
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายสุพจน ์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 17. นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายณัฐกิตติ ์ 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 

 25. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายนิมิตร จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 5. นายจ าเนยีร  ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 6. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 7. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 8. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายชาตร ี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาล 

 3. นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

 4. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 5. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 6. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 7. นายจ ารัส ชุมแก้ว หัวหนา้ฝา่ยบริการสาธารณสุข 

    แทน ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 8. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 9. นางสุพัตรา จันทร์ศรี พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 

   แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

 10. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 11. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศกึษา 

 12. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศกึษาฯ 

 13. นายมนัสพี เดชะ นายช่างเขียนแบบอาวุโส 

   รก.ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 14. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมกิจการขนส่ง 

 15. นางสาววิไล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

 16. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยกิจการสภา 

 17. นางชุติมา อินใจ หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 
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 18. นายบุรินทร์ ค าไว หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

 19. นายวรดล หวานแหลม นิตกิรช านาญการพิเศษ 

  20. นางพัชนิดา สุวรรณจักร์ นักวิชาการคลังช านาญการ 

 21. นางวิจติรา เตียวตระกูล นักวิชาการคลังช านาญการ 

 22. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 23. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 24. นายอ านาจ ดวงใย เทศกิจ 

 25. นายศริิมงคล พรหมมูล เทศกิจ 

 26. นายสมหมาย ปกติ เทศกิจ 

 27. นายวรพงษ์ มาลัย ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 28. นายมนัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 29. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

 30. นางสาวสลิล อรุณศักดิ์ คนงานประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

 1. นายปรัว บุรีณ ์ สื่อมวลชน 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      

ท่านผู้บริหาร ท่านข้าราชการ พนักงานเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ การประชุมวันนี้เป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 กระผมนายยุทธนา  

ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจนับสมาชิกสภาฯ ที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้

แล้ว มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมจ านวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุม ก่อนที่จะได้เริ่มการประชุม เพื่อความ

เป็นสิรมิงคลขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนพดล  ผดุงพงษ์ ได้เป็นประธาน

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  กราบเรียนเชญิครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง           

ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเชญิเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านหนังสือจากเทศบาลนครล าปางครับ 
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 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตอ่านหนังสือจากเทศบาลนครล าปาง กรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 

หนังสือ 

ที่ ลป 52001/3873            ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

              ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

27  สิงหาคม  2564 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  หนังสอืสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/66 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  2 

ประจ าปี  2564 ในวันจันทร์ที่  30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 และขอ้ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รอง

นายกเทศมนตรีฯ ที่รับผดิชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภา

เทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

          นิมิตร  จวิะสันตกิาร    

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เลขานุการสภาฯ ได้อ่านหนังสือจาก

เทศบาลนครล าปางให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว บัดนี ้ถึงเวลาตามที่นัดหมายแล้ว และสมาชิกครบ

เป็นองค์ประชุมแลว้ กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเปิดการประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครล าปาง 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

นครล าปาง ประจ าปี พ.ศ. 2564 จากส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0107/ว 3576 ลง

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 และรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครล าปาง 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้รับ

หรือไม่ครับ ได้รับหนังสือทุกท่านนะครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ถือว่าทุกท่าน

รับทราบแล้วนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ประจ าปี 2564 วันจันทร์ท่ี 16 สิงหาคม 2564 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบ วาระที่ 2 ข้อ 2.1 เรื่อง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันจันทร์

ที่ 16 สิงหาคม 2564 นั้น ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาฯ คราวต่อไป เนื่องจาก

ยังไม่เรียบร้อยนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม  

- ไม่ม ี– 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตัง้ขึ้นพจิารณาเสร็จแล้ว ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบก่อนครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ตาม

มติที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

สภาเทศบาลนครล าปางได้ตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง และก่อนที่

คณะกรรมการแปรญัตติจะได้แถลงรายงานต่อที่ประชุม กระผมขอแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 50 “เมื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุ

ว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ

เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน

ค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง

ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีตอ้งพิจารณาเป็นการดว่น” และในวรรคสอง “ให้คณะกรรมการแปร

ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย ต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงาน

นั้น” เมื่อที่ประชุมเข้าใจในระเบียบแล้ว ผมขอน าเรียนต่อท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ

เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงรายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ 

 4.1 เรื่อง รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 เรื่อง 

รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง เชญิ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ              

ทีเ่คารพ กระผม รอ้ยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง 
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ขออ่านรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญตัติ 

ร่างเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

****************************** 

ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย 

รวมทั้งสิ้น 739,830,000 บาท ซึ่งสภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัย

ที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันจันทรท์ี่ 16 สิงหาคม 2564 โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 4 วัน 

คอื วันที่ 18 , 19 , 20 และ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปร

ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 2 วัน คือ วันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง นั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พจิารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงมีรายงานและบันทึกความเห็น 

ดังนี้ 

 ในระหว่างวันท่ี 18 – 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้

ปฏิบัติหน้าที่รอรับค าเสนอขอแปรญัตติฯ และได้ร่วมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ โดยละเอียด และในวันที่ 20 

สิงหาคม 2564 ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางมายื่นเสนอค าแปรญัตติฯ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ได้รับไว้ จ านวน 13 ข้อ ได้แก่ 

1. นายณฐักิตติ ์ บรรจงจิตต์  ยื่นเสนอค าแปรญัตตฯิ จ านวน  4  ข้อ    

2. นายภัทร   โลหติกาญจน ์  ยื่นเสนอค าแปรญัตตฯิ จ านวน  3  ข้อ 

3. นางสาวมทีรา  สัทธาธิก ยื่นเสนอค าแปรญัตตฯิ จ านวน  6  ข้อ  

ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณา

รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้เชิญนายกเทศมนตรีนครล าปางหรือ

ผู้แทนมาให้รายละเอียดตามหนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/59 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564     

ซึ่งนายกฯ ได้มีหนังสือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้อ านวยการส านัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็น    

ผู้ชี้แจงตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 52001/3797 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ในการประชุม

ดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยละเอียด และมีมติ ดังนี้ 

- ส่วนท่ี 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม  

  - ส่วนท่ี 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
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     บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

รายงานประมาณการรายรับ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ รายงานประมาณการรายจ่าย ไม่มีการ

แกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

          รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย    
- แผนงานงบกลาง   ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป   ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม ยกเว้น 

กรณีที่มีผู้เสนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 2 ข้อ  

ให้ไปพิจารณาในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 

- แผนงานการศึกษา    ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม ยกเว้น 

กรณีที่มีผู้เสนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 4 ข้อ  

ให้ไปพิจารณาในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

- แผนงานสาธารณสุข    ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์   ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม ยกเว้น 

กรณีที่มีผู้ เสนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 1 ข้อ ให้ไป

พิจารณาในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

- แผนงานเคหะและชุมชน   ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม ยกเว้น 

กรณีที่มีผู้เสนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 1 ข้อ  

ให้ไปพิจารณาในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

- แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม ยกเว้น 

กรณีที่มีผู้ เสนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 4 ข้อ ให้ไป

พิจารณาในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม ยกเว้น 

กรณีที่มีผู้เสนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 1 ข้อ  

ให้ไปพิจารณาในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

- แผนงานการพาณิชย์         ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม  

- ส่วนท่ี 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

- สถานธนานุบาล    ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 

- สถานีขนส่งผู้โดยสาร   ไม่มีการแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 

ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณา

ค าแปรญัตติฯ จ านวน 13 ข้อ โดยมีหนังสือเชิญสมาชิกสภาที่เสนอค าแปรญัตติฯ มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและเข้า
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รับฟังการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามหนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/60, 61, 

62 ลงวนัที่ 21 สิงหาคม 2564 และได้แจ้งนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางตามหนังสือสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/ 63, ว64 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ซึ่งนายกฯ ได้มีหนังสือมอบหมายให้รองนายกฯ 

(นายกติติ จิวะสันติการ) เป็นผู้ช้ีแจงและรับฟังการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามหนังสือเทศบาลนคร

ล าปาง ที่ ลป 52001/3814 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจารณาค าแปรญัตติฯ สรุป

ดังนี้ 

1. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการก่อสร้างบ่อฝัง

กลบมูลฝอย) 

หน้าท่ี 2 – 325 ขอลดรายจ่าย  ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย จ านวน  

3,500,000 บาท  

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 

โดยนายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

2. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง (ล่องสะเปา)) 

ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ 

 หน้าท่ี 2 – 352 ข้อความเดิม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) จ านวนเงิน 

3,000,000 บาท ข้อความใหม่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) จ านวนเงิน 1,000,000 บาท   

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 

โดยนายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

3. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองล าปาง)) 
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ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ 

หน้าท่ี 2 – 353 ข้อความเดิม โครงการจัดงานประ เพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองล าปาง) จ านวน 

2,500,000 บาท ข้อความใหม่ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองล าปาง) จ านวน 1,000,000 บาท  

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 

โดยนายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

4. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการจัดงานเฉลิม

ฉลองเทศกาลปีใหม่นครล าปาง) 

ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการ

วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   

หน้าท่ี 2 – 357 ข้อความเดิม โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครล าปาง จ านวน 

3,000,000 บาท ข้อความใหม่ โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครล าปาง จ านวน 1,500,000 บาท  

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 

โดยนายณัฐกติติ์ บรรจงจิตต์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

5. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (พิธีเปิดอาคาร

พิพิธภัณฑ์การเรยีนรู้เมืองล าปาง) 

หน้าท่ี 2 – 268 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ งบด าเนินงาน  

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีเปิดอาคาร

พิพธิภัณฑ์การเรยีนรูเ้มืองล าปาง (มิวเซยีมล าปาง) จ านวน 800,000 บาท 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 
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  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 

โดยนายภัทร  โลหิตกาญจน์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

6. พิจารณาค าขอแปรญัตติฯ ของนายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการ

ส่งเสรมิพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านกีฬา) 

ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ งบด าเนินงาน คา่ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

หน้าท่ี 2 – 346 ข้อความเดิม โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านกีฬา จ านวน 4,000,000 บาท 

ข้อความใหม ่โครงการส่งเสรมิพัฒนาทักษะและองคค์วามรูด้้านกฬีา จ านวน 2,000,000 บาท   

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 

โดยนายภัทร  โลหิตกาญจน์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

7. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการปรับปรุง

ทางเท้าถนนมนตร ีตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ถึงถนนฉัตรไชย) 

หน้าท่ี 2 – 371 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน     

คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนมนตรี ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ถึง

ถนนฉัตรไชย จ านวน  2,750,000 บาท  

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 

โดยนายภัทร  โลหิตกาญจน์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

8. ค าขอแปรญัตติฯ  ของนางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (รายการระบบการ

ส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Survey) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน) 

ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ        

งบลงทุน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
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หน้าท่ี 2 – 228 ข้อความเดิม ระบบการส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Survey) เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน จ านวน 500,000 บาท  ข้อความใหม่ ระบบการส ารวจทางอิ เล็กทรอนิกส์  (E-Survey) เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 200,000 บาท  
มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 

โดยนางสาวมทีรา สัทธาธิก ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

9. ค าขอแปรญัตติฯ ของนางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (รายการแอพพลิเคชั่น

เพื่อการบริการประชาชน) 

ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ        

งบลงทุน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

 หน้าท่ี 2 – 228 ข้อความเดมิ แอพพลิเคช่ันเพื่อการบรกิารประชาชน จ านวน 500,000 บาท ข้อความใหม่ 

แอพพลิเคช่ันเพื่อการบริการประชาชน จ านวน 300,000 บาท  

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 

                                 โดยนางสาวมทีรา สัทธาธิก ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

10. ค าขอแปรญัตติฯ ของนางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพผู้เรยีนและการจัดการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการเรยีนรู้ท่ีหลากหลาย) 

ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

งบด าเนินงาน คา่ใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

 หน้าที่ 2 – 255 ข้อความเดิม โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการจัดการเรียนการ

สอนด้วยกระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลาย จ านวน 4,000,000 บาท ข้อความใหม่ โครงการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพผู้เรยีนและการจัดการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย จ านวน 1,000,000 บาท  

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 
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                                 โดยนางสาวมทีรา สัทธาธิก ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

11. พิจารณาค าขอแปรญัตติฯ ของนางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการ

เพิ่มประสทิธภิาพการท างานของเจ้าหน้าท่ี พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา)  

ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

งบด าเนินงาน คา่ใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

หน้าท่ี 2 – 256 ข้อความเดิม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ พนักงานครูและ

บุคลากร ทางการศึกษา จ านวน 3,000,000 บาท  ข้อความใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ

เจา้หน้าที่ พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา จ านวน 1,500,000 บาท  

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 

                                 โดยนางสาวมทีรา สัทธาธิก ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

12. พิจารณาค าขอแปรญัตติฯ ของนางสาวมทรีา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการ

ส่งเสรมิพัฒนาการเรยีนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรยีนรู้เมืองล าปาง) 

ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานศึกษา ไม่ก าหนดระดับ งบด าเนินงาน 

คา่ใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

หน้าท่ี 2 – 269 ข้อความเดิม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรูเ้มืองล าปาง (มิวเซยีมล าปาง) จ านวน 1,000,000 บาท ข้อความใหม่ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้

และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรูเ้มืองล าปาง (มิวเซยีมล าปาง) จ านวน 800,000 บาท  

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 

                                 โดยนางสาวมทีรา สัทธาธิก ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

13. ค าขอแปรญัตติฯ ของนางสาวมทรีา  สัทธาธกิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง) 

ขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
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สงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ 

หน้าท่ี 2 – 306 ข้อความเดมิ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ เกี่ยวข้อง  จ านวน 600,000 บาท 

ข้อความใหม ่โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 450,000 บาท  

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน  6  เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน  –  เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน  1  คน 

                                 โดยนางสาวมทีรา สัทธาธิก ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาค าแปรญัตติฯ ครบทั้ง 13 ข้อแล้ว จึงมีมติให้เสนอร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด

ล าปาง ตามร่างเดิม รวมทั้ง มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น ตลอดจนการสงวนค าแปร

ญัตติฯ ของนายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ นายภัทร โลหิตกาญจน์ และนางสาวมทีรา สัทธาธิก แล้วยื่นต่อประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางและน าเสนอ

ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป 

  

   ลงชื่อ รอ้ยเอก       ศักดิ์ชัย  หงษใ์จส ี       ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

(ศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ลงชื่อ   กรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ กรรมการ ลงชื่อ       บุญทรง    ชุ่มแสง กรรมการ               

      (นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ)    (นายบุญทรง    ชุ่มแสง) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง              สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ลงชื่อ    สรัญญา  เจนวานิชกุล      กรรมการ  ลงชื่อ   วันชนะ  สุวรรณเนตร กรรมการ    

      (นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล)           (นายวันชนะ  สุวรรณเนตร) 

       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง        สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ลงชื่อ    วิบลูย ์ ฐานสิรากูล      กรรมการ   ลงชื่อ     รัญจวน  ค าพิชัย       กรรมการและเลขาฯ 

          (นายวิบลูย ์ ฐานสิรากูล)                    (นางรัญจวน  ค าพิชัย) 

     สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
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           นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ประชุมรับทราบตามที่คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ นะครับ  

ที่ประชุม    รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

             4.2 ญัตติ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ( วาระที่ 2 ) 

   นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 ญัตติ 

เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง ( วาระที ่2 ) ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 เป็นระเบียบวาระที่สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางจะได้พิจารณา

ญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอ

เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยในวาระที่ 2 ของการพิจารณาร่างงบประมาณนั้น เป็นการแปรญัตติ ซึ่ง

เกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ มีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ส าหรับการพิจารณา คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 51 “ในการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข

เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น” วรรคสอง “ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็น

ด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ

เปลี่ยนแปลงมตินั ้นอีก” นี ่คือระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ที ่ผมขอน าเรียนที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการ

พิจารณาในวาระที่ 2 การแปรญัตติร่างงบประมาณนี้ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ท่านเลขานุการได้ชี้แจงระเบียบ

ไปแล้ว ในข้อ 4.2 เราจะเรียงล าดับเฉพาะข้อที่มกีารแปรญัตตินะครับ ล าดับต่อไป 

4.2.1 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้ งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป         

งานวางแผนสถิติและวชิาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์ 
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หน้าที่ 2 – 228 ข้อความเดิม ระบบการส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Survey) เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงาน จ านวน 500,000 บาท ข้อความใหม่ ระบบการส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Survey) เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 200,000 บาท 

 มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.1 เชิญ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

 นางสาวมทรีา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง     

ในหัวข้อ ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจา่ย ระบบการส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Survey) เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงาน เหลือ 200,000 บาทนั้น ดิฉันมีค าถามและเห็นว่า การท าระบบ (E-Survey) เราใช้แพลตฟอร์ม

อะไรคะ และจ้างเขียน หรือเขียนเองคะ ถ้าเรามีแพลตฟอร์มที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น google form เราเคย

ท าการทดลองกรอกแบบสอบถามผ่านช่องทางนี้หรอืยังคะ ผลออกมาเป็นอย่างไรบ้าง เคยทดลองแบบไม่มี

ค่าใช้จ่ายหรือยัง และการส ารวจที่เราต้องการเป็นการส ารวจแบบไหน แบบ Big Data เพื่อท าฐานข้อมูล 

หรือจะส ารวจแบบความพึงพอใจ หรือสอบถามแบบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยค่ะ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ความ

พร้อมของคนในเขตเทศบาลเรา มคีวามพรอ้มมากพอหรอืยัง จะเห็นว่าการส ารวจทางอินเตอร์เน็ต โดยส่วน

ใหญ่จะไม่มีใครมาตอบ และคนที่มาตอบอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เล่นอินเตอร์เน็ต กลุ่มที่ไม่ได้

เล่นอินเตอร์เน็ตก็จะไม่ได้เข้ามาตอบ และมองเห็นว่า เช่น การส ารวจความพึงพอใจของเทศบาล คนที่   

พึงพอใจเขาก็จะไม่เข้ามาตอบ แต่คนที่มาตอบเป็นคนที่ไม่พึงพอใจมากกว่า แทนที่เราจะได้คะแนนที่ดี          

ก็กลายเป็นว่ามีค าต าหนิ ค าด่าทอ ติดลบมากกว่าที่จะได้ความพึงพอใจที่ดี ซึ่งมองว่าความพึงพอใจของ

เทศบาลอาจจะดีอยู่แลว้นะคะ เช่น กลุ่มเป้าหมาย ถ้าบางกลุ่มไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต เราจะท าอย่างไร ซึ่งเรา

ก็มีการออกไปส ารวจตลอดเวลาอยู่แล้ว ดังนั้น ถ้าเป็นการส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Survey เป็น

