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ ตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรม
วงศานุวงศ์ งานประเพณีต่างๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุธ กิจกรรมงานตักบาตรเทโวฯ 
กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก 
งานประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีน งานฟ้อนผีมดผีเม็ง โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ 
ธูป เทียน ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนผู้แสดง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัย
ถวายพระพานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีอื่นๆ ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
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แผ่นพับ ค่าจ้างดนตรี ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

แก้ไขเป็น  หน้าท่ี 3-79  ข้อความใหม่ ข้อ 20  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
วันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ ต้ังไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ ตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ งานประเพณี
ต่างๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุธ กิจกรรมงานตักบาตรเทโวฯ กิจกรรมในวันสําคัญ 
ทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก งานประเพณีของคน
ไทยเช้ือสายจีน งานฟ้อนผีมดผีเม็ง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน  
ค่าพวงมาลัย พวงมาลาค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนผู้แสดง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ 
พานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณี
อื่นๆ ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
ค่าจ้างดนตรี ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ตามที่มีการขอแก้ไข โดยให้ลด 
จํานวนเงินที่ตั้งจ่าย หน้าที่ 3-79 ข้อ 20  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 
ทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ จากเดิมตั้งไว้ 500,000 บาท แก้ไขเป็น  ตั้งไว้ 300,000 บาท 

 

เวลา 13.30-16.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ประชุมพิจารณาการเสนอ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลนครลําปาง  
โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 ของเทศบาลนครลําปาง ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือของสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556 ขอเสนอคําแปรญัตติ เรื่อง การเสนอ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  
นายนพดล  ผดุงพงษ์ และนายสันติ เขียวอุไร 

โดยมีมติให้รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติยื่นต่อประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง เพ่ือให้ประธานสภาเทศบาลฯ จัดส่งรายงานให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
และเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในคราวต่อไป 

 เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
ลงช่ือ  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ลงช่ือ  นายกิตติ  จิวะสันติการ   กรรมการ  
ลงช่ือ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  กรรมการ  
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ลงช่ือ  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย   กรรมการ  
ลงช่ือ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง    กรรมการและเลขานุการ  

นําเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางทราบ 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทั้งหมดนี้คือรายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เชิญ 
นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอบคุณครับ 
ท่านประธาน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  
วานิชสุขสมบัติ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ใคร่ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้ 

๑. เป็นรายจ่ายท่ีตั้งขึ้นใหม่เฉพาะกิจเฉพาะการ ต้ังขึ้นในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ 
เท่านั้น ไม่มีการดําเนินการต่อเนื่องซึ่งไม่พบในแผนการพัฒนา ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙ แต่
อย่างใด 

๒. เป็นรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจําเป็นในสิ่งที่จะต้องจ่ายเพิ่ม เช่น ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเดิมนั้นก็ 
ไม่พอจ่ายก็ไมไ่ด้ตั้งเพิ่มไว้ 

๓. เป็นรายจ่ายท่ีซ้ําซ้อนเกินจําเป็น บางรายการก็มีเงินอุดหนุนที่เป็นลักษณะเดียวกันอยู่แล้ว 
๔. ไม่พบแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนว่าจะทําอะไรอย่างไร เมื่อไหร่ และที่ไหน เป็นต้น 
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้น ฉะนั้นจึงมีความ

เห็นชอบตามคําขอแปรญัตติที่สมาชิกสภาได้ขอแปรญัตติปรับลดรายจ่าย หรือปรับลดจํานวนเงินที่ขอ
จ่ายไว้น้ันตามที่ได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทั้งหมดเป็นรายงานของ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานทั้งหมดต่อสภา และ
ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการตัดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปข้อ ๓.๒ เร่ือง ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลนครลําปาง ในวาระที่ ๒  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
ได้รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เรียบร้อยแล้ว  ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วาระที่ 2 และขอมติที่ประชุม กระผม
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ขอเชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ได้ช้ีแจงระเบียบฯ ในการ
ดําเนินการในวาระที่ ๒ ให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางได้รับทราบ เชิญ นายจาตุรงค์ พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อที่จะช้ีแจงต่อที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลนครลําปาง ในวาระที่ ๒  ท่านประธานครับ ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับฟัง
การเสนอรายงานการประชุมที่คณะกรรมการสามัญแปรญัตติฯ ได้ช้ีแจงเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่ามีการ
เสนอคําแปรญัตติ มีการพิจารณาคําแปรญัตติ และมีมติของคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ในรายงานก็ 
ไม่ปรากฏว่ามีการสงวนคําแปรของผู้เสนอคําแปรฯ หรือการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรฯ 
แต่อย่างใด ฉะนั้นในการพิจารณาในวาระที่ ๒ ที่ประชุมแห่งนี้ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ ๕๑ ซึ่งบัญญัติไว้เป็น
หลักการว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น” 
เมื่ อเราได้ดูรายงานจากคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว เมื่ อสักครู่ น้ีแล้ว  ต่อไปประธานก็จะ 
นําปรึกษาหารือต่อที่ประชุมแห่งนี้เป็นรายข้อ รายหน้าเฉพาะที่มีการแปรญัตติฯ เท่าน้ัน ตามร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นลําดับต่อไป ผมขอเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ 
ใหไ้ด้รับทราบและเข้าใจ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทางเลขานุการสภา ได้แจ้งถึง

ขั้นตอนในการขอมติ ในการขอแปรญัตติมีอยู่ทั้งหมด ๘ ข้อ กระผมจะขอพิจารณาเป็นข้อๆ และขอมติ
เป็นข้อๆ ตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติเท่านั้น แล้วผมจะถามสมาชิกสภาเทศบาลเพียง ๒ อย่าง
เท่านั้น คือ ๑.ท่านใดเห็นตามร่างเดิม หมายถึง ร่างที่นายกเทศมนตรีนําเสนอต่อสภา และ ๒.ท่านใด
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
เป็นรายข้อดังนี้ 

ข้อ 1 ในส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน  สํานัก
ปลัดเทศบาล รายจ่ายประจํา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  
-  หน้าท่ี 3-47  ข้อ 13  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์

นครลําปาง(รถไฟ รถม้า สะพานรัษฎา) ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นครลําปาง กิจกรรมตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาการแสดงละคร
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ประกอบแสง สี เสียง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ซุ้มและเวที ค่าจัดดอกไม้ ค่าสาธารณูปโภค เช่น  
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อมัลติมีเดีย ค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้ว ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
สํารวจและประมวลผลการดําเนินงาน เงินรางวัล เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 

โดยขอลดจํานวนเงิน 1,200,000 บาท ที่ต้ังจ่ายไว้ใน ข้อ 13  ค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์นครลําปาง (รถไฟ รถม้า สะพานรัษฎา) คงเหลือ 0 บาท 
มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ เห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  

ใน หน้าท่ี 3-47  ข้อ 13  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์นครลําปาง(รถไฟ รถม้า 

สะพานรัษฎา) เต็มจํานวน 1,200,000 บาท 
 
กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใด

เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ หน้าท่ี 3-47  ข้อ 13  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
รําลึกประวัติศาสตร์นครลําปาง(รถไฟ รถม้า สะพานรัษฎา) ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นครลําปาง ตามร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือ  
มีผู้เห็นชอบ จํานวน 4 เสียง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ขอแปรลด ขอไดโ้ปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ จํานวน 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ หน้าท่ี 3-47   
ข้อ 13  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์นครลําปาง(รถไฟ รถม้า สะพานรัษฎา) ตั้งไว้ 

1,200,000 บาท ตามร่างเดิม มีผู้เห็นชอบ จํานวน 4 เสียง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ

ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแปรลด จํานวน 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
ข้อ 2 - หน้าท่ี 3-48 ข้อ 17  ข้อความเดิม  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกาดกองต้า   

ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ภาพถ่าย งานศิลปะ สถานที่
ท่องเที่ยว ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง เช่น ค่าสนับสนุนกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
สถานท่ีบริเวณกาดกองต้าและเวทีการแสดง ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปา เป็นต้น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าค่าโฆษณาและเผยแพร่
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ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว) 

โดยขอลดจํานวนเงิน  400,000 บาท ที่ตั้งจ่ายไว้ใน ข้อ 17 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

กาดกองต้า คงเหลือ 0 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ เห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  

ใน หน้าท่ี 3-48 ข้อ 17 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกาดกองต้า เต็มจํานวน 400,000 บาท 
 
กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใด

เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ หน้าท่ี 3-48 ข้อ 17  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

กาดกองต้า ตั้งไว้ 400,000 บาท ตามร่างเดิม ขอไดโ้ปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ จํานวน 4 เสียง สมาชิก

สภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแปรลด ขอได้
โปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ จํานวน 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ หน้าท่ี 3-48 

ข้อ 17  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกาดกองต้า ตั้งไว้ 400,000 บาท ตามร่างเดิม มีผู้เห็นชอบ

จํานวน 4 เสียง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ขอแปรลด มีผู้เห็นชอบ จํานวน 18 เสียง งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
ข้อ 3  ในส่วนท่ี 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน  
กองวิชาการและแผนงาน รายจ่ายประจํา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

- หน้าท่ี 3-59 ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสภาพัฒนาเมืองเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

โดยขอลดจํานวนเงิน  100,000 บาท  ที่ตั้งจ่ายไว้ใน ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

สภาพัฒนาเมืองเทศบาลนครลําปาง  คงเหลือ 0 บาท 
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มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ เห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  

ใน หน้าท่ี 3-59 ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสภาพัฒนาเมืองเทศบาลนครลําปาง เต็มจํานวน  

100,000 บาท 
 
กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใด

เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - หน้าท่ี 3-59 ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

สภาพัฒนาเมืองเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้  100,000 บาท ตามร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือ  
มีผู้เห็นชอบ จํานวน 4 เสียง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ขอแปรลด ขอไดโ้ปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ จํานวน 18 เสียง งดออกเสียง จํานวน  2 เสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - หน้าท่ี 3-59 
ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสภาพัฒนาเมืองเทศบาลนครลําปาง  ตั้งไว้ 100,000 บาท  

ตามร่างเดิม มีผู้เห็นชอบ จํานวน 4 เสียง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแปรลด มีผู้เห็นชอบ จํานวน 18 เสียง งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
ข้อ 4  ในส่วนท่ี 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน สํานัก
การศึกษา รายจ่ายประจํา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

- หน้าท่ี 3-72 ข้อ 1 ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ  
จัดกิจกรรมต่างๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายช่ัวโมง ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าการฝึก
ภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทย/
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครู-นักเรียน
แลกเปลี่ยน ค่าจัดทําวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการนิเทศ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

แก้ไขเป็น หน้าท่ี 3-72 ข้อ 1 ข้อความใหม่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน
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ภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ  
จัดกิจกรรมต่างๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายช่ัวโมง ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าการฝึก
ภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทย/
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครู-นักเรียน
แลกเปลี่ยน ค่าจัดทําวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการนิเทศน์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย ตามที่มีการ

ขอแกไ้ข โดยให้ลด จํานวนเงินที่ตั้งจ่าย หน้าท่ี 3-72 ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ จากเดิมตั้งไว้ 2,000,000 บาท แกไ้ขเป็น ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

 
กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใด

เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - หน้าท่ี 3-72 ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ

เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้  2,000,000 บาท ตามร่างเดิม ขอได้ โปรดยกมือ  

มีผู้เห็นชอบ จํานวน 3 เสียง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใดเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแปรลด ขอได้โปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ จํานวน 19 เสียง งดออกเสียง  
จํานวน 2 เสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ -หน้าท่ี 3-72 
ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  ตั้งไว้  2,000,000 บาท  
ตามร่างเดิม มีผู้เห็นชอบ จํานวน 3 เสียง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแปรลด แกไ้ขเป็น ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ขอได้โปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ 

จํานวน 19 เสียง งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
ข้อ 5 - หน้าท่ี 3-79  ข้อ 20 ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 

วันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ ต้ังไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ ตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ งานประเพณี
ต่างๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุธ กิจกรรมงานตักบาตรเทโวฯ กิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก งานประเพณีของคนไทย 
เช้ือสายจีน งานฟ้อนผีมดผีเม็ง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพวงมาลัย 
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พวงมาลา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนผู้แสดง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพานพุ่ม  
ค่าจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ  
ค่าน้ําด่ืม น้ําแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ  
ค่าจ้างดนตรี ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

แก้ไขเป็น  หน้าท่ี 3- 79 ข้อ 20  ข้อความใหม่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด 
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ ตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์  
งานประเพณีต่างๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุธ กิจกรรมงานตักบาตรเทโวฯ กิจกรรม 
ในวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก  
งานประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีน งานฟ้อนผีมดผีเม็ง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ 
ธูป เทียน ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าตอบแทนผู้แสดง ค่าเครื่องไทยธรรม  
ปัจจัยถวายพระ พานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสําคัญ 
ทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย 
ในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับค่าจ้างดนตรี ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามที่มี

การขอแก้ไข โดยให้ลด จํานวนเงินที่ตั้งจ่าย หน้าท่ี 3-79 ข้อ 20  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ จากเดิมตั้งไว้ 500,000 บาท แก้ไขเป็น   
ตั้งไว้ 300,000 บาท 

 
กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใด

เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - หน้าท่ี 3-79  ข้อ 20 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ ตั้งไว้ 500,000 บาท  ตามร่างเดิม ขอได้

โปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ จํานวน 3 เสียง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแปรลด แก้ไขเป็น  ตั้งไว้ 300,000 บาท ขอได้โปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ 
จํานวน 19 เสียง งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - หน้าท่ี 3-79  
ข้อ 20 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่นๆ ตั้งไว้ 

