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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2565 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 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. นายสุพจน์ 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 โลหติกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 17. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 20. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 22. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 23. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 25. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 



2 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 6. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 4. นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร ผูอ้ านวยการส านักช่าง 

 5. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 6. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 7. นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 8. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 9. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ (แทน) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 10. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 11. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 12. นายสุรทัศน์ ก้องสุรกานต์ หัวหนา้ฝา่ยสาธารณูปโภค 

 13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานขนส่ง 

 14. นางสาววไิล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

 15. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 16. นางพิมพร ขัดศิริ หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 17. นางนวรัตน์ ศริิผัด หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 18. นายบุรินทร์ ค าไว หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 19. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 20. วา่ที่รอ้ยตรีเจษฎา หมอมูล นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

 21. นางพัชนิดา สุวรรณจักร นักวิชาการคลังช านาญการ 
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 22. นางวิจิตรา เตียวตระกูล นักวิชาการคลังช านาญการ 

 23. นางเกสร ค าออ่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ  

 24. นางอัปสร หมอมูล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

 25. นางสุจนิต์ ใจสันกลาง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 26. นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

 27. พ.จ.อ.อดุลย์ กองแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันฯ ช านาญงาน 

 28. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 29. นางกนิษฐา ไชยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 30. นางณัฐพัชร์ ทินวุฒธินาตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 31. นายวรพงษ์ มาลัย ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 32. นายชาภีม พิมพิศาล ผูช่้วยนักจัดการงานเทศกิจ 

 33. นายพีระพัฒน์ จันทร์ตะ๊ คนงานเทศกิจ 

 34. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 35. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

 36. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

 37. นายณฏฐพล พงษ์สิรนิทร์ จา้งเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นายสุพล พัฒนานุกูล ชุมชนกาดกองต้าเหนือ 

2. นายสุรศักดิ์ หุน่หลอ่ ภาคประชาชน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่าน 

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 

กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนีแ้ล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วมการประชุม จ านวน 

20 คน เกินกึ่งหนึ่ง  ครบองค์ประชุม บัดนี้ ถึงเวลาตามที่นัดหมายแล้ว กระผมจึงขอกราบเรียนเชิญ 

ท่านนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชญิครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล 

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 ในนามสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับ

ทุกท่านที่มาร่วมประชุม รับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปางมอบหมายผู้แถลง

ข้อเท็จจริงและอภปิราย ชีแ้จงหรอืแถลงญัตตติ่อสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง

ขอเรียนแจ้งการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครล าปาง

ตามหนังสือ 

ที่ ลป 52001/5705            ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

              ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

  5  กันยายน  2565 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  หนังสอืสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/122 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 

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

พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี 

รักษาราชการ แทนนายกเทศมนตรนีครล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ 

เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือ

แถลงญัตติ และตอบกระทู้ตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กิตติ  จิวะสันติการ 
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(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึง เรียนแจ้ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน า เรียนต่อท่านประธาน ได้ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไปครับ  

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เลขานุการสภาฯ ได้อ่านหนังสือจาก

เทศบาลนครล าปางให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว บัดนี ้ถึงเวลาตามที่นัดหมายแล้ว และสมาชิกครบ

เป็นองค์ประชุมแล้ว กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเปิดการประชุม       

สภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 ประกาศจังหวัดล าปาง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยสามัญ     

สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 ประกาศจังหวัดล าปาง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขอเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศ

จังหวัดล าปาง เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออ่านประกาศจังหวัดล าปางเรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยสามัญ ประจ าปี 2565 

ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 

ประกาศจังหวัดล าปาง 

เรื่อง  ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565  

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

ตามที่สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565 เนื่องจาก       

สภาเทศบาลนครล าปางได้รับญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จากนายกเทศมนตรีนครล าปาง และได้บรรจุเข้าระเบียบวาระในการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว ในวันที่ 

24 สิงหาคม 2565 และเห็นว่าใกล้จะครบก าหนดระยะเวลาในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 แล้ว 
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ท าให้สภาเทศบาลนครล าปางไม่อาจพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสมัยประชุมสามัญดังกล่าวได้ จึงขออนุญาตขยาย

เวลาการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 ออกไปอีก 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 

29 กันยายน 2565 นั้น 

 การด าเนินการดังกล่าวเป็นการจ าเป็น เพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล อาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา 24 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จึงประกาศขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจ าปี 2565 ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 

 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

สิธิชัย  จินดาหลวง 

(นายสิธิชัย  จินดาหลวง) 

ผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง 

จึงน าเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน าเรียนต่อท่านประธานฯ ได้ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไปครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับประกาศ

จังหวัดล าปางดังกล่าวเรียบร้อยแลว้ และถือว่าทุกท่านรับทราบนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง และมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เพิ่มเติมคือ เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. 2565 เทศบัญญัติเทศบาล

นครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 และเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ได้ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 

ส าหรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2565 และร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2565 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง

ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งทางผู้บริหารก็จะได้ลงนามเพื่อประกาศใช้ตอ่ไป จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
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2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1 

ประจ าปี 2565 วันจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใด

จะแก้ไขนะครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม  สมาชิกท่านใดรับรองรายงาน     

การประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 วันจันทร์ที่       

15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 

จ านวน 20 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม 

โปรดยกมอื 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ ไม่รับรองรายงาน

การประชุม ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 วันจันทร์ที่ 15 สงิหาคม พ.ศ. 2565 จ านวน 20 เสียง, ไม่รับรองรายงานฯ     

ไม่ม,ี งดออกเสียง 4 คน 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญ นายภัทร  

โลหติกาญจน ์

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง

ขอแก้ไขรายงานการประชุม  
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- หน้าที่ 20 บรรทัดที่ 4 ข้อความ “ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 93” ขอตัดค า

ว่า “มาตรา 93” ออก และขอแก้ไขเป็น “ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย” 

- หนา้ที่ 20 บรรทัดที่ 14 ข้อความ “เพราะ พ.ร.บ. ป.ป.ช.” ขอแก้ไขเป็น “พ.ร.ป. ป.ป.ช.” 

- หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 8 ข้อความ “เพราะประเด็นนี้จะได้ส่งต่อความสงสัยให้กับ ป.ป.ช. อื่น ๆ 

ด้วย” ขอแก้ไขเป็น “เพราะประเด็นนี้จะได้สง่ตอ่ความสงสัยใหก้ับ อปท. อื่น ๆ ด้วย” ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง     

นะครับ ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุมนะครับ ตามที่นายภัทร  โลหิตกาญจน์ ขอแก้ไขรายงานการประชุม 

- หน้าที่ 20 บรรทัดที่ 4 ข้อความ “ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 93” ขอตัดค า

ว่า “มาตรา 93” ออก และขอแก้ไขเป็น “ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย” 

- หนา้ที่ 20 บรรทัดที่ 14 ข้อความ “เพราะ พ.ร.บ. ป.ป.ช.” ขอแก้ไขเป็น “พ.ร.ป. ป.ป.ช.” 

- หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 8 ข้อความ “เพราะประเด็นนีจ้ะได้ส่งต่อความสงสัยให้กับ ป.ป.ช. อื่น ๆ ด้วย” 

ขอแก้ไขเป็น “เพราะประเด็นนี้จะได้สง่ตอ่ความสงสัยใหก้ับ อปท. อื่น ๆ ด้วย” 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบใหแ้ก้ไขฯ 

6 เสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมมีมติ เห็นชอบ จ านวน 6 เสียง ใหแ้ก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

- หน้าที่ 20 บรรทัดที่ 4 ข้อความ “ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 93” ตัดค าว่า 

“มาตรา 93” ออก และแก้ไขเป็น “ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย” 

- หนา้ที่ 20 บรรทัดที่ 14 ข้อความ “เพราะ พ.ร.บ. ป.ป.ช.” แก้ไขเป็น “พ.ร.ป. ป.ป.ช.” 

- หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 8 ข้อความ “เพราะประเด็นนีจ้ะได้ส่งต่อความสงสัยให้กับ ป.ป.ช. อื่น ๆ ด้วย”

แก้ไขเป็น “เพราะประเด็นนี้จะได้ส่งต่อความสงสัยให้กับ อปท. อื่น ๆ ด้วย”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 

17 คน  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานฯ 

อีกหรอืไม่ครับ เชญิ นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 
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นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 17 บรรทัดก่อนสุดท้าย ข้อความ “นายนภดล  ผดุงพงษ์”  

ขอแก้ไขเป็น “นายนพดล  ผดุงพงษ์”  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ

ตามที่ นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 17 บรรทัดก่อนสุดท้าย ข้อความ 

“นายนภดล  ผดุงพงษ์” ขอแก้ไขเป็น “นายนพดล  ผดุงพงษ์” สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการ

ประชุม โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้แก้ไขฯ 13 เสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ป ร ะ ช ุม ม ีม ต ิ เห็นชอบ จ านวน 13 เสียง ให้แก้ ไขร า ย ง า น ก า ร ประชุม          

สภาเทศบาลนครล าปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม      

พ.ศ. 2565 หน้าที่ 17 บรรทัดก่อนสุดท้าย ข้อความ “นายนภดล  ผดุงพงษ์” แก้ไขเป็น “นายนพดล  ผดุงพงษ์”, 

ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 10 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานฯ 

อีกหรอืไม่ครับ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม 

หน้าที่ 53 นับจากด้านล่าง บรรทัดที่ 5 ข้อความ “ผมถามว่าตามค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับมาตรา 81” 

ผมขอตัดประโยคนีอ้อกครับ เพราะไม่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ และขอเพิ่มเป็น “ผมถามว่าพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 93 ประกอบมาตรา 81” และประโยคต่อไป “ท่านได้” โดยขอตัดออก

และเพิ่มค าว่า “ท่านเห็นว่า” (ประธาน : เอาทั้งประโยคเลยครับ ผมยังงงอยู่ ขอให้อ่านเป็นประโยคเลยครับ) 

“กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมถามว่า ตามค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับมาตรา 81” 

ประโยคนี้ตัดออกหมด และเพิ่มเป็น “ผมถามว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 93 

ประกอบมาตรา 81 ท่านเห็นว่า นายกนิมิตร  จวิะสันติการ...” ข้อความต่อไปถูกต้องแล้วครับ ท่านประธาน

เข้าใจไหมครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คือประโยคที่ว่า “ผมขออนุญาตเรียน

ถามท่านปลัด ผ่านท่านประธาน ท่านตอบก็ ได้  ไม่ตอบก็ ได้  ผมอยากจะเรียนถามท่านปลัดว่า              

ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการกระท าทุจริต มาตรา 93 ประกอบ

มาตรา 81 ท่านปลัดเห็นว่า ท่านนายกนิมิตรฯ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่วันไหนครับ” ประโยคนีใ้ช่ไหมครับ  

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ถูกต้องครับ และผมขอเพิ่มข้อความ

ที่ว่า “วันที่ 5 กรกฎาคม” ขอเพิ่มข้อความ เป็น “วันที่ 5 กรกฎาคม 2565” และลงไปอีกบรรทัดหนึ่งคือ 

ข้อความ “วันที่ 10 สิงหาคม” เพิ่มเป็น “วันที่ 10 สิงหาคม 2565” (ประธาน : ก็ไม่ได้แก้อะไร แค่เพิ่ม พ.ศ. 

เข้าไป) ครับ เพิ่ม พ.ศ. เข้าไปครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง หน้าที่ 53 คือ เพิ่มแต่ พ.ศ. เป็น “วันที่ 

5 กรกฎาคม 2565” และ “วันที่ 10 สิงหาคม 2565” ข้อความอื่นก็ยังคงเดิมนะครับ ขอผู้รับรองครับ        

มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการแก้ไขรายงานฯ      

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้แก้ไขฯ 7 เสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบให้แก้ไขฯ 10 เสียง 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ป ระชุมมีมติ ไม่เห็นชอบ จ านวน 10 เสียง ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภา

เทศบาลนค รล า ป า ง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจ าปี 2565 วันพุธที่  24 สิงหาคม        

พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 53, เห็นชอบ จ านวน 7 เสียง, งดออกเสียง 6 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวมทีรา สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง     

ในการแก้ไขรายงานฯ ของท่านณัฐกิตติ์ฯ ในหน้าที่ 53 น่าจะเป็นบรรทัดที่ 5 นับจากด้านล่างนะคะ ตามที่

ดิฉันเข้าใจนะคะ ข้อความว่า “ผมถามว่า ตามค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับมาตรา 81” ตรงนีท้่านณัฐกิตติ์ฯ

ให้ตัดออกไป (ประธาน : เมื่อสักครู่ผมถามแล้ว ไม่ได้ตัด) 



11 

 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตท่านประธานครับ 

ประโยคตรงนี้ ผมขอแก้ไขประโยคที่ผมอภิปราย นับจากด้านล่างบรรทัดที่ 5 ไม่ใช่ประโยคข้างบนนะครับ  

เป็นประโยคที่ผมถามท่านปลัดในวันนั้น ข้อความว่า “ผมถามว่า ตามค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ

มาตรา 81” ประโยคนี้ผมขอตัดประโยคที่ผมอภิปรายออก มันผิดตรงไหนครับท่านประธาน ผมขอตัดออก 

และขอเพิ่มประโยคที่ถูกต้อง และมีสมาชิกบางพวกไม่เห็นด้วย มันยังไงกันครับ มันเป็นค าอภปิรายของผมนะครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เมื่อสักครู่ผมถามคุณแล้ว ผมอ่าน

บรรทัดนั้นขึ้นมา   

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่ใช่ครับ ท่านประธานถาม พ.ศ. 

ผมบอกว่า ก่อน พ.ศ. บรรทัดที่ 5 ต้องแก้ไขตรงนี้ ผมขอแก้ไขบรรทัดที่ 5 ก่อน ข้อความที่ว่า “ผมถามว่า 

ตามค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับมาตรา 81” ตรงนี้ที่ผมขออนุญาตตัดออก และผมขอเพิ่มค าว่า     

“ผมถามว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

มาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 ท่านเห็นว่า นายกนิมิตร  จิวะสันติการ หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันไหน”     

เป็นประโยคที่ผมถามท่านปลัดในวันนั้นนะครับ แตผ่มพูดผดิ ผมก็มาขอแก้ไขค าอภิปรายของผม 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง หมายความว่า ประโยคด้านบนไม่ได้

แก้ไขอะไร (นายณัฐกิตติ์ : ข้างบนไม่ได้แก้ครับ แก้บรรทัดที่ 5 นี้เองครับ) และที่รับรองไปแล้วจะท าอย่างไร 

เพราะเมื่อสักครู่ที่ผมถามคุณณัฐกิตติ์ฯ ไป คุณบอกว่าถูกต้อง 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่ใช่ครับ ท่านประธานมาถามน าผม

ว่าแก้ตรง พ.ศ. ผมบอกว่า ผมแก้ก่อน พ.ศ. คือบรรทัดที่ 5 ส่วน พ.ศ. เป็นบรรทัดที่ 4 กับบรรทัดที่ 3 จาก

ข้างล่างครับท่านประธาน (ประธาน : ประโยคเดียวกับที่คุณมทีราฯ พูด ใช่ไหมครับ) ใช่ครับ คนอื่นเขาฟังยังถูกเลย 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  คุณมทีราฯ จะตัดค าว่า “ผมถามว่า” 

ในบรรทัดที่ 5 ตรงนีใ้ช่ไหมครับ  

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ใช่ค่ะท่านประธาน บรรทัดที่ 5 นับจาก

ข้างล่างค่ะ ใหค้งค าว่า “ผมถามว่า” แต่ใหต้ัดค าวา่ “ตามค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ” ออกค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง    

นะครับ ต่อไปผมจะขอมตนิะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มกีารแก้ไขรายงานฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้แก้ไขฯ 7 เสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขฯ 

โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบให้แก้ไขฯ 10 เสียง

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตครับท่านประธานฯ  

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผมอยากขอให้ทราบเป็นบรรทัดฐานของการประชุมสภา การแก้ไขรายงานการประชุมของผู้อภิปรายเอง  

เขาอภิปรายผิด ๆ ถูก ๆ หรืออภิปรายไม่ถูกต้อง แล้วเขาขอแก้ไขค าพูดเขาเอง มีสมาชิกบางพวก บางกลุ่ม    

ไม่เห็นด้วยได้ด้วยหรือครับท่านประธาน ผมอยากทราบเหตุผล ท่านประธานต้องให้เขาชี้แจงเหตุผล      

เป็นรายบุคคลเลยครับ ว่าท าไมเขาถึงไม่เห็นชอบ 

 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วาระนี้เป็นการรับรองรายงานการ

ประชุมนะครับ ไม่มกีารอภิปราย เชญิคุณณัฐกิตติ์ฯ นั่งลงครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ป ร ะ ชุม ม ีม ต ิ ไม่ เห็นชอบ จ านวน 10 เสียง ให้แก้ไขร าย ง าน ก าร ประชุม       

สภาเทศบาลนครล าปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม   

พ.ศ. 2565 หน้าที่ 53 บรรทัดที่ 5 จากด้านล่าง ที่ขอตัดค าว่า ข้อความ “ตามค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ 

เกี่ยวกับมาตรา 81”, เห็นชอบ จ านวน 7 เสียง, งดออกเสียง 6 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง

รายงานการประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง      

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ รับรองรายงานการ

ประชุม 18 เสียง ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ เสียงข้างมาก จ านวน 18  เสียง รับรองรายงานการประชุม          

สภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565, 

ไม่รับรองฯ ไม่ม,ี งดออกเสียง 5 คน 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

 3.1 โดย นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ข้อ 3.1 โดย นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอตั้งกระทู้ถามต่อนายกิตติ   

จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง “เรื่อง        

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรีตามล าดับที่นายกเทศมนตรีจัดไว้

เป็นผู้รักษาราชการแทน” 

ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ได้ประทับรับฟ้องในคดีที่

พนักงานอัยการด าเนินการฟ้องคดีตามที่คณะกรรมการ ปปช. มีมติ ชี้มูลความผิด คดีหมายเลขด าที่       

อท.93/2565 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มีนายนิมิตร  จิวะสันติการ เป็นจ าเลยที่ 1 กับพวก ยังผลให้       

นายนิมิตร จิวะสันติการ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฯ จะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0023.4/18174 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง การหยุดปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดความแจ้งอยู่แล้วนัน้ 

อนึ่ง จากเรื่องกระทู้ถามประกอบกับข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามว่า เหตุใด

ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ท่านมิได้ท าหน้าที่รักษาราชการ

แทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ตามที่บทกฎหมายบัญญัติไว้ กล่าวคือ ท่านมิได้ท าหน้าที่เป็นผู้ลงนาม

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลนครล าปาง และ

มิได้ท าหน้าที่เป็นผู้ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 

ของเทศบาลนครล าปาง และมิได้ท าหน้าที่เป็นผู้ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2565 ของเทศบาลนครล าปาง และมิได้ท าหน้าที่เป็นผู้ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9/2565 ของเทศบาลนครล าปาง รวมทั้งท่านมิได้ท า

หน้าที่ลงนามแจ้งสภาเทศบาลนครล าปางเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่ าวอีกด้วย ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมฯ โดยท่านมิได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามที่บทกฎหมายบัญญัติไว้ จึงขอให้ท่าน

ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเรื่องนี ้อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของท่าน ต่อที่ประชุมสภาฯ ในคราวนีด้้วย 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการตอ่ไปด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ     ณัฐกิตติ์   บรรจงจติต์    ผูต้ั้งกระทู้ถาม 
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(นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง ก็ขอตอบกระทู้ถามของคุณณัฐกิตติ์  

บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ตั้งกระทู้ถามว่าเหตุใดในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ถึงมิได้ท าหน้าที่รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปางตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ก่อนที่จะชีแ้จงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอถามท่านปลัดนะครับในฐานะนายทะเบียนหนังสือรับ

ของเทศบาลว่า ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มาถึงปัจจุบัน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ได้

มีหนังสือหรือค าสั่งให้นายกเทศมนตรีนครล าปางหยุดปฏิบัติหน้าที่มายังเทศบาลหรือไม่อย่างไรครับ 

(ประธานอนุญาต) 

นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ     

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาต

ชีแ้จงและขอตอบข้อซักถามในประเด็นเรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ สืบเนื่องอย่างนี้นะครับ ผมขอเล่าขั้นตอน

ในครั้งนี้ก่อนนะครับ ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร ดั้งเดิมในฐานะที่ผมเป็นปลัดเทศบาลผมก็ไม่ได้อยู่ใน

เหตุการณ์เมื่อปี 2548 ผมย้ายมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 กรณีที่เกิดขึ้น เกิดตั้งแต่ปี 2548 แต่ว่าในฐานะ

ปลัดเทศบาลก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้น แต่มันมีประเด็นว่าก่อนที่จะมาถึงวันนั้น มันก็มีหนังสือเป็นขั้น

เป็นตอนมาจากอัยการ หนังสือแจ้งมาทางเทศบาลว่า วันที่ 5 มีนาคมจะฟ้องจ าเลยที่ 1 และคณะ ซึ่งใน

เนือ้หาของหนังสือที่แจ้งเรามาครั้งแรกบอกว่า คดีทุจริต เกิดขึน้เมื่อปี 2548 วันนี ้ป.ป.ช. รวบรวมให้อัยการ

ส่งฟ้องก็มีหนังสือแจ้งมายังเทศบาล ขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้น ามาด้วย เพราะไม่คิดว่าจะมีประเด็นเรื่องนี ้

ก็แจ้งมาว่า อัยการจะสั่งฟ้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 โดยเนื้อหาใจความก็แจ้ง

มายังนายกเทศมนตรี วันที่ 5 จะยื่นฟ้องโดยถ้าเทศบาลมีค่าเสียหายอะไรต่าง ๆ อาจจะท าหนังสือแจ้งไป   

ทีหลังได้ นั่นหมายความว่าอย่างไรครับ ก็หมายความว่าหนังสือนี้แจ้งมายังเทศบาลว่าวันที่ 5 จะฟ้อง ผมก็

ไม่ทราบนะครับ หลังจากนั้นวันที่ 5 ก็ได้ข่าวว่ายื่นฟ้อง หลังจากยื่นฟ้องไปแล้วในฐานะปลัดเทศบาล นัย ๆ 

ก็รู้ว่าไปฟ้อง แต่ถ้าถามความเป็นจริงในด้านกฎหมาย ผมเองผมเรียนในที่ประชุมตัง้แต่คราวที่แล้วว่า ผมจบ

รัฐศาสตร์ ผมก็ศึกษาผมก็ถามในฐานะปลัดเทศบาลก็ศึกษาว่ากรณีนี้มันเป็นอย่างไร ขั้นตอนเป็นอย่างไร 

ประเด็นว่าการฟ้องครั้งนีม้ันมีจ าเลยที่ 1 กับจ าเลยที่ 15 หนังสือขั้นตอนมาแล้ว ผมก็รับรู้แล้วว่าจะฟ้องวันที่ 

5 หนังสืออัยการแจ้งมายังนายกเทศมนตรี ว่าอัยการจะยื่นฟ้องวันที่ 5 แจ้งเทศบาลแล้ว ขั้นตอนก็เป็นไป 

ผมก็เสนอหนังสือไปตามขั้นตอน พอวันที่ 5 เราก็รู้กันว่าจะฟ้อง หลังจากนั้นถ้าเรามาดูแล้วมันมีจ าเลยที่ 1 
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กับที่ 15 มี 15 ท่าน มีพนักงานเทศบาล คือ นายมนัสพีฯ ด้วยหนึ่งคน มีที่ปรึกษาหนึ่งคน จ าเลยที่ 5 หรือ

ที่ 6 ผมจ าไม่ได้  แต่นายกคือจ าเลยที่ 1 พอหลังจากวันที่ 5 ประมาณวันที่ 10 ถ้าผมจ าไม่ผิด บันทึกจาก

กองการเจ้าหน้าที่บอกว่า มีคดีฟ้อง ด้วยอัยการส่งหนังสือมา มีค าสั่งฟ้องส่งมาตามบันทึกของกองการ

เจ้าหน้าที่ลงนามโดยหัวหน้า  แล้วน าเสนอมาว่าต้องให้นายมนัสพีฯ จ าเลยที่ 3 หยุดปฏิบัติหน้าที่  ผมก็

แทงหนังสือไป แล้วมันก็ต้องดูนะครับ ว่าจ าเลยมีตั้ง 15 ท่าน ในเมื่อนายมนัสพีฯ มาถึงแล้ว ผมก็ถามว่า

หนังสือฉบับนี้มาอย่างไร  เขาก็ตอบว่า รองป๋องฯ เอามา ในเมื่อมันมีบันทึกมาถึงปลัดว่า นายมนัสพีฯ 

