
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง คร้ังแรก 

วันอังคารที่  8  มิถุนายน  2564  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

รายนามผู้เข้าประชุม 

 1. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 3. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 5. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 7. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 9. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 17. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 20. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  23. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง 

 2. นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 

 3. นางยุพาภรณ์ แก้วจติคงทอง ปลัดอ าเภอเมืองล าปาง 

 4. นางสาวชนิดา เปียงจันทร์วงค์ นักวิชาการการเงินช านาญการ 

    ส านักงานปกครองสว่นท้องถิ่น จ.ล าปาง 

 5. นางรัชนี พูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงนิช านาญงาน 

    ส านักงานปกครองสว่นท้องถิ่น จ.ล าปาง 

 6. นายนิมิตร จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 7. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 8. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 9. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 10. นายจ าเนียร  ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 11. นายชนวน จริจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 12. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 13. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 14. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 15. นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 17. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 18. นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

 19. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 20. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 21. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 22. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

    รก.ผูอ้ านวยการส านักการช่าง 

 23. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 24. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมกิจการขนส่ง 

 25. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยกิจการสภา 

  26. นายวรดล หวานแหลม นิตกิรช านาญการพิเศษ  

 27. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 28. นางสาวสกาวรัตน์ จันทร์มาทอง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
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 29. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 30. นางสุพัตรา จันทร์ศรี พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 

 31. นางสาวพิมพ์ณารา  ทองค า            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 (ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม) 

นายชาตรี  สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว (ปลัดเทศบาลนคร

ล าปาง) กราบเรียนท่านผู้วา่ราชการจังหวัดล าปาง ท่านท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ท่านปลัดอ าเภอเมือง

ล าปาง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านนายกเทศมนตรีนครล าปาง และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/ว13549 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การเรียก

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ครั้งแรก ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง เพื่อให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และ

เลขานุการสภาเทศบาล รวมถึงการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 และก าหนดวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก นั้น ในการนี้ กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่า

ราชการจังหวัดล าปาง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ครับ  

นายชาตรี  สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว (ปลัดเทศบาลนครล าปาง) 

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางครับ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน การประชุมสภา

เทศบาลนครล าปางครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ครั้งแรก หลังจากที่มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในการนี้ กระผมขออนุญาตอ่าน

ประกาศจังหวัดล าปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ครั้งแรก ดังนี้ 

ประกาศจังหวัดล าปาง 

เรื่อง เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครล าปางครั้งแรก 

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

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครล าปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กรณี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติ              

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น  

 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 จ านวน 8 คน และวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จ านวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน 

ซึ่งครบตามจ านวนแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
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และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จึงก าหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ครั้งแรก ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง อ าเภอ

เมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง 

 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

ณรงคศ์ักดิ ์ โอสถธนากร 

(นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร) 

ผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง 

ในการนี้ กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง มอบนโยบายและกล่าวเปิดประชุม

สภาเทศบาลนครล าปางครัง้แรกด้วยครับ ขอกราบเรียนเชญิครับ 

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง กราบเรียนท่านสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีนครล าปาง ท่านผู้บริหารของเทศบาลนครล าปาง    

ทุกท่าน วันนี้ถือวา่เป็นวันดีในรอบหลายปีที่พวกเราได้เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็น

หัวใจของคนล าปางทั้งหมด ก่อนอื่นผมต้องกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ 

และสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อจะเป็นผู้แทนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นครล าปางตรงนี้ เพื่ออาสาท างาน

ให้กับเหล่าประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ หรือถ้าพูดภาษาง่าย ๆ ก็คือ เป็นไข่แดงของจังหวัด     

ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นย่านที่ผู้คนมีความรู้ความเข้าใจ แล้วก็มี

ความตอ้งการในการรับบริการสูง และต้องกล่าวแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนทั้ง 24 ท่าน ที่ได้เป็น

ตัวแทนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในแต่ละเขตของพวกเราและก็รวมถึงท่านนายกฯ 

ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกให้เป็นผู้บริหาร ผมขอกราบเรียนว่า ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่าย

บริหารโดยหลักการแล้วจะแยกกันต่างหาก ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ท างานไปตามหน้าที่ที่ได้แถลงต่อสภา 

เพราะฉะนั้นฝ่ายนิติบัญญัติโดยหลักการแล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติก็คือ รับฟังว่าฝ่ายบริหารจะท าอะไรและ

ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารตลอดระยะเวลาอายุของสภาทั้งหมด ตรวจสอบว่าท่านนายกฯ ได้

ท าหน้าที่เป็นไปตามที่แถลงต่อสภาหรือไม่ และได้ท าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องเป็นธรรม

หรอืไม่ ในขณะเดียวกันมีหลาย ๆ เรื่อง ที่การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ค่อยได้ท ามากนักคือ การ

ออกข้อบัญญัติที่กระทบต่อประชาชน ถ้าในต่างประเทศ ผมขออนุญาตใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้าจะให้

เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ delegate หรอืการมอบอ านาจมาจากส่วนกลางเพื่อจะให้ท้องถิ่น โดยหลักการแล้วใน

ทฤษฎีบอกว่า การบริหารราชการควรจะมีแค่ส่วนกลาง ซึ่งดูนโยบายการต่างประเทศ ดูนโยบายความ

มั่นคงแล้วก็ท าสาธารณูปโภคที่มันข้ามพื้นที่เยอะ ๆ เท่านั้นเองกับส่วนท้องถิ่น ที่จะมีหน้าที่ดูแลพี่น้อง
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ประชาชนดูแลการบริการ การสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองโดยหลักการเป็นอย่างนี้ แต่ใน

เมืองไทยยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเราถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ แต่ในระหว่างกระบวนการต้องขอบคุณ   

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี พระปิยะมหาราช

ของเรา ที่เล็งเห็นการณ์ไกลในระหว่างข้อต่อตรงนี้ พระองค์เป็นคนก่อตั้งเทศาภิบาลเป็นการบริหาร

อย่างเทศบาลที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้ แต่พระองค์ก็ยังบอกว่าการบริหารยังต้องมีส่วนภูมิภาค มีข้อสร้อย

กลาง ซึ่งก็รับผิดชอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเอง  

จะไม่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการในการบริหารใด ๆ ของท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลทุกระดับรวมถึงองค์การบริหาร        

ส่วนต าบล เพราะว่าในพื้นที่ต้องถือว่านายกฯ มีอ านาจสูงสุดตัดสินใจได้ สภาเป็นตัวแทนของประชาชน

ในพืน้ที่ มีหน้าที่น าข้อเรยีกร้องของประชาชนที่ต้องการมาบอกเล่าให้ท่านนายกฯ รับฟัง และท่านนายกฯ 

น าไปท าเป็นนโยบายและน าไปปฏิบัติ และการตรวจสอบ นั่นคือหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล แต่สิ่งที่

ผมอยากจะกราบเรียนก็คือว่า ผมยกตัวอย่างในบางประเทศ ถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวเวลาเราพูดถึงเมือง

ท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลกเราจะนึกถึงปารีส ลอนดอน โตเกียวหรือเมืองอื่น ๆ จริง ๆ แล้ววันนี้