500,000 บาท ตามร่างเดิม มีผู้เห็นชอบ จํานวน 3 เสียง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ
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ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแปรลด แก้ไขเป็น  ตั้งไว้ 300,000 บาท มีผู้เห็นชอบ 
จํานวน 19 เสียง งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง  

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
ข้อ 6 ในส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน  
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม รายจ่ายประจํา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

- หน้าท่ี 3-101 ข้อ 3  ข้อความเดิม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.  
ตั้งไว้ 1,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) 

แก้ไขเป็น หน้าท่ี 3-101 ข้อ 3 ข้อความใหม่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตั้งไว้
800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามที่มี

การขอแก้ไข หน้าท่ี 3-101 ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. จากเดิม ตั้งไว้ 
1,400,000 บาท แกไ้ขเป็น ตั้งไว้ 800,000 บาท 

 
กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใด

เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - หน้าท่ี 3-101 ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ศักยภาพ อสม. ตั้งไว้ 1,400,000 บาท ตามร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ จํานวน 4 เสียง  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแปรลด แก้ไขเป็น  
ตั้งไว้ 800,000 บาท ขอไดโ้ปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ จํานวน 18 เสียง งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ – หน้าท่ี 
3-101 ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตั้งไว้ 1,400,000 บาท ตามร่างเดิม  

มีผู้เห็นชอบ จํานวน 4 เสียง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ 



- ๒๖ - 

แปรญัตติฯ ขอแปรลด แก้ไขเป็น ตั้งไว้ 800,000 บาท มีผู้เห็นชอบ จํานวน 18 เสียง งดออกเสียง 
จํานวน 2 เสียง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
ข้อ 7 ในส่วนท่ี 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รายจ่ายตามหน่วยงาน  
กองสวัสดิการสังคม รายจ่ายประจํา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

- หน้าท่ี 3-111 ข้อ 5 ข้อความเดิม  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 1,352,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมช้ีแจงและให้ความรู้เรื่องสิทธิ
ตามกฎหมายสําหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปาง การจัดกิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้  
การจัดอบรมให้ความรู้ต่างๆ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี 
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทน 
การแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

แก้ไขเป็น หน้าท่ี 3-111 ข้อ 5  ข้อความใหม่  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
และผู้เก่ียวข้อง ตั้งไว้ 800,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมช้ีแจงและให้ความรู้เรื่องสิทธิ
ตามกฎหมายสําหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปาง การจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัด
อบรมให้ความรู้ต่างๆ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอัดภาพ 
ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามที่มี

การแก้ไข หน้าท่ี 3-111  ข้อ 5 ค่าใ ช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง  
จากเดิมตั้งไว้ 1,352,000 บาท แกไ้ขเป็น ตั้งไว้ 800,000 บาท 



- ๒๗ - 

 
กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใด

เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - หน้าท่ี 3-111 ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 1,352,000 บาท ตามร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือ  

มีผู้เห็นชอบ จํานวน 4 เสียง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ขอแปรลด แก้ไขเป็น ตั้งไว้ 800,000 บาท ขอได้โปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ จํานวน  
18 เสียง งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - หน้าท่ี  
3-111 ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 1,352,000 บาท  
ตามร่างเดิม มีผู้เห็นชอบ จํานวน 4 เสียง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแปรลด แก้ไขเป็น ตั้งไว้ 800,000 บาท มีผู้เห็นชอบ จํานวน 18 เสียง  
งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
ข้อ 8 - หน้าท่ี 3-113 ข้อ 13  ข้อความเดิม  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้  3,150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมอาชีพ จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างรายได้และ
ศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําป้ายและ
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผ้ากันเปื้อน ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเ ช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานท่ี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่าย 
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบ้ียเลี้ยงและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน) 

แก้ไขเป็น หน้าท่ี 3-113  ข้อ 13  ข้อความใหม่  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลําปาง ต้ังไว้  900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมอาชีพ จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างรายได้และ
ศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําป้ายและ
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผ้ากันเปื้อน ค่าของท่ีระลึก ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเ ช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่าย 



- ๒๘ - 

ในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน) 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติเห็นชอบให้ลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย ตามที่มีการ

แกไ้ข หน้าท่ี 3-113 ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพ
ในเขตเทศบาลนครลําปาง จากเดิมตั้งไว้  3,150,000 บาท แกไ้ขเป็น ตั้งไว้ 900,000 บาท  

 
กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านใด

เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - หน้าท่ี 3-113 ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้  3,150,000 บาท

ตามร่างเดิม ขอไดโ้ปรดยกมือ มีผู้เห็นชอบ จํานวน 3 เสียง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบ
ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแปรลด แก้ไขเป็น ตั้งไว้ 900,000 บาท ขอได้โปรดยกมือ  
มีผู้เห็นชอบ จํานวน 19 เสียง งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - หน้าท่ี  
3-113 ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขต

เทศบาลนครลําปาง ต้ังไว้  3,150,000 บาท ตามร่างเดิม มีผู้เห็นชอบ จํานวน 3 เสียง   

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแปรลด แก้ไขเป็น  
ตั้งไว้ 900,000 บาท มีผู้เห็นชอบ จํานวน 19 เสียง งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง 

 

๓.๓  เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (วาระท่ี ๓)   

นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป ข้อ ๓.๓  เรื่อง  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (วาระท่ี ๓) สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลนครลําปาง เพื่อที่จะได้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลนครลําปาง ต่อไป สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลนครลําปาง ได้ผ่านวาระที่ ๓ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง   
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ข้อ ๔.๑ ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนคร

ลําปางต่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ๒ ปี กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง 
จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร 
ออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง จํานวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็น 
ทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล   

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป ในระเบียบวาระที่ ๔ 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ ข้อ ๔.๑ ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
ลําปางต่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ๒ ปี กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐บาท(สิบห้าล้านบาทถ้วน)และเพิ่มวงเงินกู้ เบิกเ งินเกินบัญชีธนาคารออมสิน  
สาขาสบตุ๋ย ลําปาง จํานวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน 
ในกิจการสถานธนานุบาล  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่ออภิปรายหรือแถลงญัตติฯ แทน 

ญัตต ิ
เรื่อง  เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง  ต่อสัญญากู้เบิกเงิน 
        เกินบัญชี ๒ ปี กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐บาท 
        (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง  
        จํานวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ 
        สถานธนานุบาล   
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์   นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอรับ
ความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ต่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ๒ ปีกับ
ธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐บาท(สิบห้าล้านบาทถ้วน) และ 
เพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง จํานวน  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล  ตามหลักการและเหตุผล  
ดังนี้  
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หลักการ 
 เพื่อให้การดําเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง เป็นไปโดยเรียบร้อยอันเป็น
การให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๕๓ (๘)  มาตรา ๕๖ (๑)  และเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอใน
การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง จําเป็นต้องจัดหาเงินสํารองจาก
สถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลําปางและผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน จํานวน ๕๐ ล้านบาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๗๒๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และหนังสือจังหวัดลําปาง  
ที่  ลป ๐๐๓๗.๑/๑๐๕๘๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประกอบหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/๑๓๙๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และหนังสือ
จังหวัดลําปาง ที่ ลป ๐๐๓๗.๑/๑๘๖๗๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕  

เหตุผล 
 เนื่องจากสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง มีประชาชนมาใช้บริการและนําทรัพย์สิน 
มาจํานําเพิ่มมากขึ้น ทําให้สถานธนานุบาลมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงมีความ
จําเป็นต้องต่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ๒ ปี กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)สาขาลําปาง จํานวน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งจะครบอายุสัญญาระยะเวลา ๒ ปี ในวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๖ และเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง จํานวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท(สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเดิม  จํานวน  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท(สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย  ลําปาง  
ทั้งสิ้น  จํานวน  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งขณะนี้สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
ลําปาง  มีสถานะการเงิน ณ วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ดังนี้ 
๑.  เงินสดในมือ      จํานวนเงิน   ๘,๐๖๔.๑๒  บาท 
๒.  เงินฝากธนาคารกรุงไทย  (ประจํา)   จํานวนเงิน   ๑,๐๓๘.๘๑  บาท 
๓.  เงินฝากธนาคารกรุงไทย  (ออมทรัพย์)  จํานวนเงิน   ๑,๔๐๖.๙๗  บาท 
๔.  หน้ีสินต่างๆ ได้แก่ 
 ๔.๑  เงินกู้จากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  

            จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕ บาทต่อปี ชําระทั้งเงินต้น 
   และดอกเบี้ยภายในระยะเวลา ๕ ปี เริ่มชําระปีแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔.๒  เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ดังนี้    

 (๑)  สัญญาลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
       ใช้ไปแล้ว ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  -  บาท 
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 (๒)  สัญญาลงวันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๑ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐ บาท  
       ใช้ไปแล้ว ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ    -   บาท 
 (๓)  สัญญาลงวันที่ ๑๖  กันยายน ๒๕๕๔  วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
        ใช้ไปแล้ว ๑๔,๘๘๓,๙๘๖.๑๔  บาท  คงเหลือ ๑๑๖,๐๑๓.๘๖ บาท 
รวมวงเงินกู้ทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ไปแล้ว จํานวน ๔๔,๘๘๓,๙๘๖.๑๔ บาท คงเหลือ 
๑๑๖,๐๑๓.๘๖ บาท เสียอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา +๑.๐๐ บาทต่อปี (ปัจจุบัน ร้อยละ ๑.๗๕+
๑.๐๐ บาทต่อปี) ใช้เงินฝากประจําเทศบาลค้ําประกัน  
๔.๓  เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง ดังนี้ 
 (๑)  สัญญาลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ วงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
       ใช้ไปแล้ว ๑๘,๕๓๔,๐๐๐ บาท   คงเหลือ  ๖,๔๖๖,๐๐๐ บาท 
 (๒)  สัญญาลงวันที่  ๒  เมษายน ๒๕๕๖ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
       ใช้ไปแล้ว  -  บาท  คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
รวมวงเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ไปแล้ว จํานวน ๑๘,๕๓๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖,๔๖๖,๐๐๐ 
บาท เสียอัตราดอกเบี้ยเงินเท่ากับ MOR -๒.๐๐% ต่อปี (ปัจจุบัน MOR เท่ากับ ๗.๒๕ บาทต่อปี) 
  ๕.  ทรัพย์รับจํานําคงเหลือ จํานวน  ๑๐,๙๐๕  ราย  จํานวนเงิน ๑๘๙,๑๙๗,๒๐๐ บาท  
ผลการดําเนินการย้อนหลัง ๓ ปี(แสดงในรายละเอียดที่แนบ) 
 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง  ต่อสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ๒ ปี กับธนาคารกรุงไทยจํากัด
(มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกิน
บัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย  ลําปาง  จํานวน  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๗๒๕ ลงวันที่  ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และตามหนังสือจังหวัดลําปาง  
ที่  ลป ๐๐๓๗.๑/๑๐๕๘๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประกอบหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/๑๓๙๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และหนังสือ
จังหวัดลําปาง ที่ ลป ๐๐๓๗.๑/๑๘๖๗๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ และตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ (๘) มาตรา ๕๖ (๑)  
ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงช่ือ กิตติภูมิ  นามวงค์     ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ผลการดําเนินการย้อนหลัง ๓ ปี 
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ปีงบประมาณ 

การรับจํานํา ไถ่ถอน รายรับ 

รายจ่าย กําไรสุทธิ จํานวน 
(ราย) 

จํานวน 
(เงิน) 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวน 
(เงิน) 

ดอกเบ้ีย 
รับจํานํา 

ดอกเบ้ีย
ธนาคาร 

กําไรทรัพย์ 
หลุดจํานํา 

2553 36,604 508,015,800 35,605 486,519,100 14,431,335.00 107.92 1,244,190 4,140,264.92 11,774,308.14 

2554 37,251 587,501,300 36,584 551,388,450 16,663,811.25 19.87 2,029,280 4,748,691.38 14,216,279.91 

2555 37,693 663,046,100 37,463 652,495,550 20,148,239.25 18.04 1,473,745 6,237,021.27 15,728,785.49 