จ าเลยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่  ผมก็เพื่อโปรดทราบ แล้วหลังจากนั้นมันคือคดีเดียวกัน ในเมื่อบันทึกมาถึง

ปลัดในฐานะหัวหน้า ผมก็ต้องท า แล้วอย่างไรต่อ มันก็เป็นปุจฉาส าหรับผม แล้วผมจะท าอย่างไรต่อที่บอก

ว่า ผมหยิบมาผมไม่ได้หยิบอะไรเลยนะครับ มันเป็นไปตามขั้นตอนหมดทุกขั้นตอน ผมก็เลยท าหนังสือไปถึง 

ผูว้่าราชการจังหวัดประเด็นก็มีเท่านีน้ะครับ แจ้งเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง ท่านปลัดก็เล่ามาตั้งแต่ต้นนะครับ    

แต่จริง ๆ แล้วผมถามว่า ได้มีหนังสือของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 มาถึงเทศบาลว่า

เป็นหนังสือหรือค าสั่งให้นายกเทศมนตรีนครล าปางหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ผมถามเท่ านี้นะครับ แต่ไม่

เป็นไรนะครับ เพื่อความชัดเจนผมขออนุญาตถามท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลในฐานะผู้ดูแลควบคุม  

งานสารบรรณของเทศบาลในทะเบียนหนังสือรับของเทศบาลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มาจนถึง

ปัจจุบันมีหนังสือหรือค าสั่งจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 หรืออัยการสูงสุดหรือ 

ป.ป.ช. ที่สั่งให้นายกเทศมนตรีนครล าปางหยุดปฏิบัติหน้าที่มายังเทศบาลหรือไม่อย่างไรครับ (ประธาน

อนุญาต) 

นายสวาท  จ าปาอูป หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสวาท  จ าปาอูป หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาต

น าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางแห่งนี้ว่า ตามประเด็นที่ทางฝ่ายบริหารได้ให้ผมชี้แจงต่อที่

ประชุม จากการตรวจสอบทะเบียนหนังสือรับของเทศบาลนับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มาจนถึง

ปัจจุบันนี้ ไม่ปรากฏว่ามีหนังสือจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 หรือส านักงานอัยการ

สูงสุด หรือส านักงาน ป.ป.ช. ที่สั่ งให้นายกเทศมนตรีนครล าปางหยุดปฏิบัติหน้าที่มายังเทศบาลนคร

ล าปางแตอ่ย่างใดครับ ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 



16 

 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง จากข้อมูลที่ท่านหัวหน้าส านัก

ปลัดเทศบาลในฐานะผู้ดูแลงานสารบรรณ หนังสือรับของเทศบาลนะครับ ทุกท่านก็ทราบแล้วว่าตั้งแต่วันที่ 

5 กรกฎาคม 2565 มาถึงปัจจุบันนีไ้ม่ได้มหีนังสอืหรอืค าสั่งจากศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบภาค 

5 หรืออัยการสูงสุด หรือ ป.ป.ช. ที่สั่งให้นายกเทศมนตรีนครล าปางหยุดปฏิบัติหน้าที่มายังเทศบาล และ 

ผมในฐานะรองนายกเทศมนตรีจะรักษาราชการแทนท่านนายกเทศมนตรีในห้วงเวลาดังกล่าวที่ท่านถามได้

อย่างไร ต่อมานะครับ กรณีที่ท่านได้อ้างมาในกระทู้ถึงหนังสือจังหวัดล าปางที่ ลป 0023.4/ 18174 ลงวันที่ 

8 สิงหาคม 2565 เรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 นั้น วันนี้เราก็ทราบข้อเท็จจริงจากท่านปลัด       

ในฐานะนายทะเบียนหนังสือรับของเทศบาล จากท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล และเพื่ อให้เกิดความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบหลักฐานอันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานอ่านหนังสือฉบับหนึ่งครับ เป็นหนังสือของ

ศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบภาค 5 ซึ่งผมขออนุญาตท่านประธานได้อา่นสั้น ๆ แล้วผมจะมอบให้

ท่านประธานเป็นหลักฐานนะครับ ที่ศาลยุติธรรม 300.016/898 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาค 5 889 หมู่ 1 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 วันที่ 

5 กันยายน 2565 เรื่องขอทราบข้อเท็จจริงในคดีอาญาหมายเลขด าที่ อท 93/2565 เรียน นายนิมิตร

จิวะสันติการ อ้างถึงหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ตามหนังสือที่อ้างถึง 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ จ าเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขด าที่ อท 93/2565 ระหว่างอัยการสูงสุด โจทก์

นายนิมิตร  จิวะสันติการ ที่ 1 กับพวกรวม 15 คน มีหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงมายังศาลว่า ศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ได้ส่งหนังสือค าฟ้องพร้อมเอกสารรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงไปยัง

เทศบาลนครล าปางหรือไม่อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 

5 ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ไม่เคยมีหนังสือค าฟ้องและเอกสารในคดีดังกล่าวส่งไปยังเทศบาลนครล าปาง

แต่อย่างใด จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นางฐิติมา  สีแดง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน ผูอ้ านวยการส านักงานประจ าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาค 5 ผมจะมอบเอกสารนี้ให้ท่านประธานนะครับ อันนีเ้ราก็ทราบว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาค 5 ก็ไม่เคยมีหนังสือค าฟ้องหรือเอกสารในคดีส่งมาที่เทศบาลแต่อย่างใด ดังนั้นที่มีข้อความปรากฏใน

หนังสือที่ ลป 52001/4869 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ว่าเทศบาลได้รับหนังสือค าฟ้องจากศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 จึงเป็นเอกสารที่มีข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งผู้ที่จัดท าหรือผู้ที่น ามาใช้กล่าว

อ้าง อาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาได้ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางน าหนังสืออันมีข้อความอัน

เป็นเท็จมาเป็นต้นเรื่องในการท าหนังสือที่ ลป 0023.4/18174 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ก็อาจมีผลท าให้

หนังสือดังกล่าวไม่ชอบเชน่กันครับ ผมขอเรียนชี้แจงเท่านีค้รับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 

นครล าปาง แต่ระเบียบของการตั้งกระทู้ผมสามารถถามได้อีก 3 ครั้งนะครับท่านประธาน ตอนนี้มันคนละ

ประเด็นนะครับ ผมจะถามท่านรองนายกตามกระทู้ถามของผมนี้ ที่ท่านตอบมาผมก็จะถามต่อว่า  การที่

ท่านรองนายกกิตติ  จิวะสันติการ ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปางในช่วงเวลาที่ท่านไม่ได้

ปฏิบัติหน้าที่แทนตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   

การทุจริตของ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่ า “ในกรณีที่       

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับฟ้องตามมาตรา 77 ให้ผู้ถูกกล่าวหา    

หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง            

ทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น” ในเมื่อศาลเขาไม่ได้สั่งเป็นอย่างอื่นครับท่านประธานบรรทัดก่อน

หน้าที่ศาลไม่ได้เห็นเป็นอย่างอื่น คือ เขาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันเป็นผลของกฎหมายนะครับท่านประธาน 

ตามที่ท่านรองนายกไม่ปฏิบัติหน้าที่หลังจากวันที่ 5 เพราะว่า ท่านนายกเขายังมาท างานอยู่ใช่ไหมครับ ผม

ถามตรงนี้แหละ ผมถามให้ท่านตอบผมก่อน และตาม พรบ. ของเทศบาลมาตรา 48 วีสติ ในการปฏิบัติ

หน้าที่ของท่านนายกปฏิบัติงานไม่ได้ รองนายกอันดับหนึ่งก็ต้องปฏิบัติงานแทน ในเมื่อผลของกฎหมายเขา

บอกว่า ศาลประทับรับฟ้องวันไหนวันนั้นก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ แล้วท่านเป็นรองนายกอันดับ 1 แล้วท าไม

ท่าน ไม่ท าหน้าที่แทน ผมถามแบบนี้นะครับ ท่านตอบค าถามตรงนี้มาก่อนนะครับ แล้วผมจะขอถามอีก 2

ค าถาม ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง เมื่อสักครู่ผมคิดว่าผมอธิบายและช้ีแจง

ชัดเจนแล้วนะครับ มันมีมาตราหนึ่ง ของ พ.ร.บ. เทศบาลฯ ซึ่งอ้างถึงว่า ในเมื่อหนังสือหรือข้อความอันเป็นเท็จ    

ก็จะน ามาใช้ไม่ได้ก็ขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันดับแรกนี้ผมขออนุญาตท าความ
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เข้าใจก่อนนะครับว่า เทศบาลนครล าปางของเราเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เป็นทบวงการเมือง      

มีฐานะเป็นนิติบุคคล ก็จะมีท่านนายกเทศมนตรนีครล าปางเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผดิชอบในการควบคุม บริหาร

ราชการแทนเทศบาลนครล าปาง กรณีที่จะมีการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนได้นั้น จะต้อง

เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งก็ระบุไว้ชัดเจนในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 48 วีสติ  วรรคสอง บัญญัติ ไว้ว่า  “ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้             

รองนายกเทศมนตรีตามล าดับที่นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรี

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดเป็นผู้รักษาราชการแทน” อันนี้เป็นกรณีที่เป็นการรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติราชการแทนก็คือ การมอบอ านาจ ซึ่งจะบัญญัติไว้ในวรรคสาม บัญญัติไว้ว่า 

“อ านาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือ

ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือค าสั่งใดหรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือค าสั่ งนั้นหรือ     

มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่นนายกเทศมนตรีอาจมอบ

อ านาจโดยท าเป็นหนังสือใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถ้าจะมอบ

ให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ” 

ดังนัน้นะครับ ขั้นตอนในการรักษาราชการแทนก็ดี ปฏิบัติราชการแทนก็ดี มันมีระเบียบข้อกฎหมายก าหนดไว้

ชัดเจน ชัดแจ้ง ไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ ก็จะขึ้นมารักษาราชการแทนเลยหรือปฏิบัติราชการแทนในเรื่องที่ท่าน

นายกเทศมนตรีไม่ได้ท าค าสั่งเป็นหนังสือมอบอ านาจไว้นะครับ  ตรงนี้ก็จะเป็นไปตามบทของกฎหมาย      

ซึ่งผมขออนุญาตนะครับ เนื่องจากมีประเด็นข้อกฎหมายที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ดังนั้น ผมขออนุญาตท่าน

ประธานสภาฯ น าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่

เหมือนกัน เป็นการน ามาบังคับใช้โดยอนุโลมเหมือนกันโดยที่มาตรา 239 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วถ้า

คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าควรให้มีการเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยเมื่อศาลฎีกาได้รับค าร้องของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้จนกว่าศาล

ฎีกาจะมีค าสั่งยกค าร้องในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิ์

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง” และวรรคสี่ ได้บัญญัติว่า “ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง 

และวรรคสามมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลมโดยการยื่น

ค าร้องต่อศาลตามวรรคสองให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์และให้ค าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด” อันนี้ประเด็นแรก

นะครับ เราจะเห็นชัดเจนแล้วว่า มันมีศาลที่ชัดเจนคือศาลฎีกากับศาลอุทธรณ์ แต่ตามมาตรา 81 ได้ระบุไว้

เหมือนกันแต่ระบุว่าเป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และมาตรา 93 วรรคสอง    
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ก็บัญญัติให้ใช้บังคับโดยอนุโลมเท่านั้น ไม่ได้บอกว่าถ้าหากว่าศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบได้ประทับ

รับฟ้องก็ต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ในการบังคับใช้โดยอนุโลมตอนนี้ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ยัง

ถกเถียงกันอยู่ ซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะที่เราที่เดียว ตอนนี้มันมีปัญหาทั้งประเทศในเรื่องนี้นะครับว่า  จะหยุด

อย่างไร เมื่อใด ซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมได้ท าการหารือกับทางฝ่ายกฎหมายของกระทรวง เขาก าลังจะท าเรื่อง

หารือเข้าคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ ดังนั้นตอนนี้ในเมื่อมันยังเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย การน ามา

พิจารณาตรงนี้จะเป็นการเข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อ 90 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่ง (6) ผมขออนุญาตอ่านข้อ 90 นะครับ 

“กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (6) ในปัญหาข้อกฎหมาย” ประกอบกับในเรื่องนี้      

นะครับ มันมีประเด็นที่ว่าความชอบของหนังสือ ทั้งหนังสือที่เราท าไปที่จังหวัดและทั้งที่หนังสือของจังหวัด  

ที่ตอบมาว่าเป็นการโดยชอบหรือไม่ มีข้อความอันเป็นเท็จตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไปหรือไม่ 

ประกอบกับเนื้อหาหนังสือเราไปกล่าวอ้างถึงศาล ซึ่งท่านได้กระท าในพระปรมาภิไธย ดังนั้น ในเมื่อมีการ

กล่าวอ้างถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันจะมีผลกระทบหรือไม่ และจะเป็นการบังควรหรือไม่ 

ก็จะมีมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบัญญัติก าหนดไว้ชัดเจน

แล้วครับว่า “ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือเรื่องที่ฝ่าฝืน

กฎหมาย” ดังนั้น ในเรื่องนี้ด้วยความเคารพต่อความเห็นต่างของทุก ๆ ท่าน เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายนี้

มันมีความเห็นต่างกันได้ ก็อยู่ที่เหตุและผลในการพิจารณาเรื่องนี้ ผมก็อยากจะฝากทุกท่านผ่านไปยัง    

ท่านประธานสภาฯ น าเรียนต่อท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในความเห็นส่วนตัว ผมก็อยากให้ทุกท่านพิจารณา 

หรือว่าด าเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง เพราะอาจจะมีผลกระทบที่อาจจะส่งผล

เสียหายในอนาคตได้ ขอกราบน าเรียนต่อท่านประธาน เพื่อให้ท่านสมาชิกได้ใช้ในการประกอบการพิจารณา 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ท่านประธานครับผมถามเรื่องกระทู้อยู่นะครับ ผมตั้งค าถามเรื่องกระทู้ท่านก็ไปตอบอะไร

เยอะแยะไปหมด ผมก็ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ นะครับ ผมจะถามในเรื่องของกระทู้ต่อ เรื่องอื่น    

ผมไม่ได้สนใจนะครับ ว่าจะเป็น เท็จหรือไม่เท็จ  ผมไม่ได้สนใจตรงนั้น ผมถามว่าตามที่ท่านรองนายก

กิตติ  จิวะสันติการ ท่านมารับหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนวันไหน แล้วในกรณีที่ท่านมาปฏิบัติราชการแทน

ท่านท าไมไม่ประกาศยกเลิกแผนที่นายกนิมิตร  จิวะสันติการ ประกาศไว้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ก่อน 

แล้วก็ประกาศแผนขึ้นมาใหม่โดยท่านผู้มีอ านาจคือ ท่านกิตติ  จิวะสันติการ ประกาศแผนเข้ามาใหม่แล้วก็

น าเข้ามาบรรจุในงบประมาณ มันถึงจะถูกต้องนะครับ คือแผนมันไม่ผิดนะครับ แต่คนประกาศแผนไม่มี
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อ านาจจะประกาศในวันนั้น มันเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการท าแผนว่าด้วยการท างบประมาณ

ประจ าปี 2566 ข้อ 22 และข้อ 25 ผมก็อยากจะขอฝากกับข้าราชการประจ า ในการท าแผนที่ผู้ไม่มีอ านาจ

ประกาศแผนใช้แล้วเอามาจัดท าในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ถ้าโครงการมันผ่านไปแล้ว มีการใช้เงินใช้

ทองหรอือะไร ถ้า สตง. เขาตรวจเจอ ท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ ผมต้องขอให้ท่านตั้งเป็นข้อสังเกตให้

ท่านพิจารณา ท่านข้าราชการประจ า หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากองทั้งหลายต้องพิจารณาตรงนี้ด้วย เพราะว่า

แผนเราถือว่าเสมอืนไม่ได้ประกาศ เพราะว่าผูป้ระกาศไม่มีอ านาจประกาศ ผมก็เคยอธิบายและให้ความเห็น

ในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า เอาแบบนี้ได้ไหมขอให้ยกเลิกการประกาศแผนของท่านนายกนิมิตรฯ ไปก่อน    

แล้วให้ผู้มีอ านาจประกาศแผนมา ทุกโครงการทุกแผนมันถูกต้องหมด มันเป็นประโยชน์เป็นคุณกับชาวบ้าน

ทั้งนั้นนะครับ ผมไม่เคยขัดแตก่ารปฏิบัติมันผิดตรงนีน้ะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านปลัดมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือครับ 

เชญิท่านปลัดเทศบาลครับ 

 นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที ่ เ ค ารพ    

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง ก็ต้องให้

ความเป็นธรรมกับผมบ้างให้ผมได้พูดบ้างนะครับ ผมขออนุญาตนะครับ จริง ๆ แล้วอย่างที่ผมได้อธิบาย  

ให้ฟัง วันนี้ที่ท่านเลขานุการสภาฯ บอกว่ามาตรา 48 วีสติ  อะไรที่ว่ามอบอ านาจ จริงอยู่ครับกฎหมาย  

เขียนอย่างนั้น ผมขอทวนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ เรื่องนี้เกิดจากหนังสืออัยการส่งมาว่าจะฟ้อง ผ่านมา    

ทุกระบบผมก็แจ้งไปยังผู้บริหารเพื่อโปรดพิจารณาในหนังสือที่อัยการเขาส่งมาก่อนวันที่ 5 เขาบอกว่า     

จะฟ้องวันที่ 5 เขาบอกว่าถ้าเทศบาลมีอะไรเสียหายก็ว่ากันไปตรงนั้น ทีนี้ประเด็นมีอยู่นิดเดียวผมก็ไม่ได้

อยากจะพูดนะครับผมเป็นแค่ปลัดเพียงแต่เมื่อสักครู่นีอ้ยากจะชีแ้จงว่า ทีบ่อกว่าหนังสอืที่ส่งไป เมื่อหนังสือ

มาแล้วผมในฐานะปลัดเทศบาล ผมก็เพื่อโปรดพิจารณา ผมก็ส่งไปตามระบบมันมีประเด็นที่ว่า หลังจากวันที่ 5   

มีหนังสือจากกองวิชาการท าบันทึกมาด้วยได้รับแจ้งว่า มีคดีนี้เกิดขึ้นโดยนายมนัสพีฯ จ าเลย ขอให้พัก

ราชการแจ้งมาทุกอย่างออกค าสั่งให้พัก ผมก็แทงไปผมก็อ้างหนังสือฉบับนี้ เพราะเป็นเรื่องเดียวกันและ

ประเด็นที่ว่าผมส่งไปที่ผู้ว่าฯ ใช้ว่าปฏิบัติหน้าที่แทน ค าสั่งผมท านอกเหนือที่นายกมอบอันนี้จริงครับ ถ้าตัว

บทกฎหมาย แต่ขอโทษนะครับ วันนั้นผมปั๊มตราผิดครับจริง ๆ แล้วต้องเป็นปลัดเทศบาล มันก็ท าไปในส่วนนั้น

ได้ ถ้าสมมติว่าไม่มีเรื่องนายมนัสพีฯ ผมจะไปท าได้อย่างไร (ประธาน : พอแล้วนะครับ) ต้องให้ความเป็น

ธรรมกับผมด้วย นะครับ ต้องเข้าใจผมด้วยผมมาอยู่เทศบาลเมื่อปี 2562 อยู่ด้วยกันแบบพี่น้องไม่เคยคิด

อะไรเลยนะครับอยากจะท างานแต่ต้องให้ความ เป็นธรรมกับผมด้วยว่า มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่ใช่อยู่ ๆ 

ผมก็หยิบอะไรมา แล้วผมถามว่าหนังสือนั้นมาอย่างไร ก็รองป๋องฯ เอามาให้ มาอธิบายหน่อยนะครับ 

(ประธาน : พอแล้วนะครับท่านปลัด เชญินั่งลงครับ) ขอบคุณครับท่านประธาน 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายบริหารมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ 

ไม่มีนะครับ ผมก็ขอท าความเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ผมก็จะไม่น ามาปรึกษาหารือในที่นี้

เพราะมันเกินอ านาจของสภานะครับผมขอปิดกระทู้นะครับ และขอพักการประชุม 15 นาทีครับ 

-  พักการประชุม  15  นาที – 

เริ่มประชุมต่อ เวลา 10.55 น. 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 18 คน 

ครบองค์ประชุม ต่อไปในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วขอ

เชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบก่อนครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ตามมติ       

ที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565   

สภาเทศบาลนครล าปางได้ตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ    

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครล าปาง และก่อนที่

คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะได้แถลงรายงานต่อที่ประชุม กระผมขอแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 50      

“เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง

ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ

เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน

ค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง

ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน” และในวรรคสอง “ให้คณะกรรมการแปรญัตติ

ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” 

ผมขอน าเรียนต่อท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระเพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ      

ได้แถลงรายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ 

 4.1 เรื่อง รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครล าปาง 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.1 เรื่อง รายงานและบันทึกความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ

เทศบาลนครล าปาง เชญิ คณะกรรมการฯ ครับ 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  ในฐานะประธาน

กรรมการแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้งหมด 5 ท่าน ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 110 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่งคณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาตามข้อ 19 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม 

และตามร่างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานย่อตามวรรคหนึ่ง 

อย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ

คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการ

แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย” บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้ว 

ขอรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งทางสภาฯ ได้ส่งรายงานและบันทึก

ความเห็นฯ ให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว ต่อไปผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ 

อ่านรายงานครับ (ประธานอนุญาต) 

 นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี  

ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ขออ่านรายงานฯ ต่อที่ประชุมค่ะ 

รายงานและบันทกึความเหน็ของคณะกรรมการแปรญตัติ 

ร่างเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

ตามรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย 

รวมทั้งสิ้น 751,500,000 บาท ซึ่งสภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง     

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยก าหนดระยะเวลาเสนอ

ค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน คือ วันที่ 26 , 27 และ 28 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. และก าหนด
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ระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 วัน คือ วันที่ 30 , 31 สิงหาคม และ         

1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางนั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พจิารณารา่งเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงมีรายงานและบันทึกความเห็น 

ดังนี้ 

 ในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 18.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติฯได้

พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ โดยละเอียด และในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางมา

ยื่นเสนอค าแปรญัตติฯ และคณะกรรมการแปรญัตติฯได้รับไว้ รวมจ านวน 28 ข้อ ได้แก่ 

1. นายภัทร   โลหติกาญจน ์  ยื่นเสนอค าแปรญัตตฯิ จ านวน  4  ข้อ 

2. นายเกษม   ปัญญาทอง  ยื่นเสนอค าแปรญัตตฯิ จ านวน  6  ข้อ 

3. นายสุคนธ ์  อินเตชะ  ยื่นเสนอค าแปรญัตตฯิ จ านวน  6  ข้อ 

4. นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  ยื่นเสนอค าแปรญัตตฯิ จ านวน  6  ข้อ    

5. นางสาวมทีรา  สัทธาธิก ยื่นเสนอค าแปรญัตตฯิ จ านวน  6  ข้อ 

      ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ช่วงเช้า คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้เชิญนายกเทศมนตรีนครล าปางหรือผู้แทนมาให้

รายละเอียดตามหนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/110 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565และหนังสือ

สภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001  (สภา)/111 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ซึ่งนายกฯ ได้มีหนังสือมอบหมาย   

ผู้ชี้แจง แถลงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง  

ด่วนที่สุด ที่ ลป 52001/5539 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติฯ       

ได้พจิารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยละเอียด และมีมติ ดังนี้ 

- ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไม่มีการ

แก้ไข ให้คงรา่งเดิม  

  - ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

     บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

รายงานประมาณการรายรับ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป รายงานประมาณ

การรายจ่าย ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

     รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ย    

- แผนงานงบกลาง    

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป  

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

ยกเว้นกรณีที่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 3 ข้อ ให้ไปพิจารณาในช่วงบ่าย 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 
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ยกเว้นกรณีที่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 1 ข้อ ให้ไปพิจารณาในช่วงบ่าย 

- แผนงานการศึกษา  

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

ยกเว้นกรณีที่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 1 ข้อ ให้ไปพิจารณาในช่วงบ่าย 

- แผนงานสาธารณสุข     

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

ยกเว้นกรณีที่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 3 ข้อ ให้ไปพิจารณาในช่วงบ่าย 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์    

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

ยกเว้นกรณีที่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 6ข้อ ให้ไปพิจารณาในช่วงบ่าย 

- แผนงานเคหะและชุมชน    

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

ยกเว้นกรณีที่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 3 ข้อ ให้ไปพิจารณาในช่วงบ่าย 

- แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน   

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

ยกเว้นกรณีที่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 6 ข้อ ให้ไปพิจารณาในช่วงบ่าย 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