กรุงเทพมหานครของเรามีนักท่องเที่ยวมากกว่าหลายเมืองที่ผมได้กล่าวไป แต่ถ้าในปารีสหรือเทศบาล

ถ้าเป็นเขตส่วนเมอืงช้ันใน เทศบาลนครปารีสออกข้อก าหนดของสภาบังคับเลยนะครับว่า ห้ามประชาชน

ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตกแต่งหรือปรับปรุงสถานที่ที่ผิดแปลกไปจากอาคารที่เป็นอยู่นับร้อยปี     

ที่ผ่านมา ข้างในสามารถตกแต่งได้ครับ แต่ข้างนอกท าไม่ได้ เพราะต้องการให้เหมือนกันและอนุรักษ์ไว้ 

กรณีอย่างนี้ในเมืองไทยยังไปไม่ค่อยถึง แต่ผมกราบเรียนกับท่านสมาชิกสภาฯ ว่าจริง ๆ แล้วเป็นอ านาจ

ที่ส าคัญที่สุดของสมาชิกสภาฯ ที่จะออกข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่กระทบต่อสิทธิของประชาชน เพราะฉะนั้น

นอกจากที่เราคิดว่าเรามีหน้าที่ก ากับการบริหารของท่านนายกฯ แล้ว แต่หน้าที่ที่ส าคัญจริง ๆ อีกอย่าง

หนึ่งก็คือ การออกข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่กระทบต่อประชาชน บางเรื่องกระทบก็ต้องยอมกระทบ          

ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ ผมขอยกตัวอย่างง่าย ๆ ผมเห็นตัวอย่างหนึ่งในพื้นที่ของเรา ผมเอง

ผมกราบเรียนกับท่านสมาชิกสภาฯ ว่า บางทีก็นั่งข าในชีวิตเหมือนกันนะครับว่า ในประเทศไทยถ้านับ

กรุงเทพมหานครว่าเป็นจังหวัดเหมือนกันแบบคนทั่วไป จริง ๆ จะเป็นแค่ 76 จังหวัด บวก 1 เขตการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ ถ้าคิดแง่นั้น แต่ผมขอนับเป็น 77 แล้วกัน ใน 77 จังหวัดผมไปเยือนมาแล้ว 

75 จังหวัด ยังขาดอีก 2 จังหวัดที่ยังไม่ได้ไปเยือน ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด เยือนมาแล้วทุกจังหวัด 

ก่อนที่จะรับต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ผมไม่ได้พักไม่ได้นอนในจังหวัดแค่ 2 จังหวัดของภาคเหนือ     

ก็คือ พะเยากับล าปาง สุดท้ายถูกส่งมาเป็นผู้ว่าฯ พะเยากับล าปางก็เลยได้นอนยาว  กลายเป็นว่า

ภาคเหนือผมนอนทุกจังหวัดแล้ว ตรงนี้ท่านเชื่อไหมครับว่า เวลาเราตรวจงานหรือเราท าอะไรก็ตาม    

ในการรับราชการตั้งแต่อดีตเราไม่เคยคิดจะนอน เพราะว่าเรามองว่าที่อื่นมีของที่ดีกว่าหรือนอนสบาย

กว่าหรือมีอะไรที่  facility ที่ดีกว่า แต่ในเมื่อ เข้ามาอยู่ ในพะเยาและเข้ามาอยู่ในนครล าปางแล้ว          

ผมอยากจะบอกว่ามันมอีะไรที่ดมีาก โดยเฉพาะนครล าปางไม่เคยรู้มาก่อน เรามีหัวใจเมือง 1,300 กว่าปี 
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ถ้าบันทึกประวัติศาสตร์แล้วแทบจะยาวนานกว่าราชอาณาจักรใดใดในประเทศไทย แต่ก่อนเราเป็น

เหมือนกับรัฐเล็ก ๆ อาณาจักรหริภุญชัย ซึ่งขยายปีกมาถึงตรงเขลางค์นครตรงนี้มีมา 1,300 กว่าปี

ยาวนาน พระนางเจ้าจามเทวีท่านก็เสด็จมาและก็อยู่ที่ล าปางนานพอสมควรด้วย ส่วนตรงนี้ก็จะมี

โบราณสถานโบราณวัตถุมากมาย มีวัดทางพระพุทธศาสนาที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ 

แบบพม่าที่งดงามมากมายในเขตตัวเมือง มีประวัติศาสตร์สถานรีถไฟของเรา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ยุโรป แบบเยอรมัน เรามีทางรถไฟสะพานข้ามทางรถไฟที่โดนระเบิดถล่มในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง 

ซึ่งในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนครล าปางเราเป็นหน้าด่านการป้องกันประเทศ เราเคยมีฐานทัพประจ า

กองทัพอากาศในยุคสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ตรงนี้ ผมอ่านประวัติศาสตร์ผมจ าไม่ได้ว่ามีเครื่องบินอยู่   

กี่ล า สี่หรือห้าหรือหกล าประมาณนี้ หลายล าในนี้เกือบทั้งหมดซื้อโดยเงินของคนล าปางเองเพื่อป้องกัน

ประเทศ เราเคยมียุทธเวหาส าคัญเหนือน่านฟ้านครล าปาง สัมพันธมิตรยกกองบินทิ้งระเบิดมาจาก  

คุนหมิงจะมาถล่มในนครล าปาง แต่ปรากฏว่าเสืออากาศของเราก็บินขึ้นต่อสู้แล้วก็ยิงเครื่องบิน        

ทิ้งระเบิดตกสามล า จนกองทัพสัมพันธมิตรต้องกลับไป ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการปะทะทางอากาศกันอีก    

ในสงครามโลกครั้งที่สองเหนือนครล าปาง ประวัติศาสตร์เหล่านี้ยังมีจารึกไว้  มีภาพหรือมีเหตุรอย

กระสุนอยู่ที่สถานีรถไฟอยู่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถ้าเราได้ประชาสัมพันธ์ถ้าเราได้ promote นครล าปาง      

มีอะไรที่น่าสนใจมากมาย กาดกองต้าเป็นตัวแทนของระบบทุนนิยม ระบบทุนนิยมที่เข้ามาในประเทศ

ไทยในอาณาจักรสยามครั้งแรกที่ไม่นับกรุงเทพมหานคร ก็คือ นครล าปางของเรา หลังจากสนธิสัญญา   

เบาว์ริงก็มีการลงทุนมากมายอังกฤษก็เข้ามาทางอินเดีย เข้ามาทางพม่า เข้ามาทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย ซึ่งมาปักหลักลงทุนอยู่ที่นครล าปางของเรา ข้ามฝ่ังแม่น้ าวังข้ามไปทางตอนเหนือเราจะเห็น

ร่องรอยหรือประวัติศาสตร์มากมายที่เราเรียกว่าบ้านหลุยส์ เป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่ง เรามีบ้านทรง

โบราณบ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ ก็คือ ลูกของแหม่มแอนนา คุณครูผู้สอนราชบุตรราชธิดาของ     

พระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 4 นี่ก็ เป็นประวัติศาสตร์ นครล าปางของเรามีประวัติศาสตร์มากมาย         

กาดกองต้า ก็คือ หนึ่งในนั้นที่ท าให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของนครล าปาง ผมเองเกิดและเติบโตมา     