การส ารวจเพียงด้านเดียว คือด้านการเก็บขอ้มูลของประชากร ครัวเรอืน เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณูปโภค 

ซึ่งเก็บสถิตทิางดา้นตัวเลข ไม่ได้วัดถึงความพอใจอย่างแท้จริง ซึ่งเราจะไม่ได้ใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ข้อมูลที่

ได้มาก็ไม่ได้ก่อประโยชน์แก่ประชาชนในการออกแบบนโยบายสาธารณะอื่น ๆ ของทางเทศบาล ขอบคุณค่ะ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 
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 นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ในเรื่องของการท า

ระบบ E-Survey คือในเรื่องต่าง ๆ ที่เราได้เสนอมาในญัตติ ไม่ว่าเป็นญัตติในงบประมาณก็ดี หรือญัตติเพื่อ

จัดท าโครงการต่าง ๆ รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณประจ าปี หรือ

งบประมาณที่เราได้ปรับปรุง เพิ่ม ลด ตามความเหมาะสมจากงบประมาณประจ าปีก็ดี หรืองบประมาณ

เพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นก็ดี ก็เกิดขึ้นโดยนโยบายที่ส าคัญ ก็คือนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านเมือง 

ให้เป็นบ้านเมืองที่ดีที่สุดที่ทุกคนอยู่แล้วมีความสุขที่สุด นโยบายก็จะเป็นเรื่องของการดูแลชีวิตของคน 

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งเป็นผู้สูงอายุ แก่ชราและถึงที่สุดท้ายของทางเดินของชีวิตที่สุสาน ทุกสิ่ง

ทุกอย่างถูกก าหนดไว้และครอบคลุม 2 เรื่อง และเรื่องส าคัญที่จะท าให้ 2 เรื่องนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ตามเป้าหมายได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงการบริหารการจัดการในเรื่องของการพัฒนาองค์กร          

การพัฒนาระบบ การพัฒนาคน ทั้งหมด 3 เรื่อง เป็นเรื่องนโยบายหลักและนโยบายที่ส าคัญ ทุกญัตติที่

น าเสนอต่อสภานี ้ก็จะเป็นญัตติที่เกี่ยวข้องกับโครงการ แผนงานที่จะน าไปสู่เป้าหมายตามนโยบายที่ก าหนด

ไว้ในอีก 4 ปีข้างหน้าคือ เราจะท าเมืองล าปางให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน องค์ประกอบปัจจัยหนึ่ง   

ในการบริหารการจัดการ ไม่ว่าธุรกิจประเภทไหน ไม่ว่าองค์กรประเภทไหน ที่ส าคัญเราจะต้องมีฐานข้อมูล

ที่ชัดเจน มีฐานข้อมูลที่ละเอียดสามารถชี้ลงไปได้ถึงประเด็นปัญหา ความต้องการและสิ่งที่เราจ าเป็นที่

จะต้องท า การบริหารที่ส าคัญที่สุดเราจะต้องรู้ว่าอะไร อยู่ที่ไหน มีสภาพอย่างไร แล้วจะต้องท าอะไร เรา

ท างานหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลในระดับเดินเท้า

ส ารวจก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างของสังคม เพื่อที่จะให้มีระบบ

โครงสร้างที่เล็ก กะทัดรัด และมาจากรากฐานของประชาชนโดยแท้จริง ไม่ว่าจะเรื่องของการจัดการระบบ

ของชุมชน ซึ่งปัจจุบันนี้มี 43 ชุมชน ก็จะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและจัดท าใหม่ให้เป็นชุมชนในระดับ

เล็ก ๆ สั้น ๆ กะทัดรัด เพื่อไม่ให้ข้อมูลต่าง ๆ รั่วไหลออกไปได้ หรือการส ารวจข้อมูลเป็นไปด้วยความ

ละเอียด รวมถึงกิจกรรมของกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี  กลุ่มเยาวชน เราจะใช้กลไก

เหล่านีเ้พื่อเป็นกลไกในการเก็บข้อมูลโดยตรง จากรากฐานของประชาชน เพราะฉะนั้นระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งหลายมีความจ าเป็นมาก จะเห็นว่าที่ผ่านมา เราขออนุมัติสภานี้ในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จ านวนมากมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตอ้งใช้ในการท างานในยุคปัจจุบันนี้ เพียงเราจัดซื้อจัดหามาเท่านั้นก็ยังไม่

พอ เรายังมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงข่าย ระบบ Lan ระบบ wifi ซึ่งมีปัญหาใน

การท างานมากในปัจจุบันขององค์กรเทศบาลนครล าปาง เนื่องจากไม่ได้จัดซื้อ ไม่ได้จัดหา ไม่ได้แก้ไข ไม่ได้

ปรับปรุง ไม่ได้ซ่อมแซม มาเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี ในโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ 

ต่าง ๆ เหล่านี ้เพียง 3 ปีก็ไม่ทันสมัย เพราะมีการพัฒนา ปรับปรุง ไม่ว่าจะระบบฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ที่

เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงข่าย 



18 

 

นอกจากนั้นความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะระดับพื้น ๆ องค์กรธุรกิจ

ทั่ว ๆ ไป หรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับทางราชการ ก็ต้องยอมรับ ว่าบุคลากรในองค์กรต้องมีความรู้ 

ความสามารถ และความทันสมัยในเรื่องต่าง ๆ เหล่านีอ้ยู่ค่อนขา้งจ ากัด จึงจ าเป็นมากที่จะต้องอาศัยการใช้

ผู้เช่ียวชาญที่มีความเช่ียวชาญจริง ๆ ในการออกแบบระบบ จริงอยู่เราสามารถที่จะมีความรู้ในเรื่อง

โปรแกรม แอพพลิเคช่ันพื้นฐานต่าง ๆ ได้ เป็นธรรมดาที่ในสังคมโลกนี้คนทั่วไปจะต้องรู้ เพียงแต่ว่ารู้

แอพพลิเคช่ัน รู้ข้อมูล รู้แพลตฟอร์มอะไรต่าง ๆ นานา ที่จะสามารถใช้งานได้ แต่การที่จะรู้แบบเช่ียวชาญ

และสามารถลงมอืออกแบบ แล้วท าโครงสรา้งของข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจน เรายืนยันว่าบุคลากรมีความรู้

ความสามารถไม่ถึง ยังมีความจ าเป็นอีกหลาย ๆ โครงการอีกมากมายที่จะน าเสนอต่อสภานี้ ในเรื่องของ

เทคโนโลยี ในเรื่องของระบบ ในเรื่องของการออกแบบระบบ เพื่อที่จะให้สภานี้ได้รับทราบ และได้อนุมัติใน

การท า ไม่ว่าจะท าเว็บก็ดี ไม่ว่าจะท าแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ ก็ดี เข้าถึงข้อมูลทุกอย่าง ๆ ละเอียดมากและเป็น

ข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ถึงเทศบาล และเทศบาลสามารถเชื่อมโยงกับประชาชนได้อย่างไม่มี

ช่องว่าง นี่คอืสิ่งหนึ่งที่มาจากนโยบายที่จะท าให้ประชาชน ท าให้เมืองเป็นเมืองที่สมบูรณ์ เป็นเมืองที่อยู่แล้ว

มีความสุข ก็คือเป็นเมืองที่ละเอียดที่สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงทุก ๆ คนได้ และทุก ๆ คนเข้าถึงเทศบาล

ได้ จะเป็นเมืองและสังคมที่ทุกคนมีสิทธิต้องรู้ และทุกคนมีสิทธิมีส่วนร่วม เพราะบ้านเมืองนี้เป็นของ

ประชาชน แต่ถ้าถามถึงรายละเอียด มาถามว่าต้องท าอย่างไร ผมในระดับนโยบาย ผมยืนว่าผมเป็นนัก

บริหาร ผมไม่ได้เป็นนักเทคโนโลยี ผมก็ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถ และไม่มีหน้าที่ที่จะไปดูแลเรื่อง

เทคโนโลยี นอกจากใช้ specialist ใช้ผู้เช่ียวชาญมาท างานในด้านนี้ นักบริหารหรือผู้น ามีหน้าที่เพียงก าหนด

นโยบาย ก าหนดเป้าหมาย ต้องท าให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไร แล้วส าหรับรายละเอียดก็

ต้องให้ specialist ให้ผู้เ ช่ียวชาญเฉพาะทางเข้ามา แล้วเราจะอธิบายให้ว่า เราจะต้องการอะไร นี่ก็เป็นสิ่งที่

เราก าหนดไว้ ส าหรับงบประมาณก็คงจะปรับปรุงก็จะใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ตามความจ าเป็นเท่านั้นครับ 

ผมก็กราบเรียนไว้ตรงนี ้ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่ได้

สงวนความเห็นไว้ ต่อไปผมจะขอมตนิะครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กรณีขอมติตรงนี้ ผมขอเสนอให้มีการ

เรียกชื่อครับ ขอท่านประธานน าปรึกษาท่านสมาชิกสภาฯ ว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของผมที่ให้มีการลงมติ  

โดยการเรียกชื่อหรอืไม่ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ   

นายสมหมายฯ เสนอให้มีการลงมติโดยการเรียกชื่อในครั้งนี้ ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  
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ต่อไปผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามที่ นายสมหมายฯ เสนอคือให้ลงคะแนน

โดยการเรียกชื่อ โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยให้มีการลงมติโดยการ

เรียกชื่อ 4 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับการลงมติ

โดยการเรียกชื่อ โปรดยกมอืขึน้ครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นด้วย 8 เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ เสีย งข้างมาก  จ านวน 8 เสียง ไม่เห็นด้วย ให้มีการออกเสียง

ลงคะแนนโดยการเรียกชื่อ, เห็นด้วย จ านวน 4 เสียง, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต ์

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมเรียนปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแปร  

มีอกี 12 ค าแปร ผมจะถามเป็นบรรทัดฐานว่าจะต้องขอมตทิุกค าแปรเลยหรอืไม่ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามกรณีแนวทางในการพิจารณาเทศบัญญัติ กรณีมีการขอ

แปรญัตติและผู้แปรญัตติได้สงวนค าแปรญัตติไว้นั้น ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ กรณีการพิจารณาให้พิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับเฉพาะที่มีการแปร

ญัตติหรือมีการแก้ไขเท่านั้น เพราะฉะนั้น กรณีการพิจารณานี้จะต้องพิจารณาเรียงไปตามรายข้อ แต่ละข้อ

สภามีมติอย่างไร ส่วนในการลงมติ โดยกรณีทั่วไปการลงมติให้ใช้โดยการเปิดเผย ซึ่งมีอยู่ 3 วิธีก็คือ   

1. การยกมอืพ้นศีรษะ 2. ยืนขึ้น 3. เรยีกชื่อ กรณีในการออกเสียงโดยเปิดเผย ตามระเบียบข้อ 74 วรรค

สองก าหนดว่า “การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นร้องขอ

หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น” ซึ่งเป็นการเสนอ

ญัตติโดยวาจาได้ “เมื่อที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบแล้ว ก็ใหใ้ช้วธิีออกเสียงลงคะแนนตามนั้นได้” นั่นแสดงว่า

กรณียืนขึ้นหรอืกรณีเรียกชื่อสมาชิกสภาตามล าดับอักษรนั้น ต้องเป็นกรณีที่สภามีมติเห็นชอบ เมื่อสักครู่ท่าน

สมาชิกสภาได้แสดงมตแิล้ว ส่วนกรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ คุณณัฐกิตติ์ฯ ได้สอบถามว่า เรียงตามล าดับทุกข้อ

หรอืไม ่ก็ขออนุญาตตอบว่า ระเบียบก าหนดใหพ้ิจารณาเรียงล าดับเฉพาะที่มกีารแปรญัตติเป็นรายข้อครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระข้อ 4.2.1 เราจะลงมติโดย

การยกมอืนะครับ ก่อนจะลงมต ิขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม

จ านวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิม 

โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน     

13 เสียงครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

โปรดยกมอืครับ  

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ จ านวน 

5 เสียงครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิสียงข้างมาก จ านวน 13 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิมหน้าที่ 2 – 228  

ระบบการส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Survey) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 500,000 บาท,     

เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ จ านวน 5 เสียง, งดออกเสียง จ านวน  5 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.2 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป          

งานวางแผนสถิติและวชิาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์ 

หน้าที่ 2 – 228 ข้อความเดิม แอพพลิเคช่ันเพื่อการบริการประชาชน จ านวน 500,000 บาท  

ข้อความใหม่ แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริการประชาชน จ านวน 300,000 บาท  

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.2 เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก 
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นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง     

ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจา่ย ในหัวข้อแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริการประชาชน เหลือ 300,000 บาท 

ดิฉันเห็นว่าปัจจุบันเรามีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์แจ้งปัญหาและประชาสัมพันธ์ดีอยู่แล้ว  เพราะ

แอพพลิเคช่ันที่ทางกองเสนอมาเพื่อใช้บริการประชาชนในเรื่องดังต่อไปนี้  รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งปัญหา

ข้อร้องเรียน และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าเรามีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

แก้ปัญหาอยู่หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะข้างล่างที่อยู่ด้านหน้า รับโทรศัพท์ก็มี การออกไปส ารวจของ

กองต่าง ๆ ก็มี เว็บไซต์ของเทศบาลเราก็มี LINE เราก็ม ีมี LINE OA ด้วย บัญชีทางการ เช่น งานรักษาความ

สะอาดเราก็มี LINE กลุ่มต่าง ๆ ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์อีกมากมายที่มอียู่ ซึ่งจะเห็นว่าแอพพลิเคช่ันที่จะท า  

มีความซ้ าซ้อนกับสิ่งที่เราก าลังพยายามแก้ปัญหาให้กับประชาชนอยู่แล้ว มีค าถามค่ะ ใครจะโหลดแอพ 

และคนที่โหลดแอพก็ต้องเป็นคนที่เข้ามาเพื่อร้องทุกข์ แจ้งปัญหาหรือหาข่าวประชาสัมพันธ์ จริง ๆ เว็บไซต์

หรือสิ่งที่เราท าอยู่ก็ก่อให้เกิดความสะดวกสบายอยู่แล้ว ถ้าแอพพลิเคช่ันเรื่องนี้ในรายการที่แจ้งมาว่าเป็น

การเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะตามความต้องการใช้งานจริง นอกจากรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว    

ยังเชื่อมต่อระบบ E-Survey ถ้ารวมกันกับเรื่องหัวข้อแรกเมื่อสักครู่นีง้บประมาณ 300,000 บาท กับ 200,000 บาท 

รวม 500,000 บาท ก็ เหมาะสมส าหรับท าแอพพลิเคช่ันและ E-Survey รวมกันค่ะ ถ้าแอพพลิเคช่ันที่ท า

ขึ้นมาใหม่ คิดว่าเหมือนแอพพลิเคช่ันของการไฟฟ้าที่เราสามารถจะคีย์เลขมิเตอร์และรู้ว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่

และช าระเงินค่าไฟได้โดยอัตโนมัติ เป็นแอพพลิเคช่ันแบบ one stop service จะคุ้มค่าการลงทุนมากกว่า    

แต่ถ้าแอพพลิเคช่ันที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งปัญหาประชาสัมพันธ์ คิดว่าเป็นแอพพลิเคช่ันด้านเดียว เป็น

การถามตอบ เพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนแอพที่ใช้เงินได้อย่างคุ้มค่า น่าจะลองท าแอพที่ก่อให้เกิดรายได้ของ

เทศบาล เช่น คีย์บ้านเลขที่หรือต าบลเข้าไป ก็สามารถรู้เลยว่าปีนี้เราจะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เท่าไหร่  และมีช่องช าระเงินทันทีแบบไม่ต้องมาเทศบาลเรา เพราะฉะนั้นถ้าแอพพลิเคช่ันกับ E-Survey 

รวมกัน งบประมาณตรงนีก้็จะเห็นวา่เหมาะสมแลว้ค่ะ ขอบคุณค่ะ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.2 คณะกรรมการแปรญัตติ 

ก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เมื่อสักครู่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงไปแล้วว่า งบประมาณที่ตั้งขึ้นก็เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการของ

บ้านเมืองที่ดีตามที่ได้แถลงไว้  ส่วนเรื่องการท าเว็บไซต์แอพพลิเคช่ัน เมื่อสักครู่ท่านได้ยกตัวอย่าง

แอพพลิเคช่ันของการไฟฟ้า ก่อนที่จะเป็นแอพพลิเคช่ันของการไฟฟ้าท่านทราบต้นทุนของการเขียน

โปรแกรมตรงนั้นหรือไม่ครับ ทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่าย ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ๆ สมมุติว่าเราอยู่
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ในจังหวัดล าปาง ก็เป็น dealer ของโตโยต้าหรือ SCG ทาง dealer ของบริษัทใหญ่จะได้รับโปรแกรมที่บริษัท

แม่ส่งมาให้ เหตุผลก็คือ เวลาบริษัทแม่ให้ dealer ของเขามีโปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันใช้ เพื่อจะได้ดูทุกวัน

ว่า ตอนนี้สตอ็กตัวนี้เราต่ ากว่า เป้าสมมุติว่า ผมเป็น dealer โตโยต้า รถเก๋ง yaris ของผมต่ ากว่าเป้า เขาจะ

ยัดรถมาให้เลย สมมุติผมคิดสต็อกไว้ 100 คัน เขาก็ต้องให้มา 100 คัน แอพพลิเคช่ันก็ท าแบบนี้ แต่ว่าเราไม่

ต้องเสียเงินค่าพัฒนาแอพพลิเคช่ันเว็บไซต์ตัวนี้ เพราะบริษัทแม่จัดการให้ แต่บริษัทแม่มีต้นทุนหรือไม่ครับ 

มีต้นทุน ในขณะเดียวกันถ้าผมเป็น dealer ของ SCG ก็ท านองเดียวกัน สินค้าสองสามหมื่นรายการ    

ในรายการวัสดุก่อสร้าง บริษัทแม่ก็ต้องรู้ว่า คุณต้องสต๊อกเพิ่มแล้ว บริษัทแม่ก็ต้องยัดเยียดตัวเลขสินค้า    

ตัวนั้นมาให้ แต่ถ้าผมไม่ได้ เป็น  dealer ของ SCG ผมจะต้องจ้างเขียนด้วยตัวผมเอง นี่ก็เหมือนกันเทศบาล

นครล าปางเราต้องการแอพพลิเคช่ันหรือโปรแกรมที่สนองความต้องการของเรา ตั้งแต่เรื่องร้องทุกข์เข้ามา     

ไปถึงตรงไหน จุดไหน ไม่ว่าจะเป็นลิ้งค์กับ E- Survey หรือว่าข้อมูลในการบริหารจัดการภายในตาม