ยกเว้นกรณีที่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติฯจ านวน 1ข้อให้ไปพิจารณาในช่วงบ่าย 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

ยกเว้นกรณีที่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 2 ข้อ ให้ไปพิจารณาในช่วงบ่าย 

- แผนงานการพาณิชย์          

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

ยกเว้นกรณีที่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 1 ข้อ ให้ไปพิจารณาในช่วงบ่าย 

- ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

- สถานธนานุบาล     

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

- สถานีขนส่งผู้โดยสาร    

ไม่มีการแกไ้ข ให้คงรา่งเดิม 

ยกเว้นกรณีที่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติฯ จ านวน 1 ข้อ ให้ไปพิจารณาในช่วงบ่าย 

ในช่วงบ่ายคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาค าแปรญัตติฯ จ านวน 28 ข้อ ซึ่งได้แจ้งให้  

ผู้แปรญัตติฯ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทราบ ตามหนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ที่ลป 52001(สภา)/112, 113, 114, 115, 116, 117, ว118 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการ

พิจารณาค าแปรญัตติฯ สรุปดังนี้ 

1. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการจัดงานแถลง

ผลการด าเนินงานของเทศบาลนครล าปาง)  

หน้าที่ 2 – 158 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดงานแถลงผลการ

ด าเนินงานของเทศบาลนครล าปาง จ านวน 100,000 บาท 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า ตามที่พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุว่า “การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เป็นสิ่งจ าเป็น...” ประชาชนควรได้รับทราบผลการท างานของฝ่ายบริหาร 

โครงการแผนงานที่ใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนในเทศบาลนครล าปาง รวมถึงการสื่อสารข้อเท็จจริง 

สรา้งการรับรูใ้ห้กับประชาชน จึงเห็นสมควรยืนตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

โดยนายภัทร  โลหิตกาญจน์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

2. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายภัทร  โลหติกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการพัฒนา

ประสิทธภิาพเครอืข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปางในยุคดจิิทัล)  

หน้าที่ 2 – 159 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

เครอืข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปางในยุคดิจทิัล จ านวน 258,000 บาท 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ กรรมการแปรญัตติฯ  มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็น

โครงการที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเทศบาลนครล าปาง ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะ

ด้านที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลในยุคปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการได้ระบุไว้โดยชัดเจนว่า 

เครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์จะเข้ามามีส่วนร่วมท างานด้านประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครล าปาง 

ถือเป็นการขยายช่องทางการรับรูข้้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน ดังนั้น จึงเห็นด้วยกับรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 
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  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนายภัทร  โลหิตกาญจน์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

3. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  (โครงการพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง)  

หน้าที่ 2 – 299 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสรมิและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 800,000 บาท 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า คณะกรรมการชุมชนเป็น

กลุ่มบุคคลที่มีความเสียสละ และเป็นจิตอาสาที่ท างานเพื่อคนในชุมชน สมควรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ

ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานในทุก ๆ มิติ จึงเหมาะสมที่จะเห็นด้วยตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนายภัทร  โลหิตกาญจน์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

4. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการส่งเสริมการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน)  

หน้าที่ 2 – 300 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนงาน

ส่ง เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่      

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสรมิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 400,000 บาท 

ข้อความเดมิ  โครงการส่งเสรมิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน  400,000 บาท 

ข้อความใหม่  โครงการส่งเสรมิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน  100,000 บาท 

นางสาวพัชร ีลออเลิศลักขณา กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า ปัญหาภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่เทศบาลนครล าปางช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนการสรา้งรายได้ให้กับประชาชน จึงเห็นควรยืนตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 
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โดยนายภัทร  โลหิตกาญจน์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

5. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

หน้าที่ 2 – 205 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการรักษาความสงบภายใน       

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 150,000 บาท 

ข้อความเดมิ  โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 150,000 บาท 

ข้อความใหม่  โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 10,000 บาท 

นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอถอนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นชอบให้ถอน  จ านวน   5   เสียง 

  - ไม่เหน็ชอบ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –   คน (ไมม่ี) 
  

6. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการแข่งขันกีฬา 

Night Run Nakhon Lampang)  

หน้าที่ 2 – 310 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ งบด าเนินงาน คา่ใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ โครงการแขง่ขันกฬีา Night Run Nakhon Lampang จ านวน 2,000,000 บาท 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า ทางคณะกรรมการเล็งเห็น

ความส าคัญของการสนับสนุนด้านกีฬาทุกประเภทในเทศบาลนครล าปาง โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพให้กับ

คนในท้องถิ่น  รวมถึงกิจกรรม Night Run ซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ที่สรา้งภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับจังหวัดล าปาง          

โดยประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากจากการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่

ผ่านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง ที่ช่วยส่งเสรมิและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดล าปางได้อย่างเป็น

รูปธรรม อีกทั้งเห็นว่า โครงการนี้เป็นตัวอย่างของการกา้วข้ามรูปแบบกิจกรรมแบบเดิม ๆ ที่มีมาในอดีต สามารถ

ต่อยอดเป็นโมเดลของกิจกรรมอื่น ๆ ได้ในภายภาคหน้า หากไม่มีกิจกรรมดังกล่าว อาจท าให้เทศบาลนครล าปาง

เสียโอกาส ทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์และเศรษฐกิจภาพรวมของท้องถิ่น เสียโอกาสในการเพิ่มก าลังซื้อจาก

นักท่องเที่ยวต่างถิ่น ที่สรา้งรายได้ให้กับผู้ค้าขายในเทศบาลนครล าปาง จึงเห็นว่ากจิกรรมดังกล่าวควรด าเนินการ

ต่อไป และเห็นด้วยตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  
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- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี)  

โดยนายเกษม  ปัญญาทอง ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

7. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (รายการโคมไฟสนาม

พร้อมเสา)  

หน้าที่ 2 – 343 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานกอ่สรา้ง งบลงทุน คา่ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโคมไฟสนามพรอ้มเสา จ านวน 5,076,000 บาท 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ กรรมการแปรญัตติฯมีความเห็นว่า ปัญหาเรื่องความสว่างและ

ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาฯ หลายท่านได้รับเรื่องร้องเรียนมาโดยตลอด โดยเฉพาะเส้นทางเลียบแม่น้ าวัง 

ช่วงพื้นที่ตั้งแต่เขื่อนยาง (ฝั่งโรงเรียนเคนเน็ตฯ) ไปจนถึงสะพานรัษฎา เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายและ

ทรัพย์สินของคนในเทศบาลนครล าปางที่ใชเ้ส้นทางสัญจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและสตร ีดังนั้นจึงเหมาะสมที่เห็น

ด้วยตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน(ไมม่ี) 

 โดยนายเกษม  ปัญญาทอง ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

8. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายเกษม  ปัญญาทอง สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการปรับปรงุระบบ

บ่อเกรอะ บ่อซมึ อาคารพพิิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มวิเซยีมล าปาง))  

หน้าที่ 2 – 353 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม อาคารพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู ้(มิวเซยีมล าปาง) จ านวน 300,000 บาท 

นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า อาคารมิวเซียมหลังนี ้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มี

ความเก่าแก่ และเกิดปัญหาระบบน้ ามาเป็นเวลานาน สร้างความเดือดร้อนให้กับอาคารของหน่วยงานบริเวณ

ข้างเคียง สมควรได้รับการปรับปรุงแกไ้ขโดยเร่งด่วน จึงเห็นตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 
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  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนายเกษม  ปัญญาทอง ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

9. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  (โครงการพัฒนา

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในตลาดเทศบาลนครล าปาง)  

หน้าที่ 2 – 356 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการพาณิชย์งานตลาดสด งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย

เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน

ตลาดเทศบาลนครล าปาง จ านวน 60,000 บาท 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ กรรมการแปรญัตติฯ  มีความเห็นว่า ตลาดเป็นสถานที่ที่มี

บทบาททางเศรษฐกิจรากฐาน สมควรมีระบบสุขาภิบาลที่ถูกต้อง ทั้งผู้ค้าขายและผู้ที่มาใช้บริการ โดยเฉพาะใน

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ควรได้รับการพัฒนาและดูแลอย่างถูกวิธี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในเทศบาล

นครล าปาง สมควรยืนตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –   คน (ไมม่ี)  

 โดยนายเกษม  ปัญญาทอง ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

10. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  (โครงการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง))  

หน้าที่  3 – 21 ขอลดรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้ โดยสาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในงบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง  (เทศบาล      

นครล าปาง) จ านวน 20,000 บาท 

นายวันชนะ สุวรรณเนตร กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า สถานีขนส่งล าปางเป็นศูนย์รวมการ

คมนาคมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องของความสะอาดและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สมควร

ยืนตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนายเกษม  ปัญญาทอง ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
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11. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายสุคนธ์  อนิเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน) 

หน้าที่ 2 – 268 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน จ านวน 1,000,000 บาท 

นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า เมื่อครอบครัวเป็นสุขทุกครอบครัว ก็จะ

ท าให้ชุมชนเป็นสุข ควรสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง จึงเห็นสมควรยืนตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนายสุคนธ์  อินเตชะ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

12. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการส่งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม) 

หน้าที่ 2 – 269 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสรมิการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม จ านวน 100,000 บาท 

นางสาวพัชร ีลออเลิศลักขณา กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม

งานด้านสวัสดิการสังคม โดยเพิ่มบทบาทให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือดูแลเพื่อนรว่มชุมชนที่ได้รับ

ความเดือดรอ้น ให้ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ของทางภาครัฐได้อย่างทั่วถงึและรวดเร็ว จึงเห็นยืนตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนายสุคนธ์  อินเตชะ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

13. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายสุคนธ์  อนิเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  (โครงการส่งเสรมิการ

ด าเนินงานของสภาเครอืข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ) 
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หน้าที่ 2 – 270 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานของสภาเครอืข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 250,000 บาท 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ใน

ยุคสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงจังหวัดล าปางเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุระดับต้น ๆ ของประเทศ ทางกรรมการเห็นถึง

ความส าคัญ และตระหนักถงึคุณค่าของผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารที่ยืนยันว่า จะไม่ทอดทิง้ผู้สูงอายุ และจะ

สนับสนุนผู้สูงอายุทุกคนในเทศบาลนครล าปาง ให้ได้รับโอกาสและการดูแลต่อไป จึงเห็นควรให้ยืนตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี)  

 โดยนายสุคนธ์  อินเตชะ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

14. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายสุคนธ์  อนิเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  (โครงการส่งเสรมิการ

พัฒนาและคุ้มครองสิทธสิตรี) 

หน้าที่ 2 – 270 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสรมิการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิสตรี จ านวน 50,000 บาท 

นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า ความเหลื่อมล้ าทางเพศ          

เป็นรากฐานของปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสตรี และสิทธิสตรี คือ สิทธิมนุษยชนที่ควรต้องให้ความส าคัญ       

จึงเห็นชอบให้ยืนตามรา่งเดิมต่อไป 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนายสุคนธ์  อินเตชะ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

15. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา

ผู้สูงอายุ) 

หน้าที่ 2 – 271 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
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งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสรมิภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จ านวน 200,000 บาท 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ใน

ยุคสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงจังหวัดล าปางเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุระดับต้น ๆ ของประเทศ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

เป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ จึงเห็นควรยืนตามรา่งเดิมต่อไป 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี)  

 โดยนายสุคนธ์  อินเตชะ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

16. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  (โครงการสานสัมพันธ์

ครอบครัว) 

หน้าที่ 2 – 272 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว จ านวน 250,000 บาท 

นางสาวพัชร ีลออเลิศลักขณา กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า พืน้ฐานส าคัญของความเป็นมนุษย์

เกิดขึ้นมาจากครอบครัว และความพร้อมของครอบครัวส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน แต่ปัจจุบันมี

ครอบครัวจ านวนมากที่ไม่มีความพรอ้ม ทั้งทางเศรษฐกจิและวัยวุฒิของผู้ปกครอง ดังนั้น โครงการดังกล่าว จึงเป็น

โครงการที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กเล็ก เป็นโครงการที่

สมควรได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง จึงเห็นชอบให้ยืนตามรา่งเดิมต่อไป 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนายสุคนธ์  อินเตชะ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

 นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล คณะกรรมการแปรญัตติฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในฐานะ

คณะกรรมการแปรญัตติฯขออ่านรายงานฯ ต่อนะครับ 
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17. ค าขอแปรญัตติฯของนายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ระบบสารสนเทศเพื่อ

เพิ่มศักยภาพการให้บริการและพัฒนาเมืองสู่สังคมยุคดจิิทัล)  

หน้าที่ 2 – 184 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการงบลงทุน      

คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและพัฒนา

เมืองสู่สังคมยุคดิจิทัล จ านวน 4,900,000 บาท 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น

เพื่อสนองนโยบาย  smart city ของผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง ที่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการ

ให้บริการสาธารณะ ดูแลช่วยเหลือประชาชนในเทศบาลนครล าปาง อีกทั้ง ยังท าให้นครล าปางเป็นเมืองที่มี

คุณภาพ เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ ปลอดภัย และช่วยอ านวยเสริมสรา้งความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน 

จึงเห็นชอบให้มีโครงการดังกล่าวและเห็นด้วยตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

18. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายณัฐกติติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการรณรงค์ ลด 

ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในเขตเทศบาลนครล าปาง)  

หน้าที่ 2 – 248 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงค ์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 30,000 บาท 

นายวันชนะ สุวรรณเนตร กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า โฟมคือขยะมีพิษที่ย่อยสลายยาก     

เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารท าให้เกิดการเจ็บป่วยของคนในเทศบาลนครล าปาง ดังนั้น 

จึงสนับสนุนโครงการ และเห็นชอบตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี)  

 โดยนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
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19. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการส่งเสริม

และพัฒนาสถานประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ห้องแบ่งเช่าในเขตเทศบาลนครล าปาง)  

หน้าที่ 2 – 249 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ห้องแบ่งเช่าในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 

20,000 บาท 

นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

สังคม สถานประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ห้องแบ่งเช่าควรด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับ ดังนั้น จึงสนับสนุนโครงการดังกล่าว และเห็นยืนตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี)  

 โดยนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

20. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการส่งเสริม

เครอืข่ายสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนต้นแบบเทศบาลนครล าปาง)  

หน้าที่ 2 – 257 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้ งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข งบด าเนินงาน      

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริม

เครอืข่ายสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนต้นแบบเทศบาลนครล าปาง จ านวน 30,000 บาท 

นายวันชนะ สุวรรณเนตร กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหาร 

ในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนในเทศบาลนครล าปาง เพราะฉะนั้น จึงเห็นยืนตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี)  

 โดยนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

21. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการประกวด

ชุมชนน่าอยู่)  
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หน้าที่ 2 - 297 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการ     

ทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ จ านวน 500,000 บาท 

ข้อความเดมิ  โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ จ านวน 500,000 บาท 

ข้อความใหม่  โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ จ านวน 150,000 บาท 

นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่     

เป็นโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลตัวเอง และดูแลคนในชุมชน       

ทั้งทางด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม การป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมอื่น ๆ ที่คนในชุมชนได้ท า

รว่มกัน จึงเห็นด้วยกับรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี)  

 โดยนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

22. ค าขอแปรญัตติฯ ของนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการส่งเสริม

การจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง) 

หน้าที่ 2 – 300 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ         

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง  

จ านวน 100,000 บาท 

ข้อความเดมิ  โครงการส่งเสรมิการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 100,000 บาท 

ข้อความใหม่  โครงการส่งเสรมิการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 50,000 บาท 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่าการให้ความส าคัญต่อชุมชน  

ที่ขาดโอกาส เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนารากฐานเมืองในเทศบาลนครล าปาง ในแต่ละชุมชนมีความหลากหลาย

ของช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน วัยกลางคน ไปจนถึงผู้สูงอายุ ทุกชีวิตต่างเป็นบุคคลที่เราควรให้ความส าคัญ           

ทางกรรมการจึงสนับสนุนแนวทางการบรหิารของเทศบาลฯ และเห็นชอบกับรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี)  
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 โดยนายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

23. ค าขอแปรญัตติฯ ของนางสาวมทรีา  สัทธาธกิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ของโรงเรียน)  

หน้าที่  2 – 219 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียน

และประถมศึกษา งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน จ านวน 1,200,000 บาท 

ข้อความเดมิ  โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน จ านวน 1,200,000 บาท 

ข้อความใหม่  โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน จ านวน 300,000 บาท 

นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย

ของผู้บริหารที่จะมีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครล าปางทั้ง 6 แห่ง จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้เห็นสมควรคงตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี)  

 โดยนางสาวมทีรา  สัทธาธิก ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

24. ค าขอแปรญัตติฯ ของนางสาวมทีรา  สัทธาธกิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการจัดการขยะ

ในเขตเทศบาลนครล าปาง)  

หน้าที่ 2 – 281 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดการขยะในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 100,000 บาท 

นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา กรรมการแปรญัตติฯ  มีความเห็นว่า นโยบายด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่เทศบาลให้ความส าคัญ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาขยะ การให้ความรูก้ับประชาชนในการ

จัดการขยะ จะท าให้บา้นเมืองน่าอยู่สะอาด จึงเห็นยืนตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนางสาวมทีรา  สัทธาธิก ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
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25. ค าขอแปรญัตติฯ ของนางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู แม่น้ า คู คลอง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

หน้าที่ 2 – 288 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ า คู 

คลอง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 200,000 บาท 

นายวันชนะ สุวรรณเนตร กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า หากทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดี คุณภาพ

ชีวติของผู้คนก็จะดีไปด้วย เพราะฉะนั้น จึงเห็นยืนตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนางสาวมทีรา  สัทธาธิก ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

26. ค าขอแปรญัตติฯ ของนางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัดการน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดทางน้ าและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม)  

หน้าที่ 2 – 288 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการ

จัดการน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดทางน้ าและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม จ านวน 70,000 บาท 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ กรรมการแปรญัตติฯ  มีความเห็นว่า ทางกรรมการเห็นถึง

ความส าคัญของแม่น้ าวัง ที่เป็นแม่น้ าสายหลักของจังหวัดล าปาง ที่ผ่านมา เทศบาลนครล าปาง ได้พบเจอปัญหา

มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา โครงการนีเ้ป็นหนึ่งในโครงการส าคัญในการดูแลรักษาแม่น้ าวัง จึงเห็นควรให้ยืนตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนางสาวมทีรา  สัทธาธิก ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

27. ค าขอแปรญัตติฯ  ของนางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวติด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยในเขตเมือง)  
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หน้าที่ 2 – 298 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยในเขตเมือง จ านวน 

50,000 บาท 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ กรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่าการให้ความส าคัญต่อถิ่น  

ที่อยู่อาศัยของชุมชนที่มีรายได้น้อย เป็นเรื่องที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง เขาเหล่านั้นต่างเป็นบุคคลที่เรา

ควรให้ความส าคัญ ให้องคค์วามรูท้ี่เหมาะสม รวมถงึส่งเสรมิคุณภาพชีวติให้กับพวกเขา มากกว่าการทอดทิง้ หรือ

ตัดโอกาสการพัฒนาคุณภาพชวีิต จึงควรเห็นด้วยตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนางสาวมทีรา  สัทธาธิก ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 
 

28. ค าขอแปรญัตติฯ ของนางสาวมทรีา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (โครงการส่งเสรมิการ

จัดการฌาปนกิจสงเคราะห์)  

หน้าที่ 2 – 299 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการจัดการฌาปนกิจสงเคราะห์ จ านวน 50,000 บาท 

นายวันชนะ สุวรรณเนตร กรรมการแปรญัตติฯ  มีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวส่งเสริมความ

สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ในหมู่บ้าน ให้ดูแลซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารที่ว่าเรา

จะดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต จึงเห็นชอบตามร่างเดิม  

มติท่ีประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติ  

- เห็นด้วยกับรา่งเดิม  จ านวน   5   เสียง 

  - เห็นด้วยกับค าแปรฯ  จ านวน   –   เสยีง (ไม่มี) 

  - งดออกเสียง   จ านวน   –    คน (ไม่มี) 

 โดยนางสาวมทีรา  สัทธาธิก ขอสงวนค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาค าแปรญัตติฯ ครบทั้ง 28 ข้อแล้ว จึงมีมติให้เสนอร่าง         

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง 

จังหวัดล าปาง ตามรา่งเดิม รวมทั้ง มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น ตลอดจนการสงวน
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ค าแปรญัตติฯ ของนายภัทร โลหิตกาญจน์ นายเกษม ปัญญาทอง นายสุคนธ์ อินเตชะ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ 

และนางสาวมทีรา สัทธาธิก แล้วยื่นต่อประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลฯ จัดส่ง

รายงานให้แกส่มาชิกสภาเทศบาลนครล าปางและน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป 

  ลงชื่อ    รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจส ี    ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ

       (ศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี) 

                                สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

 

ลงชื่อ   วันชนะ  สุวรรณเนตร กรรมการ  ลงชื่อ   กรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ    กรรมการ  

       (นายวันชนะ  สุวรรณเนตร)                        (นายกรณฐพรครองภพ  สทา้นไตรภพ) 

    สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง              สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

ลงชื่อ   วิบูลย์  ฐานิสรากูล         กรรมการ  ลงชื่อ     พัชรี  ลออเลิศลักขณา   กรรมการและเลขาฯ 

        (นายวิบลูย ์ ฐานสิรากลู)                                  (นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา) 

    สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง                  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

 นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต

หารอืครับ (ประธานอนุญาต) ตามระเบียบการประชุมสภาฯ ข้อ 114 ภายใต้บังคับข้อ 113 “ผูเ้สนอญัตติหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดเวลา การพิจารณา

ญัตตินั้นส่วนผูแ้ปรญัตตินั้นมีสิทธิชี้แจงได้เฉพาะส่วนที่ขอแปรญัตติไว้” ผมขอเรียนว่า เราก็เป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่นด้วยกัน ผมได้นั่งฟังและยินดีฟังรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในฐานะ

ผู้เสนอญัตติ ในเหตุผลที่คณะกรรมการได้รายงาน เป็นเหตุผลของคณะกรรมการเพียงฝ่ายเดียว ในที่ประชุม

ช้ันคณะกรรมการแปรญัตติฯ เราก็ได้ชี้แจงแต่ก็ไม่ได้มีค าตอบหรอืไม่ได้มีการช้ีแจงของคณะกรรมการครับ 

ผมขอเรียกร้องครับ ผู้ขอแปร 5 คน ทั้งหมด 28 ข้อ ได้มีการเข้าไปนั่งประชุมและมีการช้ีแจง ตามรายงานนี ้

ทางคณะกรรมการได้ชี้แจงเป็นข้อ ๆ และให้เหตุผลโต้แย้งกัน ณ เวลาประชุมจริง ไม่ได้มีการพูดจากันแบบนี ้

ไม่ได้หารือหรือสร้างความเข้าใจกันเลยครับท่านประธาน เราเป็นสมาชิกสภาด้วยกัน ท่านจะสวยหล่ออยู่

ฝา่ยเดียวโดยเสียงขา้งนอ้ยหรือผู้เสนอญัตติไม่ให้โอกาสสวยหล่อกันเลยหรอืครับ  

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านสงวนค าแปรไว้ไม่ใช่หรือครับเชิญ

คุณภัทรฯ นั่งลงก่อนนะครับ ผมขอให้ประธานคณะกรรมการแปรฯ ได้ชี้แจง เชิญ ประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
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นครล าปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯก็เข้าใจค าอภิปรายของท่านสมาชิกฯ ผู้ยื่นแปรญัตติ

นะครับ ในรายงานก็บอกแล้วว่า ขอสงวนค าแปร เราจงึไม่บันทึกครับ เพื่อให้ท่านมาอภิปรายในสภาฯ แตถ่้า

มีการบันทึกไว้ในรายงานแล้ว ท่านก็ไม่ได้สงวนค าแปร เพราะท่านสงวนค าแปร ก็คือสงวนค าพูด ถ้าถามว่า 

กินข้าวกับอะไร ผมไม่พูด ผมจะไปพูดในสภา ฉะนั้น เราจึงไม่บันทึกครับ และเมื่อถึงขั้นตอนค าแปรของท่าน 

ท่านจะได้พูดแน่นอนครับ พูดเต็มที่เลยครับ 3 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมงต่อค าแปรก็ได้ครับ เพราะว่าเป็นโอกาสของ

ท่านแล้วครับ เพราะท่านน่าจะมาอภิปรายในสภาเพื่อให้สมาชิกสภาแห่งนี้ได้ลงมติ ค าที่ขอแปรขอลด

รายจ่าย กับขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจา่ยซึ่งทุกท่านก็มีวิจารณญาณ มีความคิดความเห็นเป็นเอกสิทธิ์ 