ในตลาด 100 ปี คล้าย ๆ กับกาดกองต้า ผมเกิดมาในจังหวัดฉะเชิงเทราลูกหลวงพ่อโสธร เดินผ่านไปดู

เมืองย่านเมืองเก่าในหลายจังหวัดมา ไม่ว่าจะเป็นที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่สงขลาไม่ว่าจะเป็นที่ฉะเชิงเทรา

บ้านผมเองหรือหลาย ๆ จังหวัด ผมจะกราบเรียนกับพวกเราว่า บริเวณกาดกองต้าหรือในเขตช้ันในของ

เมืองเก่าของนครล าปางเรา มีพื้นที่เกือบจะใหญ่ที่สุดในประเทศ ถ้าเราสามารถอนุรักษ์ไว้ เราสามารถ

ออกข้อบัญญัติที่มคีวามเหมาะสม เราสามารถบริหารจัดการได้ดีวันหนึ่งข้างหน้า นี่คือ ขุมทองของการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดเรา วันหนึ่งข้างหน้าผมอาจจะวาดฝันว่าเราจะเป็น walking street ในวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เราปิดถนนเดิน การค้าการขายในย่านตรงนี้ดีมาก ๆ สมมตินะครับ เราท าได้อยู่

แล้วเหมือนในประเทศบางประเทศที่มีของขายอยู่แค่ไม่กี่อย่าง ผมยกตัวอย่างประเทศเบลเยียม มีของ

ขายอยู่สามอย่างครับ หนึ่งเพชร สองช็อกโกแลตแล้วก็สามผ้าลายปัก แต่เขาจะมีส่วนกลางเมืองที่เป็น

เมืองเก่าเขาจะเป็น walking street เดินตรงนั้นรถห้ามเข้า แล้วก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมด นักท่องเที่ยว  
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ไปตรงนั้นก็สามารถเดินได้ทั้งวันซื้อของได้ทั้งวันสุดท้ายซื้ออะไรบ้างก็ซื้อผ้าลายปักกับช็อกโกแลต    

เท่านั้นเอง แล้วก็จะมีรูปเด็กยืนปัสสาวะที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นั่น ผมเชื่อว่าถ้าเราพัฒนากาดกองต้า

ของเราไม่ได้ด้อยกว่าใครในประเทศไทย หรือเป็นระดับโลกได้  ในเบื้องต้นผมก าหนดทิศทาง ได้พูดคุย

กับทีมการท่องเที่ยวของจังหวัด ผมบอกว่าเราขอเป็นเมืองรองจังหวัดแรกในประเทศไทยได้ไหมเป็น

เมืองหลักเราสู้ล าบาก แตถ่้าเป็นเมอืงรองอันดับแรก พอเคาะมาว่าเที่ยวเมืองรองขอให้ล าปางโผล่ขึ้นไป

เป็นจังหวัดแรกได้ไหม ตรงนี้เองที่อยากจะฝากกับพวกเราว่าก็เหมือนกับหัวใจของประเทศไทยก็อยู่ที่

กรุงเทพมหานครที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หัวใจของเมืองล าปางก็อยู่ที่นครล าปางของเราอยู่ตรงศูนย์กลาง

ตรงนี้แหละที่จะรักษาอัตลักษณ์ไว้ที่จะพัฒนา ที่จะท าให้ลูกหลานของเราได้เข้าใจบริบทของ

ประวัติศาสตร์เรียนรู้และกลับมา ไปเรียนที่ไหนก็ตามได้กลับมาพัฒนานครล าปางของเรา นั่นคือ

เป้าหมายที่จังหวัดอยากจะให้เป็นอย่างนั้น ผมไม่อยากให้นครล าปางถดถอย ล าปางของเราเป็น 1 ใน 

10 จังหวัดของประเทศไทยที่ประชากรของเราลดลงอย่างต่อเนื่อง การที่ประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง

หมายถึงลูกหลานของเราเรียนหนังสือที่ดีที่นี่  ล าปางเป็นเมืองที่มีพื้นฐานการศึกษาที่เก่งมากและ

แข็งแกร่งมากในประเทศไทย โรงเรียนบุญวาทย์ของเราเป็น 1 ใน 10 ของประเทศไทยปีล่าสุด grading 

ออกมาแล้วอยู่ 1 ใน 10 ของประเทศไทย เรามีโครงสร้างการศึกษาที่แข็งแกร่งมาก แต่ในเมื่อเราเรียน  

ในระดับที่สูงขึ้นไปเราเรียนแล้วเราปักหลักที่อื่นเราไม่ได้กลับมาท างานที่บ้าน เราจะกลับมาตอนที่เรา

สูงอายุ ซึ่งจะพัฒนาได้ยากขึ้น แต่ถ้าเราช่วยกันกลับมาพัฒนานครล าปางของเรา ผมเชื่อว่าล าปางของ

เราสามารถเป็นจังหวัดที่แข็งแกร่งได้ จริง ๆ แล้วเรามีรากฐานที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้นต้นของประเทศ

ไทยมานานเป็น 100 ปีแล้ว เพียงแต่เราลืมจุดแข็งตรงนั้นไปและส าคัญที่สุดเลย ก็คือว่า ผมอยากให้จุด

ต่าง ๆ เหล่านี้ต้องฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลพัฒนาให้เป็นจุดที่ทุกคนอยู่แล้ว ที่ใช้ค าว่า ล าปางนคร

แหง่ความสุข คนในพืน้ที่ของเราควรจะมีความสุข สุขที่ได้อยู่สุขที่ได้มาเที่ยวสุขที่ได้เห็นอะไรเหมือนที่คน

วงนอกเขาเห็น นิตยสารระดับโลก vogue มาถ่ายในนครล าปางของเรา บอยแบนด์เกาหลีมาถ่ายในนคร

ล าปางของเรา แต่คนล าปางของเราเห็นเป็นเรื่องชินและเราก็ไม่ได้ promote เรามีวัดบางแห่งในนคร

ล าปางที่บนฝ้าเพดานเป็นรูปคิวปิดที่อยู่เกือบ 100 ปี เป็นสถาปัตยกรรมที่ตะวันตกพบตะวันออกอย่าง

ชัดเจน ผมเชื่อว่าหลายคนในล าปางก็ยังไม่รู้ว่ามี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อยากฝากให้พวกเราท าครับ การที่จะ

เป็นเมืองท่องเที่ยวได้ต้องมีสามสิ่ง หนึ่งคือ ต้องเป็นเมืองที่มีความสะอาด ผมอยากจะฝากเรื่องความ

สะอาดในนครล าปางกับพวกเราด้วย เพราะพวกเราต้องรับผิดชอบร่วมกัน วันนี้ เป็นสิ่งน่าร้องไห้ถ้าผม

เป็นคนล าปางโดยก าเนิด น้ าวังของเราโดยเฉพาะตอนที่ผ่านนครล าปางของเราผ่านตั้งแต่ค่ายทหารถึง

ฝายน้ านะครับ เดือนเมษายนหรือมีนาคมที่น้ าแล้งสุด เรามีค่าคุณภาพของน้ า 29 เต็ม 100 ต่ าที่สุดใน

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีน้ าวังขึ้นมา วันนี้เราดึงกลับมาได้ส่วนหนึ่ง ปีที่แล้ว 29 ปีนี้ดึงขึ้นมาได้สามสิบกว่า