 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใด

อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอบคุณครับท่านประธานครับ สําหรับเร่ืองนี้ผมมีความเห็นชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ และตามท่ีได้เคยเรียน
ต่อที่ประชุมแห่งนี้ทุกครั้งที่สถานธนานุบาลได้ขออนุมัติต่อสัญญากู้เงินก็ตาม ผมก็ต้องนําเรียนต่อ 
ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ทุกครั้ง เพราะสถานธนานุบาลนั้นเป็นสถานที่พึ่งของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งผมว่า
เดี๋ยวนี้จํานวนคงจะไม่น้อยลงอาจจะเพิ่มข้ึนก็ได้ เพราะตามตัวเลขคือหนี้ของมันเพิ่มขึ้น และที่รัฐบาลจะ
กระชากค่าครองชีพให้ลดลงนั้นมันก็สวนทางกันดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ถ้าหากว่าท่านประธานและท่าน
สมาชิกได้เปิดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ในส่วนที่ 1 หน้าที่ 1-4 ก็จะเห็นว่าเราตั้งงบรับไว้จาก
สถานธนานุบาลเป็นงบกําไรที่แบ่งมา 30% จํานวนห้าล้านสี่ แล้วถ้าไปดูรายละเอียดในส่วนที่ 4 หน้าที่ 
4-4 ก็จะเห็นได้ว่าในหมวดเงินได้อื่น ประเภทกําไรสุทธิปี 55 เป็นเงินสิบแปดล้านบาท  และแบ่งเป็น
เงินบูรณะท้องถิ่นจํานวน 30% ของกําไรสุทธิก็ห้าล้านส่ี ถ้าพิจารณาจากเงินหมุนเวียนจํานวนเท่านี้
แล้วสามารถทํากําไรได้ถึงสิบแปดล้าน ผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่าจะส่งเสริม และผมก็เคยได้กราบเรียน 
ต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า ชอบที่ท่านนายกฯ กับคณะจะพิจารณาให้กู้เพิ่มอีกสักห้าสิบล้านหรือร้อยล้านเลย 
เพราะตามสถิติ เท่าที่ ได้ รับคําช้ีแจงจากท่านผู้จัดการว่า เมื่อฤดูกาลที่ เปิดเทอมที่ ผ่านมานั้น  
สถานธนานุบาลของเราแห่งนี้มีเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ ฉะนั้นก็บังเอิญเหลือเกินที่เทศบาลตําบลเกาะ
คาได้เปิดสถานธนานุบาลแห่งใหม่ ก็ปรากฏว่าทางนั้นรับได้เต็มที่มีตัวเลขประมาณสิบห้าล้านบาท  
ก็เป็นท่ีน่าเสียดาย ความจริงแล้วท้องถิ่นก็คงไม่ได้หวังกําไร แต่การที่ให้ผู้มีรายได้น้อยและการที่เรามี
เงินเพียงพอนั้น ก็เท่ากับเป็นการสงเคราะห์ผู้ที่ขัดสน และในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้ 
ผู้ประกอบอาชีพใหม่ๆ คือเราได้พัฒนาอาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เขาได้สามารถนําเงินกู้ 
ซึ่งดอกเบี้ยไม่แพงไปประกอบอาชีพได้ ไม่ต้องไปพึ่งพาเงินนอกระบบ ซึ่งเท่าที่ปรากฏในข่าวนั้น 
ก็ค่อนข้างโหดร้ายพอสมควรนะครับ ผมก็คิดว่าคงได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมแห่งนี้ ขอบคุณครับ 
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ ๔.๑ ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอรับ
ความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปางต่อสัญญากู้ เบิกเ งินเกินบัญชี ๒ ปี กับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)และ
เพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ลําปาง จํานวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามสิบ
ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
ขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง  
ต่อสัญญากู้ เบิกเงินเกินบัญชี ๒ ปีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง จํานวน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขา
สบตุ๋ย ลําปาง จํานวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ 
สถานธนานุบาล   
 

4.2 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 1 คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 6 แห่ง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป ในระเบียบวาระที่ ๔  
ข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 6 แห่ง ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายแพทย์สุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายแพทย์สุรทัศน์  พงษ์นิกร   
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่ออภิปรายหรือแถลง 
ญัตติฯ แทน 

ญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติ ให้สภาเทศบาลนครลําปางสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        จํานวน 1 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
        นครลําปาง ทั้ง 6 แห่ง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง 
ให้สภาเทศบาลนครลําปางสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ทั้ง 6 แห่งๆ ละ ๑ คน ตามหลักเกณฑ์
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้มี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและทําหน้าที่กํากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและพ้นจาก
การตําแหน่ง ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ข้อ 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนเก้าคน และในสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนสิบห้าคน ประกอบด้วย (5) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกรอง 
ส่วนท้องถิ่นจํานวนหนึ่งคน และ ข้อ 5 (1) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 2 (5) ให้ดําเนินการ
โดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน   

เหตุผล 
เนื่ อ งจากกรรมการที่ เ ป็ น ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  จํ านวน 6  คน  

ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) โรงเรียนเทศบาล 4 
(บ้านเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โรงเรียน
เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปีแล้วเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม  
พ.ศ. 2556 และสํานักการศึกษาของเทศบาลนครลําปางจะต้องดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สภาเทศบาลนครลําปาง เป็นผู้สรรหาเลือกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
เพื่อให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลนครลําปางดังกล่าวแห่งละหนึ่งคนต่อไป 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาสรรหาและ       
เลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางดังกล่าว จํานวน ๖ แห่งๆ ละ 
1 คน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ข้อ 2  และข้อ 5 (1) ต่อไป 

 



- ๓๕ - 

ขอแสดงความนับถือ 
 ลงช่ือ     กิตติภูมิ    นามวงค์   ผู้เสนอ 

 (นายกิตติภูมิ   นามวงค์)   
         นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายประสิทธ์ิ  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอปรึกษาท่าน

เลขานุการสภาฯ ตรงบรรทัดสุดท้ายความว่า “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546  
ข้อ 2  และข้อ 5 (1)” ผมสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องนะครับ ขอให้ช่วยช้ีแจงด้วย เชิญนายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายจานุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านประธานให้ผม
ได้ดูญัตตินี้ที่ทางผู้เสนอญัตติได้กล่าวกฎกระทรวงที่ระบุไว้ตามหลักการและเหตุผลน้ัน ถ้าผมได้
พิจารณาตามกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว ท่ีระบุว่า “ข้อ 5 (1)” นั้น ที่ถูกต้องนั้นจะต้องเป็น “ข้อ 5 (3)” 
นะครับท่านประธาน ผมจะขอเรียนอย่างนี้ว่าที่เป็นข้อ 5 (3) ก็เพราะว่าในหลักการนี้บอกว่า “การสรร
หาและเลือกกรรมการตามข้อ 2 (5) ให้ดําเนินการโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น” 
หลักการดังกล่าวนี้ได้ระบุไว้ใน “ข้อ 5 (3)” ครับท่านประธาน ไม่ใช่ “ข้อ 5 (1)” เพราะถ้าเป็น “ข้อ 5 
(1)” น้ันเป็นการสรรหาและเลือกกรรมการส่วนที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครูและผู้แทนศิษย์เก่า 
ฉะนั้นถ้าเป็นตาม “ข้อ 2 (5)” แล้ว การสรรหาในส่วนนี้จะต้องเป็นไปตาม “ข้อ 5 (3)” ครับท่าน
ประธาน ก็ลองให้ผู้เสนอญัตตไิด้ลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้องขอกราบ
ขอโทษและขออภัยนะครับ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ผมขออนุญาตแก้ไขจาก “ข้อ 5 (1)” เป็น “ข้อ 5 
(3)” ต่อไปครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ผมขอให้สมาชิกแก้ไขด้วย
นะครับ ในบรรทัดสุดท้ายความว่า “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ข้อ 2  และข้อ 
5 (1)” ให้เปลี่ยนเป็น “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ข้อ 2 (5) และข้อ 5 (3)” 
และในญัตตินี้จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสัดส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 แห่งๆ ละ 1 คน 



- ๓๖ - 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
รายช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีจะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง แห่งที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านแสนเมืองมูล) เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายพิทักษ์  
แสนชมภู ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านแสนเมืองมูล) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายพิทักษ์  แสนชมภู ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนเทศบาล 1 

(บ้านแสนเมืองมูล) โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายพิทักษ์  แสนชมภู ทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง โรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านแสนเมืองมูล) 

 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ 

เสนอรายช่ือสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปาง แห่งท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบุญทวงค์) เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ   เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย   
หงษใ์จสี ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนเทศบาล 3 
(บุญทวงค์) โปรดยกมือข้ึน มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ ร้อยเอกศักดิ์ ชัย หงษ์ใจสี  
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง โรงเรียน
เทศบาล 3 (บุญทวงค์) 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ 
เสนอรายช่ือสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปาง แห่งท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 



- ๓๗ - 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายกิตติ  จิวะสันติ
การ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายกิตติ  จิวะสันติการ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนเทศบาล 4 
(บ้านเชียงราย) โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายกิตติ  จิวะสันติการ ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง โรงเรียนเทศบาล 4 
(บ้านเชียงราย) 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ 

เสนอรายช่ือสมาชิกสภาฯ ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปาง แห่งท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผมนายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนเทศบาล 5  
(บ้านศรีบุญเรือง)  โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ทําหน้าที่เป็น

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง โรงเรียนเทศบาล 5 
(บ้านศรีบุญเรือง) 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
รายช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีจะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลําปาง แห่งท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เชิญ นายประชัญ  บุญสูง 

นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  นายประชัญ  บุญสูง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นางสาวอมลยา  
เจนตวนิชย์ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)  



- ๓๘ - 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ 
นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดป่ารวก) โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์  
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
รายช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีจะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง แห่งที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายจาตุรงค์  
พรหมศร ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายจาตุรงค์  พรหมศร  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  โรงเรียนเทศบาล 7 
(ศิรินาวินวิทยา)  โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายจาตุรงค์  พรหมศร ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง โรงเรียนเทศบาล 7 
(ศิรินาวินวิทยา) 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ  
เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 6 คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ 

1.นายพิทักษ์  แสนชมภู  เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1  
2.ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี  เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
3.นายกิตติ  จิวะสันติการ เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
4.นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
5.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
6.นายจาตุรงค์  พรหมศร เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 



- ๓๙ - 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน 6 
คน เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ 

1.นายพิทักษ์  แสนชมภู  เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1  
2.ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี  เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
3.นายกิตติ  จิวะสันติการ เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
4.นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
5.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
6.นายจาตุรงค์  พรหมศร เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 

 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่จะเริ่มพิจารณา ญัตติ 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติการโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา 
ที่อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง   
ผมขอพักการประชุมเป็นเวลา 15 นาที เริ่มประชุมอีกครั้งเวลา 15.20 น. ตามเวลาในห้องประชุมสภา 
 

-พักการประชุมสภาเทศบาลฯ 15 นาที - 
 

เริ่มประชุมเวลา  15.20 น. 
 

4.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติการโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัว 
ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา ท่ีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ 
(ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ  
บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จากนี้ไป ขอเรียนเชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์   
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุมในระเบียบวาระที่ 4 
ต่อไป ขอเรียนเชิญ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป ในระเบียบวาระ 
ที่ ๔ ข้อ 4.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติการโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคาร
พาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา ที่อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง)  
ของเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญฝ่ายบริหาร 



- ๔๐ - 

นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายชัยศรี  สัชฌะไชย  รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่ออภิปรายหรือแถลงญัตติฯ แทน 

ญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติการโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา 
        ท่ีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่ เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง)ของเทศบาล 
        นครลําปาง  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 
โอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา ท่ีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกิน
สามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้การบริหารกิจการตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง  

ในส่วนอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓๑ คูหา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก่อเกิดรายได้ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ (๖) 
มาตรา ๖๖ (๓) (๔) ประกอบกับการให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกินสามปี ให้สภาท้องถิ่น
มีอํานาจอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๐ (๒) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดประโยชน์ขั้นตํ่า
ของการจะให้เช่า ระยะเวลาการให้เช่าและต่ออายุสัญญาเช่าและอัตราค่าเช่ารวมตลอดถึงค่าตอบแทน
การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าและการเปล่ียนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครลําปางในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับผู้เช่าจะนําสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้
เช่าช่วงโอนสิทธิการเช่า ยอมให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์การเช่า
ไมไ่ด้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อนตามสัญญาเช่าข้อ ๑๐ 

เหตุผล 
 เนื่องจากมีผู้เช่าอาคารพาณิชย์ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนคร

ลําปาง  จํานวน ๓ ราย ได้ยื่นคําร้องขอโอนสิทธิการเช่าให้กับผู้อื่น ดังนี้ 
 ๑. นายปกรณ์ สุเมธพันธ์ ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ ห้องหมายเลขที่ ๕ ทําเลที่ ๑ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ขอโอนสิทธิการเช่า ให้แก่ 
นายพูนศักดิ์ จิตวัชรนันนท์ เพื่อเปิดร้านขายทองรูปพรรณและอัญมณี 



- ๔๑ - 

 ๒. นางวาสนา ชัยชีวกุล ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ห้องหมายเลข ๑๘ ทําเลที่ ๑ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ขอโอนสิทธิการเช่า 
ให้แก่ นายบุรินทร์รัฐ  ธนะสุวัตถิ์ เพื่อเปิดร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 ๓. นางกัญญาวีร์ การหม่ัน ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ห้องหมายเลขที่ ๒๔ ทําเลที่ ๒ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท ขอโอนสิทธิการเช่า 
ให้แก่ นางเอื้ออารีย์ ลี้เลิศภูวิวัฒน์ เพื่อเปิดร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด 

 ซึ่งหากได้รับการอนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าดังกล่าว จะทําให้เทศบาลฯ ได้รับค่าตอบแทน
การโอนสิทธิการเช่า จากทําเลที่ ๑ จํานวน ๒ รายๆ ละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท และ
จากทําเลที่ ๒ จํานวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑๕๘,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๕๑๘,๔๐๐ บาท (ห้าแสน
หนึ่งหม่ืนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอน
สิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา ที่มีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสาม
ปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดหาประโยชนใ์นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๐ (๒) ต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
    ลงช่ือ กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

        (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
      นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
เสนออภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 ญัตติ เรื่อง 
เสนอญัตติ ขออนุมัติการโอนสิทธิการเช่าหรือการเปล่ียนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา 
ที่อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอไดโ้ปรดยกมือ มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการโอนสิทธิการเช่าหรือการเปล่ียนตัวผู้เช่า
อาคารพาณิชย์ จํานวน ๓ คูหา ที่อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลัก
เมือง) ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 3 ราย ได้แก่ 

๑. นายปกรณ์ สุเมธพันธ์ ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ห้องหมายเลขที่ ๕ ทําเลที่ ๑ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ขอโอนสิทธิการเช่า ให้แก่  
นายพูนศักดิ์ จิตวัชรนันนท์ เพื่อเปิดร้านขายทองรูปพรรณและอัญมณี 