เพราะคนที่จะอภิปรายในสภาได้ก็คือผู้ที่สงวนค าแปร หรือคณะกรรมการฯ สงวนความเห็น  ที่สามารถ

อภปิรายได้ นอกนั้นไม่มีสิทธิ นอกจากประธานสภาฯ และฝา่ยบริหารเท่านั้น เข้าใจตามนีน้ะครับ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอหารืออีกครู่เดียวครับ ไม่นาน 

ผมได้ไปดูรายงานคณะกรรมการเมื่อปีที่แล้ว ในการแปรญัตติงบประมาณปี 2565 ซึ่งไม่ได้มีเหตุผลเหมือน 

ณ ปีนี้ วันนี้ผมไม่ได้โต้แย้งหรืออะไร ปีที่แล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยทั้งผู้เสนอค าแปร และคณะกรรมการ    

ผมอยากเรียกร้องให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติเหมือนกันครับ ไม่ใช่ว่าปีก่อนไม่มีบันทึกไว้ ปีนี้มีบันทึกไว้ 

หรอืว่าผมในฐานะผู้สงวนฯ จะใหม้าพูดในสภา คือเป็นคนละส่วนครับ ผมเคารพตรงนี้นะครับ แต่เราสมาชิก

สภาท้องถิ่นด้วยกัน ผมอยากเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในข้อ 8 ที่บัญญัติไว้ว่า 

“สมาชิกพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (1) ปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค      

เท่าเทียม ปราศจากอคติ”  ซึ่งปีก่อนไม่มีห้อยท้าย แต่ปีนีม้ี ถ้าไม่ม ีก็ไม่มเีลย หรอืมีแค่ฝ่ายเดียว โดยผูเ้สนอ

ค าแปร ไม่ได้มีบันทึกไว้เลย ผมอยากเรียกร้องใหม้ีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน อย่าให้มขี้อโต้แย้งในปีหนา้... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตอนนี้อยู่ ใน ช้ันรายงานของ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ รอให้ถึงช้ันพิจารณาค่อยพูดนะครับ  คณะกรรมการก็ได้อ่านรายงานผล

การศกึษาเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานฯ ของคณะกรรมการ นะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้เวลา 12.00 น. ผมขอพักการ

ประชุมเพื่อรับประทานอาหาร และมาเริ่มประชุมตอ่ในเวลา 13.15 น. 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน - 

เริ่มประชุมต่อ เวลา  13.15 น. 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
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นครล าปาง ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกฯ ที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว มีจ านวน 21 ท่าน เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์

ประชุม บัดนี้ถึงก าหนดเวลาที่นัดหมายแล้ว ผมกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมต่อ

ตามระเบียบวาระเป็นล าดับ กราบเรียนเชญิครับ 

4.2 ญัตติ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง (วาระที่ 2) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 4 ขอ้ 4.2 ญัตติ 

เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง (วาระที่ 2) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล     

นครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 เป็นระเบียบวาระที่สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางจะได้พิจารณา

ญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครล าปาง     

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยในวาระที่ 2 ของการพิจารณาร่างงบประมาณนั้น เป็นการแปรญัตติ 

ซึ่งเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้มรีะเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ส าหรับการพิจารณา คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 51 “ในการพิจารณา  

ร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ

แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น” วรรคสอง “ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ

เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ

เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก” ซึ่งการพิจารณาในญัตตินี้ มีผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือ ท่านสมาชิกสภาผู้สงวนค าแปรญัตติไว้ 

ท่านก็จะมีโอกาสในการชี้แจงถึงเหตุและผลในการขอลดรายจ่าย ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายว่า

เป็นไปเพราะเหตุผลอะไร และทางท่านผู้บริหารก็จะชี้แจงว่า ที่ตั้งงบประมาณดังกล่าวนั้นมีเหตุผลความ

จ าเป็นอะไร ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อให้ท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมนี้ได้พิจารณาว่าเหตุควรลดจ านวนรายจ่าย 

หรือจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายหรือไม่ หรือเห็นควรคงตามร่างเดิมที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติไว้  

ดังนั้น ขอน าเรียนต่อท่านประธานสภาฯ เพื่อให้ที ่ประชุมใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาในวาระที ่ 2      

การแปรญัตติร่างงบประมาณต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ท่านเลขานุการได้ชี้แจงระเบียบ

ไปแล้ว ในข้อ 4.2 เราจะเรียงล าดับเฉพาะข้อที่มกีารแปรญัตตินะครับ  
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4.2.1 หน้าที่  2 – 158 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั ้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจา่ยอื่น ๆ โครงการจัดงานแถลงผลการด าเนินงานของเทศบาลนครล าปาง จ านวน 100,000 บาท 

 มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่ม)ี 

 นายภัทร  โลหิตกาญจน์  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.1 เชิญ นายภัทร โลหติกาญจน ์

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

และในฐานะผู้ขอสงวนค าแปรญัตติ ในข้อนี้ผมได้ขอแปรลดรายจ่ายที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ที่เป็นรายจ่ายในโครงการจัดงานแถลงผลการด าเนินงานของ

เทศบาลนครล าปาง  จ านวน 100,000 บาท ผมขออภิปรายเหตุผลทั่วไปดังนีค้รับ มีการตั้งงบหนึ่งแสนบาท

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แถลงผลการด าเนินงานของเทศบาลนครล าปาง  ยุคสมัยนี้ผมคิดว่า             

การประชาสัมพันธ์หรือการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบในข้อเท็จจริง ทั้งที่เป็นผลดีทั้งหลายของเทศบาล    

ไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะมากมายขนาดนั้น ยุคโซเชียลมีเดีย ซึ่งเราท าได้หลากหลายช่องทาง      

โดยไม่ต้องไปจัดตัง้บูธเพื่อแถลงอะไรใด ๆ ทั้งนัน้ และยิ่งไปกว่านั้นซึ่งก็เป็นเหตุผลหลักก็คือ งบตัวนีไ้ด้มกีาร

ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ยังเป็นที่สงสัยว่า ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจประกาศใช้หรือไม่      

ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผมจงึแปรลดรายจ่ายโครงการนี้จาก 100,000 บาท เหลือศูนย์บาทครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.1 คณะกรรมการแปรญัตติ

ไม่ได้สงวนความเห็นไว้เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ             

จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปางแปลกใจนิดหนึ่งคือ           

ในวาระแรกขั้นรับหลักการ ท่านก็ไม่รับหลักการ และมาขอแปรญัตติ ผมก็ดูในรายการที่ขอแปรญัตติทั้งหมด 

ทุกโครงการท่านก็ให้เหตุผลว่า แผนไม่ชอบ ที่ท่านขอแปรเป็นศูนย์บาทก็พอเข้าใจ แต่ว่าบางโครงการที่ขอแปร
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เหลือเงินผมก็ไม่เข้าใจตรรกะของการคิดนะครับ ในส่วนของโครงการนี้  ผมขออนุญาตท่านประธาน             

ใหผู้อ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ ครับ 

นางนัฤภร  ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนัฤภร  ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดงานแถลงผลการด าเนินงานของ

เทศบาลนครล าปาง เหตุผลความจ าเป็น เมื่อผู้บริหารเข้ารับต าแหน่งได้มีการก าหนดนโยบายและแถลงต่อ

สาธารณชนไว้ ขณะนี้ได้มกีารด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวมาตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงมีความ

จ าเป็นต้องชี้แจง ท าความเข้าใจกับประชาชนได้ทราบถึงความก้าวหน้าและผลส าเร็จของโครงการต่าง ๆ 

ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคของโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ อีกทั้ง เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชน

หรือสื่อมวลชนได้ซักถามปัญหา ข้อสงสัย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และเพื่อประสานงาน

ต่อไปในอนาคตให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 59 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของเทศบาลนคร

ล าปางในปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นจริง และสามารถแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น สอบถามปัญหาข้อสงสัยได้อย่างอิสระ ตรงไปตรงมา ตลอดจนสื่อมวลชนซึ่งเป็นตัวแทนของ

ประชาชนก็จะได้น าเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง และเสนอได้อย่างกว้างขวางให้ประชาชนได้รับรู้กันอย่างทั่วถึง

ต่อไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ จะประกอบด้วย สื่อมวลชนทุกแขนง ภาคีเครือข่ายภาครัฐและ

เอกชน ตัวแทนชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีกด้วยค่ะผล

ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ เมื่อเทศบาลได้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องก็จะเกิดความเข้าใจในทางเดียวกัน 

และเทศบาลก็สามารถรับทราบความคิดเห็นของประชาชน สามารถตอบปัญหาของประชาชนได้ตรงจุด 

และเทศบาลก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนและภาคีเครือขา่ยทุกภาคส่วนอีกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ 

ไม่มนีะครับ คุณภัทรฯ จะอภปิรายอีกหรือไม่ครับ เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล        

นครล าปางผมจะขอชี้แจงเรื่องที่บางโครงการมีการปรับลด และบางโครงการมีการตัดทั้งหมดนะครับ คือ 

บางโครงการที่เราได้มีการตัดหมด เนื่องจากมีการเพิ่มเติมแผน แต่บางโครงการได้มีการปรับลด เพื่อให้

เท่ากับปีก่อน ซึ่งมาจากแผนพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงครับ จะต่างกันตรงนี้คือเพิ่มเติมกับเปลี่ยนแปลง  
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การเปลี่ยนแปลงคือโครงการยังมีอยู่แต่เพิ่มจ านวนเงินขึ้นเท่านั้นเอง แต่โครงการที่ตัดทั้งหมดคือโครงการ

ที่มาจากแผนเพิ่มเตมิ ที่ตัง้โครงการขึ้นมาใหม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปจะลงมติในระเบียบวาระข้อ 4.2.1 

ขอลดรายจา่ย หนา้ที่ 2 – 158 สมาชิกท่านใดเห็นดว้ยตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิมจ านวน   

15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 158 

โครงการจัดงานแถลงผลการด าเนินงานของเทศบาลนครล าปาง จ านวน 100,000 บาท, เห็นด้วยกับ       

ค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 1 คน 
 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.2 หน้าที่ 2 – 159 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป         

งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปาง 

ในยุคดิจทิัล จ านวน 258,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายภัทร  โลหิตกาญจน์  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล        

นครล าปางและในฐานะผู้ขอเสนอค าแปรญัตติ ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัคร      

นักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปางในยุคดิจิทัลจ านวน 258,000 บาท จะขออธิบายเหตุผลทั่วไปเหมือน
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โครงการในข้อ 4.2.1 ซึ่งการประชาสัมพันธ์หรือสร้างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ 

หรือในเขตได้ทราบกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานของเทศบาล ต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนครับว่า 

โครงการนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร จะให้ประชาชนเข้าใจในภาพรวมของเทศบาลหรอืต้องการที่จะมี

เครือข่ายในการกระจายข่าวสารอะไรหรือไม่นะครับ ซึ่งเหตุผลทั่วไปผมก็จะอภิปรายว่า ในยุคนี้ไม่

จ าเป็นต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายในการสร้างความเข้าใจ และเหตุผลหลักก็คือเป็นโครงการที่มาจาก

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่ที่ได้น ามาประกาศใช้และน ามาบรรจุในงบรายจ่ายปี 2566 นี้

ครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.2 คณะกรรมการแปรญัตติ  

ก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง ผมขออนุญาตท่านประธานให้

ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ เป็นผู้ใหร้ายละเอียดโครงการเพิ่มเติมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

นางนัฤภร  ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนัฤภร  ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขออนุญาตชี้แจงโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัคร   

นักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปางในยุคดิจิทัล เหตุผลความจ าเป็นเนื่องจากการประชาสัมพันธ์           

มีความส าคัญต่อภาพลักษณ์องค์กรมาก ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงเป็นบุคคลส าคัญในการสร้าง

ภาพลักษณ์ขององค์กร ก็คือเทศบาลนครล าปางของเรานะคะ ซึ่งปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีงาน

ประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ มีการด าเนินงานที่สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง แต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้

สูงสุด และให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้ องสร้าง

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยภายในองค์กรจะมีอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ประจ าส านัก/

กองเพื่อ เป็นทั้ งผู้ส่งสารและผู้ รับสารในขณะเดียวกัน ในเชิงพื้นที่ก็จ าเป็นต้องมีอาสาสมัคร นัก

ประชาสัมพันธ์เช่นกัน อยู่ทุกในชุมชน เพื่อให้มีการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน วัตถุประสงค์ของ

โครงการนี้เราสร้างเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีการพัฒนา

ทักษะและความรู้ให้แก่อาสาสมัครในการผลิตสื่อ การใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มี

อิทธิพลต่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลนี้งบประมาณที่ใช้ 258,000 บาทใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น 

อาสาสมัคร นักประชาสัมพันธ์ จ านวน 120 คนซึ่งทุกคนจะต้องมาสมัครด้วยความสมัครใจค่ะ ผลที่คาดว่า

จะได้รับจากโครงการนี้ เทศบาลจะมีนักประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้ มีทักษะในการผลิตสื่อ สามารถเผยแพร่
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ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเทศบาลมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร ที่สามารถน าข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบันสื่อสารสู่ภายนอกได้อย่าง

กว้างขวางทั่วถึงและทันเหตุการณค์่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปจะลงมติในระ เบียบวาระ        

ข้อ 4.2.2 ขอลดรายจา่ย หนา้ที่ 2 – 159 สมาชิกท่านใดเห็นดว้ยตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน 

15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 159

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครอืข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปางในยุคดิจทิัลจ านวน 

258,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 1 คน 
 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

 4.2 .3  หน้าที่  2 – 184 ขอลดรายจ่าย  ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป          

งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิ เล็กทรอนิกส์             

ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและพัฒนาเมืองสู่สังคมยุคดิจทิัล จ านวน 4,900,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.3 เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต ์

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับการขอลดค่าใช้จ่ายระบบ

สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและพัฒนาเมืองสู่สังคมยุคดิจิทัลจ านวน 4,900,000 บาท       



47 

 

ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 2 - 184 ผมขอลดค่าใช้จ่าย

เป็นศูนย์บาท ขอเท้าความก่อนนะครับ โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ผมไม่ติดใจ แต่เป็นโครงการที่มา

จากแผนพัฒนา ที่ท่านนายกนิมิตร จิวะสันติการ ประกาศใช้แผนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565      

แตเ่ป็นผลของกฎหมายที่ท่านนายกนิมิตรฯ ได้รับประทับรับฟ้องจากศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ภาค 5 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และท่านก็ได้ไปรับฟังข้อกล่าวหาที่ทางอัยการสูงสูดเป็นผูฟ้้อง และท่าน

ก็ประกันตัวออกมา ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตปี 2561 มาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 ปัญญัติไว้ว่า กรณีที่ผู้ที่ได้รับการประทับรับฟ้องจากศาล      

ในคดีทุจริตในวันไหน ก็ต้องหยุดการปฏิบัติงานในวันนั้น แต่รายการระบบสารสนเทศฯ นี้มาจากแผนที่ท่าน

นายกนิมิตรฯ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ซึ่งหลังจากที่ศาลได้รับฟ้องแล้ว ตามหลักท่านต้อง

หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ปี 2561 ท่านประกาศใช้แผนเมื่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ก็เปรียบเสมอืนหนึ่งไม่ได้ประกาศ เพราะท่านหมดอ านาจที่จะมาประกาศใช้แผน 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 3 ขอ้ 22 และข้อ 25 ซึ่งในข้อ 22 บอกว่า ต้องก าหนดเอาแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรอบ เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ในเมื่อแผนไม่ชอบ ผู้ประกาศใช้แผน

ไม่มีอ านาจประกาศ เป็นแผนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเรามาจัดท างบประมาณจะถูกต้องไหมครับ ท่าน

หยุดปฏิบัติหน้าที่มันเป็นผลทางกฎหมายครับ ของมาตรา 81 เมื่อท่านประกาศใช้แผนวันที่ 26 กรกฎาคม 

2565 ก็ไม่ถูกต้อง และในข้อ 25 บอกว่า ในการพิจารณาความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ของสภาท้องถิ่น การพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่าย ผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบหรือ

อนุมัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแบบ ก็แผน    

ไม่ถูกต้อง เอาแผนมาจัดท างบประมาณ กฎหมายก็บอกชัด ข้อ 22 ก็บอกว่า ให้ใช้แผนพัฒนามาเป็น

แนวทางในการจัดท างบประมาณ คือแผนไม่ได้ประกาศ คนประกาศไม่มีอ านาจที่จะประกาศ เรื่องโครงการ

ผมไม่ติดใจ ผมติดใจตรงแผนครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.3 คณะกรรมการแปรญัตติ  

ก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ แทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกได้อภิปรายว่า 

โครงการดี ไม่ติดใจในโครงการ ผมคิดว่าผมไม่มีความจ าเป็นที่จะชี้แจงรายละเอียดโครงการนะครับ 

เพราะว่าท่านไม่ได้ติดใจโครงการ แต่ท่านติดใจเรื่องแผนว่าไม่ชอบ ตรงนี้ผมคิดว่า ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหาร

หรอืฝา่ยสภา ก็ไม่ได้มหีนา้ที่ที่จะมาถกเถียงขอ้กฎหมายในที่ประชุมแห่งนีน้ะครับ ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณณัฐกิตติ์ฯ จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 

ไม่มีนะครับ ต่อไปจะลงมติในระเบียบวาระข้อ 4.2.3 ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 – 184 สมาชิกท่านใดเห็นด้วย

ตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิมจ านวน 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตามร่างเดิม 

จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยกับค าแปร จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 184

รายการ ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและพัฒนาเมืองสู่สังคมยุคดิจิทัล จ านวน 

4,900,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 1 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.4 หน้าที่  2 – 219 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  ตามรายงานรายละเอียด

ประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงาน

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จ านวน 

1,200,000 บาท 

ข้อความเดิม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จ านวน 1,200,000 บาท 

 ข้อความใหม่  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จ านวน 300,000 บาท 

 มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

  นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.4 เชิญ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 
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นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง     

ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ข้อความเดิม “โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จ านวน 

1,200,000 บาท” ข้อความใหม่  “โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จ านวน 300,000 บาท” จริง ๆ 

แล้วโครงการนี้ก็เหมอืนกับท่านสมาชิกท่านอื่นพูด ก็คือเป็นโครงการที่ดีค่ะ และโครงการนีก้็มีต่อเนื่องมาอยู่

หลายปี และจะเห็นได้ว่าในอดีตก็ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนด้วยนะคะ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาโดยตลอด แต่เมื่อมาถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 

2566 – 2570 (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2565 หน้า 11 ที่ท าให้เสนอการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก 

300,000 บาท เพิ่มขึ้น  900,000 บาท เป็นจ านวนเงิน  1,200,000 บาท ตามร่างโครงการประเภท

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ เล่มสีเขียวนี้นะคะ หน้าที่ 

3-20 ถึง 3-21 ซึ่งจะเห็นว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นไม่ชัดเจนกับเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับค่ะ รายละเอียด

เป้าหมายก็ไม่มีแสดงให้เราเห็น ท าให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนี้ได้  ซึ่งงบประมาณ

ที่ตั้งไว้ในอดีตเดิมก็เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วค่ะ และโครงการนี้ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาปี 2566 – 

2570 อยู่แล้ว ก่อนที่จะมีการเสนอแผนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ปี 2565 ซึ่งก็ตั้งไว้ในแผนเดิมคือ 300,000 

บาท และมาเปลี่ยนแปลงขอเพิ่มขึ้นเป็น 1,200,000 บาท ดิฉันมองว่ากระบวนการประกาศใช้แผนพัฒนา

กระท าโดยผู้มีอ านาจในการประกาศแผนที่ไม่ชัดเจน เพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่า ในการประกาศใช้

แผนพัฒนาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ลงชื่อท่านนายกเทศมนตรีนั้น ซึ่งควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หลัง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 หรือวันไหนกันแน่ เพราะเกี่ยวกับศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบ ภาค 5 ประทับ

รับฟ้อง ตามผลของกฎหมายในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูถู้กกล่าวหา ซึ่งท่านก็ต้องทราบถึงข้อกล่าวหา และ

ทราบถึงผลของกฎหมาย และการปฏิบัติงานของท่าน คือการประกาศใช้แผนหลังวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

อาจก่อให้เกิดความสับสนในอ านาจบริหารแก่ประชาชนและข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ตามที่มีโครงการ

ดังกล่าวบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2566 นี้ อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

สภาเทศบาลและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นได้ จงึขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจา่ยให้

คงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิมก่อนที่จะประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565 คือ 

300,000 บาทค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.4 คณะกรรมการแปรญัตติ  

ก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จวิะสันติการ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ ผมไม่ไปถกเถียง



50 

 

ประเด็นเรื่องแผนไม่ชอบ แผนไม่ถูกนะครับ ส าหรับรายละเอียดโครงการที่ท่านติดใจถามถึง ผมเคยเรียน   

ในที่ประชุมคราวที่แล้วว่า การจัดท างบประมาณปี 2566 เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกฯ ที่ ได้หาเสียง

ไว้กับประชาชน ตั้งแต่ในปีแรก เราเริ่มพัฒนาเมือง และปีที่สองเราให้ความส าคัญกับมิติของการพัฒนาคน 

ตั้งแต่คุณภาพชีวิต การศึกษาทุกวัย เรื่องการศึกษาผมเคยบอกว่า ถ้าท่านมีโอกาสเข้าไปดู Performance 

หรือเด็กของเทศบาล เราจะรู้สึกทึ่งในผลงาน ไม่ว่าจะแนวคิด การแสดงออก หรือว่าการจัดนิทรรศการ

ต่าง ๆ ที่ท าได้ไม่แพ้โรงเรียนเอกชน ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนก็คือ ลดความเหลื่อมล้ า

ของการศึกษา เนื่องจากเด็กที่เรียนในโรงเรียนเทศบาล ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงยากจน ตรงนี้เราให้

โอกาสที่เด็กสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้มากขึ้น และสถิติที่ส ารวจมาเด็กของโรงเรียนเทศบาลเรา 

ร้อยละ 90 ก็จะไปอยู่ในสายอาชีพ หรือ vocational school เชน่ วิทยาลัยเทคนิค ฉะนั้น การศกึษาต่อในสาย

อาชีพมีความจ าเป็นและมีความส าคัญในการที่จะต้องฝึกทักษะในเรื่องต่าง ๆ ยกตัวอย่าง งานเชื่อม งานไม้ 

งานกลึง ตรงนี้ท่านนายกฯ ก็มีโครงการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคในการท าโครงการรว่มกัน เขาจะมาเป็นพี่เลี้ยง

ให้ ก็จะมี shop เล็ก ๆ ส าหรับโรงเรียนเทศบาลต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือ เราจะมีบอร์ดเกม ห้องคอมพิวเตอร์ 

ทักษะของเด็กในยุคปัจจุบันจ าเป็นมาก ท่านนายกฯ ให้ความส าคัญเรื่องวิธีคิด วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคม

ปัจจุบัน ซึ่งไม่เหมือนอดีตนะครับ เด็กปัจจุบันจะต้องคิดเป็น มีทักษะในการเอาตัวรอด เราไม่ต้องการเห็น

เด็กที่ถูกป้อนข้อมูลอย่างเดียว ด้านเดียว ที่โตมาถือข้อมูลฉบับเดียวแล้วแชร์กันไปมา และเข้าใจว่าข้อมูลนี้

ถูกต้องนะครับ ตรงนี้เป็นสิ่งส าคัญในโลกปัจจุบัน แม้กระทั่งวิชาคณิตศาสตร์ที่บอกว่า 1 + 1 = 2 เป็น

ตรรกะที่ถูกต้อง ในการแก้ปัญหาโจทย์ของคณิตศาสตร์เรายังสามารถใช้วิชาตรีโกณฟิสิกส์คณิต หรือใช้

เรขาคณิตเข้ามาหาค าตอบได้ ไม่ได้มีวิธีเดียวในการแก้ปัญหาชนิดนั้นนะครับ เรามี 6 โรงเรียน งบประมาณ 

1,200,000 บาท เฉลี่ยโรงเรียนละ 200,000 บาทเท่านั้น ท าห้องบอร์ดเกมห้องเดียวก็หมดแล้ว ขออนุญาต

ชีแ้จงรายละเอียดโครงการครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณมทีราฯ มีอะไรจะอภิปรายอีก

หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ  ต่อไปจะลงมติในระเบียบวาระข้อ 4.2.4 ขอลดจ านวนเงนิที่ขออนุญาตจา่ยหน้าที่        

2 –219 ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม   

24 คน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิม

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

15 เสียงครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 219

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จ านวน 1,200,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, 