นะครับ อยากจะฝากกับพวกเราดว้ยท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ในการบริหารยังไงน้ าวังคือชีวิตของ

คนล าปาง ท าอย่างไรน้ าวังจะมีคุณภาพที่ดีมีปลามีอะไรว่าย ท าอย่างไรรอบน้ าวังจะเป็นเหมือน

สวนสาธารณะที่ทุกคนวิ่งออกก าลังกาย ขี่จักรยานได้ ตัง้แต่หลังจวนผู้วา่ราชการจังหวัดวนไปถึงสะพาน
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แขวนที่เดินข้ามแลว้วนกลับมา ถ้าเราพัฒนาได้เราจะได้แหล่งท่องเที่ยวใหม ่ท่านผู้วา่ฯ หลายท่านก็ได้ท า

มาแล้ว อย่างที่ท่านผูว้่าฯ ทรงพลก็ได้ท า art street ก็ตาม ถ้าเราผลักดันเราสามารถเป็นเมืองที่น้ าใส

เห็นตัวปลา ประชาชนสามารถลงไปตกปลาได้หรือไปท าอะไรก็ได้นะครับ ประชาชนสามารถพายเรือ

ท่องเที่ยวได้เราเห็นสองข้างแม่น้ าที่สวยงามเราสามารถออกก าลังกายประชาชนสามารถสูดอากาศ     

ที่บริสุทธิ์ได้ ถ้าเราท าได้อย่างนั้นผมเชื่อว่า ส่วนหนึ่งค าว่านครล าปางเมืองแห่งความสุขคงไม่หนีไปไหน 

เรื่องที่สองที่เราจะเป็นเมอืงการท่องเที่ยวได้ เราตอ้งม ีconnectivity ที่ด ีในล าปางเราส่วนใหญ่ทุกคน

ฐานะพอประมาณขึน้ไปเรามีรถเรามีมอเตอร์ไซค์ เราจึงลืมมองเรื่อง connectivity ชีวิตที่ขาดหายไป    

การท่องเที่ยวในสากลทุกวันนี้ เที่ยวด้วยตัวเองทัวร์เริ่มลดลงเรื่อย ๆ แต่การท่องเที่ยวตามไกด์บุ๊ค       

จะเพิ่มขึ้น มาตรงนั้นลงเครื่องบินจะไปอย่างไร นั่งรถไฟมาแล้วจะลงอย่างไร ลงที่ บขส. แล้วจะไปต่อ

อย่างไร ผมอยู่มาปีกว่าผมยังไปไม่ถูกว่าผมจะไปอ าเภอนี้ ผมจะเดินจากสถานีรถไฟ หรือรถ บขส. แล้ว

จะไปต่อรถสองแถวจะไปอ าเภออย่างไรผมไปไม่ถูก เพราะเรายังกระจัดกระจายอยู่ตรงนี้ เป็นโครงสร้าง

พื้นฐานอย่างหนึ่งที่เทศบาลสามารถรับผิดชอบได้ในอนาคตนะครับ อันดับที่สามถ้าจะเป็นเมือง

ท่องเที่ยวคือ เรื่องของความปลอดภัยล าปางเราเป็นเมืองปลอดภัยสูงสุด อันดับต้น ๆ ของประเทศด้วย 

แต่ในทางปฏิบัติแล้วความรู้สึกปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มา นักท่อง เที่ยวอยากจะเดินตอนเย็น 

อยากจะเดินดึก ๆ มืด ๆ แล้วก็บางท่านที่เป็นผู้อยู่อาศัยก็อยากจะออกก าลังกายตอนเช้าตีสี่ตีห้า 

ส าหรับมุมมองของผมแล้ว ผมว่าแสงไฟยังน้อยไป สวนสาธารณะที่ออกก าลังกาย พอพระอาทิตย์ตกดิน

แสงก็มีน้อยเกินไป โดยเฉพาะในย่านที่พวกเราไปจอดรถกัน บางที่แสงไฟยังมีไม่พอ ความรู้สึกตรงนี้   

ท าให้ด้อยค่าความเป็นเมืองท่องเที่ยวลงเยอะ ผมขอความกรุณาฝากพวกเราด้วย อีกเรื่องหนึ่งอาจจะ

เป็นส่วนของนครหรือส่วนรวมของภาพจังหวัดก็ต้องฝากท่านเหมือนกัน สิ่งที่เราก าลังจะเดินอีกอย่าง

หนึ่งคือ จะรื้อฟื้นอุตสาหกรรมกลับมา  ตลอดเวลาปีกว่าที่ผมอยู่  ผมได้คุยกับ ปตท. คุยกับ

ภาคอุตสาหกรรมแล้ว เซรามิกของเรายังมีอนาคตครับ แต่ต้นทุนเราสูง เราพยายามจะลดต้นทุนด้วย

การเปลี่ยนใชพ้ลังงาน LPG มาเป็น CNG ซึ่ง ปตท. พร้อมจะลงทุนและก็คุยในรายละเอียดแล้ว ในอนาคต

การน า CNG มาใช้ในบ้านเรา จะมีค่าความเย็นที่เกิดขึน้มาจากการคลายก๊าซ จากของเหลวเป็นก๊าซ    

ซึ่งสูงมากปล่อยทิง้ไปโดยเปล่าประโยชน์  ผมก็ได้คุยกับ ปตท. ว่า ผมอยากให้ล าปางเป็น ผมใช้ค าว่า

ตลาดไทยแห่งภาคเหนือ เป็นไปได้ไหมที่เราจะท าโกดังสินค้าเกษตร เอาความเย็นที่ไม่ต้องใช้แอร์ เลยใช้

คอมเพรสเซอร์มาท าเลย แต่จะน าความเย็นจากการถ่ายแก๊สของ ปตท. มาท าห้องเย็น มีอาหาร ผัก 

ราคาแพงก็ขายไปเลย ราคาถูกก็เก็บในห้องเย็นก่อน สินค้าทะเลต่าง ๆ สามารถกระจายสินค้าได้จาก

นครล าปางของเรา เป็นไปได้ไหม ผมก็ตั้งข้อสังเกตแล้วให้ ปตท. ไปคิด เพราะอย่างไร ปตท. ก็ต้องอยู่

กับเรา ในพื้นที่ของเรา ผมมองไกลไปกว่านั้นถ้าความเย็นลบเจ็ดสิบลบแปดสิบ เรามาท าลานสเก็ต

น้ าแข็งได้ไหม อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหง่หนึ่ง แห่งเดียวในประเทศไทยในเขตภาคเหนือที่เด็กในภาคเหนือ

อาจจะมาเล่นสเก็ตน้ าแข็งได้ ถ้าท าได้ เพราะว่าต้นทุนเป็น by products การลงทุนของ ปตท. แล้วถ้า

ถามว่าตัวอย่าง มีอยู่แล้วที่ระยอง ปตท. ท าโดมที่ปลูกพืช เมืองหนาวทั้งหมด ทิวลิป สตรอว์เบอร์รี่ 
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อะไรอยู่ในโดมเมอืงหนาวที่ระยอง ผมก็ขอ ปตท. ว่าท าได้ไหมถ้าจะมาท าที่ล าปางของเรา นอกจากนี้ผม