นโยบายเพราะฉะนั้น งบประมาณเหล่านี้จึงถูกตั้งขึ้น ทุกอย่างมีต้นทุนของการจัดการ ขอชี้แจงว่าเป็นไป

ตามนโยบายการบริหารของฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปจะลงมตใินระเบียบวาระข้อ 4.2.2 

ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจา่ย หนา้ที่ 2-228 เชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

24 คน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิม

โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน 12 

เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 5 เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิสียงข้างมาก จ านวน 12 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 – 228  

แอพพลิเคช่ันเพื่อการบริการประชาชน จ านวน 500,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ จ านวน 5 เสียง,    

งดออกเสียง จ านวน 7 คน 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.3 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน

วัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

หน้าที่ 2 – 255 ข้อความเดิม โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการจัดการ

เรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย จ านวน 4,000,000 บาท  ข้อความใหม่ โครงการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

จ านวน 1,000,000 บาท  

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.3 เชิญ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

หัวข้อ ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการจัดการเรียน

การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหลือ 1,000,000 บาท เนื่องจากมองว่าตอนนี้ กระบวนการ

เรียนรู้ทีห่ลากหลายก็เป็นเรื่องที่ดี ไม่ว่าจะเสนอมา EF, Constructionism หรือ BBL แสดงว่าทางกองต้อง

เตรียมแผนนี้ไว้ระดับหนึ่ง ซึ่งอยากจะถามว่าในวิถี New Normal เด็กประถมวัยก็ยังต้องเรียนออนไลน์      

การเรียนการสอนก็เข้าสู่ระบบ digital แบบเต็มตัว การศึกษาในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายยังขัดกับวิถีของ 

New Normal อย่างชัดเจน เพราะว่าการเรียนออนไลน์ของเด็ก ๆ ยังมอียู่ ซึ่งเห็นว่าเราเตรียมอย่างไรกับการ

เรียนออนไลน์ส าหรับเด็กบ้าง ถ้ามาดูในหนังสือร่างโครงการประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ หน้าที่ 3-16 จะเป็นรายละเอียดของโครงการนี้เลย ซึ่งถ้า

เรามาดูกลุ่มเป้าหมาย จัดอบรม ดูงาน จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ตั้งไว้ถึง 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท

ถ้วน) งบที่ใช้อบรมดูงาน วันนี้เราต้องตอบค าถามและต้องเอางบประมาณโครงการนี้ไปให้คนอื่นดู แล้วเขา

จะถามว่าเราไปดูงานที่ไหน ค่ารถถึง 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ใน New Normal เราจะเดินทางไปที่ไหน ดูงานที่ไหน ถ้าท่าน
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เตรียมโครงการอย่างเช่น การเรียนรู้ทางด้าน EF Executive Functions มา ระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าที่ไหน   

การขออนุมัติโครงการด้วยงบประมาณขนาดนี้ ก็ควรจะระบุรายละเอียดให้ชัดเจนด้วย ถ้าวิธีการขั้นตอน

ด าเนินงาน ซึ่งว่างเปล่า ไม่ได้ระบุชัดเจน ท าให้เกิดข้อสงสัยกับประชาชนได้นะคะ อยากจะให้ทางกองหรือ    

ผูท้ี่เกี่ยวข้องรบกวนช่วยดูรายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่านี้ หากเป็นโครงการที่เป็นลักษณะกว้างมากขนาดนี้  

ก็เห็นว่า 4,000,000 บาทนีย้ังไม่เหมาะสมส าหรับการเดินทางในช่วงวกิฤติโควิดเช่นนี้ ขอบคุณค่ะ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง   

ผมว่าในปัจจุบันบ้านเมอืงที่มปีัญหาเพราะว่าระบบการศึกษาของประเทศค่อนข้างล้าหลัง และมาตรฐานต่ า  

เพราะฉะนั้น งบประมาณทุกเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็น เรื่อง

การศึกษาดูงานระบบ Constructionism ท ามาตั้งแตส่มัยคุณพารณ อศิรเสนา ณ อยุธยา ของ SCG เป็นคน

วางระบบให้ และถูกละเลยมา 10 ปี ซึ่งถ้าเข้าไปดูรายละเอียด และเข้าใจระบบจริง ๆ จะเห็นว่าเป็นระบบที่

ใช้ได้ดีมากส าหรับเด็ก ๆ แต่ว่าถูกละเลยมานานก็ จะมีการรื้อฟื้นระบบนี้ และในปัจจุบัน แม้จะเป็นยุคโรค

ระบาด เกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ตัวเลขสีเขียวคือผู้หายป่วย สีแดงคือผู้ติดเชื้อ ตัวเลขสีเขียวแซงขึ้นมา

ทุกวัน และถ้าไปดูกราฟของทางคณิตศาสตร์ตามโมเดลคณิตศาสตร์คือ เลยจุด  peak มาแล้ว อยู่ในช่วง   

ขาลง ประกอบกับรัฐบาลก็มีมาตรการเริ่มคลายล็อคดาวน์หลาย ๆ ที่แล้ว จะเห็นว่าเป็นสัญญาณที่ดี อย่าง

ที่ผมเคยเรียนว่า เราห่วงแต่โควิดจนไม่ท าอะไรเลย ก็จะเป็นง่อยเปลี้ยเสียขา ไม่มีความพร้อมในการเดิน 

ในขณะที่เราเตรียมตัวได้ เราก็เตรียมตัวของเราไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าทุกอย่างกลับไปสู่ภาวะ

ปกติ โรงเรียนเทศบาลของเรามีอยู่ 6 แห่ง เวลาบุคลากรไปดูงาน แต่ละโรงเรียนต้องไป 20 ถึง 30 ท่าน 

6 โรงเรียนก็หลักร้อยไม่รวมกับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางส านักการศึกษา เราก็ไม่ได้ยกตัวเลขขึ้นมา

ประมาณการลอย ๆ ก็ต้องมีที่มาที่ไปว่าจ านวนผู้เดินทาง ค่าใช้จ่าย ค่าที่พักต่อครั้งเท่าไหร่ เป็นการตั้ง

งบประมาณ แต่จะให้ระบุว่าเราจะไปที่ไหน คงระบุไม่ได้ เพราะต้องดูสถานการณ์กับเหตุการณ์ว่า ขณะนั้น

ความพร้อมของที่ไหนที่เราควรจะต้องไปดูในเวลานั้น ขอยืนยันว่างบประมาณที่ตั้งขึ้นตั้งจากเหตุและผล

ที่มาจากตัวเลขที่เป็นตรรกะจรงิ ๆ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

สมาชิกสภาฯ เป็นตัวแทนของประชาชน (ประธาน : คุณสมหมายฯ จะเสนออะไรครับ) ผมจะเสนอการออก

เสียงครับ ประชาชนต้องการอยากจะทราบว่า มีใครเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล เพราะ
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ปัจจุบันนี้มีแต่ภาพกับชื่อ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นอีกประเด็นหนึ่ง แต่ผมขอเสนอให้มีการลงมติโดยการ

เรียกชื่อ เพราะจะมีบันทึกในรายงานการประชุมว่า คนไหนเห็นด้วยกับโครงการและคนไหนไม่เห็นด้วยกับ

โครงการ ณ วันนี้ต้องกล้าแสดงออกครับ ต้องกล้าหาญครับ ไม่ใช่แอบท าอะไรกันและขอเสนอทุกญัตติที่มี

การขอแปร ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ส าหรับการเสนอเรื่องนี้ต้องมีสมาชิก

อย่างนอ้ย 3 คนร่วมกันเสนอขึ้นมา สมาชิกท่านใดจะเสนอร่วมกับคุณสมหมายฯ  

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ก าหนดไม่นอ้ยกว่า 3 คน ตอนนี้มผีูแ้จ้งความประสงค์จะเสนอร่วม จ านวน 5 คนครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมายฯ เสนอให้มีการออกเสียง

ลงคะแนนโดยการเปิดเผย มีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ข้อที่ 1 ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ข้อที่ 2 ยืนขึ้น  

นายสมหมายฯ เสนอข้อที่ 3 เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล เชิญ  

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต ์

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่ได้กลัวว่าจะลงชื่อหรือไม่ลงชื่อ  

เพราะเราแพ้อยู่แล้ว ต้องถือว่าเป็นบรรทัดฐานทุกญัตติต่อนี้ไป 4 ปี ท่านประธานจะต้องระบุมาเลยว่า

จะต้องออกเสียงทุกญัตติ ขานชื่อทุกญัตติแบบนี้ได้หรือไม่ครับ ท่านประธานให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ 

อย่าไปอ้างว่าเฉพาะญัตตินั้นญัตตินี้ เอา 4 ปีเลยครับ ได้หรือไม่ครับท่านประธาน ญัตติสวนสาธารณะ 

ญัตติรถหรอือะไรทั้งหมดเลย 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เอาเฉพาะญัตติที่เสนอมา เมื่อมีผู้เสนอ

ร่วมกันถูกต้องเกินกว่า 3 คน ประธานก็จะถามมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับ ผมจะขอมติสมาชิก

ท่านใดเห็นดว้ยกับนายสมหมายฯ เสนอคือให้ลงคะแนนโดยการเรียกชื่อฯ โปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยให้มีการลงมติโดยการ

เรียกชื่อ จ านวน 9 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับการลงมติ

โดยการเรียกชื่อ โปรดยกมอืครับ 

 นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นด้วย จ านวน 8 เสียงครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระข้อ 4.2.3 เราจะลงมติ

โดยการเรียกชื่อ คุณสมหมายเสนอขอตั้งแตข่้อ 4.2.3 ไปจนถึงข้อสุดท้ายเลยใช่หรอืไม่ครับ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสักครู่ผมเสนอว่าญัตติที่มีการ

ขอแปร ขอให้ลงมติโดยการเรียกชื่อ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีติเสียงข้างมาก จ านวน 9 เสียง เห็นด้วย ให้มีการออกเสียงลงคะแนน

โดยการเรียกชื่อ, ไม่เห็นด้วย จ านวน 8 เสียง, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เราจะขอมติตามระเบียบในข้อ 74 (3) 

การลงมติโดยการเรียกชื่อเรียงตามตัวอักษร ส าหรับทุกข้อที่มีการแปรญัตติทั้งหมด ผมจะขอมตินะครับ  

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.3 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย หน้าที่ 2-255 คนแรก นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

เห็นด้วยตามร่างเดิม ต่อไป นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเกษม  ปัญญาทอง เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 
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นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายบุญทรง  ชุ่มแสง เห็นด้วยตาม  

ร่างเดิม ต่อไป นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ 

นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพิชญาพร  

พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายภัทร  โลหิตกาญจน์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวมทีรา  สัทธาธิก เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน  ค าพิชัย เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ ์

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายสามารถ  พุทธา 
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นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เห็นด้วยตาม  

ร่างเดิม ต่อไป นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุคนธ์  อินเตชะ งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุบิน  ชุ่มตา 

 นายสุบิน  ชุม่ตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุบิน  ชุ่มตา เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ประธานฯ งดออกเสียงนะครับ ขอเชญิเลขานุการแจ้งผลครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

จ านวน 18 เสียง, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 4 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 2 คน 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 18 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2-255 

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย จ านวน 4,000,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 4 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 2 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เนื่องจากจะมีการพิจารณาอีกหลายข้อ  

ผมขอพักการประชุม 10 นาทีครับ เข้าประชุมอีกครั้งในเวลา 11.25 น. 

พักการประชุม 10 นาที 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 11.25 น. 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอด าเนินการประชุมตอ่นะครับ 

4.2.4 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน

วัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

หน้าที่ 2 – 256 ข้อความเดิม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ พนักงาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3,000,000 บาท ข้อความใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างานของเจา้หนา้ที่ พนักงานครูและบุคลากร ทางการศกึษา จ านวน 1,500,000 บาท  

 มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง    

ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่  พนักงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เหลือ 1,500,000 บาท ในหัวข้อนี้ถ้าเราพิจารณากับหัวข้อเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้  

จะเห็นว่าค่อนขา้งใกล้เคียงกันเลย เป็นงบที่ลักษณะคล้าย ๆ กัน คือการอบรม ประชุม ดูงาน ซึ่งดิฉันเห็นว่า

ในขณะที่เด็ก ๆ ยังเรียนออนไลน์กันอยู่ แล้วคุณครูเจ้าหน้าที่เดินทางไปอบรม ไปสัมมนาได้หรือคะ และอีก

อย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ตัง้ไว้ ค่าสมมนาคุณวิทยากรสูงถึง 600,000 บาท ค่าอาหารว่างพร้อม
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เครื่องดื่ม 500,000 บาท มองว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิดยังไม่คลี่คลาย การจัดประชุมจะไม่เกิดได้

ง่าย ๆ ในเร็วนี้ หรือเกิดก็จะเป็นวิถีใหม่ เด็กยังเรียนออนไลน์ การอบรมครูอาจารย์ก็อาจจะเป็นแนววิถี

ออนไลน์ซะส่วนใหญ่เหมือนกัน งบที่ตั้งไว้เป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมารถ สองยอดนี้รวมกัน 

600,000 บาท ซึ่งมองวา่ยอดตัวนีค้่อนขา้งสูงไปหน่อย ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  

เมื่อสักครู่ผมได้ชี้แจงไปรอบหนึ่งแล้วถึงที่มาที่ไปของตัวเลข เวลาไปดูงานไปที 4-5 คันรถบัส และเป็นทั้ง

สองฝ่ายก็คือยกระดับการอบรม การให้ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษา คือ ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ และใน

ขณะเดียวกัน ก็ต้องยกระดับของผู้เรียนคือเด็ก เด็กไม่ใช่เรียนแต่ในห้องสี่เหลี่ยม เด็กก็ต้องมีพื้นที่ open 

space ที่สามารถใช้เรียนหนังสือนอกหอ้งเรียน ในสวนสาธารณะ การไปดูงานในหลาย ๆ ที่ ถ้าดูมาตรฐาน

การศึกษา อย่างเช่น โรงเรียนอินเตอร์ที่ดัง ๆ ในประเทศไทย มีคนแย่งกันเสียค่าแป๊ะเจี๊ยะ ท าไมต้องจ่าย

หนัก ก็ต้องลองไปดูว่าเขามีจุดขายจุดเด่นอะไรที่ต้องไปแย่งกันเข้า อย่าไปพูดแต่ว่า โควิดเดินทางไม่ได้    

ผมก็ได้ช้ีแจงไปเมื่อสักครู่ว่า มาตรการคลายล็อคดาวน์ได้เกิดขึ้นแล้ว จุด peak ได้ผ่านไปแล้ว เดี๋ยวนี้วัคซีน

ค่อนข้างทั่วถึงแล้ว จะเข้าไปเล่นในสนาม Golf ก็ยืนยันว่าเราฉีดวัคซีนแล้ว เขาก็ให้เข้าไปเล่น เข้าไปทาน

อาหารในห้างก็มีให้เขาดูว่าเราฉีดวัคซีนแล้ว เดี๋ยวนี้เราจะไปไหน จะใช้บริการอะไร ถ้าเราบอกว่า เราฉีด

วัคซีนแล้ว เขาก็ค่อนข้างผ่อนปรน อีกภายในเดือนสองเดือนวัคซีนก็จะมาทั่วถึง ทีนี้ก็มีเพียงพอในการฉีด 

ซึ่งท าให้เกิด herd immunity ผมเชื่อว่าการเดินทางจะเป็นปกติในที่สุด เหมือนที่ผมเคยเรียนในที่ประชุมว่า 

โรคระบาดไม่ใช่ไม่เคยเกิด 100 ปีเป็นครั้งหนึ่ง แล้วก็หายไป ถามว่าโคโรนาไวรัสคืออะไร ก็คือไข้หวัดชนิด

หนึ่ง นี่เป็นอนุพันธุ์สายพันธุ์ที่ 7 ซึ่งสายพันธุ์ครั้งแรกคือไข้หวัดใหญ่ธรรมดา แล้วพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ เป็น

สายพันธุ์ที่ 7 ในที่สุดร่างกายเราก็จะมีภูมิต้านทานที่คุ้มกันได้  เพียงแต่ติดง่ายนิดหนึ่ง ถามว่าอัตราการ

เสียชีวิตน้อย แต่การฉีดวัคซีนก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ท าให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น  และไม่เสียชีวิตง่าย 

รักษางา่ย อย่าไปมองวา่โควิด แล้วท าอะไรไม่ได้เลย อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับ ชีแ้จงเท่านี้ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ส าหรับในข้อนี้คณะกรรมการแปรญัตติ

ก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ ต่อไปผมจะขอมติในระเบียบวาระข้อ 4.2.4 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 

หนา้ที่ 2-256 คนแรก นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

เห็นด้วยตามร่างเดิม ต่อไป นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเกษม  ปัญญาทอง งดออกเสียง  

ต่อไป นายจรูญ  เติงจันตะ๊ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ งดออกเสียง  

ต่อไป นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายบุญทรง  ชุ่มแสง เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ 
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นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพิชญาพร  

พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ งดออกเสียง  

ต่อไป นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายภัทร  โลหิตกาญจน์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวมทีรา  สัทธาธิก เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน  ค าพิชัย เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ ์

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เห็นด้วยตาม  

ร่างเดิม ต่อไป นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุคนธ์  อินเตชะ งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุบิน  ชุ่มตา 

 นายสุบิน  ชุม่ตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุบิน  ชุ่มตา งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 
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นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ประธานฯ งดออกเสียงนะครับ ขอเชญิเลขานุการแจ้งผลครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตามร่าง

เดิม จ านวน 15 เสียง, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 3 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 6 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2-256 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  

3,000,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 3 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 6 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

 4.2.5 หน้าที่ 2 – 268 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่

ก าหนดระดับ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

เพื่อจา่ยเป็นค่าพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑก์ารเรียนรู้เมืองล าปาง (มิวเซียมล าปาง) จ านวน 800,000 บาท 

 มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นายภัทร  โลหิตกาญจน์  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ ในฐานะสมาชิกสภาและในฐานะ   

ผู้สงวนค าแปรญัตติ ผมขออธิบายในงบประมาณร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ในหน้าที่   

2-268 โดยผมขอลดรายจ่าย จ านวน 800,000 บาท เป็นค่าพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมือง

ล าปาง นับตั้งแต่ในช้ันกรรมการแปรญัตติ ผมก็ให้เหตุผลว่า เป็นรายการที่เข้าลักษณะเป็นการซ้ าซ้อนกับ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ก็คือ มิวเซียมล าปาง จ านวน 800,000 บาท รายละเอียดจะไปซ้ าซ้อน