งดออกเสียง จ านวน 1 คน 

 
 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.5 หน้าที่ 2 – 248 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่   

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในเขต

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 30,000 บาท 

 มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.5 เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต ์

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับโครงการรณรงค์ ลด 

ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 30,000 บาท ผมแปรตัดเป็นศูนย์บาท

นะครับ โครงการผมไม่ก้าวล่วง ทีมบริหาร ผมก็ไม่ก้าวล่วง ผมมีเหตุผลประเด็นเดียวคือประเด็นแผนเท่านั้น

ครับ เป็นแผนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และท าให้รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ชอบด้วยกฎหมายหรือ

เปล่า ผมก็อยากจะถามประเด็นนี้ ถ้า สตง. ตรวจว่ามีการเอาไปใช้ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากองทั้งหลายก็ควร

ตั้งข้อสังเกตไว้ ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.5 คณะกรรมการแปรญัตติ  

ก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จวิะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง ท่านไม่ได้ติดใจเรื่องโครงการ ท่านติดใจ

เรื่องแผน ผมก็เรียนย้ านะครับว่า เราไม่มีหน้าที่ที่จะมาถกเถียงข้อกฎหมายในนี้ ผมก็ไม่มีอะไรชี้แจง 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปจะลงมติในระเบียบวาระ        

ข้อ 4.2.5 ขอลดรายจา่ย หนา้ที่ 2 – 248 สมาชิกท่านใดเห็นดว้ยตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 248

โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 30,000 บาท, 

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

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขออนุญาตให้ท่านรองประธานสภาฯ 

ขึน้มาท าหนา้ที่แทนผมในล าดับต่อไปครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.6 หน้าที่ 2 – 249 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่   

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์  

หอ้งแบ่งเชา่ในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 20,000 บาท 
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 มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นด้วยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.6 เชิญ นายณัฐกิตติ์  

บรรจงจติต์ครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอลดรายจ่ายโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ห้องแบ่งเช่าในเขตเทศบาลนครล าปาง ผมก็ย้ าเสมอ

ครับว่าโครงการทุกอย่าง ผมเห็นชอบ ผมติดใจประเด็นเดียว คือประเด็นแผน เพราะประกาศใช้ในวันที่     

26 กรกฎาคม 2565 ประกาศหลังผู้มีอ านาจไม่สามารถที่จะประกาศใช้แผนได้ ผมจึงขอแปรตัดรายนี้เป็น

ศูนย์ครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.6 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง รายละเอียดโครงการไม่ติดใจอะไร         

ผมก็ไม่มีอะไรจะช้ีแจงครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณณัฐกิตติ์ฯ มีอะไรจะ

อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ต่อไปจะลงมติในระเบียบวาระข้อ 4.2.6 ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 - 249 

สมาชิกท่านใดเห็นดว้ยตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

14 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 14 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 249

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบกิจการอพาร์ทเม้นท์ห้องแบ่งเช่าในเขตเทศบาลนครล าปาง 

จ านวน 20,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง 2 คน 
 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป  

4.2.7 หน้าที่ 2 – 257 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่ วไป  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้ งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข               

งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนต้นแบบ

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 30,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.7 เชิญ นายณัฐกิตติ์  

บรรจงจติต์ครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง โครงการส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนต้นแบบเทศบาลนครล าปาง จ านวน 30,000 บาท ที่ขอตัดเป็นศูนย์บาท เหตุผลของ

ผมก็คือประเด็นเดิมครับ โครงการมีประโยชน์ แต่ผมติดใจเรื่องแผนที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

ผมว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.7 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้  ฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ  ไม่ชี้แจงนะครับ ต่อไปจะลงมติ          

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.7 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 257 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 257

โครงการส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนต้นแบบเทศบาลนครล าปาง  จ านวน 

30,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 1 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.8 หน้าที่ 2 – 268 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั ้งจ่ายใน แผนงานสังคมสงเคราะห์   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ

ชุมชน จ านวน 1,000,000 บาท 

 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายสุคนธ์  อินเตชะ  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.8 เชิญ นายสุคนธ์  

อินเตชะครับ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ผมได้รับการคัดเลือกจากประชาชน    

ในชุมชนมาหลายครั้งหลายสมัย ก็ไม่เคยปรากฏมาก่อนที่แผนพัฒนาจะแตกต่างจากทุกปี ที่ทุกปี

กระบวนการต่าง ๆ ถูกต้อง แต่ปีนี้แปลกไปนิด เพราะว่าอาจจะมีความเห็นด้านกฎหมายที่แตกต่างกัน จึงไป

ศึกษาและไปปรึกษาผู้รู้ด้านกฎหมาย ผู้รู้ด้านวิชาการต่าง ๆ ก็มาวิเคราะห์ด้วยตนเองอีกครั้งว่า จะท า

อย่างไร ในแผนที่บรรจุในปีนี้มีปัญหา ก็เลยขอแปรญัตติตรงนี้ ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขอแปรญัตติ ส าหรับ

กระบวนการรายจ่ายโครงการต่าง ๆ ผมไม่ติดใจครับ เพราะแน่นอนที่สุดก็จะไปเกิดประโยชน์กับประชาชน

ในชุมชน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่ติดใจตรงที่ว่า แผนนั้นมีปัญหาด้านกฎหมาย จึงไม่สามารถที่จะ ให้

ความเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะฉะนั้นจึงขอตัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็ง

ของครอบครัวและชุมชน จ านวน 1,000,000 บาท เป็นศูนย์บาท ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.8 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับต่อไปจะลงมติ 

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.8 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 268 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน      

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 268

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน จ านวน 1,000,000 บาท, เห็นด้วย

กับค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 1 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.9 หน้าที่  2 – 269 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์          

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม จ านวน 

100,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายสุคนธ์  อินเตชะ    ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.9 เชิญ นายสุคนธ์  

อินเตชะครับ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ผมขอตัดงบประมาณจ านวน 100,000 บาท

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม เหตุผลก็เช่นเดียวกันครับ แผนนี้ยังมีปัญหา       
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ด้านกฎหมายอยู่ เพราะฉะนั้นจึงขอตัดโครงการนี้ก่อน ส าหรับรายจ่ายอื่น ๆ นั้น ไม่มีปัญหาครับ จ่ายไป

ตามโครงการนัน้ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.9 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับต่อไปจะลงมติ 

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.9 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 269 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยกับร่างเดิม หน้าที่ 2 - 269

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม จ านวน 100,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ 

จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 1 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.10 หน้าที่ 2 – 270 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์         

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของสภาเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ 

จ านวน 250,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายสุคนธ์  อินเตชะ  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.10 เชิญ นายสุคนธ์  

อินเตชะครับ 
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นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ส าหรับโครงการนี้ที่ผมขอตัดงบประมาณให้

เป็นศูนย์บาท ก็เนื่องจากแผนที่บรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2566 ยังมี

ปัญหาอยู่ เพราะฉะนั้น ผมจึงสงวนค าแปรญัตตินี้ไว้ให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พิจารณาด าเนินการต่อไป

ครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.10 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับต่อไปจะลงมติ 

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.10 ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 - 270 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 6 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 270

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของสภาเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุจ านวน 250,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ 

จ านวน 6 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 3 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.11 หน้าที่ 2 – 270 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์          

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิสตรี จ านวน 

50,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายสุคนธ์  อินเตชะ  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.11 เชิญ นายสุคนธ์  

อินเตชะครับ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ผมได้ขอแปรญัตติตัดงบประมาณ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิสตรี เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท เป็นศูนย์บาท สาเหตุ

เนื่องจากแผนนี้บรรจุในร่างเทศบัญญัติฯ ยังมีปัญหาอยู่ เพราะฉะนั้น ผมจงึสงวนค าแปรไว้ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.11 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับต่อไปจะลงมติ 

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.11 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 270 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน     

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 6 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 270

โครงการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิสตรีจ านวน 50,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 6 

เสียง, งดออกเสียง จ านวน 3 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.12 หน้าที่ 2 – 271 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์           

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมภูมปิัญญาผูสู้งอายุ จ านวน 200,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายสุคนธ์  อินเตชะ  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.12 เชิญ นายสุคนธ์  

อินเตชะครับ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ผมขอตัดงบประมาณรายจ่ายโครงการ

ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจ านวน 200,000 บาท ให้เหลือเป็นศูนย์บาท สาเหตุเนื่องจากแผนพัฒนา        

ที่บรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 ยังมีปัญหาอยู่ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.12 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับ ต่อไปจะลงมติ

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.12 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 271 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 6 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 271

โครงการส่ง เสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จ านวน 200,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 6 เสียง,       

งดออกเสียง จ านวน 3 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.13 หน้าที่ 2 – 272 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสังคมสงเคราะห์          

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว จ านวน 250,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายสุคนธ์  อินเตชะ  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 



61 

 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.13 เชิญ นายสุคนธ์  

อินเตชะครับ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางผมขอตัดงบประมาณโครงการ สาเหตุ

เนื่องจากแผนพัฒนาที่บรรจุเข้าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ผมจงึขอแปรญัตติโครงการนี้เป็นศูนย์ครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.13 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับ ต่อไปจะลงมติ

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.13 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 272 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน     

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 6 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยตาม  

ร่างเดิม จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยกับค าแปร จ านวน 6 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 272

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวจ านวน 250,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 6 เสียง, งดออกเสียง  

จ านวน 3 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.14 หน้าที่ 2 – 281 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดการขยะในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 100,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 



62 

 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

   นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.14 เชิญ นางสาวมทีรา  

สัทธาธิกครับ 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง     

ขอลดรายจ่ายโครงการจัดการขยะในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวนเงิน 100,000 บาท จริง ๆ โครงการนี้    

ก็เป็นโครงการที่ดีอยู่แล้ว เหมือนที่ท่านสมาชิกท่านอื่นให้ข้อสังเกตไว้ เป็นโครงการที่ดีทั้งหมดค่ะ โครงการ

นี้ถ้าปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องก็จะเกิดการจัดการขยะที่ยั่งยืน ดิฉันเห็นว่าโครงการนี้ก็ใช้งบประมาณไม่มาก 

สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างมากมายและชัดเจน แต่โครงการที่ดีนี้บรรจุอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 – 2570 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ซึ่งก็ยังมองว่ากระบวนการ

ประกาศใช้แผนพัฒนานี้กระท าโดยผู้ไม่มีอ านาจในการประกาศใช้แผนอย่างชัดเจน คือประกาศใช้แผนเมื่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ซึ่งก็ยังเป็นในเรื่องของแผนที่เรายังให้ข้อสรุปกันไม่ได้ ไม่มีใครสามารถฟันธงได้

ว่าท่านได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็เลยอยากจะให้พิจารณาว่า การปฏิบัติงานโดยประกาศใช้แผน 

ควรจะกระท าโดยผู้ที่มีอ านาจอย่างชัดเจนและแท้จริง เพื่อจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนในอ านาจการบริหาร

ให้กับประชาชนและข้าราชการที่ปฏิบัติงาน การที่มีโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในงบประมาณประจ าปี      

พ.ศ. 2566 โดยที่อ านาจไม่ชัดเจน อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาและการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการท้องถิ่น จึงขอลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้เกิดการน างบประมาณที่เกิดจากการประกาศใช้แผนที่ไม่ชอบ

และไม่ชัดเจนนี้น าไปใช้ อาจจะส่งผลต่อความรับผิดชอบของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพัฒนา

เพิ่มเติมที่ไม่ชอบนีค้่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.14 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับ ต่อไปจะลงมติ

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.14 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 281 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน      

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 7 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 281

โครงการจัดการขยะในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 100,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 7 เสียง, 

งดออกเสียง จ านวน 2 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.15 หน้าที่ 2 – 288 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัด

น้ าเสีย งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย           

งบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ า คู คลอง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 

200,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

   นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.15 เชิญ นางสาวมทีรา  

สัทธาธิกครับ 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ขอลดรายจ่าย โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ า คู คลอง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนเงิน 

200,000 บาท โครงการนี้ก็ เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ใช้เงินไม่มาก และยังเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลอย่างชัดเจนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญของแม่น้ าวัง แหล่งน้ าธรรมชาติของล าปางเรา 

แตก่็ยังบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 7 ซึ่งกระบวนการ

ประกาศใช้แผนของผู้มีอ านาจที่ไม่ชัดเจน ถ้ามองในความเห็นที่ตา่งกัน เราเห็นว่า การที่ไม่ชัดเจน คอืเป็นผล

ของกฎหมายทั้งนั้น และก็มองว่า ก่อใหเ้กิดความสับสนในการปฏิบัติหน้าที่ของขา้ราชการและของประชาชน

ด้วยว่า ตอนนี้อ านาจในระหว่างที่ประกาศแผนกับอ านาจปัจจุบัน ใครเป็นคนมีอ านาจในการบริหารจัดการนี ้

ดังนั้น ก็เห็นว่า โครงการนี้ถ้าบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 จะเกิดความเสียหายต่อ

สภาเทศบาลนครแห่งนี้ และจะเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นเราได้ 

ซึ่งอาจจะส่งผลตอ่ความรบัผดิชอบภายหลัง ถ้าหากน าแผนพัฒนาเพิ่มเติมฉบับนีไ้ปใช้ ขอบคุณค่ะ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.15 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับ ต่อไปจะลงมติ

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.15 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 288 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน     

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 – 288

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ า คู คลอง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 200,000 บาท, 

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

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.16 หน้าที่ 2 – 288 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจา่ยทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจา่ยในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดทางน้ าและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 70,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี)  

   นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.16 เชิญ นางสาวมทีรา  

สัทธาธิกครับ 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางขอ

ลดรายจ่ายโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการจัดการน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดทางน้ าและการปฏิบัติตามกฎหมาย
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สิ่งแวดล้อม จ านวน 70,000 บาท ตามชื่อของโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เห็นอยู่

แล้วว่า เป็นการลดการปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ อีกทั้ง

ยังมีการจัดอบรมผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้องถึง 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน งบประมาณที่ใช้ไม่ได้มาก แต่ประสิทธิผล

มากมายและชัดเจนมากค่ะ แต่เพราะโครงการนี้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติม) 

ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 8 ซึ่งกระบวนการประกาศใช้แผนของผู้มีอ านาจประกาศใช้แผนที่ไม่ชัดเจน คือ

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเห็นว่า ความไม่ชัดเจนอาจจะก่อให้เกิดความสับสนอ านาจ    

ในการบริหารงาน ของผู้บริหารและข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการใช้แผนพัฒนาเพิ่มเติม   

ซึ่งอาจจะต้องมีความรับผิดชอบ ถ้าปรากฏว่า ได้ค าตัดสินมาว่าอย่างไร ภายภาคหน้าอาจมีส่วนรับผิดชอบ

ตรงนั้น ก็เลยจะขอให้ลดรายจ่ายโครงการนี้เพื่อไม่ให้น าเข้างบประมาณที่เกิดจากการใช้แผนพัฒนาที่       

ไม่ชอบนีค้่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.16 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับ ต่อไปจะลงมติ

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.16 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 288 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

14 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 14 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 288

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดทางน้ าและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 70,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 2 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.17 หน้าที่ 2 - 297 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  ตามรายงานรายละเอียด

ประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการประกวดชุมชน

น่าอยู่ จ านวน 500,000 บาท 

ข้อความเดิม โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ จ านวน 500,000 บาท 
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ข้อความใหม่ โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่จ านวน 150,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.17 เชิญ นายณัฐกิตติ์  

บรรจงจติต์ครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับโครงการที่ผมแปรลดค่าใช้จ่าย 

โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ จาก 500,000 บาท เหลือ 150,000 บาท ที่ลดแบบนี้ ผมขอชี้แจงว่า        

เป็นแผนเดิมที่ประกาศไปแล้ว เมื่อ ปี 2564 ซึ่งเป็นแผนที่ประกาศโดยท่านนายกนิมิตร จิวะสันติการ         

ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่ถูกต้อง แต่การประกาศแผนใหม่มาตามเล่มสีเขียวนี้ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2566 – 2570 (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 25 ล าดับที่ 3 หมายความว่า ปรับแผนเพิ่มขึ้นมา

อีก 350,000 บาท ผมก็ยังมีความเห็นเดิมว่า แผนนั้นถูกต้อง แต่การประกาศใช้โดยผู้ไม่มีอ านาจประกาศใช้

เอามาจัดท างบประมาณรายจ่าย ผมว่าไม่ถูกต้อง เป็นแผนที่ไม่ชอบ และผมจึงขอลดจาก 500,000 บาท 

เหลือ 150,000 บาท ครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.17 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับต่อไปจะลงมติ 

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.17 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย หน้าที่ 2 - 297 สมาชิกท่านใดเห็นด้วย       

ตามร่างเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน      

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 7 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 297 

โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ จ านวน 500,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 7 เสียง, งดออกเสียง 

จ านวน 2 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.18 หน้าที่ 2 – 298 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้แก่

ประชาชนที่มีรายได้นอ้ยในเขตเมือง จ านวน 50,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

   นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.18 เชิญ นางสาวมทีรา  

สัทธาธิก ครับ 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ขอลดรายจ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู ่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยในเขตเมือง 

จ านวน 50,000 บาท โครงการนี้ก็ดีค่ะ ชื่อของโครงการชัดเจนอยู่แล้ว เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 

และแผนการแก้ไขปัญหาความยากจน ใช้งบประมาณที่ไม่มาก ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจนด้วยค่ะ 

แต่โครงการนี้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 39       

ซึ่งกระบวนการประกาศใช้แผนโดยผู้ที่ไม่มีอ านาจประกาศใช้แผนที่ชัดเจน จึงขอลดรายจ่ายในโครงการนี ้

เพื่อไม่ให้น างบประมาณที่เกิดจากแผนที่ไม่ชอบนี้ไปใช้ ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายต่อสภาเทศบาลและ   

การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพัฒนาเพิ่มเติมที่ไม่ชอบนี้ด้วยค่ะ 

ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.18 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับต่อไปจะลงมติ 

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.18 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 298 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน      

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน8เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 298

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยในเขตเมือง จ านวน 50,000 บาท, 

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

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.19 หน้าที่ 2 – 299 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและ

ผูเ้กี่ยวข้อง จ านวน 800,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายภัทร  โลหิตกาญจน์  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.19 เชิญ นายภัทร  

โลหติกาญจนค์รับ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง

เกี่ยวกับงบที่ตั้งไว้ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง จ านวนเงิน 800,000 บาท

ในญัตตินี้ผมก็อยากจะขอค าอธิบายจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ อยากให้ทุกท่านดูในเล่ม

งบประมาณสีเหลือง หน้าที่ 2 – 302 ผมจะขอตั้งข้อสังเกต ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง

ชุมชน และเลือกคณะกรรมการชุมชน จ านวน 600,000 บาท มีการตั้งไว้แล้ว เป็นการตั้งเพื่อสนับสนุนและ
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จัดตั้งชุมชนและเลือกคณะกรรมการ ซึ่งประเด็นนี ้ผมเคยตั้งกระทู้ถามและขอค าตอบเรื่อยมาในการประชุม

สภา ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีความชัดเจน ในการเลือกยังไม่เสร็จสิ้นเลยในคณะกรรมการชุมชนนี้ ที่ตั้งไว้ 

600,000 บาท และในงบปี 2566 ก็จะมีการตั้งงบเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

จ านวนเงนิ 800,000 บาท แล้ว คือฟังดูแปลก ๆ นะครับ คือในการคัดเลือกคณะกรรมการยังด าเนินการไม่

แล้วเสร็จเลย แต่เรากลับตั้งงบเพื่อพัฒนาศักยภาพในปีเดียวกัน ผมก็อยากจะขอความชัดเจนว่า ณ ขณะนี้

ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว และมีแผนที่จะแล้วเสร็จในการคัดเลือกคณะกรรมการทั้ง 85 ชุมชน

เมื่อไหร่ และเหตุผลหลักที่จะต้องขอตัดจาก 800,000 บาท เหลือศูนย์บาท ก็คือ เป็นการบรรจุลงในงบที่มา

จากแผนที่มกีารประกาศโดยเป็นที่สงสัย และไม่ชอบครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.19 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง ส าหรับรายละเอียดโครงการนี้ ผมขอ

อนุญาตท่านประธานให ้ว่าที่รอ้ยตรีเจษฎา หมอมูล จากกองสวัสดิการสังคม เป็นผูใ้หร้ายละเอียดครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปางเชิญ ว่าที่รอ้ยตรีเจษฎา หมอมูล 

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  หมอมูล นักพัฒนาชุมชนช านาญการ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา หมอมูล นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   

ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อเช้าในการชี้แจง 2 เรื่องเรื่องแรก      

ตามแผนก าหนดการการเลือกคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 

พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดไว้ในห้วงเดือนธันวาคม และเดือนมกราคม ในเดือนธันวาคมนั้น เราจะเลือก

คณะกรรมการ 19 ชุมชนที่ไม่ได้แบ่งพื้นที่ ส าหรับเดือนมกราคมเราจะเลือกคณะกรรมการชุมชนที่เราแบ่ง

พื้นที่และจัดตั้งใหม่ เนื่องจากว่า ในระหว่างนี้ทางเจ้าหน้าที่จัดท าระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในการ

จัดท าข้อมูลขอบเขตชุมชน และข้อมูลครัวเรือนและประชากรในเขตชุมชนแต่ละชุมชน ส าหรับกิจกรรม

โครงการของการเลือกคณะกรรมการชุมชนนั้น มีการอบรมส าหรับคณะกรรมการชุมชนที่เราได้เลือกมา

ใหม่ ส่วนเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนนั้น  เป็นการพัฒนาศักยภาพกรรมการ

ชุมชนทั้งหมด 765 คน หนึ่งชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชนได้ถึง 9 คนครับ และกิจกรรมการเลือกนั้น 

ครั้งแรกจะมีการอบรมคณะกรรมการชุมชนพร้อมกันทั้งหมด เหมือนกับรายงานตัวหรือพบปะเครือข่าย

คณะกรรมการชุมชน และกิจกรรมอีก 4 ครั้งนั้นจะเป็นแต่ละต าแหน่ง และบทบาทอ านาจหน้าที่ที่ เทศบาล

ได้มอบให้ ตามหนา้ที่ของเทศบาลครับ ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณภัทรฯ มีอะไรจะอภิปราย

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ต่อไปจะลงมติในระเบียบวาระข้อ 4.2.19 ขอลดรายจ่าย หน้าที่ 2 - 299 

สมาชิกท่านใดเห็นดว้ยตามร่างเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 7 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 299

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 800,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ 

จ านวน 7 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 2 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.20 หน้าที่ 2 – 299 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการจัดการฌาปนกิจสงเคราะห ์

จ านวน 50,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

   นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.20 เชิญ นางสาวมทีรา  

สัทธาธิกครับ 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ขอลดรายจ่าย โครงการส่งเสริมการจัดการฌาปนกิจสงเคราะห ์จ านวนเงิน 50,000 บาท โครงการนี้ก็เป็น
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โครงการที่ดีค่ะ เพราะว่าท าให้กลุ่มและชุมชนต่าง ๆ ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มากเลย และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

อย่างชัดเจนนะคะ แต่โครงการนี้ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 

1/2565 หน้าที่ 40 ซึ่งก็ยังมองว่ากระบวนการของการประกาศใช้แผนพัฒนานี้ กระท าโดยผู้ไม่มีอ านาจ    

ในการประกาศใช้แผนที่ ชัดเจน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนในอ านาจการบริหารแก่ประชาชนและ

ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน จึงขอลดรายจ่ายโครงการนี้เพื่อไม่ให้เกิดการน างบประมาณที่บรรจุอยู่ในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้น าไปใช้ซึ่งอาจจะส่งผลความรับผิดชอบ

ภายหลังต่อขา้ราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมที่ไม่ชอบนีค้่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.20 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผูบ้ริหารก็จะไม่ชีแ้จงนะครับต่อไปจะลงมติใน

ระเบียบวาระข้อ 4.2.20 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 299 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

13 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 7 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 13 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 299

โครงการส่งเสริมการจัดการฌาปนกิจสงเคราะห์ จ านวน 50,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 7 เสียง, 

งดออกเสียง จ านวน 4 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ ์รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.21 หน้าที่ 2 – 300 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียด

ประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการจัด

สวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 100,000 บาท 

ข้อความเดิม โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 

100,000 บาท 
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ข้อความใหม่ โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 

50,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.21 เชิญ นายณัฐกิตติ์  

บรรจงจติต์ ครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับโครงการที่ผมขอลดค่าใช้จ่าย

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปางจากจ านวน 100,000 บาท เหลือ 50,000 บาท 

ผมขออภิปรายว่า เป็นแผนเก่าที่ได้ประกาศแผนไปแล้วเมื่อปี 2564 จ านวน 50,000 บาท แต่แผนใหม่ที่เพิ่ ม