ก็เห็นที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นที่เขาท าโดมสกีเล่นได้ทั้งปี หน้าร้อนอุณหภูมิร้อนขนาดไหน เขาก็เล่นสกีได้ เพราะ

เขาน า CNG มาท า ผมก็บอกว่าท าที่ล าปางให้ผมได้ไหม เพราะอย่างไรก็ตาม ปตท. ท่อน้ ามันมาจบ      

ที่สบปราบ ลาน ปตท. ที่ถ่ายแก๊สยังอยู่ที่ตัวเมืองเราอยู่ แต่ ปตท. จะขยับไปแถวบ้านกล้วย แถวริมทาง

รถไฟแถวนั้น ซึ่งในอนาคตก็มีโอกาสที่จะพัฒนาท าอะไรอีกหลายอย่าง ผมก็คุยกับปตท. ไปแล้ว ก็ฝาก

กับเราด้วย ถ้ามีโอกาสช่วยกันผลักดัน ช่วยกันดูแล ช่วยกันพูดคุยให้พวกเราได้ท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์

กับคนในพื้นที่ของเรา อีกเรื่องหนึ่งจะกราบเรียนว่า ระบบราชการบริหารแผ่นดินในช่วงปีที่ผ่านมา

เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเทศบาลนครก็ยกเกรด ยกระดับสูงขึ้นไปอีก แต่ก่อนการของบประมาณแผ่นดิน   

ในส่วนของท้องถิ่นตอ้งขอผ่าน สถ. หรอืส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ส่งไปส่วนกลาง ส่งไปทั้งหมด แต่ตั้งแต่

ปีที่ผ่านมาการของบประมาณของท้องถิ่นได้รับการอนุมัติให้ขอตรงได้ ปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอตรงได้ เทศบาลนครขอตรงได้ เทศบาลเมืองขอตรงได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นอ านาจของ

เราเป็นอ านาจของท่านนายกฯ ที่จะเสนอร่างการใช้งบประมาณของเทศบาลโดยผ่านสมาชิกสภา

เทศบาลให้ความเห็นชอบแล้วก็ส่งตรงไปของบส่วนกลางเลย โดยมีทีมงานบริหารที่นี่ไป defend 

งบประมาณ ก็เหมือนผมไป defend ในนามจังหวัด นี่เป็นโอกาสของเราถ้าพวกเราช่วยกันคิดถ้าสมาชิก

ช่วยกันน าความเดือดรอ้นของประชาชนมากล่าวต่อคณะบริหารของเทศบาล แล้วน าตรงนี้ไปต่อยอดเรา

สามารถของบประมาณได้ทุกปีไป โดยไม่ต้องไปรวมยอดเดียวกับจังหวัดอีกต่อไป จังหวัดล าปางเห็นแล้ว

ก็น่าสงสารในเรื่องของงบประมาณ ถามว่าน่าสงสารอย่างไร ล าปางมีประชากรประมาณ 700,000 กว่า

คนงบประมาณพัฒนาจังหวัดมันควรจะตกปีหนึ่ง อย่างน้อยสามถึงสี่ร้อยล้านบาท ผม defend 

งบประมาณให้ล าปางมาสองปี ต่อไปจะเป็นปีที่สาม ปีแรกได้ 199 ปีที่ผ่านมาได้ 188 ปีนี้เหลือ 151     

เราถดถอยลงตลอด เพราะส่วนหนึ่งเกิดจากงบประมาณของรัฐที่ลดลงด้วย แต่ส่วนหนึ่งก็เกิดจาก

ประชากรที่ลดลง พอคูณรายหัวออกมาแล้ว มันก็ลดลงเพราะว่ารายหัวเด็กเกิดใหม่ก็ลดลงจะคูณ

งบประมาณหรือจะท าอะไรก็ลดลงมาตลอด ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันถ้าเราไม่ช่วยกัน ในเขต

เทศบาล ซึ่งเป็นผู้คนที่มีฐานะดีกว่าเขตรอบนอกนะครับ เราช่วยกันพัฒนาช่วยกันให้ประชากร          

ไม่ลดลงช่วยกันให้มคีรึกครืน้ ถ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่า colorful ให้มีสีสัน การท่องเที่ยวดีขึ้น ผมกราบ

เรียนว่าในทางปฏิบัติแล้วจังหวัดพยายามเต็มที่ที่จะดึงการท่องเที่ยวกลับมาให้ได้  ดึงเศรษฐกิจกลับมา   

ให้ได้ก็จะเห็นว่าในช่วงธันวาคมที่ผ่านมา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ถ้าพวกเราดูดี ๆ เศรษฐกิจเรา

กระเตื้องกลับมาพอสมควร รถม้าบางคันเปลี่ยนม้าสามครั้งในหนึ่งวัน แต่พอเมษายนที่ผ่านมาจนถึง   

ทุกวันนี้ไม่มีรถม้าวิ่งเลยความตั้งใจของจังหวัดก็คือพยายามจะให้ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด แล้วก็เดือน

ตุลาคมเราวางแผนการท่องเที่ยวภาคเหนือไว้โดยเฉพาะให้ล าปางเป็น destination ที่เราบอกว่าเป็น 

dream หรือปลายทางฝัน ก็อยากจะให้ตรงนั้นเป็นได้จริง ๆ ส่วนตรงนี้ เอง ก าลังในการช่วย

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาเมืองของเราใหส้ะอาดสะอ้านให้รูส้ึกว่าเดินทางสะดวก มีความปลอดภัย       

มีการประชาสัมพันธ์มากกว่านั้นก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วย ในหลาย ๆ เรื่องที่ผมฝากไว้ก็อาจจะเป็นงานของ



10 

 

 

จังหวัดอาจจะไม่ใช่งานของท่านสมาชิกสภาฯ โดยตรง แต่ผมบอกว่าคนในบ้าน ใครก็เป็นลูกหลานเรา  

ในการพัฒนา โดยเฉพาะถ้าคิดว่าเทศบาลนครล าปางเป็นตรงไหน เราบอกว่าเราก็เป็นพี่รอง หรือเรียก

ได้วา่เป็นลูกสาวคนโตก็ได้ ถ้าคดิว่า อบจ. เป็นพี่ใหญ่ อบจ. เขาดูพื้นที่ข้างนอกส่วนใหญ่ แต่พื้นที่ข้างใน

เขาก็ไม่ได้ดูเท่าไหร่ แต่ในแต่ละจังหวัดก็จะบอกว่าท้องถิ่นที่ ใหญ่ที่สุดก็คือ อบจ. เหมือนเป็นพี่ใหญ่     

แตถ่้าเรยีกว่าเทศบาลนครมันก็เหมือนพี่รองที่ห่างกับพี่ใหญ่ แค่ต่างกันไม่เกินปีเดียวหรือจะบอกว่าเป็น

คนคุมกระเป๋าเงินของกงสีของบ้านด้วย เพราะเป็นลูกสาวคนโต เพราะฉะนั้นเทศบาลนครมีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเมอืงใดใดในประเทศก็ต้องฝากพวกเราด้วยนะครับ จริง ๆ แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยาก     

จะฝากกับพวกเราให้ระลึกก็ขอน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10    

ซึ่งพระราชทานให้ไว้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่เป็นข้อคิดในการท างานของข้าราชการของประชาชน