- ๔๒ - 

 ๒. นางวาสนา ชัยชีวกุล ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ห้องหมายเลข ๑๘ ทําเลที่ ๑ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ขอโอนสิทธิการเช่า 
ให้แก่   นายบุรินทร์รัฐ  ธนะสุวัตถิ์ เพื่อเปิดร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 ๓. นางกัญญาวีร์ การหม่ัน ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ห้องหมายเลขที่ ๒๔ ทําเลที่ ๒ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท ขอโอนสิทธิการเช่า 
ให้แก่ นางเอื้ออารีย์   ลี้เลิศภูวิวัฒน์ เพื่อเปิดร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด 

 

4.4 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติ ขออนุมัติการให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ จํานวน ๑ คูหา  
ท่ีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนคร
ลําปาง  

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป ในระเบียบวาระที่ 

๔ ข้อ 4.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติการให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ จํานวน ๑ คูหา ท่ีอายุสัญญา
เช่าเหลืออยู่เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญฝ่าย
บริหาร 

นายแพทย์สุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายแพทย์สุรทัศน์  พงษ์นิกร   
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่ออภิปรายหรือแถลง 
ญัตติฯ แทน 

ญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติการให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ จํานวน ๑ คูหา ที่อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่ 
          เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 
ให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ จํานวน ๑ คูหา ที่อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑  
(ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้การบริหารกิจการตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง  

ในส่วนอาคารพาณิชย์ จํานวน ๓๑ คูหา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก่อเกิดรายได้ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ (๖) 
มาตรา ๖๖ (๓) (๔) ประกอบกับการให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกินสามปี ให้สภาท้องถิ่น
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มีอํานาจอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๐ (๒) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดประโยชน์ขั้นตํ่า
ของการจะให้เช่า ระยะเวลาการให้เช่าและต่ออายุสัญญาเช่าและอัตราค่าเช่ารวมตลอดถึงค่าตอบแทน
การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า และการเปล่ียนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครลําปางในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับผู้เช่าจะนําสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้
เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า ยอมให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์การเช่า
ไมไ่ด้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อนตามสัญญาเช่าข้อ ๑๐ 

เหตุผล 
 เนื่องจากมีผู้เช่าอาคารพาณิชย์ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนคร

ลําปาง  จํานวน ๑ ราย ได้ยื่นคําร้องขอให้บุคคลอื่นเช่าช่วง ดังนี้ 
 นางนทิตา  ผาสุขวงษ์ ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ ห้องหมายเลขที่ ๗ ทําเลที่ ๒ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท มีความประสงค์ให้  
นายสมเจตน์  วีระพันธ์ เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ห้องดังกล่าว เพื่อเปิดร้านตู้เกมส์หยอดเหรียญ 

 ซึ่งหากได้รับการอนุมัตใิห้เช่าช่วงดังกล่าว จะทําให้เทศบาลฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการให้
เช่าช่วง ในอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ของค่าเช่าในแต่ละเดือน เป็นเงินค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นเดือนละ 
๕๕๐ บาท รวมเป็นเงินค่าเช่าเดือนละ ๒,๗๕๐ บาท 

 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้
เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ จํานวน ๑ คูหา ที่มีอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ 
(ตลาดหลักเมือง)  ของเทศบาลนครลําปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๐ (๒) ต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
    ลงช่ือ   กิตติภูมิ นามวงค์  ผู้เสนอ 

         (นายกิตติภูมิ นามวงค์) 
       นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
เสนออภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ ข้อ 4.4 ญัตติ 
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติการให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ จํานวน ๑ คูหา ที่อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่ 
เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ราย นางนทิตา  ผาสุขวงษ์  
ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ห้องหมายเลขที่ ๗  
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ทําเลท่ี ๒ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท มีความประสงค์ให้ นายสมเจตน์  วีระพันธ์ เช่าช่วงอาคาร
พาณิชย์ห้องดังกล่าว เพ่ือเปิดร้านตู้เกมส์หยอดเหรียญ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือ  
มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ จํานวน ๑ คูหา  
ที่อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลําปาง ราย 
นางนทิตา  ผาสุขวงษ์ ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ห้องหมายเลขที่ ๗ ทําเลที่ ๒ ค่าเช่าเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท มีความประสงค์ให้ นายสมเจตน์  วีระพันธ์ 
เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ห้องดังกล่าว เพื่อเปิดร้านตู้เกมส์หยอดเหรียญ 

 

 4.5 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
กรณี ยังมไิด้ก่อหน้ีผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 35 โครงการ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป ในระเบียบวาระที่ 

๔.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี ยังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 35 โครงการ เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่ออภิปรายหรือแถลงญัตติฯ แทน 

ญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน 
        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๕ โครงการ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๕ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๓๑,๒๒๓,๓๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสน 
สองหม่ืนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในเขต

เทศบาลนครลําปางตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓  
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ ท้ังนี้ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบ



- ๔๕ - 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางมีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างบาง

รายการที่ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
มีความจําเป็นจะต้องดําเนินการต่อ จํานวน ๓๕ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๓๑,๒๒๓,๓๐๐ บาท 
(สามสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

ดังนั้น จึงขอโปรดนําเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้กันเงิน
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จํานวน ๓๕ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๓๑,๒๒๓,๓๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสามพัน
สามร้อยบาทถ้วน ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 
ลงช่ือ     กิตติภูมิ นามวงค์     ผู้เสนอ 

(นายกิตติภูมิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เอกสารประกอบการเสนอญัตติขอกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กรณีมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน 
 

๑. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินรายได้ 
หน่วยงาน/ 
แผนงาน 

งาน รายการ 
งบประมาณ

(บาท) 
เหตุผล 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟ้าถนน ๑) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบ 
การบูรณะซ่อมแซมสะพานรัษฎาภิเศก 

๔๐๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการเสนอ
ข้อกําหนดรายละเอียดงาน 
(TOR) และสอบถาม
หน่วยงานราชการอื่น 

 กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

๒) ค่าดําเนินการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอย ๓๐๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 



- ๔๖ - 

๒. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
หน่วยงาน/ 
แผนงาน 

งาน รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

บริหารท่ัวไป ๓) ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี  
ช้ัน ๔ อาคาร สํานักการช่าง-กองคลัง 

๔๐๕,๗๐๐ -อยู่ระหว่างการแกไ้ข
แบบแปลน และจัดทํา
ราคากลาง 

  ๔) ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การประเมินออนไลน์ 

๕๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่าง 
การประชุมของ
คณะกรรมการการ
บริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัด 

  ๕) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 
สถานธนานุบาล เทศบาลนครลําปาง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการแกไ้ข
แบบแปลน และจัดทํา
ราคากลาง 

การรักษาความ
สงบภายใน 

บริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

๖) ค่าปรับปรุงอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

 

-อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

  ๗) เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดความยาวบาร์ 
ไม่ตํ่ากว่า ๑๒ น้ิว ขับด้วยเคร่ืองยนต์
เบนซิน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
จํานวน ๓ เคร่ืองๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท 

๔๒,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการขอ
หนังสืออนุญาต 
จากกรมป่าไม ้

เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน 
 

๘) ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้า
ถนนรอบเวียง ซอยข้างโรงเรียน
เทศบาล ๔ ต้ังแต่บ้านเลขท่ี ๔๓๑/
๑๓๕ ถึงถนนดวงรัตน์ 

๓,๒๗๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

  ๙) ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายนํ้า ถนนป่าไม้ต้ังแต่ถนนป่าไม้
เขต ถึง ถนนท่ามะโอ 

๒,๑๗๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

  ๑๐) ค่าปรับปรุงห้องนํ้า-ห้องส้วม  
อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการแกไ้ข
แบบแปลน และจัดทํา
ราคากลาง 
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หน่วยงาน/ 
แผนงาน 

งาน รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

เหตุผล 

เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ๑๑) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน  
และห้องเตรียมอาหาร ของส่วนควบคุม 
การก่อสร้าง อาคารสํานักการช่าง- 
กองคลัง ช้ัน ๒ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการแกไ้ข
แบบแปลน และจัดทํา
ราคากลาง 

  ๑๒) ค่าก่อสร้างป้ายช่ือถนนในเขต
เทศบาลนครลําปาง 

๖๐๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการแกไ้ข
แบบแปลน และจัดทํา
ราคากลาง 

  ๑๓) ค่าติดต้ังไฟสัญญาณจราจรเตือน
กระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED  
๓๐๐ มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
(โซล่าเซลล์) ๓ ชุด จํานวน ๓ จุดๆ ละ 
๙๗,๕๐๐ เป็นเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท 

๒๙๒,๕๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการจัดทํา
ราคากลาง 

 

  ๑๔) ค่าติดต้ังไฟสัญญาณจราจรเตือน
กระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED  
๓๐๐ มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
(โซล่าเซลล์) ๒ ชุด จํานวน ๑ จุด  
เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท 

๖๕,๐๐๐ 
 
 
 

 

-อยู่ระหว่างการจัดทํา
ราคากลาง 

 
 

  ๑๕) ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณ 
ไฟจราจรแยกประตูชัย 

 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการแกไ้ข
แบบแปลน และจัดทํา
ราคากลาง 

  ๑๖) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน 
และท่ีเก็บพัสดุ บริเวณโรงเก็บพัสดุ 
เคนเน็ต 

๑,๐๐๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการแกไ้ข 
แบบแปลน และจัดทํา 
ราคากลาง 

เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ๑๗) ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยก 
และข่วงนคร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการแกไ้ข 
แบบแปลน และจัดทํา 
ราคากลาง 

  ๑๘) ค่าจัดซ้ือเลื่อยยนต์ สําหรับตัดแต่ง 
กิ่งไม้ ต้นไม้ 

๔๙,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการขอ 
หนังสืออนุญาตจาก 
กรมป่าไม ้
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หน่วยงาน/ 
แผนงาน 

งาน รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

วางแผนสถิติ
และวิชาการ 

๑๙) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) จํานวน ๑ ระบบ 

๒,๔๐๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการ 
ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการ 
การบริหาร และจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระดับจังหวัด 

  ๒๐) ค่าพัฒนาระบบขออนุญาต
ก่อสร้าง จํานวน ๑ ระบบ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการ 
ขออนุมัติจาก 
คณะกรรมการ 
การบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระดับจังหวัด 

  ๒๑) ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตลาด และจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
จํานวน ๑ ระบบ 
 

๑๐๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการ 
ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการ 
การบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระดับจังหวัด 

สํานัการศึกษา 
แผนงาน
การศึกษา 

งานไม่กําหนด
ระดับฯ 
 

๒๒) ค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนนครลําปาง (หอสมุดประชาชน
เทศบาลนครลําปาง) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

-อยู่ระหว่างการแกไ้ข 
แบบแปลน และจัดทํา 
ราคากลาง 

 ระดับก่อน 
วัยเรียนฯ 

๒๓) ค่าปรับปรุงห้องรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดป่า
รวก) 

๑๓๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

  ๒๔) ค่าก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน
เทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) 

 

๓,๙๐๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการแกไ้ข 
แบบแปลน และจัดทํา 
ราคากลาง 

  ๒๕) ค่าก่อสร้างห้องส้วมระดับปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการแกไ้ข 
แบบแปลน และจัดทํา 
ราคากลาง 
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หน่วยงาน/ 
แผนงาน 

งาน รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

สํานัการศึกษา 
แผนงาน
การศึกษา 

ระดับก่อน 
วัยเรียนฯ 

๒๖) ค่าปรับปรุงบริเวณโถงด้านหน้า
อาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ 
(บ้านเชียงราย) เป็นห้องซ้อมดนตรี  
(วงโยธวาทิต) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการแกไ้ข 
แบบแปลน และจัดทํา 
ราคากลาง 

 

  ๒๗) ค่าปรับปรุงระบบจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๖  
(วัดป่ารวก) 

๖๕๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการแกไ้ข 
แบบแปลน และจัดทํา 
ราคากลาง 

  ๒๘) ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) 

๙๒๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

  ๒๙) ค่าปรับปรุงรางระบายนํ้าฝน
อาคารอาลัมภกัปปะนคร โรงเรียน
เทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) 

๔๕๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

 

  ๓๐) ค่าปรับปรุงอาคารเวียงละกอน 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

-อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

  ๓๑) ค่าก่อสร้างสะพานเช่ือมอาคาร
เรียน โรงเรียนเทศบาล ๗  
(ศิรินาวินวิทยา) 

๓๒๘,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

ศาสนา
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

วิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

๓๒) ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเท่ียว 
นครลําปาง 

 
 
 

๙๐,๐๐๐ 
 
 

 

-อยู่ระหว่างการขอ
อนุมัติจาก
คณะกรรมการ 
การบริหาร และจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระดับจังหวัด 

  ๓๓) ค่าปรับปรุงศูนย์บริการท่องเท่ียว
เทศบาลนครลําปาง 

๓๐๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่าง 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

บริหารงานคลัง ๓๔) ค่าเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดต้ังพื้น หรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํ่ากว่า  
๓๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๗ เคร่ือง 
เคร่ืองละ ๓๗,๓๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๒๖๑,๑๐๐ บาท  

๒๖๑,๑๐๐ 
 
 
 

-เนื่องจากกองคลัง  
ช้ัน ๑ จะดําเนินการ
ปรับปรุงใหม่การติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศจึง
จําเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์กับส่วน
ต่างๆ ท่ีปรับปรุงใหม่ 
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หน่วยงาน/ 
แผนงาน 