มาอีก 50,000 บาท นี้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 – 2570 (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 31 

ล าดับที่ 5 ผมถือว่าเป็นแผนที่เพิ่มเติมมาจากการที่ผู้ไม่มีอ านาจประกาศใช้แผน และแผนที่มาบรรจุ          

ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผมถือว่าเป็นแผนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ 

ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.21 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับ ต่อไปจะลงมติ

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.21 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย หน้าที่ 2 - 300 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตาม

ร่างเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

14 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 14 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 300

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 100,000 บาท, เห็นด้วยกับ

ค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 2 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.22 หน้าที่ 2 – 300 ขอลดจ านวนเงนิที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณ

การรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ชุมชนจ านวน 400,000 บาท 

ข้อความเดิม  โครงการส่งเสริมการจ าหนา่ยผลิตภัณฑชุ์มชน จ านวน  400,000 บาท 

ข้อความใหม่  โครงการส่งเสริมการจ าหนา่ยผลิตภัณฑชุ์มชน จ านวน  100,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายภัทร  โลหิตกาญจน์  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.22 เชิญ นายภัทร  

โลหติกาญจนค์รับ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล    

นครล าปาง และในฐานะผู้ขอสงวนค าแปรญัตติเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็น

โครงการที่ตั้งมาอยู่ก่อนแล้ว เป็นการขอลดรายจ่ายจาก 400,000 บาท เป็น 100,000 บาท ผมขอเรียนว่า 

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ในช้ันของคณะกรรมการผมก็ได้เข้าไปอธิบาย แต่ก็ ไม่ได้มีบันทึกในรายงาน

คณะกรรมการ ผมเห็นด้วยทุกประการเลยนะครับ ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน สง่ผลกระทบต่อรายได้จริง ๆ 

และงบ 400,000 บาทที่ตั้งไว้ก็ไม่ได้มากไป น้อยไป ท่านประธานทราบหรือไม่ว่าเด็กในปัจจุบันที่เติบโตใน

จังหวัดล าปาง ยังไม่รู้เลยว่า ของดีในชุมชนคืออะไร จึงควรที่จะต้องมีโครงการเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อให้เขารู้ว่า

ของดีคืออะไร และวนมาเหตุผลเดิมอีกครับ การที่ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายจาก 400,000 บาท 

เหลือ 100,000 บาท สาเหตุเดิมก็มาจากการประกาศใช้แผนโดยไม่ชอบนั่นเองครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปางเชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี 
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ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อสักครู่ท่านผู้อภิปรายได้กล่าวถึงว่า ได้เสนอ

ความคิดเห็นให้คณะกรรมการแปรญัตติ และท่านก็ขอสงวนค าแปร ผมก็จะขอชี้แจงนะครับว่า เมื่อท่านขอ

สงวนค าแปร เราก็ไม่จ าเป็นจะต้องบันทึกเหตุผลที่ท่านชีแ้จงไว้ เพราะว่า ถ้าเราบันทึกไว้ ถ้าตามนัยยะ หรือ

บริบทก็คือ ไม่ต้องสงวนความเห็นครับ ตรงนี้เราก็ให้โอกาสท่าน เพราะท่านเป็นผู้เสนอค าแปร ท่านก็ได้มา

อภปิรายในสภาแหง่นี้ ต้องเข้าใจนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คุณภัทรฯ มีอะไรจะอภิปราย

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับต่อไปจะลงมติในระเบียบวาระข้อ 4.2.22 ขอลดจ านวนเงนิที่ขออนุญาตจ่าย 

หนา้ที่ 2 - 300 สมาชิกท่านใดเห็นดว้ยตามร่างเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 7 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 300

โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 400,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 

7 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 2 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.23 หน้าที่ 2 – 310 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬา Night Run Nakhon Lampang 

จ านวน 2,000,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 
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      นายเกษม  ปัญญาทอง  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.23 เชิญ นายเกษม  

ปัญญาทองครับ 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง

ตามทีผ่มได้เสนอตัดการแข่งขันกีฬา Night Run Nakhon Lampang จาก 2,000,000 บาท เป็นศูนย์บาทนั้น     

ก็มีเหตุผลเหมือนกับท่านสมาชิกท่านอื่น ที่จริงโครงการที่ฝ่ายบริหารน าเสนอมานี้ ผมไม่ได้ติดใจนะครับ  

แต่ผมติดใจเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีนครล าปางได้ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

เพราะท่านไม่มีอ านาจในการประกาศใช้แผนนี้ และผมก็เห็นว่า ถ้าเอาแผนพัฒนาดังกล่าวมาใช้ อาจท าให้  

ไม่เหมาะสม เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่ประกาศใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวผมจึงขอแปรญัตติโครงการนีค้รับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.23 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับต่อไปจะลงมติ 

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.23 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 310 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน     

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 310

โครงการแข่งขันกีฬา Night Run Nakhon Lampang จ านวน 2,000,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน  

8 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 1 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.24 หน้าที่ 2 – 343 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจา่ยทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุโคมไฟสนามพร้อมเสา จ านวน 5,076,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
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      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายเกษม  ปัญญาทอง  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.24 เชิญ นายเกษม  

ปัญญาทองครับ 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ที่จริงผมก็มีเหตุผลเดิมที่ท่านสมาชิกได้แปร เพราะโครงการที่ฝ่ายบริหารได้น าเสนอในร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น ผมก็ไม่ได้ติดใจโครงการต่าง ๆ แต่ติดใจเรื่อง

การน าโครงการในแผนพัฒนาที่ท่านนายกเทศมนตรีนครล าปางได้ลงนามเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565   

ผมจงึขอแปรญัตติดังกล่าวครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.24 คณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับต่อไปจะลงมติ 

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.24 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 343 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน      

15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ

ค าแปรญัตตฯิ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 343

รายการ โคมไฟสนามพร้อมเสา จ านวน 5,076,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 8 เสียง, งดออกเสียง 

จ านวน 1 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เราได้ประชุมในภาคบ่าย     

มายาวนานพอสมควร ผมขอพักการประชุม 20 นาที เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 

- พักการประชุม 20 นาท ี- 
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เริ่มประชุมต่อ เวลา 15.30 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่ได้นัดหมายแล้ว ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 

จ านวน 20 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุม ต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ขึน้มาด าเนนิการประชุม

ในข้อที่ 4.2.25 เป็นล าดับต่อไป 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ประชุมตอ่นะครับ  

4.2.25 หน้าที่ 2 – 353 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจา่ยทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบ

บ่อเกรอะ บ่อซึม อาคารพพิิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมล าปาง) จ านวน 300,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายเกษม  ปัญญาทอง  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.25 เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ตามโครงการปรับปรุงระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม อาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมล าปาง)จ านวน 

300,000 บาท ที่ผมขอลดรายจ่ายเป็นศูนย์บาทนั้น ที่จริงโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ผมเห็นด้วย ผมไม่ได้

ติดใจอะไรกับโครงการนี้ แต่ติดใจเรื่องเดียวคือ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2565 เหตุผล

ดังกล่าวผมจึงขอตัดแปรโครงการดังกล่าวครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.25 คณะกรรมการแปรญัตติ   

ก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับต่อไปจะลงมติ   

ในระเบียบวาระข้อ 4.2.25 ขอลดรายจา่ย หนา้ที่ 2 - 353 เชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม    

23  คน ครบองค์ประชุมครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิม

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน     

15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 7 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามรา่งเดิม หน้าที่ 2 - 353

โครงการปรับปรุงระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม อาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมล าปาง)จ านวน 300,000 บาท, 

เห็นด้วยกับค าแปรฯ จ านวน 7 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 2 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.26 หน้าที่ 2 – 356 ขอลดรายจ่าย ตามรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในแผนงานการพาณิชย์งานตลาดสด 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการพัฒนาสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมในตลาดเทศบาลนครล าปาง จ านวน 60,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายเกษม  ปัญญาทอง  ผูเ้สนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.26 เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

ตามที่ผมขอลดรายจ่ายโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในตลาดเทศบาลนครล าปางเป็นเงินจ านวน 

60,000 บาท เหลือศูนย์บาทนั้น  ก็ เป็นเหตุผลเดิมครับ คือเหตุผลที่การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น                   

ที่นายกเทศมนตรีนครล าปางเป็นผู้ประกาศใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงขอแปร

โครงการนีค้รับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.26 คณะกรรมการแปรญัตติ

ก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับต่อไปจะลงมติในระเบียบวาระ

ข้อ 4.2.26 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 2 - 356 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 7 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 2 - 356

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในตลาดเทศบาลนครล าปางจ านวน 60,000 บาท, เห็นด้วยกับค าแปรฯ 

จ านวน 7 เสียง, งดออกเสียง จ านวน 2 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป 

4.2.27 หน้าที่ 3 – 21 ขอลดรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งจ่ายในงบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

ล าปาง (เทศบาลนครล าปาง)  จ านวน 20,000 บาท 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามร่างเดิม จ านวน  5 เสียง 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นดว้ยตามค าแปรฯ จ านวน – เสียง (ไม่มี) 

      คณะกรรมการแปรญัตติฯ งดออกเสียง จ านวน  -  คน (ไม่มี) 

      นายเกษม  ปัญญาทอง  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ขอสงวนค าแปรญัตติ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.27 เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง

ตามที่ผมขอลดรายจ่ายโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง  (เทศบาล         

นครล าปาง) จ านวน 20,000 บาทให้เหลือศูนย์บาทนั้น ผมก็มีเหตุผลเดิมครับ จริง ๆ ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไร 
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แต่ติดใจอย่างเดียวคือ ที่ท่านเอาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีนครล าปางเป็นผู้ประกาศใช้ด้วย

เหตุผลดังกล่าวผมจงึขอแปรโครงการนี้ให้เป็นศูนย์ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2.27 คณะกรรมการแปรญัตติ

ก็ไม่ได้สงวนความเห็นไว้และเมื่อเป็นเหตุผลเดิม ทางผู้บริหารก็จะไม่ชี้แจงนะครับต่อไปจะลงมติในระเบียบวาระ

ข้อ 4.2.27 ขอลดรายจา่ย หน้าที่ 3 - 21 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยตามร่างเดิม จ านวน       

15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ 

จ านวน 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก จ านวน 15 เสียง เห็นด้วยตามร่างเดิม หน้าที่ 3 - 21

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) จ านวน 20,000 บาท, 

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

 

4.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครล าปาง (วาระที่ 3) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.3 

ขอเลขานุการฯ ชีแ้จงระเบียบครับ เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง

ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครล าปาง  (วาระที่ 3) ผมขอชี้แจงระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 52 “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน

สมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ”            
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สรุปใจความเป็นสาระส าคัญได้ว่า ในการพิจารณาในวาระที่ 3 นี้ จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่มีเหตุอันสมควร 

และต้องได้รับมติจากที่ประชุมให้มีการอภิปราย ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมลงมติว่า     

จะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรอืไม่ ขอน าเรียน

ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อท่านประธานสภาฯ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

ครับขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ 

นับองค์ประชุมก่อนครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

จ านวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      

ของเทศบาลนครล าปาง โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ จ านวน 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครล าปาง โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออก

เสียงครับ 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมสภาฯ มีมติเสียงข้างมาก จ านวน15 เสียง เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง 

จังหวัดล าปาง, ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ไม่ม,ี งดออกเสียง 9 คน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบ าบัด

น้ าเสีย โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเน่ืองกับระบบบ าบัดน้ าเสียให้องค์การจัดการน้ าเสีย 

(อจน.) เข้าด าเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 3เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง

วันท่ี 30 กันยายน 2570 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบ าบัดน้ าเสีย 

โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบ าบัดน้ าเสียให้องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.)             

เข้าด าเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่  3เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่            

30 กันยายน 2570 ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี ้

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงเรือน พื้นที่

และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบ าบัดน้ าเสียใหอ้งค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) เข้าด าเนินการบริหาร

และจัดการ ครั้งที่ 3 เป็นระยะเวลา 5 ปี ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบ าบัดน้ าเสีย 

โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบ าบัดน้ าเสียให้องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) เข้า

ด าเนินการบริหารและจัดการ ครัง้ที่ 3 เป็นระยะเวลา 5 ปี ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 

2570 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงเรือน พื้นที่

และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบ าบัดน้ าเสียให้องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) เข้าด าเนินการบริหารและ

จัดการ ครั้งที่ 3 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2557 

เหตุผล 
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สืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครล าปางได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการด าเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย ส่วน

ที่ 1 ระยะที่ 1 ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ. 2545-2549)และได้เดินระบบบ าบัดน้ าเสียตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม 2549 เป็นต้นมา และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลนครล าปางได้ด าเนินการจัดท า

บันทึกข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม เทศบาลนครล าปาง กับองค์การ

จัดการน้ าเสีย ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 มีระยะเวลาด าเนินการตาม

ข้อตกลง 15 ปีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 โดยเทศบาลฯ ได้พิจารณาให้สิทธิแก่

องค์การจัดการน้ าเสียในการด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม เทศบาลนครล าปาง เป็ น

ระยะเวลาครั้งละ 5 ปี รวมจ านวน 3 ครั้ง และสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  

ประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการมอบสิทธิให้แก่องค์การจัดการน้ าเสีย

ด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครล าปาง ครั้งที่  1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 

1 ประจ าปี 2560เมื่อวันที่ 16 สงิหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการมอบสิทธิให้แก่องค์การจัดการน้ าเสีย

ด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครล าปาง ครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  

เพื่อให้องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้และความเช่ียวชาญทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ าเสียเข้ามา

ด าเนินการบริหารและจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากสภา

เทศบาลนครล าปางในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบ าบัดน้ าเสียดังกล่าวให้องค์การจัดการน้ าเสีย 

(อจน.) เข้ามาด าเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่  3 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2570 ต่อไป 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 122 บัญญัติ

ว่า“ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ

ข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซือ้จัดจา้ง หรอืการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้

บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า

ด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ

พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ตอ่ไปเท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้ง
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กับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ” 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ขอ้ 155 “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ 

อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสภาหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนัน้” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาเห็นชอบการ

ส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบ าบัดน้ าเสีย

ให้องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) เข้าด าเนินการบริหารและจัดการ ครัง้ที่ 3 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ ต่อไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล      

นครล าปาง ขอชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับญัตติขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบสิทธิ

ครอบครองระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบ าบัดน้ าเสียให้องค์การ

จัดการน้ าเสีย (อจน.) เข้าด าเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 3 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570ซึ่งมีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 122 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ ขอ้บัญญัติ และขอ้ก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ

จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
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ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ

หน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 

ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ...” ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 ก าหนดว่า 

“การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นนั้น”   

จึงขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นต่อท่านประธาน เพื่อให้ท่านสมาชิกใช้

ประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมก็จะขอปิดการ

อภปิราย และจะขอมตทิี่ประชุมนะครับก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการส่ง

มอบสิทธิครอบครองระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบ าบัดน้ าเสียให้

องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) เข้าด าเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 3  เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่       

1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 21 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออก

เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 21 เสียง ในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบ าบัด

น้ าเสีย โรงเรือน พื้นที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบ าบัดน้ าเสียให้องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) เข้า

ด าเนนิการบริหารและจัดการ ครัง้ที่ 3 เป็นระยะเวลา 5 ปี ต้ังแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 

2570, ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 3 คน  
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 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงตลาด

เทศบาล 3 (รัษฎา) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป  ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง    

เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี ้

ญัตต ิ

เรื่อง    เสนอญัตติ ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า  นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) 

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) งบประมาณตั้งไว้ 1,500,000 

บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 
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(รัษฎา) โดยท าการปรับปรุงหลังคา ฉีดโฟมใต้หลังคา ท าหลังคาโปร่งแสง โครงเหล็กกล่อง ติดตั้งรางน้ าฝน

พร้อมท่อ ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ติดตั้งบ่อดักไขมัน และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

ล าปาง แต่จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันตลาดเทศบาล 3 มีปัญหาท่อระบายน้ าฝนรอบอาคารอุดตัน ไม่

สามารถขึ้นไปท าความสะอาดบริเวณท่อระบายน้ าฝนที่อุดตันได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว 

จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นอ านาจ

อนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา)  

โดยท าการปรับปรุงหลังคา ฉีดโฟมใต้หลังคา 

ท าหลังคาโปร่งแสง โครงเหล็กกล่อง ตดิตั้งราง

น้ าฝนพร้อมท่อ ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ติดตัง้

บ่อดักไขมัน และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครล าปาง  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา)  

โดยท าการปรับปรุงหลังคา ท าทางเดินโครงเหล็กใต้

หลังคาท าหลังคาโปร่งแสง โครงเหล็กกล่อง ตดิตั้ง

รางน้ าฝนพร้อมท่อ ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ตดิตั้ง

บ่อดักไขมัน และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครล าปาง  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  
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เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 4 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 4 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ. 2563 ข้อ 29“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและ   

การโยธา โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

  ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)   กิตติ  จวิะสันตกิาร     ผูเ้สนอ 

      (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติเรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติ
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2563 ข้อ 29 ก าหนดว่า 

“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น”ขอน าเรียนชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นต่อท่านประธาน เพื่อใหท้่านสมาชิกใช้ประกอบการพิจารณาขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล           

นครล าปาง ท่านประธานครับ ขอฝากผ่านท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหาร โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 

(รัษฎา) นี้ ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกกลุ่มนครล าปางของเรา เขามั่นใจอยู่แล้วว่าจะได้เข้ามาบริหารเทศบาล

นครล าปาง ได้ไปรับทราบปัญหาจากพ่อค้า แม่ค้า ที่อยู่ในตลาด เขาบอกว่าอยากให้มีการปรับปรุงหลาย ๆ สิ่ง 

เช่น เพดาน ท่อรับน้ าเสีย และกลิ่นช้ันใต้ดิน ณ เวลานี้นะครับ ปีกว่าจะปีครึ่งแล้วครับ ก็อยากจะฝากผ่ าน

ท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารว่า ช่วยด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายด้วย เพราะนี่มันก็เนิ่นนานมาแล้ว 

วันนี้ถ้าผมเดินเข้าไปในตลาด แมค่้าเขาก็จ าได้ครับ เขาก็ทวงถามอยู่ตลอด เมื่อไหร่จะด าเนินการ แต่ทั้งนีม้า

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ผมก็กลัวจะล่าช้าไป แต่เราก็เข้าใจระบบราชการนะครับ สิ่งไหนที่ไม่ถูกเราก็

ไม่ท า สิ่งในที่มันถูกมันต้องเราก็มาแก้ไขท าให้ถูกต้อง ตรงนี้ก็เห็นใจทางฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ราชการของ

เรา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ขอความอนุเคราะห์ให้เร่งมือหน่อย เราจะได้ไปชี้แจงกับพ่อค้า แม่ขายได้ ประกอบ

กับทุกวันนี้เทศกิจของเราก็มีนโยบายของฝ่ายบริหารที่ไปจัดระเบียบ ทุกวันนี้ที่พ่อค้า แม่ค้า ขึ้นมาขายบน

ถนน เราก็เห็นใจเขานะครับว่า เข้าไปขายในตลาดไม่ได้ มันกีดมันขวาง แล้วก็ยังมีมูลของนกด้วย เขาก็เลย

ไม่ค่อยเข้าไป เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องออกมา ทางเราก็มีระบบที่จะจัดระเบียบแม่ค้า เพื่อไม่ให้ออกมาขาย

ข้างนอก มันก็เป็นการขัดกันครับท่านประธาน แม่ค้าก็อยากขายแต่ไม่มีที่ขาย จะมาข้างนอกทางเทศบาล

ทางฝ่ายบริหารก็มีการจัดระบบระเบียบใหม่ เพื่อไม่ให้มาขายข้างนอก อันนี้เราก็เห็นใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับ 

ผมก็ขอฝากด้วยนะครับ ให้ฝ่ายบริหารช่วยรีบด าเนินการ ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายอีกไหมครับ 

ไม่มนีะครับ ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ เชญิครับ  

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 
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รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง ขอบคุณที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ให้ความ

คิดเห็นนะครับ จริง ๆ ตลาดของเรามีปัญหาแทบทุกตลาด ตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) ผมก็ได้ลงพื้นที่  2 ครั้ง 

งบประมาณที่ตั้งไว้ เรียนให้ทราบว่า จริง ๆ มันก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็น มันควรจะมีอะไร   

ที่ดีกว่านี้ แต่ว่าอันนี้เราแก้ไขเรื่องเร่งด่วนก่อนคือเรื่อง service เรื่องท่อระบายน้ าอุดตันด้านบน ส่วนปัญหาเรื่อง

กลิ่น อยู่ในงานของระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งแบบน่าจะเสร็จแล้วนะครับและคงจะเสนอสภาในเร็ว ๆ นี้นะครับ      

ขอเรียนชี้แจงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ    

ไม่มีนะครับ ผมก็จะขอปิดการอภิปราย และจะขอมติที่ประชุมนะครับก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ 

นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 23 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 21 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา)

จ านวน 21 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 2 คน 

 5.3 ญัตติ  เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุม ัต ิก ันเงินค่าครุภ ัณฑ์ กรณ ีย ังม ิได ้ก ่อหนี ้ผ ูกพ ัน           

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง     

เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ     

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 2 รายการเป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน )       

ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี ้

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน

บาทถ้วน)  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน

บาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

 

 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าครุภัณฑ ์           

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แต่มีความ

จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงนินั้นต่อไปอีก จ านวน  2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถ้วน)    

เหตุผล 
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เทศบาลนครล าปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าระบบการส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Survey) เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 500,000 บาท และค่าจัดท าแอพพลิเคช่ันเพื่อการบริการประชาชน 

จ านวน 500,000 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  

แต่เนื่องจากยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง

ครุภัณฑ์ดังกล่าวยังมีความจ าเป็นต้องจัดหาเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและ

หน้าที่ของเทศบาลนครล าปางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น เทศบาล

นครล าปางจงึขออนุมัติกันเงินตอ่สภาเทศบาลนครล าปางตอ่ไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้ 
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ล าดับ แผนงาน/งาน งบ/ประเภท รายการ งบประมาณ(บาท) หมายเหต ุ

1 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

งานวางแผนสถิตแิละ 

วชิาการ 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

ระบบการส ารวจทางอิเล็กทรอนกิส์ (E-Survey) เพื่อสนับสนุนการปฏบัิตงิาน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าระบบการส ารวจทางอเิล็กทรอนิกส ์(E-Survey) 

เพื่อสนับสนุนการปฏบัิตงิาน ในการส ารวจข้อมูลดา้นประชากรครัวเรือน 

เศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภค ในเขตเทศบาลนครล าปางผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ จ านวน 1 ระบบ เป็นเงิน 500,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) 

- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  

  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเตมิ 

ครัง้ท่ี 6/2564 หน้าท่ี 53 ล าดับท่ี 2 

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

500,000 อยู่ระหว่างการเสนอขอบเขต

ของงาน(TOR) และราคากลาง 

เพื่อขออนุมัตจิัดจ้าง 

2 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

งานวางแผนสถิตแิละ 

วชิาการ 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

แอพพลเิคชั่นเพื่อการบริการประชาชน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริการประชาชนโดยจัดท า

แอพพลเิคชั่นท่ีอ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชนในการเข้าถงึข้อมูล 

การเข้ารับบริการภาครัฐในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส ์ได้แก่ การรับเร่ืองราว 

ร้องทุกข์ รับแจ้งปัญหาข้อร้องเรียน การประชาสัมพันธ์ขา่วสารต่าง ๆ 

จ านวน 1 ระบบ เป็นเงิน 500,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) 

- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  

  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเตมิ 

ครัง้ท่ี 6/2564 หน้าท่ี 53 ล าดับท่ี 1 

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

500,000 อยู่ระหว่างการเสนอขอบเขต

ของงาน(TOR) และราคากลาง 

เพื่อขออนุมัตจิัดจ้าง 

รวมทั้งสิ้น 1,000,000  
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา

ท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...”  