ทุกระดับ ท่านบอกว่าข้าราชการมีสิ่งส าคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของ

แผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการ

ปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องความเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุถึง

เป้าหมายนั้น ตรงนีก้็อยากจะฝากกับพวกเราดว้ยนะครับว่า ให้น้อมน าพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จ         

พระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่พระราชทานมาให้กับพวกเราทุกคนในฐานะข้าราชการหรือคนที่ปฏิบัติงาน    

ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลประชาชนและส าหรับผมเองในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด  ก็มีความ

มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะท าให้นครล าปางของเราได้มีความยั่งยืนให้มีความรุ่งเรืองเหมือนเมื่อประมาณ 100 

ปีที่แล้ว ที่กรุงเทพมหานครมีอะไร นครล าปางเราก็มีแบบนั้น สนามม้าเราก็มี โปโลเราก็มี สนามบิน  

เราก็มี เราแต่งกายถ้าชนช้ันสูงของนครล าปาง ถ้าเราดูในละครย้อนยุคเมื่อ 100 ปี รัชกาลที่ 5 รัชกาล  

ที่ 6 ผู้หญิงสวมกระโปรงทรงบาน ๆ ใส่หมวกกัน นครล าปางเป็นอย่างนั้นเลยครับ เพราะฉะนั้นความ

ตั้งใจที่อยากจะให้สภาพอย่างนัน้ได้กลับมาให้ลูกลูกหลานหลานเราได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของล าปาง

ของเรา ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้วางรากฐานนครล าปางไว้อย่างยิ่งใหญ่ ผมชื่นชมในหลายเรื่อง  การวาง

ผังตัวเมือง การรักษาอนุรักษ์เมืองเก่าที่ท าไว้อย่างดียิ่ง  การวางรากฐานการศึกษาให้คนล าปาง              

การวางรากฐานทางเศรษฐกิจไว้ให้กับลูกหลานชาวนครล าปางท าไว้อย่างดียิ่งมาถึงรุ่นของเรา เกรดเรา

ตกไปนิดหนึ่ง เราพยายามจะทวงเกรดนั้นกลับคืนมา เรายังไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะเป็นจังหวัด ช้ันน า  

แต่ขอให้เป็นจังหวัดเมืองรองอันดับหนึ่งของเมืองรองให้กลับมาตรงนั้น เพื่อความสุขของประชาชนนคร

ล าปางทุกคน ให้สมกับค าว่า ล าปางนครแห่งความสุข เพราะฉะนั้นก็คงจะพอหอมปากหอมคอและ   

คงได้เวลาที่จะกราบเรียนกับพวกเราว่า วันนี้พวกเราทุกคนก็มีหน้าที่ในการเลือกประธาน ก าหนดสมัย

ประชุม ก าหนดทีมงานที่จะต้องท างานเป็นฝ่ายเลขาหรืออะไรก็ตามในการประชุมนี้  แล้วก็ฝากไว้ว่า

ตลอดอายุของสภาก็หวังว่าพวกเราทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ จะท าหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางอย่าง

ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครของพวกเรา ขอบพระคุณครับ 
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นายชาตรี  สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว (ปลัดเทศบาลนครล าปาง) 

กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้มีเกียรติ   

ทุกท่าน ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางครั้งแรกในวันนี้ กระผมได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางตามที่ กกต. รับรองแล้ว ปรากฏว่า มาครบทั้ง  24 ท่าน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม

แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 7 “...ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น

ช่ัวคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็น

ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว...เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมน าสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน

ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น”  

ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติแล้วปรากฏว่า นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2490 อายุ 74 ปี เป็นผู้มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุม ดังนั้น      

ขอเรียนเชญิ นายจรูญ  เตงิจันต๊ะ ขึน้ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว และน าสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง กล่าวค าปฏิญาณตน ขอเรียนเชญิครับ  

 นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ประธานสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว กราบเรียนท่านท้องถิ่น

จังหวัดล าปาง ท่านปลัดอ าเภอเมืองล าปาง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านนายกเทศมนตรี

นครล าปาง และท่านผู้มี เกียรติทุกท่าน กระผม นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลนครล าปางช่ัวคราว ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางครั้งแรก      

ในวันนี ้ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 17 

บัญญัติให้ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ดังนั้น       

จงึขอให้สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่านยืนขึ้น และกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า ดังนี้ 

ค าปฏิญาณตน 

“ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว.......ออกชื่อผู้ปฏิญาณ......) จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนข์องท้องถิ่น” 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ประธานสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ทุกท่านนั่งลงครับ  

(เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม) 
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ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ประธานสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว ตอ่ไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ

ที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มนีะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ประธานสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มนีะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

3.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง

ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการเลือกประธานสภา) 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ประธานสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว ในล าดับต่อไป ระเบียบ

วาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 3.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชิญเลขานุการสภา

เทศบาลช่ัวคราว ชีแ้จงระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องครับ 

นายชาตรี  สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว (ปลัดเทศบาลนคร

ล าปาง) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 20 

“สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก

สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล” มาตรา 24 วรรคสอง “ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนด  

ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และใหท้ี่ประชุมเลือก ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล”

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน 

มีสทิธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง ที่ตนเห็นว่าสมควรใหเ้ป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 

การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน    

มีสทิธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก

ชื่อเหลา่นั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธาน

ที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน

สูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่

ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ใหใ้ช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอ

ชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุม
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เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน...” ข้อ 14 “ในการเลือกประธานสภา

ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ

แต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ทราบครับ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ประธานสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงไป

เมื่อสักครู่ กระผมจงึขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผู้ที่สมควร

เป็นผูด้ ารงต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเรียนเชญิครับ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครล าปางช่ัวคราว กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง        

ขอเสนอ นายนพดล  ผดุงพงษ์ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลนครล าปางครับ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ประธานสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว ขอผู้รับรองครับ นายวันชนะ  

สุวรรณเนตร และ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ

รายชื่อผู้เห็นสมควรเป็นประธานสภาเทศบาลนครล าปางอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอรายชื่ออีก    

ในกรณีที่มีผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาเทศบาลนครล าปางเพียงหนึ่งท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 14 “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  

รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือวา่ผูน้ั้นได้รับเลือก” ดังนั้น เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอรายชื่ออีก ก็ถือว่า

ที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง มีมติให้ นายนพดล  ผดุงพงษ์ เป็นประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

และเมื่อสภาเทศบาลได้เลือกประธานสภาเทศบาลนครล าปางแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฯ ข้อ 9 ก าหนดให้กรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการ

ประชุมสภาครั้งแรก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกแล้วเสร็จ และให้

ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสภาต่อไป ดังนั้น กระผมขอพักการ

ประชุมสภาฯ 30 นาที เพื่อเสนอรายชื่อใหผู้ว้่าราชการจังหวัดล าปางลงนามแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล

นครล าปาง และก าหนดประชุมตอ่ในเวลา 11.00 น. 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิลือก นายนพดล  ผดุงพงษ์ เป็นประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

พักการประชุม  30  นาที 
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เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