งาน รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผล 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

บริหารงานคลัง ๓๕) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกอง
คลัง ช้ัน ๑ อาคารสํานักการช่าง-กอง
คลัง โดยทําการปรับปรุงพื้นผนัง ฝ้า
เพดานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เคาน์เตอร์
บริการประชาชน ช้ันเก็บเอกสาร พร้อม
โต๊ะทํางานและเกา้อ้ี และก่อสร้างต่อ
เติมบริเวณโรงจอดรถช้ันล่างเป็นห้อง
ทํางาน ขนาดพื้นท่ีประมาณ ๖๐ ตาราง
เมตร และงานอื่นๆ 

๑,๙๕๐,๐๐๐ -อยู่ระหว่างการแกไ้ข 
แบบแปลนและจัดทํา 
ราคากลาง 

 

 

รวมทั้งสิ้น จํานวน ๓๕ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๓๑,๒๒๓,๓๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสน 
สองหม่ืนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)              

 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตตินี้ผมมี
ความเห็นชอบนะครับท่ีจะให้มีการกันเงินในส่วนนี้ ซึ่งก็คือเป็นเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ทั้งหมดนี้มีทั้งสิ้น 35 โครงการ เป็นจํานวนเงินอยู่ประมาณสามสิบเอ็ดล้านกว่าบาทนะครับ 
เนื่องจากว่าถ้าเราได้มีการจัดซื้อจัดจ้างท้ัง 35 โครงการนี้ เราก็จะทําให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
เพราะว่าถ้ามโีครงการน้ีออกไปจะมีเม็ดเงินที่จะหมุนเข้าสู่ระบบต่างๆ ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะฉะนั้น
ผมจึงเห็นชอบที่จะผ่านญัตตินี้ แต่สิ่งที่ผมแคลงใจคือว่าเหตุใดจึงปล่อยให้มีการตกค้างโครงการมาก 
ถึง 35 โครงการนะครับ ผมไม่เช่ือว่าท่านปล่อยให้มีการตกค้างมากขนาดน้ีเนื่องจากท่านไม่ได้ใส่ใจหรือ
ท่านไม่ได้ติดตามตรวจสอบปล่อยให้โครงการนี้มันตกค้างมากถึง 35 โครงการ ซึ่งผมเป็นสมาชิกสภา
มาหลายปีก็ยังไม่เคยเจอตกค้างมากขนาดนี้นะครับ ก็ผมอยากจะให้ท่านพิสูจน์ความสามารถของท่าน
นะครับว่าถ้าสภาแห่งได้ผ่านโครงการทั้งหมดนี้ไปแล้ว อยากจะให้ท่านแสดงความสามารถที่จะจัดการ
โครงการเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็มีความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าโครงการ
เหล่านี้ได้จัดทํางบประมาณมาเมื่อปีที่แล้ว และปัจจุบันนี้ ค่าวัสดุ ค่าแรงก็เพิ่มขึ้นตาม เพราะฉะนั้นผมก็
อยากจะให้ท่านเอาใจใส่ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างในเร็ววันนี้จะมีผู้ประกอบการสนใจ
หรือไม่นะครับ ผมก็อยากให้ท่านมีความสนในตรงนี้เพราะว่าเห็นท่านออกไปนอกพื้นที่เป็นประจํา ซึ่งผม
ดูในข่าวก็เป็นงานที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเทศบาลเลย ก็อยากให้ท่านกลับมา ซึ่งงานตรงนี้เป็นของ
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จริงเป็นเนื้องานจริงที่ท่านจะต้องลงมาบริหารจัดการนะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมอยากจะให้ท่าน
นายกฯ ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยช้ีแจงเพื่อให้สภาเราม่ันใจว่าท่านจะสามารถจัดการได้ และเราก็จะได้ติดตาม
เฝ้าดูว่าท่านจะทําให้สําเร็จได้อย่างไรนะครับ ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์   นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์   นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้องกราบขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรตินะครับ ที่ให้ความเป็นห่วงนะครับ จริงๆ แล้วในโครงการต่างๆ ในปี 2556 ท่ีผ่านมานั้น  
มีโครงการที่เราได้ดําเนินการไปแล้วประมาณยี่สิบกว่าโครงการนะครับ แต่เหตุผลว่าทําไมปีนี้โครงการ
ต่างๆ ทําไมยังหลงเหลือเยอะ ก็คือจริงๆ แล้วโครงการทั้งหมดนี้เขารอราคากลางจากกรมบัญชีกลาง
เรื่องค่าแรงขั้นตํ่าเป็นประการที่หนึ่งนะครับ เพราะว่าค่าแรงขั้นตํ่านั้นได้ประกาศราคากลางประมาณ
เดือนพฤษภาคม เราก็ได้เร่งดําเนินการนะครับหลังจากที่ได้ราคากลางมาแล้ว เราก็ได้ดําเนินการไปแล้ว
ประมาณยี่สิบกว่าโครงการนะครับ และที่เห็นยังหลงเหลืออีก 35 โครงการนี้ ก็อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการทั้งหมดนะครับ ประการที่สอง  ก็อยู่ระหว่างการขออนุมัติคณะกรรมการบริหารและจัดการ
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดอยู่ เพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงของท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ในฐานะนายกเทศมนตรีจะบอกด้วยความม่ันใจนะครับว่า การบริหารจัดการดังกล่าวนั้นเมื่อทุกอย่างมัน
พร้อมก็จะพยายามดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดการ  แต่ที่สําคัญที่สุดนั้นบางโครงการมันก็ต้อง
อาศัยเวลาเพราะว่าต้องเน้นเรื่องของคุณภาพเข้าไปด้วย เพื่อที่จะให้โครงการมีความสมบูรณ์ที่สุด 
ก็ต้องขอขอบคุณทางสมาชิกสภาที่ให้ความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ในวาระที่ 4 ข้อ ๔.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จํานวน ๓๕ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๓๑,๒๒๓,๓๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสามพัน
สามร้อยบาทถ้วน)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๕ โครงการ  
เป็นจํานวนเงิน ๓๑,๒๒๓,๓๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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4.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
กรณี ยังมไิด้ก่อหน้ีผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 
1 โครงการ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป ในระเบียบวาระ
ที่ ๔.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 1 โครงการ เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่ออภิปรายหรือแถลงญัตติฯ แทน 

ญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน  
        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑ โครงการ  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติ 
กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในเขต

เทศบาลนครลําปางตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓  
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙  

เหตุผล 
        เนื่องจากเทศบาลนครลําปางมีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  

บางรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 และมีความ
จําเป็นต้องดําเนินการต่อ จํานวน ๑ โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
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ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) โดยทําการเปลี่ยนชุดโคมไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบสะท้อนแสง  
มีขาแขวนพร้อมสายไฟ สวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์อื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลําปาง) 

    
 ดังนั้น จึงขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติให้

กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑ โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ 
ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
            ลงช่ือ          กิตติภูมิ  นามวงค์     ผู้เสนอ 

   (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
   นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 
จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใด

อภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ในวาระที่ 4 ข้อ ๔.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ  
ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 1 โครงการ เป็นจํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑ โครงการ  
เป็นจํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) 

 

4.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหน่ึงปี ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 1 
โครงการ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๔.7 
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 1 โครงการ ขอเรียนเชิญ  
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นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
ในระเบียบวาระที่ 4 ต่อไป ขอเรียนเชิญ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป ในระเบียบวาระที่ ๔.7 
ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 1 โครงการ เชิญฝ่ายบริหาร 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ก่อนที่จะเสนอญัตตินี้ กระผมขอแก้ไข 
ข้อความในญัตติ ฯ บรรทัดที่ 5  ข้อความ การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 แก้ไขเป็น การประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ 3 ครั้งที ่ 2 ประจําปี 2555 เมื ่อวันที ่  24  
สิงหาคม 2555 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติฯ 

นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่ออภิปรายหรือแถลงญัตติฯ แทน 

ญัตติ 
เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
        กรณียังมไิด้ก่อหน้ีผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวน 1 โครงการ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 จํานวน ๑ โครงการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นโครงการที่ ได้ ตั้ง

งบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ยังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 
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เหตุผล 
เนื ่องจากเทศบาลนครลําปางได้ตั ้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕5 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง  งบประมาณ 
4,๙0๐,0๐๐ บาท และสภาเทศบาลนครลําปางได้อนุมัติให้กันเงินในคราวประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2555 เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2555 
เพื่อดําเนินการต่อไปอีกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที ่ 1 เมื่อวันที ่ 26 พฤศจิกายน 
2555 และครั ้งที ่ 2  เมื ่อว ันที ่ 29 กรกฎาคม 2556 ปรากฏว ่า ไม ่ม ีผู ้ยื ่นประม ูล  และ 
ได้กําหนดการยื่นประมูลครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 กันยายน 2556 แต่เนื่องจากเป็นระยะเวลาใกล้สิ้น
ปีงบประมาณการดําเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวอาจจะไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ดังนั้น จึงขอโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติให้
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 จํานวน ๑ โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙  ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
         ลงช่ือ       กิตติภูมิ    นามวงค์             ผู้เสนอ 

 (นายกิตติภูมิ   นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ เมื่อไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม ในวาระที่ 4 ข้อ 4.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 1 โครงการ ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
รายการค ่าก ่อสร ้างปร ับปร ุงอาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ  
4,๙0๐,0๐๐ บาท สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน มติเป็นเอกฉันท์ 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหน่ึงปี ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 
1 โครงการ ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 4,๙0๐,0๐๐ บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอ 

เรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบไปแล้วนั้น สมาชิก
สภาเทศบาลเห็นชอบและให้ความสําคัญกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวที่จะได้ประกาศบังคับใช้หลังจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบและลงนามไปแล้ว น่ันหมายถึงเทศบาลนครลําปางจะดําเนินการตามแผน
ต่อไป แต่อย่างไรก็ดีครับท่านประธาน เทศบาลนครลําปางจะพัฒนาไปได้ตามแผนพัฒนาและ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงานเทศบาลนครลําปางทุกคน  
ทุกระดับ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ และทุกท่านต้องมีขวัญและกําลังใจที่ดีด้วยนะครับท่าน กระผมในฐานะสมาชิก
สภาเทศบาลฯ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เห็นความตั้งใจและความมุ่งม่ันของพนักงานเทศบาล 
ที่ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนแล้ว จึงขอให้กําลังใจให้พนักงานทุกท่านมีกําลังใจ ไม่หวั่นไหว เกรงผู้ใด 
ที่จะมามุ่งร้ายทําลายขวัญของพวกท่าน ขอให้ท่านตั้งม่ันทําคุณประโยชน์ต่อปวงชนเป็นสําคัญ 
ขอขอบคุณและขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ฝากไปถึงท่านข้าราชการ
ประจํานะครับ อย่างน้อยๆ ก็ยังมีสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านเป็นห่วงท่านอยู่ จะมีสมาชิกท่านใดเสนอ 
อีก หรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีเรื่องอยู่สองสามเรื่องที่จะเรียน
รายงานและแสดงความคิดเห็น   

เรื่องแรก  คือ ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานที่ท่านประธานสภาได้มอบหมายให้กระผม 
และจ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ไปเป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
เสริมสร้างการพัฒนานโยบายที่ดีของท้องถิ่น ซึ่งสํานักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทําหนังสือ
เรียนเชิญถึงประธานสภา และให้คัดเลือกสมาชิกสภาจํานวน 1 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ครั้งนี้  ผมจึงขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นให้กับท่านประธานเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ 
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ในการดําเนินงานของสภาเทศบาลนครลําปาง และเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของฝ่ายบริหารของ
เทศบาลนครลําปางอีกทางหนึ่งด้วย  การสัมมนาได้จัดขึ้นจํานวน 2 วัน ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 
2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร ในการจัดสัมมนานั้น หัวข้อที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว
คือ เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างการพัฒนานโยบายที่ดีของท้องถิ่น ซึ่งในการจัดสัมมนาคร้ังนี้เป็นการ
จัดสัมมนาที่ได้เชิญผู้แทนผู้บริหาร และอดีตผู้บริหารในระดับกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาล
ต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยได้ระบุเทศบาลบางเทศบาลที่มีผลงานและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการทํางาน
ในด้านของการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ผมใคร่ขอเรียนว่าในการจัดสัมมนานั้นได้มีการบรรยายจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ซึ่งในทั้งสองวันประเด็นหลักของการ
สัมมนาครั้งนี้ ก็เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นในการที่จะทํามาตรการป้องกันการทุจริต 
เชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ของผู้บริหารระดับจังหวัด และผู้บริหารระดับชาติ  ฉะนั้น นี่เป็นวาระ
สําคัญท่ีทางคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติได้นํามาเป็นวาระสําคัญในการทํางาน ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าในขณะนี้ปัญหาเร่ืองของการทุจริต คอรัปช่ันหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้เกิดคุกคามขึ้นมา 
ในประเทศไทยของเราเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังและแก้ไขได้ยาก ถ้าไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนและทุกฝ่าย ปัญหาประการหน่ึงที่จะทําให้เกิดการคอรัปช่ันการฉ้อราษฎร์ 
บังหลวงทางสังคม รวมทั้งเป็นการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งเป็นการทุจริตรูปแบบใหม่ที่กําลังรุกรานและ
ระบาดอย่างหนักในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้เกิดโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ําแย่ในระดับชาติ  
จากที่ท่านเคยเห็นนะครับว่าที่สองสามวันที่ผ่านมา สภาสูงสภาใหญ่ก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่ง
สําคัญที่จะต้องจับตามองและคนทั้งชาติจะต้องร่วมมือกัน ที่ผมนําเรียนรายงานในที่นี้ก็เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดที่เทศบาลของเราจะต้องนําไปประกอบและแก้ไขปัญหาในส่ิงที่จะเกิดขึ้น ท้ังอาจที่ตั้งใจ
หรือไม่ได้ตั้งใจทุจริตเชิงนโยบาย เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งสําคัญ  และผลของการสัมมนาพบว่าปัญหา
ทุจริตคอรัปช่ันเกิดขึ้นเฉพาะในวงราชการ ได้แก่ การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทุจริตในการให้สัมปทานหรือกิจการของรัฐ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นที่
ผมเรียนให้ทราบก็คือ การทุจริตเชิงนโยบายนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้ผมจะนําเรียนให้
ประธานสภาเป็นเอกสารเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน แล้วก็จะได้แจกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท่ีจะได้นําไป
เป็นแนวทางการดําเนินท่ีถูกต้อง เพื่อประโยชนใ์นส่วนรวม ก็ขอกราบเรียนให้ประธานได้ทราบนะครับ   