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน       

ค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว

ข้างตน้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงช่ือ)   กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

             (นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

     รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

       นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกัน

เงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ดังนีร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า

“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้

จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน

ระยะเวลาหนึ่งปี”ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นต่อท่านประธาน เพื่อให้ท่านสมาชิกใช้

ประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

 นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียน          

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จรงิ ๆ เรื่องนี้ตั้งแตป่ีที่แล้วนะครับ ผมเคยทักท้วงไปแล้วว่า โครงการนี้จรงิ ๆ 

แล้วถ้าจะท าให้ดีงบประมาณเท่านี้ไม่เพียงพอครับ เคยพูดไปแล้วกับทางเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่เข้าใจว่าท าไม   

ผมทราบกระบวนการ และผมไม่เห็นกระบวนการว่าหลังจากนั้นเป็นอย่างไร สุดท้ายมันก็คาราคาซังมาถึง

ตอนนี้ ซึ่งจริง ๆ ผมอยากจะฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่า จริง ๆ แล้วงบประมาณตรงนี้ มันต้อง

มากกว่านี้ครับ  1,000,000 บาท ในยุค 5G อย่างนี้  รวมถึงอุปกรณ์พวก Hardware, Software ต่าง ๆ 

Application มันไม่ได้ครับ แล้วถ้าฝืนท าจริง ๆ กับงบประมาณตรงนี้ ผมว่ามันไม่ประสบความส าเร็จ ผมขอ

อนุญาตพูดตรงนี ้ดังนั้นผมจงึแสดงจุดยืนเลยว่า ผมไม่เห็นด้วยจรงิ ๆ ตรงนี ้ถ้าจะตกให้ตกไปแล้วตั้งงบใหม่

ดีกว่า ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ 

เชญิครับ  

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอบคุณนะครับที่กรุณาให้ความเห็น

และแนะน า 2 โครงการนี้คือ E-Survey กับ Application อันนี้ ประการแรกที่มันล่าช้าเนื่องจากกระบวนการ

คอมพิวเตอร์ต้องผ่าน ICT จังหวัด มันก็ เลยล่าช้า อันที่สอง  ตอนนั้นที่ตั้งงบประมาณ เราตั้งโดยน่าจะยัง

ส ารวจข้อมูลไม่ครบทุกประเด็น ผมก็เข้าใจนะครับ ผมก็คิดว่างบประมาณมันค่อนข้างน้อย ส าหรับ

แหล่งที่มาของงบประมาณ ผมขอให้ ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ขออนุญาต    

ท่านประธานครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อนุญาตครับ เชิญผู้อ านวยการ       

กองยุทธศาสตรฯ์ ครับ 

 นางนัฤภร  ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนัฤภร  ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการ Application เพื่อบริการประชาชนและระบบ

ส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Survey ตรงนี้ Application จะเป็นการด าเนินการเพื่อจัดท าแพลตฟอร์ม       
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เพื่อบริการประชาชน ตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการจัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการจัดท า TOR  

ก็ได้ก าหนดร่างคุณลักษณะ ส่งไปขออนุมัติที่คณะกรรมการ ICT จังหวัด ซึ่งได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่          

4 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ในรายละเอียดกระบวนงานของ Application ตรงนี้ ก็มีกระบวนงานที่

ให้บริการประชาชน จ านวนทั้งสิ้น 12 กระบวนงาน โดยมีตัวอย่างจากเทศบาลนครนนทบุรี ตอนนี้ตัวอย่าง 

มีลักษณะหน้าตาเป็นเช่นไร ท่านสามารถไป  Download Application ของเทศบาลนนทบุรีมาดูได้ค่ะ แต่ว่า    

ในรายละเอียดที่คณะกรรมการ TOR ท านั้น  ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นจึงจ า เป็นต้อง       

กันงบไว้ตามจ านวนที่ตั้ง 500,000 บาท เมื่อถึงกระบวนการพัสดุแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับผูป้ระกอบการว่าจะเสนอ

ราคาเท่าไหร่ ส าหรับ E-Survey ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ให้ความเห็นก็เป็นจริงตามนั้นค่ะ เมื่อเรามาดู

รายละเอียดของเนื้องานแล้วงบประมาณเพียง 500,000 บาท ไม่สามารถด าเนินการได้จนถึงประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ท่านนายกได้ให้นโยบายไว้ เพราะว่าในนโยบายของท่านนายกให้รวบรวมข้อมูล 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นฐานข้อมูล 

BIG DATA เพื่อที่จะใช้ในการบริหาร สามารถดูข้อมูลเพื่อสนองต่อการวางแผนของผู้บริหาร และช่วยอ านวย

ความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าว จะต้องใช้งบประมาณในการลงทุน

มากกว่า 1,000,000 บาท ดังนั้นในการด าเนินการตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด คณะกรรมการ TOR 

จงึได้ก าหนดเพียงแพลตฟอร์มที่จะใช้ในการส ารวจข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านคุณภาพชีวิตให้ได้

ข้อมูลที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยเอาขอ้มูลที่เราเคยเก็บเป็น paper หรอืเป็นข้อมูลพื้นฐานที่กระจัด

กระจายอยู่จากทุกกองเอามารวมกัน อยู่ในที่เดียวกันเป็นฐานข้อมูลเดียวกับในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจะ

พัฒนาขึ้นไปสู่ BIG DATA ในเฟส 2 และเฟส 3 ต่อไป ขอบคุณค่ะ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมก็จะขอปิดการอภปิราย และจะขอมติที่ประชุม    

นะครับ ก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปางสมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ก ันเงิน        

ค ่าครุภ ัณฑ ์ กรณ ีย ังม ิได ้ก ่อหนี ้ผ ูกพ ันในป ีงบประมาณ พ .ศ . 2565 ของกองยุท ธศาสตร์และ

งบประมาณ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้กันเงิน 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัตใิห้กันเงิน โปรดยกมอื 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติกันเงิน 1 เสียง นอกนั้น

งดออกเสียงครับ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมมีติอนุมัตใิหก้ันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท 

(หนึ่งลา้นบาทถ้วน) จ านวน 15 เสียง, ไม่อนุมัต ิจ านวน 1 เสียง, งดออกเสียง 8 คน 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ   

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่เชญิครับ เชญิ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

 นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง

ขอบคุณครับท่านประธาน ผมขอเวลาสักครู่เดียวครับ เรื่องเดิมครับท่านประธาน ก็คือในชุมชนเราพบ

ปัญหาสายเคเบิลเหมือนเดิมครับ บางชุมชนยังไม่ได้รับการแก้ไขมีสายหย่อนยานอยู่ตามข้างถนนติดผิวดิน

เลยครับ แล้วก็พบปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ สายเชื่อมต่อระหว่างเสียงตามสายกับล าโพงถูกตัด ไม่ทราบว่า

องค์กรไหนไปตัดไม่รู้ ท าให้ประชาชนในชุมชนไม่ได้รับข่าวสารต่าง ๆ ผมทราบว่าทางฝ่ายบริหารได้ด าเนิน

แก้ไขไปแล้วบางส่วน แต่ในชุมชนอื่น  ๆ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะครับ ผมไปส ารวจดูในที่ต่าง ๆ           

มีมากมายที่พบปัญหาเหล่านี้ เขาก็ฝากมาว่าขอให้ช่วยด าเนินการแก้ไขให้หน่อยนะครับ อีกอย่างหนึ่ง         

ก็อาจจะได้รับอันตรายก็ได้ เพราะว่าผู้สัญจรที่ใช้ถนนบางทีสายไฟมันหย่อนยานอยู่ข้างถนน เราอาจจะเอา

รถไปเกี่ยวไปข้องสายไฟก็ได้ และอาจจะท าให้เกิดอันตราย เพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากไปทางท่านประธาน

ผา่นถึงฝ่ายบริหารว่า ช่วยด าเนินแก้ไขเร่งดว่นหนอ่ยนะครับ เพราะว่ามันมคีวามจ าเป็นจรงิ ๆ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปางเชิญ นายกรณฐพรครองภพ       

สท้านไตรภพ 

 นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จริง ๆ ที่อยากจะขออนุญาตพูดก็คือ ผมรู้สึกผมถูกพาดพิงเมื่อตอนช่วงเช้า 

ผมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ และทีนีไ้ม่แน่ใจว่าอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อันดับแรกผมอยากจะ

บอกถึง สท. ที่พาดพิงที่บอกว่า การใช้ค าพูดสวยหล่ออะไรพวกนี้ เอาจรงิ ๆ ผมเคารพท่านนะครับ ท่านเป็น

คนที่ท างาน ช่วงที่น้ าท่วมล าปางผมเห็นท่านคนเดียวที่ขี่มอเตอร์ไซค์วนไปวนมา ผมก็ชื่นชม แต่ทีนี้ผมว่า     

นี่มันยุคสมัยใหม่แล้ว นี่คือ สท. ชุดใหม่ 24 คน ผมเองก็เป็น สท. คนใหม่ ในอดีตเป็นอย่างไรผมไม่รู้       
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เขาอาจจะบอกว่าในอดีต สท. คนนั้นเป็นอย่างนี้ คนนี้เป็นอย่างนั้น เชื่อไหมผมไม่เคยเอามาใส่หัวเลย แล้ว

ผมก็ไม่เคยตัดสินด้วยว่า สท. คนเก่าคนนั้นเป็นอย่างไร เพราะผมไม่เคยทะเลาะกับเขา พอมายุคนี้นะครับ  

ที่ท่านบอกว่าท าไมสมัยเมื่อก่อนไม่เห็นมีบอกเหตุผลว่ากรรมการให้เหตุผลว่าอย่างไร ท าไมตรงนี้มี     

บรรทัดฐานอยู่ตรงไหน อันดับแรกเลยนะครับ ผมนี่แหละครับเป็นคนคุยกับทางคุณเจี๊ยบฯ บอกว่าผม      

ไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะบอกว่าเรายึดตามร่างเดิม กรรมการยึดตามรา่งเดิม แต่ไม่ให้เหตุผล มันตลกครับ 

มันเหมือนพวกมากลากไป เพราะกรรมการทั้ง 5 คน ผมเชื่อว่าทุกคนมีองค์ความรู้และเราเองไม่ได้แต่งตั้ง

ขึ้นมากันเอง เราก็มาจากสภานี่แหละ ดังนั้นถ้าคุณจะบอกว่าบรรทัดฐาน นี่แหละครับบรรทัดฐานใหม่ 

หลังจากนี้เอาไปใช้นะครับ ถ้าคุณมีโอกาสได้มาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คุณก็ท าอย่าง

ที่ผมท าเอาเหตุผลมาใส่ เพราะผมเองผมก็ตกใจบางอย่าง ผมก็ไม่รู้หรอกเหตุผลคุณคืออะไร คุณก็ใช้เหตุผลว่า

คุณสงวน ๆ แต่ผมตกใจว่ามันเหลือศูนย์มันไม่ได้บางอย่าง Smart City เหลือศูนย์  งบชุมชนเหลือศูนย์  

คณะกรรมการชุมชนเหลือศูนย์ ผมทราบอย่างเดียวแค่ว่า พอพูดว่าสงวนแล้ว ผมสงสารเจ้าหน้าที่เทศบาล

เขาไม่รู้ว่าเหตุผลที่ท่านคิด คิดอะไรอยู่  เขาไปท าการบ้านกัน ผมจ าได้ Night Run ต้องท าการบ้านมากเลย 

ผมได้ยินแม้กระทั่งว่า  เขาต้องไปหาสถิติข้อมูลมาด้วยซ้ าว่าเทศบาลนครล าปางตอนจัดงาน Night Run                 

มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจองโรงแรมกันเท่าไหร่ เพื่อให้รู้ว่ามันส าคัญมากนะคุณตัดเหลือศูนย์ไม่ได้ แต่วันนี้มา

เจอเหตุผลที่ว่า แผนมันไม่ถูก จริง ๆ ไม่ต้องสงวนก็ได้นะครับ ผมว่าให้เจ้าหน้าที่เขาไปท างานดีกว่า         

ในมุมมองส่วนตัวนะครับ ทีนี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่า เราเป็น สท. ยุคใหม่กันแล้วนะครับ เราก็เป็นคนรุ่นใหม่ 

คนวัยกลางคน และเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือทั้งคู่  ทั้งเขาและผม ผมอยากให้บรรยากาศในสภา

ตรงไปตรงมาเลย คุณคิดอะไรคุณก็พูดกันไปเลย ไม่ใช่ใช้ค าพูดแบบนี้หล่อสวยอะไรแบบนี้ ผมรู้สึกว่ามัน

ไม่ใช่ผมว่าสภานีม้ีเกียรติไม่ควรจะพูดจาแบบนั้นนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

 นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล     

นครล าปาง ผมขอใช้สิทธิพาดพิงครับ ผมขอสั้น ๆ นิดเดียวนะครับ ผมก็ฟังจนจบนะครับ ก็ขอบคุณที่ให้

เกียรติ คือ ผมอธิบายแบบนี้ครับท่านประธาน ผมเอาไปเปรียบเทียบกับคณะกรรมการปีก่อน ซึ่งก็คือพวก

ท่านนั่นแหละครับ คือหน้าเดิมที่ท ากันมา ทีนี้มันมีเหตุผลที่พวกผูเ้สนอญัตติแปรใส่ลงไปในกระดาษใส่ลงไป

ในเอกสารยื่นเสนอค าแปร มันไม่มีแม้แต่ขอ้ความนัน้ในรายงานครับท่านประธาน ผมก็เลยทักท้วงไปในปีเดิม

มันไม่มีเหตุผลของผู้เสนอด้วยและเหตุผลของคณะกรรมการด้วย ปีก่อนนี้เราท างานกันยังมีการพูดคุย

โต้ตอบครับท่านประธาน มันสวยงามกว่า ยังมีการรับฟังบ้าง แต่ปีนี้ไม่มี ปีนี้เงียบเลย คือผู้เสนอเข้าไปก็ไป

พูด แตเ่ขาก็ไม่ฟัง ก็คือเขารับฟังแตว่่าไม่ได้บันทึกไว้ แตว่่าในรายงานที่ปรากฏที่ช่วงเช้าที่เป็นปัญหาผมชีแ้จง

เรื่องนี้นะครับ เรื่องที่ว่ามีข้อความฝั่งท่านรายงานอยู่ด้านเดียวเลย ทั้ง ๆ ที่มีความเห็นของราชการด้วย   
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ฝ่ายต่าง ๆ ที่เข้ามาชี้แจงก็ไม่ปรากฏในรายงานเช่นกันครับท่านประธาน แล้วทีนี้คือจะให้สร้างวัฒนธรรม

ใหม่ขึ้นมา ผมก็เลยเรียนตอนเช้าไปว่า ผมเรียกร้อง สมาชิกท้องถิ่นด้วยการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม ข้อ 8 คือให้ความเที่ยงธรรมและเสมอภาคต่อกัน คือถ้าท่านอยากใส่ท่านคนเดียว ท่านก็ต้อง

ใส่ของเราด้วย แต่ถ้าท่านไม่ใส่เลยก็ไม่ต้องใส่กันทั้งคู่เหตุผลที่เราเสนอไปนะครับ ก็คงมีแค่ความเห็นของ      

ผู้แปรกี่เสียง คณะกรรมการเห็นด้วยกี่เสียงแค่นั้นก็พอแล้ว ก็จบแล้วนะครับ ถ้าไม่มีก็ต้องไม่มีเลย แต่ถ้ามีก็ขอ

ความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับ ลงก็ต้องลงให้หมดทั้งข้าราชการประจ าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่น าข้อมูลให้

คณะกรรมการก็ต้องมีของเขาด้วยครับ ถ้าจะต้องมีก็ต้องสร้างบรรทัดฐานใหม่ คือมีก็ต้องมีให้หมด ถ้าไม่มี       

ก็ต้องไม่มคีวามเห็นเลย ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ก็ได้ฟังสมาชิกอภิปรายกันมา ก็น่าจะพาดพิงไปจนถึงคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมในฐานะ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งในบางเรื่องบางข้อก็อยู่ในอ านาจของประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ อย่างเช่นที่ประชุมสภาค าวินิจฉัยของประธานสภาฯ ก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเพราะว่าในรายงานการ

ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ มันไม่จ าเป็นต้องบันทึกอะไรทุกอย่างลงไป เราคุยกันทั้งวันเลย      

ถ้าบันทึกแบบสภาเลยหนาประมาณกระดาษ A4 5 รีมไม่พอ เพราะว่าเราก็คุยกันไปในหลาย ๆ เรื่องเอาร่าง

เทศบัญญัติมาเปิดดูกันก็ถกเถียงกันไป ถ้าบันทึกขนาดนั้นก็จะต้องมีผู้นั่งบันทึกแล้วนะครับ ทีนี้เราก็เอา

สาระส าคัญที่พูดกัน คณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ได้คุยกันในแต่ละข้อในแต่ละเรื่อง สงสัยตรงไหนก็พลิก

กลับไปดูทีละหน้าก็นั่งอ่านและศึกษากันไป ในระหว่างที่รอรับค าแปรญัตติเมื่อมีผู้มายื่นเสนอค าแปรญัตติ

คณะกรรมการก็รับค าแปรญัตติไว้ ในระหว่างที่คณะกรรมการแปรญัตติยังมีการแปรญัตติอยู่  รับค าแปร

ญัตติอยู่ ก็มีเจา้หนา้ที่มาแจง้ว่า จะขอฝากค าแปรญัตติผู้อื่นมาได้ไหม ซึ่งผมในฐานะประธานคณะกรรมการ

แปรญัตตฯิ ผมก็บอกไม่อนุญาต ที่ไม่อนุญาตด้วยเหตุผลที่วา่สภาแหง่นี้ก็มีมตกิ าหนดวันรับพิจารณาค าแปร

เวลา สถานที่ไว้เรียบร้อย และข้อบังคับก็เขียนไว้ว่า ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง สภาแห่งนี้ก็ให้เวลาไว้ 3 วัน ถ้า 

3 วัน 7 ช่ัวโมงก็ 21 ช่ัวโมง เราจ าเป็นต้องเผื่อเวลาไว้ให้ครบ 24 ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ถ้ามัน 24 

ช่ัวโมงพอดี ปรากฏว่ามันก็ผิดระเบียบข้อบังคับมันจะต้อง 24 ช่ัวโมง จุด 1 วินาทีใช่ไหมครับท่านประธาน   

ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงถ้ามา 24 ช่ัวโมงนี้ไม่ได้แน่คณะกรรมการแปรก็ใช้เวลาตั้งแต่ 8.30 น.จนถึง 18.00 น.         

ก็รับค าแปร ซึ่งสมาชิกก็ทราบ แต่เมื่อมาตรงนี้มันก็จะต้องมีการสงวน เมื่อรับค าแปรและพิจารณาค าแปร

ให้ผู้ยื่นเสนอค าแปรมาพิจารณาค าแปร ซึ่งผมก็รับฟังของสมาชิกผู้ยื่นค าแปรนะครับท่านประธาน ผมบอก

ว่าผมรับฟังเข้าใจอธิบายมาได้เลยเขาบอกสงวนค าแปรนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้มาอภปิรายในสภาถ้าท่านจะ

ใช้ค าที่ท่านชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ถ้าคณะกรรมการแปรญัตติเห็นด้วยกับท่าน ท่านก็ไม่ได้มา



100 

 

อภปิรายในสภา เราก็ให้โอกาสท่านว่าผมเข้าใจโดยนัยของมันโดยบริบทของมันว่า ผูท้ี่ยื่นค าแปรนีก้็อยากจะ

มาอภิปรายในสภาได้มาท าหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ เพื่อพี่น้องประชาชนของชาวจังหวัดล าปางเทศบาลนคร

ล าปางได้เห็นว่าท่านได้ท าหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังศึกษามาอย่าง    

ดีเลย ว่าตรงนี้มาตรงนี้ตรงนั้นไปตรงนั้น แต่ทั้งนี้แล้วอย่าลืมว่าในสภามันก็เป็นมติ มติของการลงมติของ

สภา เราก็ต้องน้อมรับมันเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับ ว่าเสียงที่ชนะคือเสียงข้างมาก มันก็ต้องเป็นไป

ตามนี้นะครับ ที่ท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านก็บอกว่า ท าไมไม่มีการบันทึกไว้ท่านก็เข้าใจว่า ผมก็ให้โอกาส

เพื่อให้ท่านจะได้สงวนค าแปร และได้มาอภิปรายในสภาตรงที่แห่งนี้ครับท่านประธาน ผมขอชี้แจงเท่านี้ 

ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์   บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอบคุณมากครับที่ใหโ้อกาสผม ท่านประธานครับเรื่องนี้มันน่าจะจบไปแล้ว ผมพยายามจะไม่พูด

นะครับท่านประธาน คือคณะกรรมการแปรญัตติ วันนั้นผมก็มาในฐานะผู้ยื่นแปร ควรจะให้เกียรติพวกเรา

บ้าง ควรจะให้บันทึกอะไรไว้ ท่านบอกท่านบันทึกตรงไหน รายงานของคณะกรรมการแปรไม่ได้บันทึกของ

เราเลย ที่เราพูดเหตุผล ตามข้อบังคับการประชุมสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 50 กับข้อ 114 ไปอ่านดูครับ มันควรจะจบ

ไม่ใช่มาถากถาง เย้ยหยันกันแบบนี้ครับท่านประธาน ผมว่าจะไม่พูดจะไม่ท าอะไรแล้ว ในเมื่อท่านบอกว่าให้

โอกาส ท่านก็ต้องบันทึกนะครับ แต่ท่านไม่บันทึก ท่านบันทึกอยู่ฝา่ยเดียว แล้วหนังสือพวกนีถ้้าออกไปที่อื่น

คนอ่านเขาจะว่าอย่างไร พวกที่แปรเป็นพวกที่ว่า เห็นอะไรก็แปร ๆ ไม่มีเหตุไม่มีผล มันควรจะจบได้แล้วครับ  

ท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ ์

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  

นครล าปาง ในวาระอื่น ๆ ผมก็มีอยู่ 2 เรื่องนะครับ ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญก็อยากจะฝากเรียนท่าน

ประธานไปยังผูบ้ริหาร เรื่องแรกก็คือเรื่องของการบริหารจัดการพืน้ที่เล่นกีฬาในสวนสาธารณะเขลางค์นคร 

ปัจจุบันนี้เท่าที่เราทราบคือมีการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่ปรับปรุงเป็น

ลานกีฬาขนาดใหญ่หลายแห่ง ซึ่งตอนนี้เมื่อวันก่อนผมกับคณะก็ได้เข้าไปดูงาน ก็เห็นความก้าวหน้าเป็น

ล าดับ ก็ได้พูดคุยกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างก็ยืนยันว่าเดือนธันวาคมก็จะแล้วเสร็จตามสัญญา สิ่งที่ผมจะเรียน

ท่านประธานคือ ผมเป็นห่วงและกังวลในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่กีฬาเนื่องจากว่า ผมยังไม่เคยได้ยิน
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ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบท่านใดที่จะพูดถึงการจัดการพื้นที่ที่เล่นกีฬา เนื่องจากว่าในการออกแบบ ซึ่งเรา

เห็นได้จากป้ายไวนิลที่เป็นรูปภาพสามมิตินะครับ ว่าจุดนี้เป็นสนามกีฬาส าหรับเล่นอะไร จุดนี้เล่นอะไร    

ซึ่งมันไม่ตรงกับในอดีตที่ผูม้าใช้พืน้ที่เขาเคยใช้ ผมก็เป็นหว่งว่าถ้าเราไม่บริหารจัดการ คนที่เคยเล่นอยู่ที่เดิม 

เขาไม่ได้เล่น เพราะว่ามีกีฬาประเภทใหม่เข้าไปแทนที่ อันนีผ้มยกตัวอย่างนะครับ อย่างลานแอโรบิก ซึ่งตรง

นีป้ัจจุบันในรูปภาพก็จะเป็นสนามฟุตซอล หรอืบาสเกตบอล ประมาณนี ้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้น แล้วไม่ได้

มีการบริหารจัดการให้ผู้ออกก าลังกายชุดเดิม ก็คือแอโรบิกสามารถเข้าไปใช้ได้ดังเดิม แบบนี้กลายเป็นว่า

ชุดใหม่ที่เป็นนักบาสเกตบอลมาเล่น ก็จะมีข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้น หรืออีกลานหนึ่งก็คือลานตรงหน้าเวทีเป็น

ลานใหญ่ ก่อนหน้านี้ก็มีหลายกิจกรรม มีไทเก๊ก มีเล่นฟุตบอลบ้าง มีตระกร้อลอดห่วงบ้าง หลาย ๆ อย่าง

ผสมกัน ซึ่งปัจจุบันในภาพก็จะเป็นสนามลักษณะเป็นสนามฟุตบอลหรอือะไร ซึ่งผมก็ได้รับค าร้องเรียนจาก

เพื่อนผู้เล่นกีฬา เขาก็มาบอกผมว่า เขากลัวว่าจะไม่ได้เล่นดังเดิมนะครับ ผมก็ได้บอกเขาไปว่าผมจะ

แก้ปัญหาให้นะครับ ก็ได้มีหนังสือจดหมายส่วนตัวไปถึงผู้บริหาร ก็เข้าใจว่าผู้บริหารก็ได้รับทราบแล้ว วันนี้

ผมก็ได้มาเรียนผ่านสภา ถ้าผู้บริหารมีแผนในเรื่องการบริหารจัดการหลังจากที่การปรับปรุงสวนสาธารณะ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสนามกีฬา ถ้าแล้วเสร็จก็อยากให้มีความราบรื่นในการที่จะใช้งาน โดยที่