กับหนา้ 2-269 ในหัวข้อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูแ้ละการจัดกิจกรรม จ านวน 1,000,000 บาท ที่ตั้งไว้

อยู่แล้ว เมื่อเราดูรายละเอียดข้างใน เพื่อจา่ยเป็นค่าพิธีเปิด ค่าพิธีการต่าง ๆ ค่าจัดสถานที่ ดูเนื้องานข้างใน

จะเป็นรายละเอียดเช่นเดียวกัน เมื่อเราดูงบปีเก่าของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปี พ.ศ. 2564 ก็มี

การตั้งไว้เช่นกัน ตัวเลขเท่ากันด้วย ในหัวข้อ 800,000 บาท กับ 1,000,000 บาท ซึ่งผมเข้าใจว่าที่ตั้งไว้ก็

ไม่ได้มีการจัดงานใด ๆ แล้วปีถัดมา ก็คือ ณ ปัจจุบันนี้ก็ตั้งไว้อีก ผมก็มองว่าตัวนี้น่าจะเป็นการซ้ าซ้อนกัน 

ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ผมก็ให้ความเห็นว่า เราไม่รู้ว่าเราจะได้เลื่อนออกไปอีกเมื่อไหร่ และจะได้ไปจัดงาน

กิจกรรมซึ่งเฉพาะเจาะจงที่ตั้งไว้เป็นพิธีเปิด-ปิดพิพิธภัณฑ์เท่านั้นเอง อาจจะผันไปท าอย่างอื่นที่มีความ

คุ้มค่ากว่าจะดีไหม ฝากไว้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  

ตามที่ท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่  หน้า 2-268 กับ 2-269 งบประมาณคนละส่วนกัน งบหน้า 2-268 เป็น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ไม่ได้เป็นค่าพิธีเปิดอย่างเดียว งบมิวเซียมถูกตั้งไว้แบบนี้นานแล้ว 

แตใ่นสมัยผูบ้ริหารชุดนีท้่านนายกฯ ก็มีโครงการที่จะปรับปรุงมิวเซียมให้ดีขึ้น จะเชื่อมโยงไปถึงอาคารปูม   

ละกอนด้านหน้าของเทศบาลปัจจุบัน มีคนใช้บริการวันหนึ่ง 5 - 6 คน ก็เลยมีโครงการที่จะ displace 

อาคารปูมละกอนไปไว้ที่มิวเซียม เพื่อจะท าให้ครอบคลุมมากขึ้น และด้วยความแออัดของพื้นที่ของ

ส านักงานเทศบาลนครล าปางก็จะได้ใช้ประโยชน์ในอาคารช้ันสองของอาคารด้านหน้าอาคารปูมละกอน ส่วน

ของงบ 800,000 บาท มีการประสานงานกับ สพร. ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการทูลเชิญเสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้เมืองล าปาง รวมถึงงบรับรองการต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการศึกษาที่จะมาดูงานมิวเซียม

ล าปางในส่วนนี ้ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหนา้ 2 - 269 แตป่ระการใด ขอเรียนชี้แจงเท่านีค้รับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ได้สงวน

ความเห็นไว้ ต่อไป ผมจะขอมติในระเบียบวาระข้อ 4.2.5 ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2-268 นะครับ คนแรก  

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

เห็นด้วยตามร่างเดิม ต่อไป นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเกษม  ปัญญาทอง งดออกเสียง  

ต่อไป นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ งดออกเสียง 

ต่อไป นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายบุญทรง  ชุ่มแสง เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ 

นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพิชญาพร  

พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ เห็นด้วย

กับค าแปรฯ ต่อไป นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายภัทร  โลหิตกาญจน์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวมทีรา  สัทธาธิก เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน  นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน  ค าพิชัย เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 
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นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ ์

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เห็นด้วยตาม   

ร่างเดิม ต่อไป นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุคนธ์  อินเตชะ งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุบิน  ชุ่มตา 

 นายสุบิน  ชุม่ตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุบิน  ชุ่มตา งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ประธานฯ งดออกเสียงนะครับ ขอเชญิเลขานุการแจ้งผลครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

จ านวน 15 เสียง, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 4 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 5 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2-268 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง 

(มิวเซียมล าปาง) จ านวน 800,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 4 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 5 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.6 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานศึกษา     
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ไม่ก าหนดระดับ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย   

งบรายจา่ยอื่น ๆ 

หน้าที่ 2 – 269 ข้อความเดิม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เมืองล าปาง (มิวเซียมล าปาง) จ านวน 1,000,000 บาท ข้อความใหม่ โครงการ

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมอืงล าปาง (มิวเซียมล าปาง) จ านวน  

800,000 บาท  

 มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

หัวข้อเรื่องขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจา่ยจาก 1,000,000 บาท เหลือ 800,000 บาทเพื่อให้เหมาะสมกับ

งบที่ใช้จ่ายจริง เพราะว่าจะเห็นได้ว่าในปี 2562 งบมิวเซียมตรงนี้ใช้จ่ายจริงประมาณสองแสนหนึ่งหมื่น   

เก้าพันบาท ปี 2563 ประมาณแปดหมื่นเก้าพันบาท ปี 2564 ใช้จริง ๆ ประมาณห้าแสนบาท เราตั้งไว้ปี 

2565 จ านวน 1,000,000 บาท ดิฉันมองว่าเกินจากความจ าเป็นที่จะต้องใช้อยู่ จึงเห็นว่าควรจะปรับลดให้

เหมาะสมกับการใชจ้า่ยจริง ๆ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ    

ไม่ชี้แจงนะครับ เมื่อผู้บริหารยืนยันเสนอตามร่างเดิม คณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้  

ต่อไป ผมจะขอมติในระเบียบวาระข้อ 4.2.6 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย หน้าที่ 2-269 นะครับ  

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

เห็นด้วยตามร่างเดิม ต่อไป นายเกษม  ปัญญาทอง 
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นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเกษม  ปัญญาทอง เห็นด้วยกับ  

ค าแปรฯ ต่อไป นายจรูญ  เติงจันตะ๊ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายบุญทรง  ชุ่มแสง เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ 

นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพิชญาพร  

พชิญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ เห็นด้วย

กับค าแปรฯ ต่อไป นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายภัทร  โลหิตกาญจน์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวมทีรา  สัทธาธิก เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน  นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน  ค าพิชัย เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ ์
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เห็นด้วยตาม    

ร่างเดิม ต่อไป นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุคนธ์  อินเตชะ เห็นด้วยกับค าแปรฯ 

ต่อไป นายสุบิน  ชุ่มตา 

 นายสุบิน  ชุม่ตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุบิน  ชุ่มตา เห็นด้วยกับค าแปรฯ 

ต่อไป นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ประธานฯ งดออกเสียงนะครับ ขอเชญิเลขานุการแจ้งผลครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

จ านวน 15 เสียง, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 1 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2-269 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง (มิวเซียมล าปาง) 

จ านวน 1,000,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 1 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.7 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์          

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์งบด าเนินงาน คา่ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

หน้าที่ 2 – 306 ข้อความเดิม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  

600,000 บาท ข้อความใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 450,000 บาท  

 มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ครั้งนี้ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง 

เหลือ 450,000 บาท คือมองว่าเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดยังไม่คลี่คลาย และจัดสรรงบไว้ส าหรับ   

ค่าเช่าเหมารถยนต์โดยสาร 96,000 บาท ค่าจ้างเหมาที่พักส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120,000 บาท ซึ่ง

ดิฉันมองว่าการเดินทางยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จงึอยากจะขอลดจ านวนเงินตรงนี้ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ     

ไม่ชี้แจงนะครับ เมื่อผู้บริหารยืนยันเสนอตามร่างเดิม คณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้  

ต่อไป ผมจะขอมติในระเบียบวาระข้อ 4.2.7 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย หน้าที่ 2-306 นะครับ  

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และพร้อมจะสนับสนุน เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

เห็นด้วยตามรา่งเดิม ต่อไป นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเกษม  ปัญญาทอง เห็นด้วยกับ  

ค าแปรฯ ต่อไป นายจรูญ  เติงจันตะ๊ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายบุญทรง  ชุ่มแสง เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ 

นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพิชญาพร  

พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ งดออกเสียง 

ต่อไป นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายภัทร  โลหิตกาญจน์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวมทีรา  สัทธาธิก เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางรัญจวน  ค าพิชัย 
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นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน  ค าพิชัย เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ ์

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งตามรา่งเดิมส าหรับโครงการผูสู้งอายุ ค่ะ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เห็นด้วยตาม   

ร่างเดิม ต่อไป นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุคนธ์  อินเตชะ งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุบิน  ชุ่มตา 

 นายสุบิน  ชุม่ตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุบิน  ชุ่มตา งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ประธานฯ งดออกเสียงนะครับ ขอเชญิเลขานุการแจ้งผลครับ 
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นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

จ านวน 15 เสียง, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 5 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 4 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2-306 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 600,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 

5 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 4 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.8 หน้าที่ 2 – 325 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง

บ่อฝังกลบมูลฝอย จ านวน 3,500,000 บาท   

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 
 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ข้อ 4.2.8 หน้าที่ 2-325 ขอลดรายจ่าย

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย 

จ านวน 3,500,000 บาท ผมได้ประสานกับงานโยธาของเทศบาลเรา ของเราเพิ่งจะรับมอบบ่อขยะใหม่เมื่อ

ต้นเดอืนมถิุนายนที่ผ่านมานี้เอง บริษัท อ.ทิพย์พูนลาภ เป็นผู้ประมูลได้ และตามสัญญาเพิ่งตรวจรับไปเมื่อ

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ ผมเห็นว่าเพิ่งเริ่มจะทิ้งขยะ ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องท า ผมว่ายังไม่เต็ม ปีหน้าเรา

ค่อยตั้งงบใหม่ได้ ในกรณีที่ผมศึกษามา ปีงบประมาณ 2560 เราท าไว้ 2,940,000 บาท แต่ปี 2561 เรา

ไม่ได้ตั้งงบบ่อฝังกลบไว้ ปี 2562 เราก็ตั้งไว้ ปี 2563 เราตั้งไว้ แต่เรามาท าปี 2564 เพิ่งท าเสร็จเมื่อเดือน

มิถุนายนนี้ ผมคิดว่ายังไม่มีความจ าเป็น คือเพิ่งใช้นะครับ แต่เต็มเมื่อไหร่เราก็หาทางอื่นได้ครับ มีทางอยู่ 

อย่าเอางบประมาณมากองรวมกันตรงนี้เลย วิธีด าเนินการของเทศบาล เราไปท า TOR กับบริษัทที่เก็บขยะ  

ผมไม่เห็นสัญญา ขอเรียนท่านผู้บริหารตอบสักนิดว่า การท าสัญญากับผู้รับเหมาเราต้องท าบ่อให้เขาหรือ

ครับ ไม่เอื้ออ านวยให้ผู้รับเหมาเกินไปหรือครับ หรือว่าอยู่ในสัญญา ผมก็ไม่ทราบ ผมขอเรียนถามเป็น
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ความรูค้รับ ต่อไปการท า TOR อยากใหเ้ทศบาลของเราก าหนดว่าเมื่อเขารับเหมาของเราแล้วหนึ่งร้อยกว่า

ล้านบาท ควรจะให้เขาขุดบ่อให้เรา ควรจะอยู่ในนั้นด้วย เราจะไปเสียเปรียบเขา หรือเอื้อเขา ผมคิดว่าไม่

รักษาผลประโยชน์ของเราครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง

ประการแรกบริษัทอะไรมาท าผมก็ไม่ทราบ สองคือ สัญญาเอื้อไม่เอื้อก็ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยนี้ แต่ที่ผมจะ

ชี้แจงก็คือ จริงอยู่ที่มีการตรวจรับไปเมื่อเดือนมิถุนายน แต่ขยะในปัจจุบันวันละ 100 กว่าตัน อยู่ในภาวะที่

เศรษฐกิจยังนิ่ง ยังซบเซา ยังไม่มีนักท่องเที่ยว ซึ่งถ้าหากสู่สภาวะปกติแล้ว ปริมาณขยะจรจะเพิ่มขึ้นอีก    

ต่อเดือนผมคิดว่าเพิ่มขึ้นอีกเยอะ และบ่อขยะก็เคยถูกตั้งไว้ในงบประมาณมาตั้งนานแล้ว ปกติเวลาขุดบ่อหนึ่ง

บ่อจะท าได้ 4 layers คือ 4 ช้ัน ประมาณสามเดือนก็จะได้ช้ันหนึ่ง แล้วก็เต็ม อีกสามเดือนก็เต็มช้ันที่สอง    

พอครบสีช้ั่นก็เต็มบ่อพอดี วัตถุประสงค์ของการท า คือเราต้องท าล่วงหน้า ถ้าเราไปรอจนถึงบ่อเต็ม เราก็

จะไม่มีที่ฝังกลบ เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องเหมือนท ารอไว้ ไม่อย่างนั้นพอปริมาณขยะที่เข้ามาเต็มแล้ว    

ก็จะเริ่มสตาร์ทท าใหม่ ตอนนั้นก็จะไม่ทันครับ ขออนุญาตช้ีแจงครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณฝา่ยบริหารที่ตอบ ท่านไม่สมควร  

ที่จะพูดว่าเป็นสมัยไหน ๆ ถ้าผมพูดถึงเรื่องตลาดหลักเมืองบ้างล่ะ จะเป็นอย่างไร (ประธาน : ไม่ใช่การ

อภปิรายนะครับ เป็นการลงมติ) เป็นการพาดพิงผู้อื่นที่ไม่อยู่ในนี้นะครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอให้จบนะครับ เชิญคุณณัฐกิตติ์ฯ   

นั่งลงครับ ในข้อนี้คณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ ต่อไป ผมจะขอมติเรียงตามตัวอักษร   

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.8 ขอลดรายจา่ย หนา้ที่ 2-325 คนแรก นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

เห็นด้วยตามร่างเดิม ต่อไป นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเกษม  ปัญญาทอง เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 
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นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายบุญทรง  ชุ่มแสง เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ 

นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพิชญาพร  

พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ เห็นด้วย

กับค าแปรฯ ต่อไป นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายภัทร  โลหิตกาญจน์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวมทีรา  สัทธาธิก เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นางรัญจวน  ค าพิชัย เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ ์

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 
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นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เห็นด้วยตาม   

ร่างเดิม ต่อไป นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุคนธ์  อินเตชะ เห็นด้วยกับค าแปรฯ  

ต่อไป นายสุบิน  ชุ่มตา 

 นายสุบิน  ชุม่ตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุบิน  ชุ่มตา เห็นด้วยกับค าแปรฯ 

ต่อไป นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เห็นด้วย

ตามร่างเดิม ต่อไป นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ประธานฯ งดออกเสียงนะครับ ขอเชญิเลขานุการแจ้งผลครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

จ านวน 15 เสียง, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 1 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2-325 

โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย จ านวน 3,500,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง 

จ านวน 1 คน 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอพักการประชุมเพื่อรับประทาน

อาหารกลางวัน และจะกลับเข้ามาประชุมตอ่ในเวลา 13.15 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 13.15 น. 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอด าเนินการประชุมต่อนะครับ 

ล าดับต่อไป  

4.2.9 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี ่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

หน้าที่ 2 – 346 ข้อความเดิม โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านกีฬา 

จ านวน 4,000,000 บาท ข้อความใหม่ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านกีฬา จ านวน 

2,000,000 บาท   

         มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 
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      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นายภัทร  โลหิตกาญจน์  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อนี้ เชิญ นายภัทร  โลหติกาญจน์   

นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง และในฐานะผู้สงวนค าแปรญัตติฯ ครับ ในค าแปรญัตติฯ ที่ผมเสนอโครงการที่อยู่ในแผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ซึ่งในส่วนนี้ผมขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 

4,000,000 บาท เหลือ 2,000,000 บาท ในตรงนี้ ผมได้พิจารณาจากงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 

2564 จะอยู่ในหน้า 2 – 285 ซึ่งจะเห็นได้ว่า เท่าที่ดูจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องจ านวน 3 หัวข้อด้วยกันนะครับ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ตัง้ไว้ จ านวน 500,000 บาท โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน จ านวน 80,000 บาท หน้า 2 – 286 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอก

สถานศึกษา จ านวน 200,000 บาท ซึ่ง 3 หัวข้อของงบประมาณปี 2564 เดิม ซึ่งผมเข้าใจว่าปี 2565 นี้จะ

รวมเป็นโครงการเดียวเลยซึ่งก็คือ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านกีฬาที่ตั้งไว้ จ านวน 

4,000,000 บาท เมื่อมาดูรายละเอียดโดยรวมที่งบประมาณปี 2564 ตั้งไว้ รายละเอียดที่ปลีกย่อยออกมา

จะอยู่ในร่างเทศบัญญัติของปี 2565 นี้ ในหน้า 2- 177 ซึ่งจะระบุรายจ่ายจริงและประมาณการตั้งแต่ปี 

2562, 2563, 2564 ซึ่งจะมีตัวเลขรวมอยู่ในหน้าที่ 2 – 178 เรามาดูตัวเลขรวมค่าใช้สอย โครงการกีฬานี้

เราจะเห็นว่า ปี 2562 รวมค่าใช้สอยอยู่ที่ประมาณสองล้านสองแสนบาทเศษ ปี 2563 ประมาณสองล้าน

หนึ่งแสนบาทเศษ ปี 2564 ประมาณการไว้ 957,000 บาท เมื่อมาดูปี 2565 เปอร์เซ็นต์ต่างกันอย่างน่า

ตกใจครับ ตั้งไว้ 5,477,000 บาท ซึ่งตรงนีเ้มื่อพจิารณาแล้วมากกว่า 3 ปีที่ผ่านมานะครับ มากจนเห็นได้ชัด 

ซึ่งในเหตุผลดังกล่าวนี้ ผมจึงอยากจะขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายในโครงการนี้ จาก 4,000,000 บาท 

เหลือ 2,000,000 บาท เพื่อให้เท่ากับประมาณการในปีก่อน ๆ หนา้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง จริง ๆ ในเรื่อง

งบประมาณนี้ก็ยังยืนยันว่า เป็นนโยบายของผู้บริหารและประกอบกับตอนแปรญัตติฯ ทางผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ไปให้รายละเอียดแล้ว ผมจะขอเพิ่มนิดเดียวในเรื่องนี้นะครับ คือ เราไม่ควรจะเอา

งบประมาณของปี 2561, 2562, 2563 อะไรมาเกี่ยวข้องกับของปี 2565 เนื่องจากตอนนั้นผู้บริหารก็เป็นคน
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ละคน การให้ความส าคัญในเรื่องนโยบายของแผนงานก็เป็นคนละเรื่องนะครับ เวลาเรา weight น้ าหนักของ