เรื่องที่สอง  คือ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญผมก็เกิดความไม่สบายใจเหมือนกัน แต่ผมก็มีเหตุผล
ของผมในสิ่งที่ผมได้อภิปรายไปในคราวท่ีผู้บริหารหรือผู้ต้ังงบประมาณได้ช้ีแจงงบประมาณนําเสนอต่อ 
ที่ประชุม ในเบื้องต้นผมก็ได้อภิปรายในเหตุผลส่วนตัวของผม สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์ 
ก็เมื่อผมได้อภิปรายไปแล้ว และผมได้เสนอญัตติขอสงวนคําแปรญัตติไว้ ต้องขอบคุณทางคณะ
กรรมการฯ ที่ได้เห็นชอบตามที่ผมได้เสนอคําแปรญัตติ และผมก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร 
ที่เห็นชอบโดยไม่มาคัดค้านในคําแปรญัตติของผม ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าการทําหน้าที่สมาชิกสภา 
ก็คือเสียงส่วนหนึ่งเสียงเดียว ผมก็มีเสียงเดียว ในการเสนอความคิดเห็นต่างๆ ผมก็ได้เรียนเสนอความ
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คิดเห็นไปอย่างต่อเนื่อง อันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะพัฒนาเทศบาลฯ ของเรา ผมได้เรียนขอแปร
ญัตติไปหลายประเด็น ซ่ึงเจตนาที่ผมแปรญัตตินั้นก็ได้เรียนในการอภิปรายครั้งแรกแล้วว่า การที่เรามี
ทรัพยากรแบบจํากัด แล้วเราจะต้องทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทฤษฎี 20 80 ที่ผมได้นําเรียนให้
ทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น ผมเปิดดูแล้วก็มีหลายประเด็นที่เรามีสิ่งที่ควรจะต้องนํามา
พิจารณา นํามาวิเคราะห์ บางสิ่งบางเร่ืองที่ผมได้นําเสนอขอแปรญัตติ ผมได้พิจารณาเห็นแล้วว่ามัน
ไม่ใช่หน้าที่ของเรา แต่เราพยายามจะให้นํามาเป็นหน้าที่ของเราในการจัดทํางบประมาณ เพื่อที่จะทํา
ให้กับสังคมส่วนรวม กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมที่เทศบาลนครลําปาง ถือว่าอยู่ในเมืองนคร
ลําปางจะต้องทํา แต่เป็นหน้าที่ของทั้งจังหวัดที่จะต้องทํา เราอาจจะต้องแค่สนับสนุน ในบางกิจกรรมก็
อยากจะให้เกิดประโยชน์ ผมขอยกตัวอย่างนะครับ เช่น ที่ผมได้แปรญัตติงบประมาณในส่วนของ
การศึกษาจากสองล้านบาทเหลือหนึ่งล้านบาท เจตนาและเหตุผลของผมๆ ก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า 
เมื่อปีท่ีแล้วก็ตั้งไว้หนึ่งล้านบาท แล้วก็ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ในรอบปีนี้ตั้งไว้สองล้านบาทเพื่อที่จะ
ทํา ระยะเวลาที่จะทํามันเหลือน้อยนะครับท่านประธานมันไม่ทัน แต่กิจกรรมที่ควรจะทําที่ผมบอกแล้ว
ว่ามันน้อยเราก็ทําให้มันเพิ่มมากขึ้นได้ ผมมีเหตุผลว่าที่สองล้านควรจะเหลือหนึ่งล้าน ถ้าฝ่ายบริหาร
เห็นชอบกิจกรรมที่ผมพูดนักพูดหนาว่าเรื่องของอาเซียนที่เราควรจะต้องปรับปรุงนั้น ท่านตั้งไว้แค่ 
ห้าแสนบาทในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน แต่ไปตั้งโครงการที่เรายังไม่รู้และเรายังไม่ได้ทําเลย 
ในอนาคตนั้นไว้สองล้าน เหตุฉะไหนทําไมไม่เอาสองล้านบาทนั้น มาแบ่งใส่เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต 
ในห้าแสนบาทให้มากข้ึนในส่วนของอาเซียน นี่คือเหตุผลที่ผมได้ขอแปรญัตติ ซึ่งในกระบวนการ 
การแปรญัตติผมใคร่ขอเรียนย้ําให้ทราบว่าระหว่างวันที่ 15, 16, 17 เป็นวันที่สมาชิกสภาทุกคนในที่นี้ 
24 คน รวมถึงฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายบริหารที่นําโดยนายกเทศมนตรี มีสิทธิที่จะมานําเสนอการแปร
งบประมาณครั้งนี้ไดโ้ดยให้อยู่ในสัดส่วนท่ีถูกต้องตามคําสมาชิกได้อภิปรายไปเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1  
ท่านนายกก็ยอมรับและขอบคุณผม ขอบคุณสมาชิกที่ได้แนะนํา และจะนําเงินเหล่านี้ ปัจจัยเหล่านี้ที่มี
อยูไ่ปใช้ให้เกิดประโยชน์และอย่างคุ้มค่า แต่ถึงวันนั้น 15, 16, 17  ก็ไม่มีผู้บริหารมายื่นคําแปร ถ้าพูด
ตามเกมส์ก็คือมีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านมานําเสนอ ซึ่งมีสองสามคนที่มานําเสนอ ที่ผมเรียนตรงนี้ก็
อยากจะให้เป็นวิทยาทานว่า สิทธิที่ผมจะต้องมาดูแลงบประมาณของประชาชน ผมได้พึงกระทําอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน สําหรับสิทธิผู้ที่นําเสนอเงินงบประมาณที่จะนําเอาไปใช้ ได้พึงกระทําสิทธิในการ
ปกป้อง สงวนคําแปร สงวนความคิด ท่ีจะเอาไปทําประโยชน์ตามที่ท่านคิดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด 
ได้หรือยัง ที่ผมเรียนตรงนี้ก็คือว่าต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ท่านเห็นชอบกับที่ผมได้แปรญัตติ
งบประมาณทุกบางทุกสตางคไ์ป แต่อย่างไรก็ตามการแปรญัตติที่ผมลดลงไป มันก็คือการแปรญัตติลด
ตัวเลขงบประมาณ หมายถึงว่า โอกาสท่ีท่านยังจะนําเสนอ ในการนําเสนองบประมาณระหว่างปี มันก็
อาจจะเป็นไปได้ถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ผมได้อภิปรายแล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นในโครงการต่อๆ นั้น 
ทางสภาก็ยินดีที่จะรับเร่ือง นี่คือความสําคัญว่าทําไมการมาเป็นสมาชิกสภาถึงต้องรู้เรื่องของวิธีการ
ทางงบประมาณ การเป็นผู้บริหารจะต้องรู้เรื่องวิธีการใช้งบประมาณอย่างไร เพราะฉะน้ันที่ประชุม 
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แห่งนี้เม่ือผมเสนอไปแล้วทุกคนไม่พูดไม่เห็นชอบก็ไม่ว่าอะไร น่ันก็คือมติที่ออกมาหรือคือผลที่ได้รับ  
เขาบอกเวทีนี้คือเวทีที่เราจะต้องมาพูดมาคุยกัน พูดในสภานี้ มติมันอยู่ในสภานี้ ถ้าท่านเห็นชอบหรือมี
เหตุผลที่ดีกว่า ผมก็ต้องยอมรับ แต่เมื่อผมเสนอเหตุผลที่ดีไปแล้ว แล้วไม่มใีครยอมรับ ไม่มีใครเห็นชอบ 
ไม่มใีครมาขัดแย้ง ผมก็ว่าคนที่จะต้องปกป้องสิทธิในการใช้เงินภาษีของประชาชน ประชาชนควรจะต้อง
พิจารณาให้ดี ผมนําเสนอนี้ก็คือ 1 เสียงของผม ผมนําเสนอแล้วมีทุกท่านเห็นชอบ คณะกรรมการฯ 
เห็นชอบ ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการท่ีเช่ือในคําวินิจฉัย ความคิดของผมท่ีจะแปรงบประมาณเหล่านั้น
ไปก่อเกิดประโยชน์อย่างไร ฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเรียนให้ทราบก็คือว่า หากฝ่ายบริหารยังเห็นความสําคัญ
กับงบประมาณที่เราได้แปรไปแล้ว เราอยากจะนําไปใช้ประโยชน์ที่ดีกว่าเพื่อประโยชน์ให้กับสังคมในเขต
เทศบาลฯ ของเรา ก็จะเป็นประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น น่ันคือการทํางานร่วมกันอย่างที่ทางฝ่ายบริหารได้บอก
ไว้ว่าอยากทํางานร่วมกันกับทางฝ่ายสภา นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนําเรียนช้ีแจงและไดไ้ขข้อสงสัย   

ประการสุดท้าย คือ ในระยะเวลาช่วงขณะนี้เรากําลังแปรญัตติ เรากําลังพิจารณางบประมาณ 
เหลือเวลาอีกเดือนกว่าก็จะหมดสิ้นปีงบประมาณ จากปัญหาสองสามปัญหาที่เสนอมาในญัตติเบื้องต้น
ที่เสนอ ผมพยายามไม่อภิปรายเรื่องผลของการทํางาน ระยะเวลาของการทํางานที่คั่งค้างอยู่ตั้ง 35 
โครงการ ที่จะต้องไปบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับประชาชน มีหลายๆ โครงการที่ควรจะเกิดหรือไม่เกิด 
หรือว่าเกิดแล้วมันช้า หรืออยู่ในขั้นตอนอะไรต่างๆ ก็ดี น่ันคือกระบวนการการบริหารจัดการ ซึ่งมันก็
อาจจะส่งผลที่ผมเห็นชัดๆ ก็คือส่งผลในการทํางานในด้านการประเมินผลการปฏิบัติของเทศบาล 
ในภาพรวมที่จะต้องมี KPI ทั้งหลายมาช้ีวัด เราตั้งโครงการแล้วโครงการไม่เสร็จ โครงการล่าช้า ก็ส่งผล
ในการประเมินระดับประจําปีที่อาจจะต้องไปวัดประเมินผลกับเทศบาลอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ  
ของภาครัฐ นี่คือสิ่งสําคัญที่ว่าการบริหารจัดการเป็นเรื่องสําคัญ ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าการที่ท่านเป็น
ผู้บริหาร จะต้องบริหารเฉพาะพนักงานเทศบาลแปดเก้าร้อยคนแล้วยังไม่พอยังต้องบริหารเวลา บริหาร
ความคิดอะไรทั้งหลายกับประชาชนอีกตั้งสี่ห้าหกหมื่นคน แล้วยังไม่รวมถึงชุมชนต่างๆ ที่ท่านจะต้องไป
ช่วยดูแล บางกิจกรรมท่ีผมนําเสนอไปแล้วเท่าที่ผมเห็นและสังเกตแล้วว่าขณะนี้ได้ประเมินผลติดตาม
ของเทศบาล แม้กระทั่ง 35 โครงการ ในระหว่างนี้หรือเดือนนี้ก็เหลือเวลาอีกเดือนเดียวก็ใกล้จะหมด 
ยังต้องรีบปั่นโครงการท้ังหลายก็ยังทําไม่ทันเลย โครงการจะไปอบรมอาชีพปีที่แล้วตั้งไว้แค่แปดแสน 
พนักงานที่ทําทุกวันนี้ผมเห็นวันหยุดก็ยังไม่ได้หยุดเลยครับที่ต้องทําโครงการอบรมอาชีพให้ประชาชน 
ไม่รู้กี่ชุมชนนี้ดีหรือไม่ ดีครับ แต่เรากระจายไปทั่วถึงหรือยัง กลุ่มส่งเสริมพัฒนาสตรีแสนสาม ถามว่า
หลังบ้านนั้นสําคัญหรือไม่ แม่บ้านเยอะแยะมากมายทําไมไม่ไปทําพวกนี้บ้าง  นี่คือสาระที่ผมอยากจะ
เรียนในเบื้องต้น ก็คงจะไม่รบกวนเนื่องจากว่าเราได้มีมติเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็อยากจะฝากไว้
นะครับว่าให้กลับไปทบทวนบางอย่างท่ีผมได้นําเสนอและอภิปรายไป ก็ยังไม่ถึงเวลาและยังไม่สาย 
ในระหว่างปีก็สามารถทํางบประมาณเพิ่มเติมเข้ามาไดใ้นส่ิงที่คิดว่าสําคัญและเป็นประโยชน์จากเม็ดเงิน
และตัวเลขที่ลอยไว้อยู่หกล้านกว่าบาทที่สมาชิกทุกท่านได้อภิปรายและเสนอตัดงบประมาณไป  
ผมคิดว่าถ้าสิ่งที่ผมพูดไปคิดว่าคงจะเป็นแนวทางที่ดีในการทํางาน เพราะยังไงก็เป็นตัวเลขห้าร้อย 
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กว่าล้านที่มีอยู่แล้วขณะนี้ ถึงจะตัดไปหกล้านมันก็ยังมีห้าร้อยล้านอยู่ดีครับ เพราะมันลอยอยู่ในอากาศ
อยู่แล้วตัวเลขห้าร้อยล้าน ประชาชนที่มาฟังผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่างบประมาณ ต้องเข้าใจคําว่า 
“งบประมาณ” นะครับ วันนี้สมาชิกสภาตัดไปไมไ่ด้หมายถึงว่าตัดตัวเงินของท่านไป ตัดงบประมาณวันนี้
จะขอบคุณสมาชิกสภาด้วยซ้ําไปว่า ตัดวันนี้ดีกว่าท่านไปโดนตัดเองในวันหน้า เพราะโดนตัดเองในวัน
หน้าก็คือคนที่จะเซ็นอนุมัตโิครงการเป็นคนตัดเองโดยเฉพาะ นี่คือสาระสําคัญนะครับ ผมก็ฝากเรียนว่า
ผมก็ไม่อยากใช้คําว่า “ปรองดอง” นะครับ ปรองดองแล้วมันไม่ได้ผล แต่จูนความคิด จูนทัศนคติ
ทั้งหลาย มาทํางานร่วมกันครับ อย่างท่ีบอกไม่อยากแบ่งพรรคแบ่งพวกก็มาทํางานร่วมกันเป็นพวก
เดียวกัน ผมก็อยากจะเห็นสมาชิกของท่านได้นําเสนอบ้าง ไหนๆ ก็เป็นทีมเดียวกันแล้ว อันไหนเห็นชอบ
ไม่เห็นชอบก็เสนอกันมา พูดภาษาไทยไม่คล่องก็พูดภาษาคําเมืองบ้างเป็นบางคําก็ไม่เป็นไร สภานี้เป็น
สภาพี่น้องครับ ไม่ใช่สภาผัวเมียเหมือนท่ีเขากําลังฮิตกัน พี่น้องกันก็คุยกันได้ว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์
นะครับ ก็มี 3 เรื่องที่ขออนุญาตท่านประธานได้แจ้งให้ทราบ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