 นายชาตรี  สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว (ปลัดเทศบาลนคร

ล าปาง) ขอเรียนเชญิ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ประธานสภาเทศบาลนครล าปางช่ัวคราว ด าเนนิการประชุมต่อครับ 

 นายจรูญ  เติงจันต๊ะ ประธานสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว เรียน ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ผูท้รงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง

ประธานสภาเทศบาลนครล าปางเรียบร้อยแล้ว กระผมขออนุญาตอ่านค าสั่งจังหวัดล าปาง                 

ที่ 2685/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ดังนี้ 

ค าสั่งจังหวัดล าปาง 

ที ่ 2685 / 2564 

เรื่อง  แตง่ตั้งประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง 

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

ด้วยสภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางครั้งแรก       

เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2564 เลือก นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็น

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                    

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งให้ นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง เป็นประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ทั้งนี ้ตั้งแตว่ันที่ 8  มิถุนายน  2564 เป็นต้นไป 

สัง่ ณ วันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

ณรงคศ์ักดิ์  โอสถธนากร 

(นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร) 

ผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง 

นายชาตรี  สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว (ปลัดเทศบาลนคร

ล าปาง) และในล าดับต่อไป กระผมขอเรียนเชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม

สภาเทศบาลนครล าปาง และด าเนนิการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ครั้งแรก ตามระเบียบวาระการ

ประชุมตอ่ไป ขอกราบเรียนเชญิครับ  
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3.2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง

ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการเลือกรองประธานสภา) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ท่านนายกเทศมนตรีนครล าปาง และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 

กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่านที่ให้เกียรติเลือกกระผมเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลนครล าปาง กระผมขอยืนยันว่า จะท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลฯ ตาม

อ านาจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม รวมถึง การบริหารองค์กรสภาของเทศบาลนคร

ล าปาง เพื่อก้าวสู่ความเป็นสภาต้นแบบการน าองค์กรสภาในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตาม

นโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมถึงความ

เจริญก้าวหน้าของนครล าปางตอ่ไป ในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอเชญิเลขานุการสภาเทศบาล ช่ัวคราว ชีแ้จงระเบียบปฏิบัติและขอ้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

นายชาตรี  สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว (ปลัดเทศบาลนคร

ล าปาง) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 20 

“สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก

สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล” และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 “เมื่อมีประธานสภา

ท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น...”  ข้อ 12 “วิธีเลือก

รองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนดใหส้ภาท้องถิ่นใด มีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรอง

ประธานท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะ

ครบตามจ านวนที่พึงมี” (ส าหรับเทศบาลนครล าปางเลือกรองประธานสภาได้ 1 คน) ข้อ 14 “ในการ

เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อ       

ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” จึงเรียนมาเพื่อให้ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง กระผมจึงขอให้ที่ประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่สมควรเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล

นครล าปาง เรียนเชญิครับ เชญิ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

 นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล

นครล าปางและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเสนอ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เป็น รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ นายเสริมเกียรติ  

ชูวัฒนกูล และนางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ

รายชื่อผู้เห็นสมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลนครล าปางอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

เสนอเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลนครล าปางเพียง

หนึ่งคน คือ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 14 “ในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผูส้มควรได้รับการ

แตง่ตัง้เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือวา่ผูน้ั้นได้รับเลือก” ดังนัน้ เมื่อไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอรายชื่อ

อีก ก็ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง มีมติให้ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เป็นรองประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง และกระผมจะได้ท าหนังสอืรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง เพื่อลงนามค าสั่ง

แตง่ตัง้รองประธานเทศบาลนครล าปางตอ่ไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เป็นรองประธานสภาเทศบาล

นครล าปาง 

3.3 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง (เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง

ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการเลือกเลขานุการสภา) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.3 

การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ชี้แจงระเบียบ

ปฏิบัติและขอ้กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ  

นายชาตรี  สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว (ปลัดเทศบาลนคร

ล าปาง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 13 “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น

ช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง” ข้อ 14 “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ

เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า    

ผูน้ั้นได้รับเลือก” ข้อ 18 “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้

ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ตอ่สภาท้องถิ่น” จงึเรียนมาเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง กระผมจึงขอให้ที่ประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียนเชญิครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 



17 

 

 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เป็น เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ นายสมบูรณ์  

คุรุภากรณ์ และนายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ

รายชื่อผู้สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ

เป็นอย่างอื่น ก็ถือวา่ที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง มีมติให้ นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เป็นเลขานุการ

สภาเทศบาลนครล าปาง และเมื่อสภาเทศบาลได้มีมติเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางแล้ว ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 13 ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราว

พ้นจากต าแหน่ง จงึขอเชิญ นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ ได้ปฏิบัติหนา้ทีเ่ลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางต่อไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ เลือก นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง   

ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  

 3.4 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย

สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 3.4 การก าหนดสมัยประชุม

สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก เชิญ 

เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงรายละเอียดใหส้มาชิกสภาฯ ได้รับทราบครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภา

ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความ

ไว้วางใจ และเลือกผมขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ ก่อนที่ท่านประธานสภาฯ จะได้ปรึกษาหารือ  

ในวาระนี ้เพื่อที่จะก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก กระผมมีข้อกฎหมายและระเบียบเพื่อที่จะเรียนแจ้งต่อที่ประชุมให้ได้รับ

ทราบ เพื่อประกอบดุลยพินิจในการปรึกษาหารือในระเบียบวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 24 วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม

สามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด...” และวรรคสี่ “...สมัย

ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหม้ีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาต

จากผู้ว่าราชการจังหวัด” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 “เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว     

ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
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ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้... (2) ส าหรับเทศบาล ใหส้ภาเทศบาลก าหนดว่า 

การประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้

ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน…” และในวรรค

สอง “...การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นก าหนด” ส าหรับเทศบาลก าหนดใหป้ีหนึ่งมสีมัยประชุมสี่สมัย จึงน าเรียนในที่ประชุมให้ทราบ

เป็นแนวทางในการพิจารณาต่อไป  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง

ต่อสมาชิกสภาฯ นะครับ ในวันนีส้ภาเทศบาลนครล าปางจะก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก สมัยที่ 2 

สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใด และมีก าหนดกี่วัน เชิญสมาชิก

สภาเทศบาลได้เสนอสมัยประชุมสามัญสมัยแรก เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มตน้ตั้งแตว่ันที ่14 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ นายกรณฐพรครองภพ  

สท้านไตรภพ และนายสุพจน์  มูลบ้านดง เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็น

อย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  

มีก าหนด 30 วัน เริ่มตน้ตั้งแตว่ันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ต่อไปเป็นการก าหนดสมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 เชญิเสนอครับ เชญิ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ประจ าปี 2564  มีก าหนด 30 วัน เริ่มตน้ตั้งแตว่ันที ่2 – 31 สิงหาคม 2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณรัญจวน  ค าพิชัย เสนอสมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  2 – 31 สิงหาคม 2564   

ขอผูร้ับรองครับ นายสามารถ  พุธทา และนางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ 

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มผีูใ้ดเสนออย่างอื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมฯ 

มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน 

เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2564 ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