งบประมาณจะไปใช้ในโครงการใดก็ตาม วิสัยทัศนม์ุมมองของผู้บริหารแตล่ะท่านก็มีความแตกต่างกัน อย่าง

งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,000,000 บาท เพราะว่าทางเรามีโครงการที่จะท า ตอนนี้จัดตั้งสภาการกีฬา เราจะ

ท าสนามกีฬาที่มีความพร้อมสมบูรณ์แบบ สนามฟุตบอลแข่งระดับ tournament สนามฟุตซอล ลานสเก็ต 

เซิร์ฟสเก็ต ไทเก๊ก แบดมินตัน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ทุกอย่างครบแล้วก็จะส่งเสริมให้เป็นเมืองของ

การกีฬา ดังนัน้จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งตามแนวทางการบริหารที่จะต้องตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ ก็ขอเรียน

ชีแ้จงสัน้ ๆ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในข้อ 4.2.9 ขอลดจ านวนเงินที่ขอ

อนุญาตจ่าย หนา้ที่ 2-346 ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ ฉะนั้น ผมจะขอมติ โดย

การเรียกชื่อเรียงตามตัวอักษร คนแรก นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ   

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

เห็นด้วยตามร่างเดิม ต่อไป นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเกษม  ปัญญาทอง งดออกเสียง  

ต่อไป นายจรูญ  เติงจันตะ๊ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 
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นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายบุญทรง  ชุ่มแสง เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ 

นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพิชญาพร  

พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ งดออกเสียง 

ต่อไป นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายภัทร  โลหิตกาญจน์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวมทีรา  สัทธาธิก เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน ค าพิชัย เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นายสามารถ  พุทธา 
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นายสามารถ  พุทธา สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เห็นด้วยตาม   

ร่างเดิม ต่อไป นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุคนธ์  อินเตชะ งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุบิน  ชุ่มตา 

 นายสุบิน  ชุ่มตา สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุบิน  ชุ่มตา เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ประธานฯ งดออกเสียงนะครับ ขอเชญิเลขานุการแจ้งผลครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

จ านวน 17 เสียง, เห็นดว้ยกับค าแปรฯ จ านวน 3 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 4 คน 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 17 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 – 346  

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านกีฬา จ านวน 4,000,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ 

จ านวน 3 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 4 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป  

4.2.10 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจา่ยอื่น ๆ 

หน้าที่ 2 – 352 ข้อความเดิม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) จ านวนเงิน 

3,000,000 บาท ข้อความใหม่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) จ านวนเงนิ 1,000,000 บาท   

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อนี ้ขอเชิญนาย ณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์   

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

เกี่ยวกับข้อนี้ ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) จาก

จ านวนเงิน 3,000,000 บาท เหลอื 1,000,000 บาทนั้น ผมได้หาข้อมูลต่าง ๆ นานาจากสาธารณสุขจังหวัด 

ประชากรในล าปางม ี728,508 คน เพิ่งฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไป 130,466 คน ยังไม่ถึง  20% นะครับท่าน

ประธาน คอื ความเห็นของแพทย์บอกว่า ถ้าเรายังฉีดวัคซีนไม่ถึง 70% ภูมิคุ้มกันหมู่ยังไม่ เกิดขึ้นนะครับ   

ผมก็เห็นว่าการตัง้งบประมาณมาเยอะแบบนีค้งจะยังไม่ได้จัด นี่ก็ปลายเดือนสิงหาคมแล้ว เหลืออีก 2 เดือน 

ผมคิดว่างานนีย้ังเกิดขึ้นไม่ได้ เราควรจะท าเป็นนิทรรศการก็ได้นะครับ ประเพณีของเราเป็นสิ่งที่ดีงาม    

เราท าเป็นนิทรรศการและท าเป็นรูปภาพ ประวัติความเป็นมาของงานลอยกระทงมาจากไหน แล้วก็จ ากัด

ผูช้มที่หอปูมละกอนก็ได้นะครับ เราควรจะท า แต่ผมคิดว่าถ้าเอาคนมารวมกันเยอะ ๆ แล้วมาจัดงานล่อง  

สะเปานี้ ผมคิดว่ายังไม่ใช่เวลานะครับ เวลาแบบนีย้ังไม่ถึงนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝา่ยบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่

ครับ ไม่มีนะครับ ในข้อ 4.2.10 ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ ผมจะขอมติโดยการ

เรียกชื่อเรียงตามตัวอักษร ในระเบียบวาระข้อ 4.2.10 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย หน้าที่ 2 – 352 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

เห็นด้วยตามร่างเดิม ต่อไป นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเกษม  ปัญญาทอง เห็นด้วยกับค าแปรฯ  

ต่อไป นายจรูญ  เติงจันตะ๊ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายบุญทรง ชุ่มแสง เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ 

นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพิชญาพร  

พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ งดออกเสียง  

ต่อไป นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายภัทร  โลหิตกาญจน์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวมทีรา  สัทธาธิก เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน ค าพิชัย เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 
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นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เห็นด้วยตาม   

ร่างเดิม ต่อไป นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุคนธ์  อินเตชะ งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุบิน  ชุ่มตา 

 นายสุบิน  ชุ่มตา สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุบิน  ชุ่มตา งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามรา่งเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ประธานฯ งดออกเสียงนะครับ ขอเชญิเลขานุการแจ้งผลครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

จ านวน 16 เสียง, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 4 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 4 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 16 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้า 2 – 352  

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) จ านวน 3,000,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน  

4 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 4 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.11 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
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และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจา่ยอื่น ๆ 

หน้าที่ 2 – 353 ข้อความเดิม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองล าปาง) 

จ านวน 2,500,000 บาท ข้อความใหม่ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองล าปาง) จ านวน 

1,000,000 บาท   

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อนี ้ขอเชิญนายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์  

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับญัตติข้อ  4.2.11 ขอลดจ านวน

เงินที่ขออนุญาตจ่าย โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองล าปาง) จ านวน 2,500,000 บาท 

เหลือ 1,000,000 บาท ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับ เหตุผลคือหมายความว่า ประชากรของเราที่มีเจ็ด

แสนกว่าคน ตอนนี้ฉีดวัคซีนไปได้แค่ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นคน ซึ่งยังไม่ถึง 70% ที่จะท าให้เกิด

ภูมคิุ้มกันหมู ่ช่วงนีย้ังเป็นช่วงที่มีโรคระบาดอยู่ ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเอางบประมาณมากองไว้ตรงนี้นะครับ 

ยังไงก็เอางบประมาณส่วนที่เหลืออีก 1,500,000 บาท เอาไปใช้จ่ายด้านอื่นตามที่ผู้บริหารเห็นสมควรยังจะ

ดีกว่า และจะได้ช่วยชาวบ้านได้อีกเยอะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่

ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อฝ่ายบริหารไม่มีอะไรเพิ่มเติม คณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ ผมก็

จะขอมตโิดยการเรียกชื่อเรียงตามตัวอักษร ส าหรับข้อที่มีการแปรญัตตินะครับ ในระเบียบวาระข้อ 4. 2.11 

ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจา่ย หนา้ที่ 2 – 353 คนแรก นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

เห็นด้วยตามร่างเดิม ต่อไป นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ไม่อยู่ในที่ประชุม) 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ งดออกเสียง 

ต่อไป นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายบุญทรง ชุ่มแสง เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ 

นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพิชญาพร  

พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ งดออกเสียง  

ต่อไป นายภัทร  โลหติกาญจน์ 
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นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายภัทร  โลหิตกาญจน์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวมทีรา  สัทธาธิก เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นางรัญจวน  ค าพิชัย เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เห็นด้วยตาม   

ร่างเดิม ต่อไป นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป นายสุบิน  ชุ่มตา 

 นายสุบิน  ชุ่มตา สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุบิน  ชุ่มตา งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสรมิเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ประธานฯ งดออกเสียงนะครับ ขอเชญิเลขานุการแจ้งผลครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

จ านวน 15 เสียง, เหน็ด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 3 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 4 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 – 353  

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองล าปาง) จ านวน 2,500,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ 

จ านวน 3 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 4 คน 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านประธานครับ กรณีที่ท่านประธานฯ 

ขานชื่อเมื่อสักครู่ม ี2 ท่านไม่อยู่ในที่ประชุม ต้องระบุไว้ในรายงานการประชุมไหมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กรณีเมื่อสักครู่เป็นการออกเสียง

โดยการขานชื่อเรียงตามล าดับนะครับ เพราะฉะนั้น กรณีที่ไม่อยู่ในที่ประชุมและได้เลยล าดับไปแล้ว ก็ไม่มี  

ผูท้ักท้วงและไม่มีผู้แสดงความประสงค์ เมื่อที่ประชุมได้มีมติและประธานสภาฯ ได้ประกาศมติแล้ว ก็เป็นไป

ตามมติที่ประธานสภาฯ ได้ประกาศนะครับ ส่วนกรณีที่ไม่ได้แจ้งว่า องค์ประชุมหายไป 2 ท่าน ไม่อยู่ในที่

ประชุมก็แสดงไว้ในจ านวนบวกอยู่แล้ว ก็คงไม่ใชป่ัญหาในที่ประชุมครับ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จะต้องระบุชื่อด้วยไหมครับว่า    

ไม่อยู่ในที่ประชุม เพราะท่านประธานขานชื่อแต่วา่เงยีบไป ไม่มคี าตอบออกมาครับท่านประธานครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก็ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ระบุไว้

ตามรายชื่อที่ขานไปเมื่อสักครู่นะครับ ล าดับต่อไป 

4.2.12 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบด าเนนิงาน คา่ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจา่ยอื่น ๆ   
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หน้าที่ 2 – 357 ข้อความเดิม โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครล าปาง  

จ านวน 3,000,000 บาท ข้อความใหม่ โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครล าปาง จ านวน 

1,500,000 บาท  

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อนี ้ขอเชญินายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์   

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.12 ขอลดจ านวนเงินที่ขอ

อนุญาตจ่าย โครงการจัดงานเฉลิมฉลอง เทศกาลปีใหม่นครล าปาง จ านวน 3,000,000 บาท ให้เหลือ

จ านวน 1,500,000 บาท ผมยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่า ระหว่างนี้เรายังอยู่ในระหว่างโรคระบาดโควิด 19 

ผมก็คิดว่า ที่เราตั้งงบประมาณมานี้ ก็จะขอตัดลดสักนิด งบที่เหลอือยู่ก็จะได้เอาไว้ท าบุญหรอืท าอะไรก็ได้ที่

เป็นประเพณีที่ดีงาม แต่วา่เรื่องที่จะมาจัดงานรื่นเริงหรืออะไรนี้ ผมคิดว่า คงยังไม่เกิด อย่างที่ผมได้เรียนไป

ตามญัตติก่อนหน้านี้คือ ประชากรเจ็ดแสนกว่าคนและฉีดวัคซีน 2 เข็มไปแค่หนึ่งแสนสามหมื่นกว่าคน     

ยังไม่ถึง 70% ของภูมิคุ้มกันที่จะอยู่ร่วมกันได้ ตอนนี้เรายังไม่ทันเปิดปากได้เลยครับ ผมว่ายังไม่ถึงเวลา  

นะครับท่านประธาน เอางบประมาณตัวนีไ้ปท าอย่างอื่นที่ผู้บริหารจะเห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

จะดีกว่าครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ตั้งแต่เรื่องงบประมาณของประเพณีลอยกระทงก็ดี ของประเพณีสงกรานต์ก็ดี รวมถึงงบประมาณของการ

ฉลองปีใหม่ อันนี้เป็นความเชื่อและก็เป็นแนวคิดของทางผู้บริหาร ทางทีมผู้บริหารค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดี 

เราเชื่อว่า สถานการณ์ดีขึ้น แล้วก็ไม่ได้เชื่อจากสิ่งที่เลื่อนลอยนะครับ ผมได้เรียนแล้วว่า ผมดูกราฟแล้ว 

รวมถึงมาตรการของทางรัฐบาล ก็อยู่ที่ว่า เราจะมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้าย มีความเชื่อมโยงกัน

ทั้งนั้นนะครับ ไม่ว่าเราจะจัดงานประเพณีลอยกระทง ปีใหม่หรือสงกรานต์ เพราะว่าตอนนี้เราก าลังจะท า

การปรับปรุงขว่งนครที่ทรุดโทรมให้มีสภาพที่มีชีวิตชีวา มีความสวยงามเช่นในอดีต ปรับปรุงสวนสาธารณะ

หา้แยกให้ม ีfunction การใชง้านที่ทุกคนมาใช้พักผ่อนหย่อนใจแทนที่จะอยู่บ้านแลว้หดหู่ ซึมเศร้า ปรับปรุง

โรงยิมเทศบาล 4 ที่ทรุดโทรมมาก ๆ เป็นที่อยู่ของหนูของสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายแล้วก็เป็นที่เก็บของ 
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เพื่อให้เป็น Theater เป็นโรงละครที่มปีระโยชน์ของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี การจัดงานแต่งงาน 

หรอืการแสดงต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งทั้งบริเวณข่วงนครสวนสาธารณะก็จะเชื่อมโยงไปถึงงบประมาณที่ทางสภาฯ 

ได้กรุณาอนุมัติไปแล้ว คือ ฝายพับได้ซึ่งหลังจากท าเสร็จแล้วผมก็ยืนยัน ว่าระดับน้ าเราสามารถ maintain 

ได้ แล้วก็จะท าให้มีกิจกรรมทางน้ าที่เกิดขึ้นเยอะมาก หลังจากฝายตัวนี้เสร็จนะครับ เราอาจจะมีตลาดน้ า 

การแขง่เรอื หรอืกิจกรรมที่เราเห็นในอดีตที่ผู้สูงอายุชอบมากก็คือ การที่เห็นพระพายเรือบิณฑบาตอีกครั้ง

หนึ่ง กิจกรรมทั้งหลายมีความเชื่อมโยงกันทุกกิจกรรม รวมถึงการตั้งงบประมาณในการเฉลิมฉลองปีใหม่ 

สงกรานต์และลอยกระทง ผมก็ยืนยันว่า เป็นไปตามนโยบายของทางผู้บริหารและการที่ เราได้ตั้ง

งบประมาณไว้ ก็ดีกว่าที่พอถึงเวลาแล้วเราก็ไม่รู้จะท าอะไร หรือไม่มีอะไรจะท า ส าหรับตัวเลขประชากรที่

บอกว่า ประชากรในล าปางเจ็ดแสนเศษนี ้ผมก็ยอมรับนะครับว่า เรามีเจ็ดแสนเศษ แต่อ านาจหน้าที่ของเรา

ก็คือ เราเป็นเทศบาลนคร ประชากรในเขตเทศบาลนครของเรามีอยู่ห้าหมื่นเศษ เราก็ยังไม่มีตัวเลขชัดเจน

ว่า ฉีดไปเท่าไหร่ เรามหีน้าที่ดูแลในพืน้ที่ของเรา 22.17 ตารางกิโลเมตร เราไม่สามารถจะดูทั้งจังหวัดทั้ง  

เจ็ดแสนคนได้ เพราะฉะนั้นอะไรที่เราควบคุมได้ ดูแลได้ เราจะจัดได้หรือเราจะจัดไม่ได้ ก็เป็นสิ่งที่มาตรการ

ทางภาครัฐทางรัฐบาลจะก าหนดมาอีกครั้งหนึ่ง ก็ยืนยันว่า เป็นไปตามแนวคิดนี้ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในข้อที่ 4.2.12 นี้ คณะกรรมการแปร

ญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้นะครับ ผมก็จะขอมตโิดยการเรียกชื่อเรียงตามตัวอักษรนะครับ เชิญ ร้อยเอก

ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะลงมติตรงนี้ เมื่อญัตติที่ผ่านมา 

ยังมีข้อที่ผมจะขอหารือในที่ประชุมกับท่านประธานว่า เมื่อสักครู่ยังมีท่านสมาชิกให้พิจารณาว่า มีสมาชิก

อีก 2 ท่านที่มาไม่ทัน หรือว่าท่านอาจจะไปเข้าห้องน้ าอะไรก็แล้วแต่ ผมขอหารือในที่ประชุมกับประธานว่า 

ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

ในข้อ 82 เขียนไว้ว่า “ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ขณะที่ประชุมสภาท้องถิ่นเริ่ม

ลงคะแนนเสียงแล้ว (1) ในกรณีลงคะแนนเปิดเผย สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ร่วมกับฝา่ยที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้ แต่จะออกเสียงลงคะแนนร่วมกับฝา่ยนับคะแนนเสร็จแล้วไม่ได้” ตรงนี้

ก็ชัดเจนครับ หมายความว่า ในระหว่างที่ท่านประธานซึ่งมติของเราบอกว่า เป็นมติแบบขานรายชื่อและลง

มติเห็นชอบไม่เห็นชอบ เมื่อท่านสมาชิกท่านใดออกไปข้างนอกในระหว่างที่ยังลงมติไม่เสร็จ ก็มีสิทธิเมื่อ   

เข้ามา แล้วการขานชื่อเสร็จ ก็มีสิทธิจะยกมอืขออนุญาตลงมตใิห้ความเห็นชอบไม่เห็นชอบได้นะครับ เป็นไป

ตามข้อบังคับตรงนีค้รับ หารอืท่านประธานครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง กรณีการขานชื่อนะครับ เมื่อขานชื่อ

แล้ว ประธานไม่ได้ข้ามไปนะครับ ไม่ได้พูดว่า ไม่อยู่นะครับถ้าบอกว่าไม่อยู่ก็เท่ากับว่านัยนี้ข้ามไปแล้ว 

หลังจากลงคะแนนกันหมดแล้ว แล้วเข้ามาทีหลังก็ถือวา่ไม่อยู่ละ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่า 

ท่านประธานขานชื่อไปแล้วก็ถือว่า ข้ามไปเลย ถึงเข้ามาก็ไม่มีสทิธิจะยกมอืขอ เมื่อมติยังไม่ได้ประกาศ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่ได้แล้วครับ เป็นการขานชื่อแล้วไม่ได้

แล้วครับ เนื่องจากเป็นการขานชื่อนะครับ ก็ต้องระบุในชื่ออยู่แล้ว แต่เสียงที่เรานับเป็นคะแนนเสียงก็คือมติ

ส่วนใหญ่ ท่านเลขานุการสภาฯ ได้บันทึกไว้แล้วนะครับ ตอ่ไปจะขอมตนิะครับ ในระเบียบวาระข้อ 4.2.12 

ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจา่ย หนา้ที่ 2-357 คนแรก นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

เห็นด้วยตามร่างเดิม ต่อไป นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเกษม  ปัญญาทอง เห็นด้วยกับค าแปร  