ทุกท่าน ผมได้ส่งแบบฟอร์มของ ปปช. ให้กับท่านแล้วนะครับ เป็นแบบฟอร์มแจ้งทรัพย์สินของสมาชิก
สภาเทศบาลหลังหมดวาระครบ 1 ปี ในวันที่ 24  ท่านจะต้องแจ้งภายใน 30 วัน คือก่อนวันที่ 23 
ตุลาคม 2556 จะมีสมาชิกท่านใดเสนออีก หรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตอนที่อยู่ในญัตติของการโอนสิทธินั้น
ผมก็น่ังนึกทบทวนอยู่นะครับ ได้ยกมือเห็นด้วยกับการโอนสิทธิไปแล้ว แต่อยากจะฝากไว้ว่าสภาแห่งนี้
เห็นด้วยในหลักการของการโอนสิทธิตามอํานาจหน้าที่ท่ีกฎหมายได้กําหนดไว้นะครับว่า ถ้าโอนสิทธิ 
เกินสามปีต้องมาขออนุญาตจากสภา แตใ่นส่วนของรายละเอียดของการไปดําเนินการว่าโอนสิทธิให้ผู้ใด 
ผู้ใดสมควรหรือไม่สมควรจะมารับสิทธิอะไรนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร และผมก็น่ังหาข้อมูลอยู่ใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา ผมอยากจะฝากเรื่องการโอนสิทธิสําหรับการเปิดร้านตู้เกมส์หยอดเหรียญไปยังฝ่าย
ผู้บริหารนะครับว่า การเกิดธุรกิจการค้านั้นก็เป็นเรื่องดี เพราะทําให้เกิดรายได้ ทําให้เกิดบริการ ทําให้
เกิดรายได้กับทางเทศบาล แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจบางธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่สมควรระมัดระวัง 
โดยเฉพาะร้านตู้เกมส์หยอดเหรียญมันจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ และเรื่องของความเหมาะสมของ
ผู้ใช้บริการ อันนี้ก็อยากจะฝากไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่า ขอได้โปรดช่วยดูแล กํากับ ผู้ที่จะมารับโอน
สิทธิให้ดําเนินธุรกิจนี้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอย่าให้เกิดเป็นข่าวที่ไม่ดีในภายหลังว่า ”บุกจับ” 
“ละเมิด” หรืออะไรต่ออะไร หรือว่าเป็นแหล่งม่ัวสุมก่อเกิดอาชญากรรมในอนาคต ขอบพระคุณครับ 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดเสนออีก 
หรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 
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จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากจะถามท่าน
นายกผ่านประธานสภาอยู่ประมาณ 3 เรื่อง ก่อนที่จะถามเมื่อสักครู่ท่านประธานได้พูดถึงเรื่อง 
การรายงานทรัพย์สินที่สมาชิกเราจะต้องส่งในเดือนกันยายน หรือตุลาคมนี้ ผมได้ถามท่านวิทยากรใน
การประชุมสัมมนาดังกล่าวว่า “ทําไมสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกพวกนี้ทําไมจะต้องรายงาน 3-4 ครั้ง  
ในครั้งหนึ่ง และพวกผมเป็นสมาชิกอยู่มาสี่ปีแปดปีไม่เคยมีเงินเพิ่มขึ้นมาเลย เพราะรายได้ที่มาจาก
เทศบาลที่ให้เอาไปเสียภาษีสังคมซะเกือบจะหมดแล้วครับ” ท่านวิทยากรก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะเอาไป
ประชุมกันอีกทีครับ  และผมก็มีเรื่องที่จะถามท่านนายกประมาณ 3 เรื่อง ขอให้ท่านนายกได้กรุณาจด
นะครับ ถ้าท่านจําเดี๋ยวท่านอาจจะลืมนะครับ คือว่า “จําดีกว่าจด ถ้าจําไม่หมด ให้จดดีกว่าจํา” นะครับ 
เรื่องแรก  คือ  มี อสม. อยู่คนหนึ่งมาถามผมว่า “นายกแจกเงินให้สมาชิกคนละล้านเหรอครับ”  
ผมตกใจเลยครับ เขาบอกว่านายกเทศมนตรีมาประชุม อสม. และได้พูดว่า “ได้แจกเงินให้กับสมาชิก
สภาเทศบาลคนละล้าน” ผมว่าถ้า 4 ปีนี้ผมรวยสบายแล้วครับ ผมจึงอยากถามท่านนายกว่าท่านได้พูด
หรือเปล่าครับ ถ้าท่านพูดไปหรือ อสม. จะเข้าใจผิด ผมเห็นนายกพูดบอกว่า “ในเขตๆ หน่ึงท่านจะให้ 
หกล้าน” คือ จํานวนหกล้านมันเท่ากับสมาชิกคงจะเข้าใจว่าท่านนายกเอามาให้พวกผมคนละหนึ่งล้าน
นะครับ ถ้าชาวบ้านเข้าใจอย่างนี้สภาของเราก็เสียนะครับ  เรื่องที่สอง คือ  ที่ผมได้ถามท่านนายกวันนั้น
ว่าในการรับสมัครพนักงานที่ว่ามีผู้สมัครร้องเรียนมาว่ามีคนไปเรียกเงินจากผู้สมัครเพื่อจะช่วยให้ได้
ทํางาน วันนั้นท่านนายกบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบไปแล้ว บัดนี้การตั้งกรรมการของท่านถึงไหน
แล้วครับ ผมอยากจะทราบว่าการดําเนินงานของท่านสําเร็จไปหรือยัง  และเรื่องการไปเรียกร้องเงิน 
ถ้ามันมีจริงก็คงจะเป็นพวกเราที่อยู่ในเทศบาล คนอื่นตาสีตาสาไม่กล้าไปเรียกหรอกครับ หรือท่าน
อาจจะเช่ือในข่าวลือ ถ้าท่านเช่ือในข่าวลือมันก็จะยิ่งเสียเพราะในระดับผู้บริหารไม่ควรจะเช่ือในข่าวลือ 
และถ้ามีหลักฐานขอได้กรุณาแจ้งให้พวกผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไปสืบเสาะหาคนไม่ดีในองค์กรนี้ 
เอาให้มันออกไปใหไ้ด้ เพราะเสียช่ือของเทศบาล  เรื่องที่สาม  คือ  ตามที่ท่านได้หาเสียงไว้ว่า ถ้าท่านได้
เป็นนายกเทศมนตรี ท่านจะตั้งผู้รักษาความปลอดภัยตามชุมชนบัดนี้ท่านทําไปถึงไหนแล้วครับ หรือว่า
ทําไมไ่ด้กรุณาแจ้งให้สมาชิกได้ทราบเพื่อท่ีจะแจ้งพี่น้องประชาชนต่อไป ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  สําหรับ เรื่องแรก  ผมก็คิดแล้วว่าเรื่องนี้
จะต้องมีการสอบถามในที่ประชุมเหมือนกัน เพราะว่าผมก็ได้รับทราบเหมือนกับท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ ในเรื่องที่ท่านถามมาเรื่องเงินหนึ่งล้านนะครับ จริงๆ แล้วผมเป็นคนพูดอย่างน้ีนะครับว่า  
“ในปีงบประมาณนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม ผมได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ของทาง
เทศบาลพิจารณาโครงการทั้งหมดให้ทางสภาช่วยกันคัดเลือกโดยให้สมาชิกสภาจํานวนเงินยี่สิบสี่ 
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ล้านบาท เป็นเงินพัฒนาในเรื่องถนนหนทางทั้งหลาย โดยเฉลี่ยแล้วสมาชิกสภาหนึ่งคนเท่ากับหนึ่งล้าน 
ฉะนั้นหนึ่งเขตเท่ากับหกล้าน” อันนี้เป็นคําพูดของผมนะครับ แต่การจะแปลความหมายหลังจากตรงนี้
ไปบอกว่าท่านสมาชิกสภาจะได้เงินหนึ่งล้านนั้น ถ้าผมจะมีเงินมากขนาดน้ันหรือเปล่า ผมว่าคงจะยาก
นะครับ เพราะฉะนั้นการแปลจากคําพูดท่ีผมได้พูดตั้งต้นเม่ือสักครู่นี้ไปเป็นคําพูดอย่างอื่น ผมก็ไม่ทราบ
ว่ามันเป็นไปได้อย่างไร อันนี้คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นนะครับ  เรื่องที่สอง  ผมก็ยังตอบให้ท่านไม่ได้นะ
ครับว่า การชะลอการสอบลูกจ้างทั่วไปกับตามภารกิจที่ผมได้ใช้อํานาจนายกเทศมนตรีสั่งชะลอเอาไว้
ก่อน และตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ว่าเป็นไประดับไหนแล้วเป็นเรื่องอย่างไรบ้าง เพราะ
คณะกรรมการก็ยังไม่ได้รายงานมาให้ผมทราบ ผมให้สิทธิในการสอบอย่างเต็มที่ มันจะมีหรือไม่มี 
ในข่าวลือทั้งหลายนั้น แต่มันมีเอกสารเข้ามาประกอบกับว่าในเอกสารที่ได้ร้องเรียนเข้ามานั้น อ้างว่า
เรียกเงินให้กับนายกเทศมนตรี ซึ่งผมเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนเลือกผมเป็นนายกเทศมนตรี  
ผมต้องดําเนินการให้กระจ่างในเรื่องดังกล่าวเพื่อที่จะไปบอกให้กับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งนี้มันมีเกิดขึ้น
จริงหรือไม่ มีอย่างไรหรือไม่มีอย่างไรนะครับ ต้องรออีกซักระยะหนึ่งนะครับให้คณะกรรมการที่ผมได้
แต่งตั้งสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้รายงานขึ้นมา ในกรณีที่ท่านอยากทราบก็สามารถจะขอดูเอกสารจาก
ผมได้หลังจากคณะกรรมการได้สรุปรายงานเสร็จแล้ว  เรื่องที่สาม  การจัดให้มี รปภ. ตามนโยบาย 
หาเสียงของผมนั้น ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่นะครับ ได้ปรึกษาหารือกับผู้รู้หลายๆ ท่าน กําลัง
ประมวลความรู้ทั้งหมดก่อนว่าความเป็นไปได้ระดับไหน จะเริ่มต้นอย่างไร ก็คงจะทําให้มันเกิดเป็น
รูปธรรมใหไ้วที่สุด เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทางสมาชิกสภาช่วยติดตาม หรือด้วยความกรุณาท่านที่มีความรู้
ดังกล่าวจะให้ทําเป็นวิทยาทานกับผมในเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ยินดีนะครับ แต่เรื่องดังกล่าวในส่วนตัวในฐานะเป็นผู้บริหาร
ผมได้ดําเนินการปรึกษาหารือกับผู้รู้ระดับหนึ่งแล้ว ขอบคุณมากครับ 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมอยากขออนุญาตเสริมนิด
หนึ่งในเรื่องเงินหนึ่งล้านบาทที่ท่านพูดนั้น สงสัยว่าท่านนายกอาจจะพูดห้วนและไมไ่ด้ช้ีแจงประโยค
ต่อไป ผมก็ถูกถามนะครับว่า “โกรวยแล้วนะนายกให้ตั้งล้าน”  ท่านคงจะไม่ได้พูดบอกว่า “เงินล้านหนึ่ง
นี้ที่จะให้สมาชิกแต่ละเขตจํานวนหกคนก็หกล้านไปเพื่อทําสาธารณูปโภคให้กับประชาชน” ท่านคงจะ
ไมไ่ด้อธิบายอย่างนี้ ท่านคงจะพูดแล้วก็เดินหนไีปแล้วทิ้งคําถามไว้ โดยไม่อธิบายต่อ คือประชาชนแต่ละ
คนก็มีความคิดไม่เหมือนกันนะครับ พอได้ยินคําพูดของท่านแบบนี้เขาก็มาถามผม ผมก็ว่า “ดีครับ 
ถ้าท่านนายกให้ผมซักล้านหนึ่งก็ดี สี่ปีก็ส่ีล้านก็ค่อยยังช่ัวหน่อย” ฉะนั้นผมก็อยากจะให้ท่านนายกเวลา
จะพูดอะไรไปนั้น ขอให้ขยายความคําพูดของท่านให้กระจ่างกว่านี้นะครับ จะมีสมาชิกท่านใดเสนอ 
อีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 
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นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเวลานิดเดียวครับ
ท่านประธาน ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านแถวนาก่วมใต้ว่า ตั้งแต่แยกทางรถไฟจนถึงแยก
เชียงใหม่นะครับ เขาถามผมว่า “เทศบาลไม่ตัดต้นไม้แล้วหรือครับ เกาะกลางถนนนั้นต้นไม้ขึ้นจะถึง 