2564 เชิญครับ เชิญ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 
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นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มตน้ตั้งแต่วันที ่15 กันยายน ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายบุญทรง  ชุ่มแสง เสนอสมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 14 

ตุลาคม 2564 ขอผู้รับรองครับ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ และนายจรูญ  เติงจันต๊ะ เป็นผู้รับรอง 

ถูกต้องนะครับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ผมจะ

ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 

มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ต่อไปเป็นการก าหนดสมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 เชิญเสนอครับ เชญิ นางสาวพัชร ีลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ  ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา 

เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตว่ันที ่1 – 30 ธันวาคม 2564 

ขอผูร้ับรองครับ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล และนายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ เป็นผู้รับรอง 

ถูกต้องนะครับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ผมจะ

ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 

มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 ต่อไปเป็นการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ผมจะขอหารอืกับท่านสมาชิกฯ เชญิครับ เชญิ นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสุพจน ์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง เสนอสมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565       

มกี าหนด 30 วัน ขอผู้รับรองครับ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ และนายวันชนะ  สุวรรณเนตร เป็นผู้รับรอง 

ถูกต้องนะครับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ถือว่า

ที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 ตั้งแต่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีก าหนด 30 วัน เป็นอันว่าที่ประชุมฯ มีมติเกี่ยวกับการประชุม

สมัยสามัญ ประจ าปี 2564 สมัยแรก, สมัยที่ 2, สมัยที ่3, สมัยที่ 4 โดยแต่ละสมัยนั้น มีก าหนดเวลาเป็นดังนี ้คือ 
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-  ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแต ่วันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  

-  ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 มีก าหนด  30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแต ่วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2564   

-  ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 มีก าหนด  30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแต ่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564   

-  ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 มีก าหนด  30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแต ่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564   

และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และก าหนดวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก ดังนี้ 

-  ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแต ่วันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  

-  ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 มีก าหนด  30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแต ่วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2564   

-  ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 มีก าหนด  30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแต ่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564   

-  ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแต ่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 

-  ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน 

เริ่มตน้ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปนะครับ ระเบียบวาระที่ 4 

เรื่อง อื่น ๆ ในระเบียบวาระนี้ กระผมจะขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบฯ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภา

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ปรึกษาหารือในวาระนี้ เพื่อคัดเลือกสมาชิก
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สภาเทศบาลนครล าปาง ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของเทศบาลนครล าปาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ผมมีข้อกฎหมายและระเบียบเพื่อที่จะ

เรียนแจ้งต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา  32 “สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภา

เทศบาล…” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 (1) “คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย 

สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน...” ข้อ 104 “คณะกรรมการสภา

ท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว

รายงานต่อสภาท้องถิ่น...” ข้อ  105 “ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ 

ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

...” ข้อ  107 “ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี       

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุม

มีมติเป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่

ของสภาเทศบาลนครล าปาง และเป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมายที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไป   

เมื่อสักครู่  โดยสภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญ         

ของเทศบาล เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แต่ทั้งนี้จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน

เจ็ดคน กระผมจะขอหารือกับสมาชิกสภาฯ ว่า จะตั้งคณะกรรมการสามัญชุดนี้ จ านวนกี่คน เชิญ  

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉันขอ

เสนอจ านวนคณะกรรมการสามัญประจ าสภา เพื่อตรวจรายงานการประชุมฯ จ านวน 5 คน  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

เสนอจ านวนคณะกรรมการสามัญประจ าสภา จ านวน 5 คน ขอผู้รับรองครับ มีนายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

และนายจรูญ  เติงจันต๊ะ เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น

หรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครล าปางมีมติให้เลือกสมาชิกสภาฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการ

สามัญของสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อตรวจรายงานการประชุมฯ จ านวน 5 คน ต่อไป ขอเชิญสมาชิก
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สภาฯ เสนอชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภา เพื่อตรวจรายงานการ

ประชุมฯ คนที่ 1 เชญิครับ เชญิ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กระผมขอเสนอ           

นางรัญจวน  ค าพิชัย เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภา เพื่อตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 1  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรอง  นายสมบูรณ์  

คุรุภากรณ์ และนายสามารถ  พุทธา เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็น

บุคคลอื่นหรอืไม่ เมื่อไม่ม ีถือวา่ที่ประชุมมมีตใิห้ นางรัญจวน  ค าพิชัย เป็นคณะกรรมการสามัญประจ า

สภา เพื่อตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 1 ต่อไป เสนอ คนที่ 2 เชิญครับ เชิญ นายกรณฐพรครองภพ  

สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

กระผมขอเสนอ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภา เพื่อตรวจรายงานการ

ประชุมฯ คนที่ 2  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

และนางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็น

บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภา 

เพื่อตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 2 ต่อไป เสนอ คนที่ 3 เชิญเสนอครับ เชญิ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผมขอเสนอ นายบุญทรง  

ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภา เพื่อตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 3  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ นางสาวอมลยา  

เจนตวนิชย์ และนายวันชนะ  สุวรรณเนตร เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ

เป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายบุญทรง  ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสามัญประจ า

สภา เพื่อตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 3 ต่อไป เสนอ คนที่ 4 เชญิครับ เชญิ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผมขอเสนอ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภา เพื่อตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 4  
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผูร้ับรองครับ นายกรณฐพรครองภพ  

สท้านไตรภพ และนายสุพจน์  มูลบ้านดง เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ

เป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เป็นคณะกรรมการสามัญ

ประจ าสภา เพื่อตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 4 ต่อไป เสนอ คนที่ 5 เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางขอเสนอ นางสาวสรัญญา  

เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภา เพื่อตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 5  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ นายสามารถ  

พุทธา และนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เป็นผู้รับรอง ถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็น

บุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการสามัญ

ประจ าสภา เพื่อตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ 5 สรุปว่า ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปางเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 5 คน เพื่อท าหน้าที่ตรวจรายงาน

การประชุมสภาฯ ดังนี้ 

  1. นางรัญจวน  ค าพิชัย 

  2. นายจรูญ  เติงจันตะ๊ 

3. นายบุญทรง   ชุ่มแสง 

4. นายวิบูลย์    ฐานสิรากูล 

5. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 5 คน เป็น

คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อท าหนา้ที่ตรวจรายงานการประชุมสภา ดังนี้ 

  1. นางรัญจวน  ค าพิชัย 

  2. นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

3. นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

4. นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

5. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้เลือกคณะกรรมการสามัญเพื่อปฏิบัติหน้าที่
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เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ตามระเบียบในการประชุมครั้งแรก เพื่อเลือกประธาน

คณะฯ และเลขานุการคณะฯ ให้เลขานุการสภาเป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการฯ ฉะนั้น หลังปิดการ

ประชุมสภาในวันนี้ ขออนุญาตนัดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 5 ท่าน ร่วมประชุมที่ห้อง

สมาชิกสภา เวลา 12.10 น. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกท่านใด

จะเสนอเรื่องอื่น ๆ อกีหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้า

ร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

 

(ลงช่ือ) ....................................................................... 

(นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

(ลงช่ือ)..................................................................... 

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 

หมายเหตุ ทีป่ระชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ครั้งแรก วันที่  

8 มิถุนายน 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มถิุนายน 2564 

 

 