ต่อไป นายจรูญ  เติงจันตะ๊ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายบุญทรง  ชุ่มแสง เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ 

นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพิชญาพร  

พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ งดออกเสียง 

ต่อไป นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายภัทร  โลหิตกาญจน์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวมทีรา  สัทธาธิก เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นางรัญจวน  ค าพิชัย เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 
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นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงส์ใจสี เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เห็นด้วยตาม  

ร่างเดิม ต่อไป นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุคนธ์  อินเตชะ งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุบิน  ชุ่มตา 

 นายสุบิน  ชุ่มตา สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุบิน  ชุ่มตา งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ประธานฯ งดออกเสียงนะครับ ขอเชญิเลขานุการแจ้งผลครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

จ านวน 15 เสียง, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 5 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 4 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 – 357  

โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครล าปาง จ านวน 3,000,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 

5 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 4 คน 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.13 หน้าที่ 2 – 371 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานก่อสร้าง งบลงทุน คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงทางเท้าถนน

มนตร ีตั้งแตถ่นนสุเรนทร์ ถึงถนนฉัตรไชย จ านวน 2,750,000 บาท  

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  6 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

      นายภัทร  โลหิตกาญจน์  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อนี ้ขอเชิญนายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง และในฐานะผู้สงวนค าแปรญัตติ ก่อนอื่นเลยผมต้องขอกล่าว ณ สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ก่อนเลย

นะครับว่า ผมไม่ได้คัดค้านและไม่ใช่ไม่ได้เห็นชอบกับการปรับปรุงทางเท้าในเขตเทศบาลทุกเส้นนะครับ แต่

เนื่องด้วยว่าญัตติขอ้นี ้ซึ่งเป็นถนนมนตรี เหตุผลว่า ท าไมผมต้องขอลดรายจ่าย ผมก็จะขออธิบายต่อไปนะครับ 

ผมจะขออ้างอิงในรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 24 สิงหาคมพ.ศ. 2564 ในหน้าที่ 

18 อ้างอิงจากการเดินส ารวจของนายช่างอาวุโสที่ชี้แจงว่า “ทางเท้าถนนมนตรี ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ถึงถนน

ฉัตรไชย ปัจจุบันพืน้ทางเท้าเป็นพื้นคอนกรีต ผวิขัดหยาบ มีสภาพเก่าทรุดโทรม แตกร้าวบางแห่ง เหล็กฉาก

ขอบบ่อพักเป็นสนิมผุพัง ผนังบ่อพักบางบ่อเกิดการแตกออกจากบ่อพัก อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจร

ไปมาบนทางเท้าได้” ผมเห็นด้วยกับตรงนี้ครับท่านประธาน เพราะว่าผมได้เดินส ารวจด้วยตัวเอง ซึ่งบางจุด

มีการแตกร้าว ผุพังจริง และเหล็กฝาท่อระบายน้ าบางจุดก็ผุพังเป็นสนิม ผมจะขออนุญาตให้เพื่อนสมาชิก  

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้เห็นรูปถ่ายพร้อมกันนะครับ ซึ่งผมจะขออนุญาตท่านประธานในการฉายภาพขึ้นจอ  

(ประธานสภาฯ อนุญาต) จะได้เห็นไปพร้อม ๆ กันในแต่ละจุด รูปถ่ายนี้เป็นรูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ เป็น

รูปถ่ายง่าย ๆ ไม่ได้แต่งเติมใด ๆ ซึ่งรูปแรกจะเป็นช่วงติดถนนฉัตรไชยปากทางเลย ซึ่งจะเห็นได้ว่าฐานเสาก็

ผุพังจริง ๆ แต่ประเด็นส าคัญที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือ ทางเท้าตรงนี้เข้าใจว่า เป็นคอนกรีตซึ่งมีความแข็งแรง

มาก ๆ ผมได้ไปนั่งอยู่สักพัก ประมาณ 1 ช่ัวโมง คนเดินเท้าท่องเที่ยวแทบจะไม่มีเลยครับท่านประธาน จะมี

ก็แต่ผม ผมได้ทักทายคนเข็นรถเก็บขยะ ทางเดินมีคนเดินน้อยมากครับ ในรูปฝั่งซ้ายจะเห็นนะครับ ฝั่งตรง

ข้ามนา่จะเป็นอดีตของร้านขายวัสดุก่อสร้าง ภาพต่อไปนะครับ จะเห็นรั้วสังกะสีสีเขียว ในฝั่งมุ่งหน้าไปทาง
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ถนนฉัตรไชย ซึ่งดูจากรูปจริง ๆ แล้วอันนี้ผมไม่ขอก้าวล่วงว่า ร้านค้า ที่เอกชน เขตที่แบ่งยังไงนะครับ แต่ดู

แล้วผมว่า ถ้าจะปูกระเบื้องได้ซักแผ่นเดียวก็ถือว่าเก่งแล้วครับท่านประธาน ลองดูนะครับ ทางเดินแทบจะ

ไม่มีเลยนะครับ ขอรูปถัดไปนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สภาพทางเดินก็ยังสามารถเดินได้อยู่และรูปซีกขวาซึ่ง

เข้าใจว่าเป็นคลินิกหมอแล้วก็ร้านค้าส่ง ถ้าสังเกตให้ดีซึ่งในรูปจะมองไม่เห็นนะครับซีกขวา แต่ว่าจะมีหลัก

หมุดโฉนดเอกชนอยู่ระหว่างขอบฟุตบาทเลย ซึ่งบางที่ผมไปถามไถ่เขาบอกเลยว่า ถ้ามีการก่อสร้างจริง    

ผมขอนะ อย่าลุกล้ าหมุดโฉนดผมนะ ซึ่งจะมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะครับ ผมก็ฝากพิจารณาด้วย รูปต่อไป 

คือรูปที่ผุพังจรงิ ๆ นะครับ อันนี้จะเป็นเส้นที่มุ่งหนา้ไปยังถนนสุเรนทร์ซึ่งมีการแตกร้าวบางจุดจริง รูปถัดไป 

รูปที่เห็นนี้จะเยือ้งมาทางฝ่ังถนนสุเรนทร์ติดแยกไฟแดง สังเกตได้ว่า คอนกรีตยังขาวสะอาด ขาวใหม่และยัง

แข็งแรงและก็ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าเยอะมาก จากที่ผมได้เดินส ารวจจะมีร้านอาหารอยู่ในถนนเส้นนี้

ประมาณ 15 ร้าน ยังไม่รวมธุรกิจอื่น ๆ อีก ซึ่งถ้าหากมีการก่อสร้างทางเท้าจริง ๆ แล้วผมคิดว่า อาจจะ

เกิดผลกระทบไม่มากก็น้อย อาจจะต้องท าการบ้าน ณ จุดนี้ด้วยนะครับ เพื่อจะไม่ได้เกิดความขัดแย้งและ

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน รูปต่อไปครับ รูปนี้จะเห็นได้ว่า เป็นหน้าร้านอาหารซึ่งยังมีความใหม่อยู่และยัง

แข็งแรง เดินไปมาได้สบาย ผมจะขออธิบายนะครับ ซึ่งผมก็ได้ให้ค ากล่าวนีไ้ปในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

เชน่กัน คนล าปางเรามีการเดินทางแบบ point to point คืออยากจะไปจุดไหนก็ขับรถไปจอดที่จุดนั้น ซึ่งถนน

เส้นนี้ส่วนใหญ่คนก็จะไปทานอาหาร ซึ่งไม่ได้ไปจอดหน้าปากซอยแล้วก็เดินมาแน่นอนครับ ขับไปจอดปุ๊บ   

ก็เข้าไปกินข้าวได้เลย รูปถัดไป ตรงนี้จะเป็นที่ผุพังอกีที่หนึ่ง นา่จะเข้าใจว่า เป็นทางเข้าซอยนะครับ ในรูปมุม

บนขวานี้จะเป็นท่อน้ าท่อระบายน้ าที่วางระเกะระกะอยู่บริเวณนี้ ซึ่งก็น่าซ่อมแซมจริง ๆ ผมจะขออนุญาต

จบรูปเพียงเท่านีน้ะครับ แต่ผมจะขออธิบายว่า เหตุใดที่ผมไม่เห็นด้วยและที่ผมจะขอลดรายจ่ายตรงนี้ ด้วย

เหตุและผลที่ผมกล่าวไปว่า การเดินทางของคนบ้านเราซึ่งเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง และนักท่องเที่ยว

ในเส้นทางนีก้็ไม่คอ่ยได้เดินทางสัญจรผ่านมากเท่าใด ถ้าเป็นไปได้เราอาจจะน างบตรงนี้ไปปรับปรุงทางเท้า 

ทางสัญจรที่นักท่องเที่ยวเดินเยอะ ๆ ในเส้นทางอื่นจะไม่ดีกว่าหรือ ท่านประธานครับ ผมไม่ได้จะคัดค้านไป

ในทุกเส้นทางนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ส าหรับการตั้งงบประมาณปรับปรุงทางเท้าถนนเส้นนี้  ถ้ายังจ ากันได้ ในการประชุมสภาคราวที่แล้ว เราได้

ผ่านงบประมาณของการท าถนนประสานไมตรีเป็นไชน่าทาวน์นะครับ เจตนารมณ์ของท่านนายกก็คือ       

ถ้าโดยลักษณะทางกายภาพ โดยลักษณะพืน้ที่ของเทศบาลนครล าปางแต่ละจุด แต่ละพื้นที่ เป็นพื้นที่เล็ก ๆ 

ที่เดินท่องเที่ยวได้ ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าเราเริ่มจากแยกหอนาฬิกา เราเดินไปถึงริมน้ า แล้วเราเดินย้อน

ไปเส้นทิพย์ช้างไม่ไกล เราก็ลงกาดกองต้าได้ หรือเดินไปทางถนนบุญวาทย์ ไม่ทันเหนื่อยดีก็ถึงหลวงพ่อด า 
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ศาลหลักเมืองแล้ว เพราะฉะนั้นการเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยวก็จะมีลักษณะเป็น loop เล็ก ๆ หรือแม้แต่

บริเวณถนนวัฒนธรรม ท่ามะโอ ย่านเมืองเก่า ก็สามารถเดินในโซนนั้น ในละแวกนั้น ก็จะเป็น loop ของแต่

ละพื้นที่นะครับ ส าหรับในส่วนของถนนไชน่าทาวน์ ถ้าเราท าเสร็จแล้ว ขออนุญาตท่านประธานนะครับ    

เมื่อวันที่ 25 ที่ผา่นมา ผมได้ไปร่วมเวทีเสวนากับทางสวนดุสิต  แล้วก็ระดม stakeholder คือผู้มีส่วนได้เสีย 

เราพูดกันถึงเรื่องย่านสบตุ๋ย ย่านเศรษฐกิจ ที่มคีวามจ าเป็นและส าคัญมากของจังหวัดล าปาง เราได้แนวคิด

คือ การกระท าใด ๆ วัตถุประสงค์ก็คือ การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ คือถ้าหากเราเอาวงเวียนน้ าพุตรงหน้า

สถานีรถไฟเป็นเซ็นเตอร์ แล้วก็ขีดเส้นไปสัก 1 หรือ 1.5 กิโลเมตร ในพื้นที่ 3 – 4 ตารางกิโลเมตรนั้น เราจะ

พัฒนาตรงไหนได้บ้าง  คือในส่วนนี้ก็มีการออกแนวคิดว่า ถ้านักท่องเที่ยวนั่งรถไฟลงที่สถานรีถไฟแล้ว เรามี  

logistic อย่างไรที่จะไปย่านนั้น และท าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวสามารถอยู่บริเวณนั้นได้ครึ่งวันหรือหนึ่งวัน 

เพื่อที่จะกระตุน้การจับจา่ยใช้สอย เพราะว่าตรงน้ันเรามีทรัพยากรที่ดีมากเช่น สวนดุสิตซึ่งจะเปิดเป็น open 

space ส าหรับ learning city ก็คือ เขามปีระวัติศาสตร์ของแบงค์ชาติหรือกิจกรรมการเรียนรู้ของคณะต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการบินพาณิชย์ ซึ่งเขาได้เปิดพื้นที่ทั้งหมดให้เราดู จากสวนดุสิตข้ามฝั่งมาก็เป็นบ้านพระยา

สุเรนทร์ ซึ่ งเป็นบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ต้องอนุรักษ์และเป็นร้านอาหาร                

ที่นักท่องเที่ยวชอบมาก ในโซนนั้นถ้าเราท าไชน่าทาวน์แล้ว เทศบาลใส่ hardware ตรงนี้เข้าไปแล้ว ถนนที่

เชื่อมโยงกันก็คือ เส้นนีน้ะครับ ถนนสุเรนทร์ถึงฉัตรไชย พืน้ที่ทางเท้าก็ควรจะมีความสวยงามที่นักท่องเที่ยว

สามารถเดินถ่ายรูปและเดินในโซนนี ้ใน loop เล็ก ๆ ที่ผมได้กล่าวถึงเบือ้งตน้ ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ    

ในย่านนี้ได้เป็นอย่างดี คือ Theme การออกแบบก็จะเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับไชน่าทาวน์นะครับ 

ส าหรับบ้านหรอืร้านค้าที่รุกล้ าพืน้ที่ ถ้าเราจะท างานเราก็ต้องมีการรังวัดส ารวจ เขาก็ต้องถอยให้เราท างาน

ตามหน้าที่อยู่แล้วนะครับ ส าหรับการรุกล้ าหมุดโฉนดนั้นก็ไม่ควรจะห่วงอย่างยิ่ง เพราะว่าอันไหนที่เป็ น

พื้นที่ของเขา เป็นหมุดโฉนดของเขา เราก็ไม่ได้ไปแตะต้อง ส าหรับผลกระทบจากการท างานก็เรียนว่า     

การท างานก่อสร้างทุกงานก็จะตอ้งม ีImpact กับผูท้ี่อยู่อาศัยข้างเคียงทุกโครงการอยู่แล้ว แต่เราก็พยายาม

ก าชับให้มีการกระทบกระเทือนน้อยที่สุด รวมถึงสิ่งที่ส าคัญก็คือว่า การสร้างงานขึ้นมาแต่ละชิ้นก็เป็นการ

กระตุน้เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การซื้อของ และเมื่อท าเสร็จแล้วผมก็เชื่อว่า ภาพลักษณ์และพื้นที่

ตรงย่านสบตุ๋ยโซนนั้น จะเป็นพืน้ที่ที่นา่ท่องเที่ยวอีกพื้นที่หน่ึง ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ   

ก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ ผมจะขอมตินะครับ  ในระเบียบวาระข้อ 4.2.13 ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 - 371    

คนแรก นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  

เห็นด้วยตามร่างเดิม ต่อไป นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเกษม  ปัญญาทอง เห็นด้วยกับค าแปร  

ต่อไป นายจรูญ  เติงจันตะ๊ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

ต่อไป นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ งดออกเสียง  

ต่อไป นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายบุญทรง  ชุ่มแสง เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา งดออกเสียง 

ต่อไป นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ 



81 

 

นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวพิชญาพร  

พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปร ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ เห็นด้วย

กับค าแปร ต่อไป นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายภัทร  โลหิตกาญจน์ เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรฯ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวมทีรา  สัทธาธิก เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ ต่อไป นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน  นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน  ค าพิชัย เห็นด้วยตามร่างเดิม  

ต่อไป นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เห็นด้วยตาม   

ร่างเดิม ต่อไป นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายสุคนธ์  อินเตชะ งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุบิน  ชุ่มตา 

 นายสุบิน  ชุ่มตา สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง งดออกเสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุบิน  ชุ่มตา งดออกเสียง ต่อไป 

นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 
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นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง เห็นด้วยตาม

ร่างเดิม ต่อไป นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสรมิเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ต่อไป นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เห็นด้วย

ตามรา่งเดิม ประธานฯ งดออกเสียงนะครับ ขอเชญิเลขานุการแจ้งผลครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

จ านวน 14 เสียง, เหน็ด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 5 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 5 คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 14 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 – 371  

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนมนตรี ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ ถึงถนนฉัตรไชย จ านวน 2,750,000 บาท, 

เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 5 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 5 คน 

4.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง (วาระที่ 3) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่ 4.3 ขอเชิญ

เลขานุการช้ีแจงระเบียบครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ตามระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง (วาระที่ 3) ที่ท่านประธานจะได้น าปรึกษาหารือต่อ        

ที่ประชุม ในระเบียบวาระข้อนี้มรีะเบียบฯที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 52 “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
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สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นลงมตวิ่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรอืไม่” สรุปใจความว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 3 ตามระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 นั้น ท่านประธาน      

ก็จะน าปรึกษาหารือในที่ประชุมโดยให้ลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ขอน าเรียนท่านประธานได้ด าเนินการต่อไปครับ  

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ 

นับองค์ประชุมก่อนครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

จ านวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะถามมติที่ประชุมนะครับ สมาชิก

ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาล

นครล าปาง โปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 22 เสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง โปรดยกมอืครับ  

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงด  

ออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 22 เสียง,      

ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนคร

ล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน - เสียง (ไม่มี), และงดออกเสียง 2 คน 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป รายการระบบ

กระจายสัญญาณไร้สาย ส าหรับส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อมติดตั้ง  จ านวน 1 ระบบ     

(กองวชิาการและแผนงาน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ผมขอเรียนเชิญให้

รองประธานสภาฯ ขึน้มาท าหนา้ที่แทนผมครับ เชญิครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ่ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป รายการระบบกระจายสัญญาณไร้สาย 

ส าหรับส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ (กองวิชาการและแผนงาน) เชิญผู้เสนอ

ญัตติครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ย 

เป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป รายการระบบกระจายสัญญาณไร้สายส าหรับ 

ส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อมตดิตั้ง จ านวน 1 ระบบ (กองวิชาการและแผนงาน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหาร     

งานทั่วไป รายการระบบกระจายสัญญาณไร้สายส าหรับส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อมติดตั้ง         

จ านวน 1 ระบบ (กองวิชาการและแผนงาน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เทศบาลนครล าปางมคีวามจ าเป็นโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป รายการระบบกระจายสัญญาณไร้สายส าหรับ

ส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อมตดิตั้ง จ านวน 1 ระบบ เป็นเงินจ านวน 789,500 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่น
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เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

เหตุผล 

ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลนครล าปาง ติดตั้งใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี      

ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลนครล าปาง มีการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มเติมอย่าง        

ไม่เป็นระบบ ติดตัง้ Application เพิ่มขึน้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) มีการปรับปรุงสถานที่         

ที่ติดตั้งเครือข่ายบ่อยครั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดปัญหาในการใช้งานอย่าง