เสาไฟฟ้าอยู่แล้ว” นะครับ ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่ง คือ ฟุตบาทที่เป็นทางเดินนั้น 
เวลาพระสงฆ์ออกเดินบิณฑบาตตอนเช้านะครับท่านประธาน มันมีเศษแก้ว เศษดิน เศษอะไรต่างๆ  
ขอฝากทางฝ่ายบริหารดูแลด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอ 
อีกหรือไม่ ผมจะให้อภิปรายเป็นท่านสุดท้ายนะครับแล้วจะให้ฝ่ายบริหารตอบ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอบคุณครับท่านประธาน ผมคิดว่า 
ยังไม่ต้องรีบไปไหนและผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ วันที่ 1 นี้ แก๊สจะขึ้นราคาแล้วนะครับ 
ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เราเตรียมตัวแล้วมากน้อยแค่ไหน ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งและตัวแทนของ
ประชาชนก็ได้รับผลกระทบ นอกจากแก๊สจะขึ้นราคา ก็ยังมีไข่ที่ขึ้นราคาอีกครับ ผมไปตลาดไข่เบอร์ 1 
ราคา 37 บาทแล้วนะครับ ลูกเล็กนิดเดียว เข้าปากเหมือนลูกอมเลยครับ และที่ผมยกตัวอย่างนี้ขึ้น
เพราะอะไรครับ เพราะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะต้องดูแลร้านค้า ร้านอาหารในเขตเทศบาลฯ 
ผมเจอพ่อค้าแม่ค้าหลายคนวิ่งวุ่นเลยที่มาขอขึ้นทะเบียนไปซื้อแก๊ส ถามว่าผมเรียนก็สูงพอประมาณ 
นะครับ ชาวบ้านบางคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่เรียนสูงนะครับ จะกด SMS ยังไงยังไม่รู้เร่ืองเลยครับ  
แล้วถามว่ามันจะกระทบกับเราได้ยังไง มันก็กระทบสิครับพอร้านค้ามันขึ้นราคา ถ้าท่านไปซื้อข้าว 
5 บาท เขาไม่ขายให้แล้วนะครับ เพราะเขาหุงข้าวเขาใช้แก๊สครับ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ ที่ผมนําเสนอนี้
คือวาระที่เราจะต้องช่วยกันพิจารณานะครับ ซึ่งไม่มีญัตตินะครับ เรื่องนี้ผมคิดว่าสําคัญนะครับ เราก็
เป็นตัวแทนของประชาชน และผมก็คิดว่าทุกท่านก็มีหลายเรื่องที่อยากจะเอาพูดให้หมดวันนี้เพราะ 
อีก 3 เดือน ถึงจะประชุมกัน ผมอยากจะเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่า สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ทาง
ฝ่ายบริหารจะช่วยนําเรียนไปปรึกษากันในระยะเวลาก่อนงบประมาณนี้อย่างไร ดีกว่าเราเอาเงินไปเที่ยว
ดูงานนะครับ วันนี้ก็หลายกลุ่มไปเที่ยวศึกษาดูงาน ซึ่งเงินตรงนั้นนํามาแก้ปัญหาให้กับประชาชนตรงนี้ได้
ไหมครับ อย่างน้อยผมอยากซื้อไข่ถูกๆ หน่อย ท่านอาจจะไปหาธงฟ้าหรือว่าฟาร์มอะไรเข้ามาเปิดขาย
ในเทศบาลฯ เราก็ได้ ตรงนี้ผมคิดว่าสําคัญ และหลายๆ อย่างที่เป็นเชิงเศรษฐกิจนี้ผมก็อยากจะฝากทาง
ฝ่ายผู้บริหาร ผมดูแล้วว่าแผนมันมีแต่พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจมันไม่มีนะครับ ซึ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจมันทําให้มีเงินขึ้น อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับ แต่เศรษฐกิจเราไม่ได้ส่งเสริม ส่งเสริมทําน้ําหอม  
ทําน้ํายากันยุงไล่ยุ่ง ผมไปน่ังอบรมมาด้วยนะครับวันนั้น สนุกนะครับ งานเสร็จครับ แต่ไม่สําเร็จครับ 
ครั้งละสามหมื่นบาท อบรมให้เขาไปขาย ผลิตยาฆ่ายุงกันยุงเพื่อไปขาย ผมถามว่าจะเอาปัญญาที่ไหน
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ไปซื้อเครื่องมือครับ น้ํายาที่เอามาผสมยังไม่รู้จักช่ือมันด้วยซ้ําไป วิทยากรห้ิวมาเรียบร้อย บอกผสมตัวนี้
นะ หนึ่ง สอง สาม พูดภาษาอังกฤษซะ เอาตะไคร้มาห่ันๆ ต้มซะแล้วนําไปกรอง แต่เครื่องกรองไปหาซื้อ
ที่ไหนก็ไม่มี อันนี้ถามว่าสอนแล้วทําอะไร เพื่อประกอบอาชีพอะไรครับ ผมไม่เห็นด้วย  เพาะเห็ดครั้งละ
สามหม่ืนบาท สอนให้ทําเห็ด วิทยากรก็เอาเห็ดเป็นถุงมาเรียบร้อย มาทําคลุกๆ ให้ดู แล้วใส่ถุง เห็ดออก
หมดแล้วก็ขาย ขายแล้วกําไร ได้กําไรแบ่งกันเรียบร้อย  แล้วมีโครงการ 2 อีกครับ ก็ขออีกสามหมื่น
บาท ผมขอถามว่าแล้วต้นทุนอยู่ตรงไหน กําไรอยู่ตรงไหน แล้วเราจะสอนให้ประชาชนเขากินอยู่ได้
อย่างไร ขอมาก็หมด ขายเสร็จเรียบร้อยก็หมด งบก็หมดไปด้วยแบ่งกันเรียบร้อย แล้วก็ขอใหม่จัดใหม่ 
ถึงเป็นที่มาที่ไป ผมจึงอยากจะให้เงินที่เหลืออยู่ตรงนี้เอาไปทําให้เกิดประโยชน์ให้มันเห็นยาวๆ นะครับ 
ภัยมันกําลังมาถึงในวันที่ 1 แล้วนะครับ แก๊สจะขึ้นราคา แล้วรู้อะไรกันบ้างว่าเราจะต้องเจออะไร  
ผมกินฟักทองมาทุกวันนะครับช่วงนี้ เพราะทําได้หลายอย่างนะครับ ผมอยู่ที่บ้านก็กินอาหารตามบ้าน 
นี่แหละครับ ไปตลาดแทบจะไม่กล้าซื้อของแล้วนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังฝ่ายผู้บริหาร 
นะครับ ท่านมีที่ปรึกษาหรือผู้รู้ตั้งเยอะต้ังแยะนะครับ ถ้าไม่พอก็ไปเชิญมาอีกครับ สภาชาวบ้านก็มี 
อะไรก็มีไปช่วยกันครับ ทํายังไงให้ไม่ได้รับผลกระทบ ผมบอกแล้วนะครับว่าพวกเรา 20% คือพวกมี
อํานาจ แต่อีก 80% เป็นชาวบ้านเขาไม่ได้รู้เรื่องพวกน้ี และไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เหมือน 
พวกเรา ถ้าเราไม่เผ่ือแผ่เขาเขาก็ไม่ได้ประโยชน์ ผมว่าสมาชิกสภาในนี้หลายท่านอยากจะพูดอยากจะ
เสนอนะครับ เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะหมดงบประมาณปีนี้แล้ว ถ้าเราเสนอแล้วทําให้เขาเกิดประโยชน์
ได้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมจะขออธิบาย เรื่องแรก คือ เรื่อง 
เกาะกลางถนน มันไม่ใช่แค่สองสามวันท่ีบริษัทเขาทิ้งงานไปสองเดือนแล้วครับ ไม่มีการตัดหญ้าเลย  
เราก็อยู่ในกระบวนการว่าจะทําอย่างไร เพราะทั้งปรับก็แล้ว เตือนก็แล้ว ทําอะไรก็แล้ว ท้ายที่สุดมาผม
ได้สั่งให้ยกเลิกสัญญากับบริษัทดังกล่าวไปเมื่อสองสามวันนี้เอง พอยกเลิกเสร็จเราก็ต้องแจ้งให้เขา
ทราบภายใน 30 วัน และหลังจากที่แจ้งภายใน 30 วัน ทางเทศบาลก็จะเข้าไปดําเนินการ  เรื่องของ
เกาะกลางถนนก็ดี สวนสาธารณะก็ดี เร่ืองการตัดหญ้าท้ังหลายนั้น ไม่ว่าจะเป็นสวนใดๆ ท่ีมันเกิดขึ้น 
ผมเองก็พยายามเข้มงวดในเรื่องดังกล่าว แต่มันดื้อดึงจริงๆ นะครับ บริษัทที่รับเหมาไป ผมก็ขอให้
สมาชิกสภาที่อยู่ในพื้นท่ีอยู่แล้วนั้น ขอความกรุณาช่วยเป็นหูเป็นตาให้ผมหน่อยนะครับ เพราะว่าบริษัท
ทั้งหลายที่รับดําเนินการนั้น มันจับน่ันชนนี่ จับนี่อ้างนั้น เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ทางเราเองในส่วนของ
เทศบาลฯ ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการร่าง TOR ทั้งหลายในงบประมาณปี 57  ก็กําลังน่ังคุยกันอยู่นะ
ครับว่ากรณีดังกล่าวเราจะแก้ไขด้วยวิธีการแบบไหน เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะดูแล
สวนสาธารณะให้ดีที่สุด เพราะจํานวนมันมากจริงๆ แต่สิ่งสําคัญที่สุดในงบประมาณปี 57 นี้ ผมให้
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เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบเอง แต่สวนสาธารณะทั้งหมดก็คงจะให้ทางบริษัทต่างๆ ที่จะ
คัดสรรเข้ามาเพื่อที่จะดําเนินการ  เรื่องที่สอง คือ แก๊สข้ึนราคา จริงๆ แล้วพี่น้องประชาชนเขาก็รู้และ
เข้ามาแจ้งกับผมไม่น้อยกว่าสองสามอาทิตย์แล้วนะครับ เพราะรัฐบาลให้เขามาขึ้นทะเบียนกับทาง
เทศบาลว่าจะได้รับค่าชดเชยเรื่องแก๊สขึ้นราคาในวันที่นี้นะครับ แต่หนังสือของทางรัฐบาลเพิ่งจะเข้ามา 
แล้วทางจังหวัดได้แจ้งมาเมื่อวาน ผมก็ได้สั่งการไปแล้วเม่ือวานว่าจะวางแผนและจะดําเนินการอย่างไร 
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในด้านเศรษฐกิจ เพราะว่าเหมือนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พูด
ไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องไข่เบอร์ 1 แต่ตอนนี้ไข่เบอร์ 0 ตอนนี้ 10 ฟอง ราคา 50 บาทแล้วนะครับ เมื่อวาน
ผมเข้าไปในตลาด ผมต้ังใจจะไปซื้อปลาทูเค็มซึ่งผมเป็นคนชอบกินปลาทูเค็ม ไปซื้อปลาทูเค็ม 2 ตัว  
ผมไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในชีวิตผม ผมเห็นสวยและตัวโตผมก็บอกว่าเอา 2 ตัวนี้  ปรากฏว่า 
2 ตัวน้ีราคา 220 บาท ตัวหนึ่งก็ 110 บาท เกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นปลาเค็มตัวละ 110 บาท  
ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ข้าวยากหมากแพงอย่างนี้นะครับ ในข้อระเบียบ
กฎหมายก็ดีที่ทางคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนหนึ่งผมเองเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ก็คงจะพิจารณา แต่ในบาง
ประเด็นที่มันจําเป็นที่จะต้องระดมความคิดเห็นต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ผมก็คงจําเป็นที่จะต้องขอพึ่งทางผู้รู้ทั้งหมด อาจจะมีการขอเปิดสภาเพ่ือพิจารณา 
ในหลายๆ เรื่องดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเป็นกรณีพิเศษเป็นเรื่องๆ ไป ผมก็ต้อง
กราบขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  อีกสักครู่ผมจะมีการประชุม
นอกรอบในการนัดหมายกับสมาชิกสภาฯ เรื่อง โครงการ “สภาพบประชาชน” และการศึกษาดูงาน
เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ในนามของสภาเทศบาล ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติร่วมรับฟัง
การประชุมสภาฯ ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
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