ต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สายที่ท างานช้าและไม่สามารถท าการ Roaming ได้ อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณไม่เป็นระบบเดียวกัน สัญญาณรบกวนระหว่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ครอบคลุมการใชง้านทุกอาคารในส านักงานเทศบาลนครล าปางเหมาะสมและเพียงพอต่อการ

ใช้งาน จงึจ าเป็นต้องจัดหาระบบกระจายสัญญาณไร้สายส าหรับส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อมติดตั้ง       

จ านวน 1 ระบบ     

แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ จึงต้องโอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน และโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบกระจายสัญญาณไร้สายส าหรับส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อม

ติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ เป็นเงินจ านวน 789 ,500 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามบัญชโีอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด            

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน          

บริหารงานทั่วไป รายการระบบกระจายสัญญาณไร้สายส าหรับส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อมติดตั้ง 

จ านวน 1 ระบบ (กองวิชาการและแผนงาน) 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ไหมครับเชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในการลงมติจะเป็นการลง

มติแบบยกมือมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 

5.1 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป รายการระบบกระจายสัญญาณไร้สาย ส าหรับส านักงานเทศบาล

นครล าปาง พร้อมตดิตั้ง จ านวน 1 ระบบ (กองวิชาการและแผนงาน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 22 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ

โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 22 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป รายการระบบกระจาย

สัญญาณไร้สาย ส าหรับส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ (กองวิชาการและ

แผนงาน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน 

 5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการปรับปรุง

ห้องประชาสัมพันธ์ (กองวชิาการและแผนงาน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ (กองวิชาการ

และแผนงาน) เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 
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 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมิตร  

จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ย 

 เป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ (กองวิชาการ 

 และแผนงาน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมติร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ (กองวิชาการและแผนงาน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เทศบาลนครล าปางมคีวามจ าเป็นโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ เป็นเงินจ านวน 

600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

เหตุผล 

 ด้วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ได้ส ารวจ       

ความเสียหายของหลังคาและฝ้าเพดาน บริเวณห้องงานประชาสัมพันธ์ พบว่าเกิดการแตกร้าวของหลังคา     

เมื่อเวลาฝนตกมาท าให้เกิดการรั่วไหลของน้ าฝน ส่งผลให้ฝ้าเพดานบริเวณห้องควบคุมเสียงภายใน

ส านักงาน ห้องควบคุมระบบโทรศัพท์ และห้องควบคุมระบบป้ายประชาสัมพันธ์ LED ช ารุดเสียหายหากไม่

ด าเนินการซ่อมแซม อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเทศบาล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ด้าน

อิเล็กทรอนิกส์และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนัน้จงึมคีวามจ าเป็นจะต้องปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การ

ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจ

อ านาจและหน้าที่ของเทศบาลนครล าปางตามที่กฎหมายก าหนด   

 แตเ่นื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตัง้งบประมาณเพื่อการนี้ จงึจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน โอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อ

เติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ เป็นเงินจ านวน 600,000 บาท               
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(หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

ที่แนบมาพร้อมนี ้

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ (กองวิชาการและแผนงาน) 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ไหมครับเชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 22 

ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติ

ข้อ 5.2 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไป

ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ (กองวิชาการและ

แผนงาน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรด

ยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 20 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการปรับปรุงห้อง

ประชาสัมพันธ์ (กองวิชาการและแผนงาน), ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 2 คน 
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 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงถนนและทาง

เท้า ถนนบ้านเชียงรายตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงถนนทิพย์ช้าง เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท 

(สามล้านบาทถ้วน) ส านักการช่าง  

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5      

ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนบ้านเชียงราย

ตั้งแตบ่ริเวณข่วงนคร ถึงถนนทิพย์ช้าง เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ส านักการช่าง 

เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ย 

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนบ้านเชยีงราย 

ตั้งแต่บริ เวณข่วงนคร ถึงถนนทิพย์ ช้าง เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

ส านักการช่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมติร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ

ชุมชน โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนบ้านเชียงราย ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงถนนทิพย์ช้าง เป็น

จ านวนเงิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถ้วน) ส านักการช่าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เทศบาลนครล าปางมีความจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนบ้านเชียงราย ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงถนนทิพย์

ช้าง เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
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เหตุผล 

ด้วยถนนบ้านเชียงรายเป็นถนนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นเส้นทางที่มีร้านค้า มีวัดเชียงรายอันเป็น

สถานที่ประกอบพิธีกรรม ให้ความรู้ทางธรรมะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดล าปางตั้งอยู่                 

และเป็นเส้นทางเชื่อมลงไปสู่จุดชมวิวบริเวณริมแม่น้ าวัง ปัจจุบันสภาพผิวจราจรทางเท้าและระบบไฟฟ้า

ส่องสว่างมีสภาพทรุดโทรม ขาดความสวยงาม จึงสมควรปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

ถนนบ้านเชียงราย เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกในการสัญจรไปมา และเพื่อความสวยงาม 

ของเมือง แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงต้องโอนลดเงินงบประมาณ และโอนไป

ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่รายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการไฟฟ้า                     

ส่วนภูมิภาค โครงการปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึง  

หา้แยกประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร 

งบประมาณตั้งไว้   59,395,466  บาท     

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    6,385,506  บาท 

ขออนุมัตโิอนลด      3,000,000  บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน    3,385,506  บาท 

โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับด าเนิน

โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนบ้านเชียงราย ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงถนนทิพย์ช้าง เพื่อจ่ายเป็น

ค่าปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนบ้านเชียงราย ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงถนนทิพย์ช้าง โดยท าการเสริมผิว

แอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 11.00 - 13.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 220 ม. หนา 0.05 ม.

ปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 0.50 - 1.60 ม.ความยาวทั้งสองข้างทาง ประมาณ 460 ม. ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท 

(สามล้านบาทถ้วน)เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 5/2564 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

(ส านักการช่าง) 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ             

และชุมชน โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนบ้านเชียงราย ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงถนนทิพย์ช้าง                 

เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถ้วน) 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่

ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

ในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงถนนทางเท้า ถนนบ้านเชียงรายตั้งแต่ข่วงนคร ถึงถนนทิพย์ช้าง 

เป็นจ านวน 3,000,000 บาทนั้น กระผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะบูรณะเกี่ยวกับถนนเส้นนี้ เพราะว่าเป็น

ถนนที่มีคนสัญจรไปมา แต่มานึกถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนของเราตามสถานที่ต่าง ๆ ยังมีความทุกข์  

ความกังวลหลายสิ่งหลายอย่าง อาจจะเนื่องมาจากโรคที่เราพูดถึง แล้วก็การท ามาหากินอีกจ านวนมาก    

ที่เป็นผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของเรา ผมก็ภูมิใจที่เห็นทางฝ่ายบริหารพร้อมกับสมาชิก

สภาฯ ไปเยี่ยมเยียนพี่นอ้งประชาชนในชุมชน นั่นก็เป็นสิ่งที่ดคีรับ แต่ในโครงการนี้อยากจะฝากท่านประธาน

ไปยังฝ่ายบริหารว่า ระหว่างสาธารณูปโภคและการสร้างฟุตบาท สร้างถนนต่าง ๆ กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่   

ในชุมชนได้รับความเดือดร้อนอันไหนส าคัญกว่ากัน เพราะฉะนั้นการที่เราจะท าตรงนี้เราจะท าเมื่อไหร่ก็ได้ 

แต่ถ้าถึงเวลาในช่วงที่เหมาะสม โดยเฉพาะตอนนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าโรคระบาดซึ่งวันนี้ทั่วประเทศ         

ก็มีจ านวน 15,000 กว่าราย แต่ว่าในจังหวัดล าปางของเรามีเท่าไหร่ก็ยังมีอีก แล้วก็ยังมีคนที่ไม่ได้รับวัคซีน

อีกจ านวนมากตามที่รู ้จะสังเกตได้อย่างไรสังเกตได้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง เขารับคนที่จะ

ไปฉีดวัคซีนจ านวน 100,000 กว่านะครับ ปรากฏว่าฉีดได้จริง ๆ ก็ประมาณ 50,000 อันนี้ก็แสดงว่าคนใน
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บ้านของเรายังไม่ได้รับวัคซีนอีกจ านวนมาก เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่ส าคัญเราขอที่จะเลื่อนก่อนได้

ไหมชะลอก่อนได้ไหม ว่าควรจะท าอย่างไรให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ได้รับวัคซีนได้รับความสะดวกสบาย

ได้รับความสุขตามนโยบายของท่านนายกฯ เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ผมก็อยากจะขอให้ท่านสมาชิกสภา      

ผู้ทรงเกียรติทุกท่านลองย้อนไปว่า เราจะเห็นความส าคัญอันไหนดีกว่ากันระหว่างสาธารณูปโภคกับพี่น้อง

ประชาชนที่ได้รับความล าบากอยู่ในขณะนี ้ผมก็ขอใหท้่านได้พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ในญัตตินี้ก็จะขอสนับสนุนและเห็นด้วยกับทางฝ่ายบริหาร ที่เราจะปรับปรุงผิวถนนและฟุตบาท

บริเวณถนนบ้านเชียงรายตั้งแต่ข่วงนคร ถึงถนนทิพย์ช้างนะคะ เพราะว่าถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นที่ถ้าเรา

วนมาจากเส้นในเมืองก็เป็นถนนที่มาสู่ข่วงนคร สามารถเดินทางไปยังสบตุ๋ยไปยังถนนเส้นต่าง ๆ ได้ ก็เป็น

ถนนเส้นหลักที่ส าคัญของจังหวัดล าปางอีกเส้นหนึ่ง แล้วก็ฟุตบาทบริเวณนั้นก็ช ารุดทรุดโทรมจริง ๆ ไม่ได้

รับการซ่อมแซมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว แล้วปัจจุบันนี้บริเวณนั้นก็มีวัดเชียงราย ซึ่งทางท่านเจ้าอาวาส    

ก็ได้ปรับปรุงวัดเปิดรั้วออก เปิดพื้นที่ เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนเข้าไปท าบุญไหว้พระ   

ตรงนีก้็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดล าปาง รวมถึงในอนาคตนโยบายของทาง

ฝ่ายบริหารก็จะจัดให้มีกิจกรรมบริเวณข่วงนคร เพื่อส่งเสริมเรื่องประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวให้มาก

ขึ้น แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีถนนคนเดินทุก ๆ วัน ถนนคนเดินตรงนี้ก็เห็นด้วยนะคะ เพราะว่าเป็นถนนเส้นสั้น ๆ 

ไม่ได้กระทบกับประชาชนจ านวนมาก แล้วถ้าเราไม่ได้สัญจรเส้นนี้เราสามารถอ้อมไปอีกนิดหนึ่ง              

ก็สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายอื่น ๆ ได้ เพราะฉะนั้นการปิดถนนเส้นนี้ เพื่อให้มีกิจกรรมการค้าขายอะไร

ต่าง ๆ หรือกิจกรรมตามประเพณีก็อาจจะกระทบกับประชาชนไม่มากนะคะ แล้วก็เป็นการส่งเสริม

เศรษฐกิจได้ดี อีกประเด็นหนึ่งที่ทางท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านให้ความเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์โควิด – 19

ถ้าท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางเราจะเห็นเลยว่ากราฟเริ่มลงแล้ว  จุดสูงสุดได้ผ่านไปแล้ว       

ถ้าศึกษากราฟก็จะรู้ว่า ถ้าลงจะเป็นแนวขาลง ส่วนตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ เราเห็นด้วยตาเลยว่า   

ที่วิทยาลัยพยาบาลประชาชนชาวล าปาง เดินทางเข้าไปฉีดวัคซีนกันจ านวนมากนะคะ ในระยะอาทิตย์     

สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาฯ หลาย ๆ ท่านกล่าวถึงว่า เป็นห่วงสถานการณ์โควิดแล้ว

ประชาชนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันจ านวนมาก ในจ านวนมากของท่านนี้ลองหาข้อมูลมาดูไหมคะ ว่าจ านวนมาก

ของท่านกี่เปอร์เซ็นต์ ในเขตเทศบาลนครเท่าไหร่ นอกเขตเทศบาลนครเท่าไหร่ คือเราเพียงแต่พูดกันลอย ๆ

ว่ายังไม่ได้ฉีดจ านวนมากพูดซ้ า ๆ ว่ายังไม่ได้ฉีดจ านวนมาก แล้วจ านวนมากนี้มันจ านวนเท่าไหร่ที่ยังไม่ได้

ฉีด คือจะต้องมีข้อมูล มีสถิติในการพูดคุยกัน ก็ขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า อยากจะให้ทาง

เทศบาลมีข้อมูลตรงนี้มาชี้แจงว่า ประชาชนของเราเฉพาะในเขตเทศบาลช่วงอายุเท่าไหร่ถึ งเท่าไหร่        
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ฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ ทั้งจังหวัดกี่เปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เห็นชัดเจน

นะคะ ไม่ต้องพูดกันคลุมเครือว่ายังไม่ได้ฉีดจ านวนมาก มันไม่มีสถิติหรือข้อมูลรองรับ ทีนี้พอโครงการต่าง ๆ 

ก็จะอ้างอิงถึงสถานการณ์โควิดกันอยู่ตลอด โดยส่วนตัวแล้วก็เห็นด้วยกับฝ่ายบริหารว่างานต่าง ๆ เรา

จะต้องท า ท าเพื่อรอสถานการณ์ว่าสามารถใช้ชีวิตได้ปกติกิจกรรมต่าง ๆ สามารถท าได้ปกติ เราก็มี

งบประมาณตรงนี้สามารถท างานได้เลยนะคะ ถ้าเราไม่ตั้งงบประมาณไว้ถึงตอนนั้นเราก็จะไม่มีเงินท างาน   

ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนเทศบาลของเราไปได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอสนับสนุนทางฝ่ายบริหาร ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกไหมครับ ไม่มนีะครับ ขอเชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง คือยุคนี้ง่ายนะครับ คิดอะไรไม่ออกก็โดดไปที่วัคซีนก่อน คืองบประมาณในส่วนที่เราท าผมก็เรียน

ชี้แจงหลายครั้งว่า อันนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมหลังจากเข้าสู่ภาวะปกติ   

มันอยู่ที่วิธีคิดและมุมมองต่อโลก ว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือคนมองโลกในแง่ร้าย ส่วนเรื่องมาตรการ

ความช่วยเหลือพี่นอ้งประชาชนในเขตชุมชนต่าง ๆ เราก็ได้ท าทั้งสองส่วนไม่ว่าจะส่วนที่ผ่าน พมจ. แล้วก็ติด

ประกาศเพื่อที่จะยืนยันตัวตน แล้วเราก็มีงบประมาณในการจัดสรรเพื่อแจกถุงยังชีพ เรามีการจ้างงาน เรามี

การเพิ่มอัตราการจา้งงานเพื่อช่วยเหลือทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นคนกวาดถนน คนลอกท่อหรืออะไรก็ตาม

หรอื event ที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ รวมถึงจ้างเด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีงานท าเพื่อส ารวจข้อมูลต่าง ๆ อันนี ้    

ก็เป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ รวมถึง ศปก. เทศบาลนครล าปาง ที่เราใช้งบประมาณที่เราได้รวบรวมกัน

ขึน้มาส่วนหนึ่งที่ท่านเห็นในข่าวในภาพกิจกรรม คือเราก็ไปช่วยในส่วนนี้ ส่วนเรื่องวัคซีนก็ไม่อยากจะพูดถึง

แล้ว เพราะว่าอย่างที่ท่านนายกฯ เคยพูดไปแล้วว่า วัคซีนที่ได้มาไม่ว่าจากแหล่งใดก็ตามก็จะถูกน ามาตัด

โควตาทางจังหวัดอยู่ดี หรือตอนนี้จะมีวัคซีนมากกว่านี้ก็คงฉีดได้เท่านี้ เพราะว่าเราฉีดเองไม่ได้ก็ต้องมี

เจ้าหนา้ที่คอยฉีดให้ ถ้าไปดูพืน้ที่ฉีดของวิทยาลัยพยาบาลก็จะเห็นวา่ทุกวันนี้ก็แออัดยัดเยียดกันมากอยู่แล้ว

ก็ฉีดตามคิวนัดทุกวัน แล้วเขาก็ยืนยันแล้วว่าวัคซีนไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกหรือที่มีในปัจจุบันก็จะทยอยเข้ามา

เรื่อย ๆ แล้วก็ปลายปีนีจ้ะสามารถ cover ได้ 50 ถึง 60% อย่างน้อย ผมก็ยังยืนยันว่า งบประมาณที่เราได้

ตั้งไว้เป็นไปตามทิศทางการบริหาร คือเราเตรียมความพร้อมแผนพัฒนาส าหรับเหตุการณ์ที่ หลังจากเข้าสู่

ภาวะปกติแล้ว เราสามารถเปิดเมืองเพื่อที่จะรองรับและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในยามที่มันเงียบเหงา    

ซบเซาได้เป็นอย่างด ีเพราะว่าหลาย ๆ จังหวัดหลาย ๆ พืน้ที่รอบข้างเขาก็ท ากันอยู่นะครับ ผมขอเรียนชี้แจง

เท่านี ้ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน์ 
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นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ผมขอเวลาสักครู่นะครับ ในทางเท้าถนนเส้นนี้ด้วยเหตุและผลที่กล่าวมา เมื่อมองระยะยาวแล้ว     

ก็คุ้มค่านะครับ มีนักท่องเที่ยวเดินเยอะ แล้วก็มีการใช้สัญจรอยู่ตลอด มันจะเชื่อมโยงท่าน้ าสิงห์ชัยไปถึง  

ข่วงนคร พอดีมีชาวบ้านแถวท่าน้ าสิงห์ชัยบริเวณนั้นแจ้งมาว่า มีไฟฟ้ารูปกรวย อยากจะให้ฝ่ายบริหาร

พิจารณา รวมไปถึงแสงสว่างริมท่าน้ าด้วยก็ดีนะครับ เพราะว่าท่าน้ ามืดมาก แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่จะ

ท าให้เกิดแหลง่มัว่สุมของวัยรุ่นได้ ก็อยากจะฝากถึงเรื่องแสงสว่างดว้ยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

เพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้อภิปรายไปแล้ว มีอะไรสงสัยอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ    

เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 24 

ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติ

ข้อ 5.3 เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนบ้านเชียงราย

ตั้งแตบ่ริเวณข่วงนคร ถึงถนนทิพย์ช้าง เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ส านักการช่าง 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรด

ยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 20 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงถนน    

และทางเท้า ถนนบ้านเชียงรายตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงถนนทิพย์ช้าง เป็นจ านวนเงิน 3 ,000,000 บาท      

(สามล้านบาทถ้วน) ส านักการช่าง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 4 คน 

 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุง ลาน

อเนกประสงค์และสนามเด็กเล่น ภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 350,000 บาท 

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส านักการช่าง  



96 

 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 

ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่น 

ภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง เป็นจ านวนเงนิ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส านักการช่าง 

เชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจาก นายนิมติร  จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจา่ย  

 เป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่น 

 ภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

  ส านักการช่าง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ

ชุมชน โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง เป็นจ านวน

เงิน 350,000 บาท (สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ส านักการช่าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เทศบาลนครล าปางมีความจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2564 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นภายในชุมชนการเคหะนคร

ล าปาง เป็นจ านวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

เหตุผล 

     ด้วยลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง เป็นสถานที่ส าหรับ ให้

ประชาชนใช้ท ากิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้เด็กเล็กได้มีเครื่องเล่น ปัจจุบันมีสภาพเก่าทรุดโทรม ตามสภาพ

การใช้งาน ขาดการปรับปรุงมาเป็นเวลานาน จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงลานอเนกประสงค์ และสนาม

เด็กเล่นภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง เพื่อให้สถานที่มีความสวยงามและเหมาะสมส าหรับให้บริการ
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ประชาชน แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงต้องโอนลดเงินงบประมาณ และโอนไป

ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่รายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการไฟฟ้า                     

ส่วนภูมิภาค โครงการปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์      

ถึงหา้แยกประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร 

งบประมาณตั้งไว้   59,395,466  บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      3,385,506  บาท 

  ขออนุมัตโิอนลด              350,000  บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน              3,035,506  บาท 

โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับด าเนิน

โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง เพื่อจ่ายเป็นค่า

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง โดยท าการปรับปรุงลาน

อเนกประสงค์ ขนาดกว้างประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 25 เมตร ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง

ประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 16 เมตร พร้อมเครื่องเล่นเด็ก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล

นครล าปาง เป็นจ านวนเงนิ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 

6/2564 หนา้ที่ 33 ล าดับที่ 4 ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ (ส านักการช่าง) 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ             

และชุมชน โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง                    

เป็นจ านวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลข้างตน้  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 



98 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นิมิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง     

ในญัตตินี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในการที่เทศบาลจะน างบประมาณจ านวน 350,000 บาทนี้ ไปปรับปรุง

หรือสร้างสวนสาธารณะและลานอเนกประสงค์สนามเด็กเล่นภายในชุมชนการเคหะ ท่านประธานที่เคารพ

ครับ ชุมชนการเคหะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรพันกว่าคน มีเด็กเล็กเยอะมาก ผมเดินเข้าไปในชุมชน

จะเห็นว่าเด็กวิ่งเล่นกันตามถนน ผมก็เข้าไปสอบถามว่า หนูท าไมถึงมาวิ่งกลางถนนไม่กลัวรถชนเหรอ เด็กก็

บอกว่า ไม่มีสนามเด็กเล่นไม่มีที่จะเล่นก็เลยต้องมาวิ่งเล่นกันกลางถนน สิ่งที่ผู้บริหารได้กรุณาน าญัตตินี ้

เข้ามา ผมต้องขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารผ่านไปยังท่านประธานสภาฯ ที่กรุณาน าเรื่องนี้เข้ามาในสภา 

เพราะชุมชนการเคหะ เป็นชุมชนที่มีเด็กเยอะมาก สมควรที่จะปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้เด็ก และที่ส าคัญ    

ก็คือไม่ใชเ่ฉพาะเด็ก ผูสู้งอายุก็ด้วย ผมไปทีไรก็จะเห็นเดินบนถนนซีเมนต์เล็ก ๆ เป็นซอยแล้วมีหญ้าขึ้นเต็ม

ไปหมดเลย ที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณเทศบาลที่ไปช่วยตัดหญ้าให้ เหมือนป่าจริง ๆ ครับ ผมลงไปดูก็ไม่น่าเชื่อ

ว่านี่อยู่ในเขตเทศบาลนครล าปาง ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเพราะเทศบาลได้น ารถไปตัด แต่ถ้าเพิ่มในส่วนของ

โครงสรา้งพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์เด็กเล่น ท าถนนให้คนได้เดินได้วิ่งอย่างสะดวกสบายก็จะเป็นการดี และที่

ส าคัญเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสลงไปแจกถุงยังชีพส าหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก   

โรคโควิด - 19 ผมก็สอบถามทุกคนที่มารับของว่า ทุกคนฉีดวัคซีนกันหรือยัง ค าตอบเหมือนกันหมดครับ   

ได้ฉีดกันหมดแล้ว ผมถามคนที่มานะครับ ทุกชุมชนนะครับไม่ว่าชุมชนศรีปงชัย ชุมชนการเคหะ ชุมชน     

สุขสวัสดิ์ที่ผมได้มีโอกาสลงไป ชุมชนถาวรสุขผมก็ถามครับ ก่อนที่ผมจะแจกของผมก็ได้สอบถามว่าฉีด

วัคซีนกันหรือยัง เขาก็ตอบว่าฉีดกันหมดแล้วครับ เพราะฉะนั้นผมว่าในเรื่องของการพัฒนา เราก็ต้องมอง

ภาพกว้างว่า ในอนาคตต่อไป เราจะสร้างสุขภาพอนามัยให้กับคนได้อย่างไร ให้มีสุขภาพแข็งแรง เด็กจะมี

สนามเด็กเล่น มีการเจรญิวัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นางสาวพิชญาพร  

พิชญวิวัฒน์  
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นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพิชญาพร  พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ส าหรับญัตตินี้ที่เป็นโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นภายในชุมชน      

การเคหะนครล าปาง ก่อนอื่นก็รู้สึกดีใจและขอขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนชุมชนการเคหะนครล าปาง 

ที่ฝ่ายบริหารใส่ใจและเล็งเห็นความส าคัญในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนการเคหะ เพราะว่าชุมชนการเคหะ

เป็นชุมชนใหญ่ที่มกีารจัดกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ประธานและคณะกรรมการชุมชนมีความตั้งใจและเล็งเห็น

ถึงประโยชน์ และกิจกรรมที่เป็นสาธารณะเป็นส่วนรวมตลอดเวลา แต่จากการที่ดิฉันดูรายการประมาณ

ราคา โครงการนีม้ีการรื้อพื้น คสล. ของเดิมทิง้ มีการปูพืน้ยางใหม่ แล้วก็มีการติดตั้งเครื่องเล่นเด็ก แต่สิ่งที่

ดิฉันจะขอเพิ่มเติมหรือว่าเป็นข้อเสนอแนะก็คือ อยากให้มีการจัดท าที่นั่งหรือเป็นม้านั่งก็ได้ค่ะ เพื่อเอาไว้

รองรับส าหรับผู้ปกครองที่มานั่งรอลูกหลานเล่นเครื่องเล่นในบริเวณนั้น รวมไปถึงให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้

เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้าน เขาจะได้ออกมานั่งพักผ่อนในเวลาว่าง ในตอน

เย็นได้ ซึ่งจะท าให้ลานอเนกประสงค์ตรงนี้ เป็นลานที่มี function ที่ดี ช่วยให้ผู้สูงอายุไม่เป็นโรคซึมเศร้า       

มีกิจกรรมท ามากขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของผูบ้ริหารที่ตอ้งการสรา้งบ้านเมืองให้นา่อยู่ด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

เพิ่มเติมไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กรณีญัตตินี้ที่ทางฝ่ายบริหาร

เสนอมา ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านประธาน ผมไม่ได้อวยนะครับ นี่เป็นความตั้งใจของผมจริง ๆ 

ไม่ได้อวยฝ่ายบริหารที่ เป็นฝ่ายเดียวกันนะครับ กรณีชุมชนการเคหะเมื่อสมัยที่แล้ว เคยมามอบ

สาธารณูปโภคให้กับเทศบาลของเรา แล้วทางเทศบาลในมติของสภาเสียงส่วนใหญ่ก็ยอมรับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

สาธารณูปโภคของการเคหะนั้น ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือ ไม่ครบ 32 ทั้งท่อประปา ท่อระบายน้ า ทางเท้า

ไม่ได้มาตรฐานของการอยู่อาศัย ผมก็เลยอยากจะถามว่า จากปีงบประมาณของปีนี้ จากการที่เทศบาลเรา

รับมอบมาแล้ว แต่ไม่เห็นมีโครงการที่จะตั้งเผื่อไว้ไปบ ารุงแก้ไขสาธารณูปโภคของชุมชนการเคหะ เพราะ

เหตุอะไร ผมก็มานึกได้คราวต่อไปว่า ช่วงระยะหนึ่งทางชุมชนการเคหะก็มาขอถอนมติในสภาว่า ที่รับมอบ

แล้วเป็นไปไม่ได้ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นที่สาธารณะอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วผมเห็นตัวเลขการปรับปรุงสนาม

เด็กเล่นของเด็กตรงนี้ค่อนข้างน้อย ไม่รู้ว่ามีผลกระทบจากการที่เขามาขอถอนมติที่สภาจะรับมอบ

สาธารณูปโภคตรงนั้นด้วยหรือเปล่า ผมก็อยากให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยนะครับ ว่ากรณีอย่างนี้ถ้าเรา

ไม่ได้ตั้งงบไว้ แล้วเกิดปัญหาต่อไป อันนี้ผมจะเท้าความถึงครั้งนั้นที่สภาเรารับไว้ เพราะว่าไม่ค่อยจะถูกต้อง

เท่าไหร่ ความจริงจะต้องให้เจ้าของโครงการท าครบสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะมามอบให้เราบ ารุงรักษา แต่ ณ 

วันนี้ที่เขามอบเข้ามาที่เรารับไว้ มันไม่ได้ครบองค์ประกอบ เราจะต้องตั้งงบประมาณ แต่ ณ วันนี้เราดูแล้ว
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งบประมาณที่จะไปช่วยเหลือประชาชนตรงนั้นไม่มี ผมอยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า กรณีแบบนี้เป็นเพราะ

อะไรติดขัดอะไร ผมก็อยากจะให้เป็นบรรทัดฐานของเทศบาลของเรา เพราะว่า ณ วันนี้หมู่บ้านการเคหะ 

หรอืหมูบ่้านอื่น ๆ จะมาท าหมู่บ้านตรงนี้ ขายโครงการอะไรแล้วก็จะมอบให้เทศบาล แล้วตอนที่จะรับขอให้

พิจารณาตรงนี ้เพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียโอกาสของประชาชน ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ชุมชนการเคหะก็เป็นชุมชนใหญ่ ขนาดเกือบ 800 หลังคาเรือน แล้วตอนนี้มีการก่อสร้าง

คอนโดมิเนียมใหม่ด้านหน้าอีกสองร้อยกว่ายูนิตถ้าผมจ าไม่ผิด ก็จะมีความแออัดเพิ่มขึ้น ขณะที่พื้นที่

สาธารณะ พื้นที่ส่วนกลาง ถ้าเป็นหมู่บ้านทั่ว ๆ ไปก็ต้องบังคับว่าจะต้องมีพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่สาธารณะให้

ชุมชน เพื่อชุมชนได้มาใช้ร่วมกันในอัตราส่วนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ ทีนี้ในงบประมาณที่เราตั้งไว้ก็เป็น

งบประมาณที่น้อยมาก 350 ,000 บาท อันนี้ก็ส าหรับปรับปรุงลานที่ท าได้แล้วก็  ส่วนของระบบ

สาธารณูปโภคถ้าจะว่ากันจริง ๆ จะต้องใช้งบประมาณที่เยอะมากเลยครับ ถ้าไปดูจริง ๆ ที่ท่านสมาชิกคุณ

สมหมายฯ ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ าเสีย เรื่องระบบระบายน้ า แต่ว่าโชคดีอยู่ที่เคยมีการ

ประสานงานกันภายในระหว่างเรากับกรมทางหลวงที่ได้เชื่อมท่อด้านหน้าไว้ ประกอบกับผมได้รับแจ้งจาก

ทางโยธาธิการจังหวัดว่า เขาได้งบน้ าเสียมาอกีร่วมสองรอ้ยล้าน มาท าในส่วนพื้นที่ที่ใกล้เคียงตรงนี้ ก็เชื่อว่า

ในเรื่องน้ าท่วมขังด้านในน่าจะดีขึ้น ส าหรับพืน้ที่ก็เป็นอย่างที่ท่านสมาชิกว่าจรงิ ๆ มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราตั้งงบ

ไว้วา่เราจะเข้าไปด าเนนิการปรับปรุง แต่ว่าพอเชิญเขามาพูดคุยแล้ว ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า พื้นที่ส่วนนั้น

ตามกฎหมายก็มอบไม่ได้ ซึ่งขณะนี้เราก็แก้ไขอยู่ โดยเขาเป็นผู้ประสานงานไปทางส่วนกลาง เพื่อท าการรับ

มอบพืน้ที่ส่วนนั้นมา เพื่อเราจะได้ตัง้งบประมาณในการบูรณะ ก็เรียนช้ีแจงให้ทราบเพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

เพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้อภิปรายไปแล้ว มีอะไรสงสัยอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ    

เมื่อไม่มี ก่อนอื่นขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม   

24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติ

ข้อ 5.4 เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่น 
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ภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง เป็นจ านวนเงนิ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส านักการช่าง

สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายยุทธนา  ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 23 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรด

ยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ 23 เสียง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงลาน

อเนกประสงค์และสนามเด็กเล่น ภายในชุมชนการเคหะนครล าปาง เป็นจ านวนเงิน 350 ,000 บาท        

(สามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ส านักการช่าง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ         

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรอืไม่ครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก็อยากจะฝากท่านประธาน

ไปยังฝ่ายบริหาร สามเรื่องครับท่านประธาน จากตามสื่อต่าง ๆ ที่ผมเห็นทางฝ่ายบริหารไปให้ขวัญและ

ก าลังใจเจ้าหน้าที่ที่เขาท างานกัน เช่น ไปมอบเสื้อ ไปเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ก็มีก าลังใจ จากการประชุมคราว

ที่แล้ว ผมก็อภิปรายถึงเรื่องโบนัส ก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า ปีหน้าหรือปีต่อ ๆ ไปช่วย

พิจารณาถึงเรื่องโบนัสของพนักงานเราดว้ย ก าลังใจคือก าลังที่จะท างานให้กับเทศบาลของเราได้เป็นอย่างดี 

ผมก็ขอฝากไว้ด้วย เรื่องที่สองคือ รถน าขบวนของเทศกิจ ปกติที่ผ่านมาจะมีงานมีธุระเร่งด่วนอะไร เทศกิจ

จะเป็นด่านหน้าที่จะต้องน าทางให้ถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุด แต่ ณ วันนี้รถก็ช ารุดสึกหรอแล้ว เพราะอายุ

การใช้งานมานานมาก ก็ขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารให้ช่วยตั้งงบประมาณตรงนี้ ช่วยซื้อใหม่ให้

ด้วยนะครับ เรื่องที่สามคือ อุปกรณ์การสื่อสารที่ผมเคยอภิปรายไว้ กับงานของเทศกิจและงานป้องกัน 

อยากให้เน้นถึงอุปกรณ์การสื่อสารตรงนี้ เพราะว่าการสื่อสารเดี๋ยวนี้มันต้องรวดเร็วและฉับพลันงานถึงจะ

ได้ผลดีและบรรลุผลอย่างมั่นคง เรื่องที่สี่คือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเรามาร้องเรียนว่า ท่าน  สท.ช่วยฝาก

ปัญหานี้ไปให้กับฝ่ายบริหารด้วย คือเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถ สมมติเราก าหนดไว้   

จุดหนึ่ง 600 บาท แล้วเจ้าหน้าที่ของเราเก็บไม่ได้ เพราะว่าชาวบ้านจะมาตลาดครั้งหนึ่งอยู่ได้เป็นอาทิตย์ 

เขาไม่ค่อยมาบ่อย แล้วเจ้าหน้าที่เขาเก็บไม่ได้ตามเป้า บางครั้งอยู่ถึงสองทุ่มก็ยังเก็บไม่ได้ตามเป้า 

เพราะฉะนั้นเก็บไม่ได้ตามเป้าก็ต้องควักเงินในกระเป๋าของตัวเองออกมาให้ครบตามจ านวนถึงจะแล้วเสร็จ  
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ในแต่ละวัน สามทุ่มถึงจะกลับบ้านได้ ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ข้าวยากหมากแพง โจรผู้ร้ายก็เยอะ เราสงสาร

เขาครับ อันนี้ไม่ใช่คนสองคนที่มาขอความช่วยเหลือจากผม ผมก็อาสาเพื่อจะมารายงานตรงนี้ให้กับท่าน

ประธานฝากไปยังฝา่ยบริหารด้วย ขอบคุณมากครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

เพิ่มเติมไหมครับ ไม่มนีะครับ ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงเพิ่มเติมไหมครับ เชญิครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ก็ขอขอบคุณนะครับ ส าหรับการผ่านร่างงบประมาณของเราในปีนี้ ซึ่งก็ยืนยันว่างบประมาณจะได้

ถูกน าไปใช้ตามนโยบายแนวคิดแล้วก็จะท าบ้านเมืองให้ดี ให้สวยงามตามที่เราได้สัญญาไว้ คิดว่าจะเห็นการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีภายในปีหน้า ในเรื่องอื่น ๆ ที่ท่าน สท.สมหมายฯ ได้อภิปรายเมื่อสักครู่นั้น ผมก็จะไปน า

เรียนให้ท่านนายกฯ เรื่องโบนัสถ้าท าได้เราก็ยินดี  ก็เป็นขวัญก าลังใจให้กับพนักงาน แต่ก็ต้องมั่นใจว่า

คุณภาพมาพร้อมกับรางวัล ก็ต้องมีการประเมิน ส่วนเรื่องรถน าขบวน อุปกรณ์การสื่อสารหรือเรื่องต่าง ๆ 

จรงิ ๆ เราเข้ามาเกือบสามเดือนแลว้ เรื่องมันเยอะมากจริง ๆ นะครับ ทุกอย่างทุกปัญหาไม่ว่าจะสะสางของ

เก่าหรอืเตรียมงานใหม่ ก็จะพยายามทยอยท าเท่าที่ท าได้โดยเร็วที่สุด รวมถึงการจัดเก็บค่าจอดรถแต่ละจุด 

อันนี้ก็ทราบปัญหาอยู่บ้างแล้วและจะรีบลงไปดูให้ ก็ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน    

อีกครั้งที่กรุณาใหค้วามเห็นชอบผา่นรา่งงบประมาณเทศบาลในครั้งนี ้ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

เรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ และส าหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ก็เป็นอันจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็ขอขอบคุณ

ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการ

ประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา  15.30 น. 

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

(นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

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

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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 หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัย

ประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลนคร

ล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 

 

 

 