ปราศจากความขัดแย้ง ความขัดข้องใจกันระหว่างผู้ที่มาเล่นนะครับ ถ้าตรงนี้หากว่าผู้บริหารมีแผน           

ก็อยากจะได้รับฟังค าชี้แจง เพื่อที่ผมจะได้ไปบอกต่อให้เพื่อนนักกีฬาที่เคยมาเล่นนะครับ เรื่องที่ 2 ก็คือ 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจราจรรอบวงเวียนห้าแยกหอนาฬิกา ผมก็ขับรถผา่นวงเวียนตรงนั้นบ่อย แทบทุกวัน

นะครับ ผมก็มาสังเกตเห็นว่า ปัจจุบันไฟเขียว ไฟแดง เราก็ยกเลิกมานานแล้ว ทีนี้ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือ    

ว่ามันมีไม้พุ่มที่อยู่รอบวงเวียนหอนาฬิกา มันมีความสูงอยู่พอประมาณ ซึ่งมันบดบังการมองเห็น บดบัง

สายตา ซึ่งการจราจรรอบ ๆ หอนาฬิกา รถก็ค่อนข้างมาก มันจะเป็นการดีไหมถ้าเราเอาพุ่มไม้นั้นออกไป 

เพื่อที่จะให้การมองเห็นมันมองทะลุไปในแนวตรง หรือแนวด้านข้างก็มองเห็นได้อย่างชัดเจน ผมว่ามันก็จะ

สามารถลดอุบัติเหตุ หรือท าให้การตัดสินใจในการขับรถ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุมันก็จะดีขึ้น ผมก็อยากจะ

ขอฝากผู้บริหารไว้ในประเด็นนี้  ถ้าท่านสามารถที่จะพิจารณาว่า ความสวยงามของพุ่มไม้นั้นมันมี

ความส าคัญมากกว่าอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะครับ แต่ถ้าเห็นว่าเราท าให้

เป็นไม้เตี้ยที่สุด ผมก็เข้าใจว่าทางเทศบาลก็อยากจะท าให้มีความสวยงามรอบ ๆ วงเวียน ผมก็เข้าใจ แต่ถ้า

เราสามารถที่จะตกแต่งใหม้ันสวยด้วย และสามารถที่จะมองเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเก๋งคันเล็ก ๆ ถ้าเรา

ลองขับผ่านดู บางทีเรามองก็เห็นแบบ 50 : 50 แต่ถ้าเราเห็นแบบชัดเจนไปเลย ก็จะเป็นการดีนะครับ ผมก็

ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผูบ้ริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิ นางรัญจวน  ค าพิชัย 
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 นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี ้  

เราก็ได้ใช้เวลากันนานพอสมควรนะคะ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        

ซึ่งมีความส าคัญต่อการบริหารและการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในด้านของโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ         

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ       

การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าร่างเทศบัญญัติที่เราพิจารณากัน  

ในวันนี้ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่มีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายมาตั้งแต่แรก 

ไม่ว่าจะเรื่องของการพัฒนาเมือง พัฒนาองค์กร พัฒนาคน ซึ่งหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือการ

พัฒนาคน ดังค าของ ท่านว.วชิรเมธี ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อคนได้รับการพัฒนา สิ่งต่าง ๆ ก็จะได้รับอานิสงส์ไป

ด้วยนะคะ การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสร้ างผลกระทบต่อระบบนิเวศ

สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด มีการวางแผนการพัฒนาบนฐานศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ       

การขับเคลื่อนเหล่านี้จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้หากมีการขอลดรายจา่ย หรอืเดินหน้าต่อไปได้แบบไม่มีคุณภาพ 

หรืออาจจะเดินไปไม่ได้เลยหากมีการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ซึ่งงบประมาณเหล่านี้ได้ผ่านการ

กลั่นกรองมาเป็นอย่างดีแล้วจึงน ามาบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติ ซึ่งในวันนี้ก็มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ 

ที่มีทั้งขอลดรายจ่ายและขอลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายด้วยเหตุผลที่สรุปได้ก็คือ เป็นโครงการที่มาจาก

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ท่านนายกฯ ลงนามเป็นผู้ประกาศใช้ แต่อย่างไรก็ตามนะคะ การพิจารณาร่างเทศ

บัญญัติวันนี้ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ดิฉันก็ขอเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า 

ดิฉันดีใจนะคะ และก็ภูมิใจที่เป็นหนึ่งในเสียงข้างมากที่ลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2566 เพื่อใหบ้้านเมืองและประชาชนไม่เสียโอกาสในการพัฒนา ขอบคุณค่ะ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล    

นครล าปาง จากการประชุมคราวที่แล้วนะคะ แล้วก็การประชุมในวันนี้ เราก็จะได้ยินหลาย ๆ ประโยค        

ในเรื่องอ านาจของท่านนายกก็เลยจะยกเรื่องนี้ ขออนุญาตหารอืกับท่านประธานนะคะ และท่านเลขานุการสภาฯ 

ว่ากรณีที่สมาชิกหลาย ๆ ท่านได้มีการพูดถึงว่าท่านนายกไม่มีอ านาจลงนามในแผน ท าให้แผนที่น ามาใช้    

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้ประกาศแผนไม่มีอ านาจในการประกาศ แล้วก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตาม

ค าสั่งของศาล อันนี้เป็นค าพูดของท่านที่ได้พูดในสภาแห่งนี้ ว่าตามค าสั่งของศาลตามกฎหมาย ป.ป.ช. ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปี 2561 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 93 

ประกอบมาตรา 81 ว่าในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง
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ตามมาตรา 77 ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น แล้วในอีกทางหนึ่งนะคะ สมาชิกก็มีการยก

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 29 ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องที่

นอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมายขึ้นมาอ้าง แต่หลาย ๆ ท่านที่ขอตัดลดงบประมาณในวันนี้

นะคะ ทั้งหมด 27 โครงการ ก็ได้ตัดสินไปแล้วว่าท่านนายกไม่มีอ านาจลงนามรับรองแผนพัฒนาเทศบาล

ฉบับที่ท่านขึ้นมาอ้างนะคะ ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เลยได้ยื่นขอตัดลดโครงการดีดีหลาย ๆ โครงการ

ทั้งหมด 27 โครงการ ก็เลยอยากจะน าประเด็นนี้มาปรึกษาท่านประธานว่า มันมีกรณีเทียบเคียงไหมคะ 

หรือความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะสามารถน ามาชี้แจงในสภาแห่งนี้ให้มีความกระจ่างชัดมากขึ้น 

เพื่อให้สมาชิกหลาย ๆ ท่านได้คลายความสงสัยขอบคุณค่ะ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านเลขานุการสภาฯ มีอะไรจะชี้แจง

ไหมครับ เชญิครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู ้ท ร ง เก ีย ร ต ิท ุก ท ่า น  กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ           

สภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนอื่นกระผมต้องขอชี้แจงบอกว่า ผมก็ค่อนข้างเห็นใจทุกท่านที่เกี่ยวกับกรณี

ดังกล่าว เนื่องจากมันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริง ๆ ซึ่งทุกท่านอาจจะมีความเคลือบแคลงสงสัยรวมทั้ง    

นักกฎหมายอย่างผม ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายกัน มันก็เป็นเรื่องปกติที่กฎหมายเขียนมาแต่

กลับไม่สอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่บังคับใช้กันอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนกล่าวอ้างเอง แม้แต่ตัวของ

ท่านเลขาธิการ ป.ป.ช. เองท่านก็เคยให้สัมภาษณ์ทางสื่อ ยอมรับบอกว่ากฎหมายมาตรา 81 ของ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 นี้ มันมี

ปัญหาในการที่จะไปบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ที่บอกว่ามาตรา 93 ให้น ามาใช้โดยอนุโลม เนื่องจาก

การไปบังคับใช้มันเป็นการบังคับใช้โดยอนุโลม ดังนั้น การไปบังคับใช้จะต้องไปกระท าโดยที่จ าเป็นและ  

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น ๆ ด้วยนะครับ ในกรณีนี้ผมก็พยายามไปค้นหาทั้งค วามเห็นของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งตอนนี้เจอมา 2 ความคิดเห็น แต่มันเป็นเกี่ยวกับกรณีของข้าราชการประจ า    

ซึ่งน่าจะเป็นข้อยุติได้ในระดับหนึ่ง ว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้หยุดโดยผลของกฎหมายทันที จะต้องมีการ

ด าเนินการออกค าสั่งตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ๆ 

ด้วย อันนี้ประเด็นที่หนึ่ง แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งผมก็อยากจะน าเรียนชี้แจงท าความเข้าใจอย่างที่ผมเคยน า

เรียนไปแล้วว่ามาตรา 81 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าศาลที่ก าหนดไว้นั้น คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ     

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง แต่ศาลที่เป็นประเด็นของเราคือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ      

ซึ่งเป็นคนละศาลกัน ศาลฎีกานี้เป็นศาลสูงสุดในเมื่อศาลมีค าสั่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วไม่สามารถ

อุทธรณ์อะไรได้อีก แต่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบที่มีตามภูมิภาคต่าง ๆ นะครับ ของเราก็จะอยู่ ที่
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ภาค 5 เป็นศาลชัน้ต้น หากศาลมีค าสั่งเป็นอย่างใดอย่างอื่นมาแล้วยังสามารถอุทธรณ์ ฎีกาได้อยู่ ตรงนี้ก็ยัง

เป็นประเด็นว่าถ้าเกิดมาเทียบเคียงนี้ มันจะเป็นไปโดยชอบถูกต้องไหม ซึ่งประเด็นนี้ผมก็น าเรียนเมื่อตอน

เช้าแล้วว่า เป็นประเด็นปัญหาระดับประเทศที่กระทรวงก าลั งจะส่งเรื่องหารือเข้าไปที่คณะกรรมการ

กฤษฎีกา ดังนั้น ผมก็เลยไปหาแนวทางที่เทียบเคียงเกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ มันเคยมีกรณีเกิดขึ้น  

ครั้งหนึ่งของเทศบาลของเราเมื่อปี 2557 ซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ผมได้น าเรียนตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับ 

เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 239 วรรค 4 ที่บอกว่า “ให้น ากรณีที่คณะกรรมการเลือกตั้งขอยื่นค าร้อง

ขอใหศ้าลฎีกาวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้น ามาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหาร

ท้องถิ่นโดยอนุโลม” เพียงแต่มาตราตรงนี้ เขาก าหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าการยื่นค าร้องให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์

และให้ค าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สิ้นสุด เพียงแต่ มาตรา 93 ของ พ.ร.ป. ป.ป.ช. ไม่ได้ก าหนดอย่างนี ้

ไม่ได้ก าหนดครอบคลุมมาถึงศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย ดังนั้น ก็เลยมีปัญหา เพื่อให้เกิด

ความกระจ่างว่าสมมติถ้ามองในผลที่ออกมาร้ายแรงสุด ๆ อย่างที่ทุกท่านพยายามจะพูดกันว่า ท่านนายก

จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา แล้วสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านนายกกระท าไป 

ก่อนที่เราจะได้รับหนังสือจากจังหวัดล าปาง คือวันที่ 10 สิงหาคม 2565 จะมีผลอย่างไร ผมว่ากรณีนีน้่าจะ

เทียบเคียงได้ดีที่สุดนะครับ เพียงแต่มันต่างกันอย่างเดียวคือ กรณีของปี 2557 มีหนังสือแจ้งจากศาลมาที่

เทศบาล แต่กรณีนี้เราน่าจะได้ข้อยุติแล้วว่า ศาลไม่เคยแจ้งอะไรมาที่เทศบาล ดังนั้น เราต้องถือเอาหนังสือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางเป็นเกณฑ์ ผมจึงจะขออนุญาตท่านประธานฯ น าเรียนชี้แจงอ่านหนังสือฉบับนี ้

เพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ได้ใช้ในการประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อาจจะต้องเกิดขึ้นในการประชุมสภา

ครั้งต่อไป ขออนุญาตครับ (ประธานอนุญาต) โดยผมขออนุญาตปกปิดรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือ เพราะว่า

อย่างที่ท่านเคยได้รับทราบแล้วว่า ไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองเหมอืน สส. นะครับ ผมขออ่านหนังสือจังหวัดล าปาง 

ที่ ลป 0023.4/566 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี

นครล าปางและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เรียน  นายกเทศมนตรีนครล าปาง อ้างถึงหนังสือเทศบาลนครล าปาง ลับ       

ที ่ลป 52002/32 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ตามที่ เทศบาลนครล าปางรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีมีผู้ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครล าปางเนื่องจากวันที่ 12 มีนาคม 2557 

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีค าสั่งวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนายกเทศมนตรีนครล าปางแล้ว 

ปรากฏว่าวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายกเทศมนตรีนครล าปางได้มีค าสั่งเทศบาลนครล าปางที่ 316/2557 

แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา และวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีค าสั่งเทศบาลนครล าปางที่ 320/2557 มอบอ านาจให้

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรนีครล าปาง นั้น จังหวัดล าปาง พิจารณาแล้วเห็นว่า

กรณีเทศบาลนครล าปางโดยนายกเทศมนตรีนครล าปางมีค าสั่งเทศบาลนครล าปางที่ 316/2557 ลงวันที่  

13 มีนาคม 2557 แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา และค าสั่ง 320/2557 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557 มอบอ านาจให้      

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ต้องขออภัยนะครับ ตรงนี้หนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2479 ซึ่งเขาน่าจะ
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พิมพ์ผิดนะครับ เพื่อความถูกต้องผมขอแก้ไขเป็น พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อสองเทศบาล     

นครล าปางได้รับทราบค าสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 14.45 น. (ลงรับ

หนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ) ดังนั้น แม้ว่าค าสั่งรับค าร้องของศาลอุทธรณ์ภาค 5 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 

12 มีนาคม 2557 แต่เมื่อนายกเทศมนตรีนครล าปางยังไม่ได้รับทราบค าสั่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครล าปางต่อไป การปฏิบัติหน้าที่นั้นจึงไม่ถูกกระทบกระเทือนและมีผลใช้ได้จนถึงวันที่

เทศบาลได้รับทราบค าสั่งดังกล่าว ทั้งนี้  ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 605/2551    

จึงให้ยุติเรื่อง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ตรงนี้ก็คือสามารถเทียบเคียงได้ ถ้าหากว่าจะต้องหยุดโดยผลของ

กฎหมาย ก็ต้องหยุดตั้งแต่วันที่ 5 แต่สิ่งที่ท่านกระท ามาจนถึงวันที่เทศบาลได้รับทราบหนังสือจากจังหวัด   

ก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนและมีผลใช้บังคับได้ในตรงนี้ และอีกอย่างหนึ่งนะครับ เพื่อให้เกิดความชัดเจน

มากขึ้นผมก็อยากจะชี้แจงเพิ่มเติม แต่ตรงนี้ผมจะไม่ขออนุญาตอ่านนะครับ ผมก็ไปค้นมาว่าแล้วเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่เป็นนายกเทศมนตรีหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ มีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือไม่ ซึ่งมีสิทธิ์ถูกฟ้องนะครับ ศาลฎีกาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองมีสิทธิ์ที่จะประทับรับฟ้อง กรณีที่ ป.ป.ช. ชี้มูลได้นะครับ ในกรณีที่อาจจะยื่นบัญชีทรัพย์สิน 

อันเป็นเท็จกรณีที่หนึ่ง กรณีที่สอง กรณีเป็นตัวการร่วม ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง      

ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวผมก็ไปค้นเจอหนังสือแจ้งค าสั่งของศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง ก็แจ้งค าสั่งให้นายกเทศมนตรีบางเสร่ ที่จังหวัดชลบุรีหยุดปฏิบัติ

หน้าที่ ดังนั้น จึงอนุมานจากข้อที่ผมน าไปเปรียบเทียบได้ว่า การหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากนับตามผลของ

กฎหมายก็ต้องถือว่าวันที่ศาลประทับรับฟ้องต้องหยุด แต่การกระท าหลังจากนั้นก่อนที่จะได้รับทราบค าสั่ง

ก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนและมีผลบังคับใช้ได้นะครับ ตรงนี้ก็น่าจะกระจ่างชัดในระดับหนึ่งนะครับ        

น าเรียนชีแ้จงตอ่ท่านประธาน เพื่อให้ท่านสมาชิกมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นในกรณีดังกล่าว ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ      

ที่ให้ความกระจ่าง สภาก็จะได้ท างานคล่องขึ้นและสบายใจมากขึ้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ต้องขอขอบคุณประชาธิปไตยครับท่านประธาน ความคิดเห็นของแต่ละคนมันไม่มีใครที่จะ

เหมือนกันทั้งหมดครับท่านประธาน มันมีผดิมีถูก มีไม่ผิดมีไม่ถูก หลาย ๆ ท่านแตกต่างกันทางความคิดเห็น 

แต่ทั้งนี้บางท่านก็อาจจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง บางท่านก็เข้าใจอีกอย่างหนึ่ง อย่างกรณีเช่นนายกเทศมนตรี

นครล าปางของเราที่จะหยุดท าหน้าที่ จากการที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้มาอ่านหนังสือของทางราชการ

ให้กับสมาชิกของเราได้รับฟัง ผมก็มีความดีใจและสบายใจ และต้องขอขอบคุณทางเลขานุการสภาฯ ที่ได้มา
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ชีแ้จงตรงนี้ มีประชาชนได้มาสอบถาม เขาส่ง LINE มาถามว่าเป็นอย่างไรบ้างครับท่าน สท. ญัตติต่าง ๆ แต่

ละเรื่องเขารู้นะครับท่านประธาน ว่าสภาเราท าอะไร ผมก็แจ้งตามที่ท่านประธานส่งหนังสือไปให้ผม ตาม

วาระการประชุม มี 27 โครงการ มีสมาชิกสภาฯ ขอยื่น แต่อย่างที่สมาชิกสภาฯ ขอยื่น เหตุผลท่านก็ยังพูด

ว่าเป็นโครงการที่ดี เพียงแต่วา่แผนที่บรรจุอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ ณ วันนี้ที่ทางเลขานุการสภาฯ 

ได้ช้ีแจง ผมคิดว่าถูกต้องและด าเนินการไปได้ก็ต้องขอชื่นชมทางท่านเลขานุการสภาฯ ที่สรรหาสิ่งที่ดี ความ

สบายใจของสมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านที่มานั่งกันตั้งแต่ 9.30 น. ณ ตอนนี้  17.15 น. คลุมเครือมาตั้งหลาย

ช่ัวโมง แต่ ณ วันนี้สบายใจ ผมเลยมานั่งคิดดูว่า เกิดถ้ากลับตาลปัตรระหว่างสมาชิกสภาฯ ฝั่งน้อยกับฝั่ง

มากมาคิดกันแบบนี้ ยกตัวอย่างเช่นโครงการที่ถูกตัดไป กับเป็นฝ่ายเสียงข้างมากที่ถูกตัด ประชาชนขาด

โอกาสในหลาย ๆ ดา้นมาก โดยเฉพาะเรื่องชุมชน ณ วันนี้อย่างที่ท่านเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการมาอธิบายเมื่อ

เช้านี้ ภายในเดือนธันวาคม 2565 มกราคม 2566 จะมีการคัดสรรคณะกรรมการชุมชนที่ชุมชนไม่ได้ขยาย 

ก็มีอยู่ประมาณ 16 ชุมชน ถ้าโครงการนี้ไม่ผ่านในสภาแห่งนี้ โดนตัดงบประมาณไปตรงนี้ แล้วเทศบาลเรา

จะไปทางไหนครับ อันนี้เป็นความโชคดีนะครับ ที่มติในสภาเห็นชอบให้ผ่านญัตตินี้ไป แล้วโครงการส่งเสริม

อาชีพ ถึงจะไม่มากแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผมเองท าธุรกิจมาตั้งแต่อายุ 16 เข้าใจดีนะครับ 

การท าธุรกิจมันต้องมีการส่งเสริม จะให้ยืนด้วยล าแข้งตัวเองนั้นมันไปได้ แต่มันไปไม่สะดวกครับท่าน

ประธาน ต้องมีการส่งเสริม อย่างเช่นเทศบาลของเราท าโครงการไปส่งเสริมอาชีพให้ความรู้ เป็นสิ่งที่ดี

อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี ้ถ้ามันกลับตาลปัตรขึ้นมา ไม่ผ่านไปตรงนี ้เสียหายนะครับ ไม่ใช่เทศบาลเราอย่าง

เดียว เทศบาลรอบข้างก็เสียหายด้วย อย่างกาดกองต้า ตลาดคลองถม ไม่ใช่คนในเทศบาลเรามาหากินนะ

ครับ มีที่อื่นด้วย ตอนแรกผมว่าจะไม่พูดอะไรแล้วนะครับ แต่พอเห็นท่านเลขานุการสภาฯ มาอธิบายตรงนี ้

ผมเลยต้องลุกขึ้นมา แสดงความดีใจกับตัวผมเองด้วย สมาชิกสภาฯ ด้วยที่ท างานอย่างสบายใจ โดยเฉพาะ

ประชาชน เราเป็นตัวแทนของประชาชน แล้วผมก็จะเอาข่าวดีนี้ไปบอกประชาชนด้วย ในเรื่องเหตุผลที่ท่าน

ขอแปร ก็แค่เหตุผลเดียวก็คือ เป็นหว่งว่าเทศบัญญัติของเราหรอืแผนของเราอาจจะไม่ถูกต้อง แต่ ณ วันนี้ที่

เราฟังจากท่านเลขานุการสภาฯ มาอธิบายตรงนี้ น่าจะไม่มีปัญหาอะไร ผ่านไปได้ด้วยดี แต่อย่างที่มรีะเบียบ

สมาชิกสภาฯ ของเราไม่สามารถที่จะมาตัดสินได้ ว่าใครผิดใครถูก เราท าหน้าที่ของเรา เห็นด้วยไม่เห็นด้วย 

เรื่องบทกฎหมาย เพราะแผนเทศบัญญัติ มันไม่ใช่ที่เราจะก าหนดได้ คือจังหวัดนะครับท่านประธาน อันนีผ้ม

จะพูดถึงประสบการณ์ที่เราท างานมาสิบกว่าปี ถ้ามันผิดตรงนี้ ทางจังหวัดเขาก็ไม่ให้ผา่นก็ตกไปโดยปริยาย 

อันนั้นเราไม่ต้องห่วง แต่เมื่อเช้าเราก็พะวงตรงนี้มาตลอด แต่ก็ดีใจและเข้าใจ แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทาง

ฝ่ายบริหาร ขอบคุณทางประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ช่วยมาอธิบาย และผมจะจ าค าพูด

จ าเหตุการณ์นี้ ไปบอกกับชาวบ้านทุกโครงการที่เป็นประโยชน์ ที่ทางฝ่ายบริหารโดยท่านอาจารย์นิมิตรฯ  

ได้มอบหมายให้รองนายกฯ กิตติ  จวิะสันติการ ด าเนินการในโครงการต่าง ๆ และที่เป็นรูปธรรมมากจริง ๆ 

คือฝายพับได้ของเราตอนนี้เริ่มต้นแล้ว ดีมากนะครับ แล้วเป็นการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ แล้วก็ดีมากด้ วย คือ          

มีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปแม่น้ า เป็นจังหวะช่วงน้ าหลากพอดี แล้วก็สวยมาก ภายในเดือนธันวาคมหรือ   
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เดือนกุมภาพันธ์ น่าจะเห็นภาพที่สวย เพราะในสัญญาจะสิ้นสุดในประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แต่ทาง

ผู้รับเหมา จะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดประมาณเดือนธันวาคมนี้ ผมก็ขอขอบคุณทางท่านประธานที่ได้ให้

โอกาสมาแสดงความในใจ แสดงความดีใจแทนพี่นอ้งประชาชน ขอบคุณมากครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมได้ฟังหลาย ๆ ท่านได้อภิปรายและได้ความรู้ ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจง อ้อมนู่นอ้อมนี่ 

เอาเรื่องกฎหมายเลือกตั้งมาพูด มันยังหาข้อยุติไม่ได้ครับท่านประธาน เราไม่ต้องมาปากกล้าขาสั่น หนังสือ

ของทางจังหวัดผมจะมอบให้ท่านประธานนะครับ ของผู้ว่าท่านก็บอกว่า ในข้อ 3 ให้ไปปฏิบัติตามกฎหมาย 

มาตรา ให้ไปปฏิบัติตามจึงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมาย ตามมาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 

ให้ไปดูตรงนี้ จะหยุดหรือไม่หยุดให้ไปดูตรงนี้  ท่านผู้ว่าเขาก็บอกชัดเจนนะครับ เรายังหาข้อยุติกันไม่ได้      

ไม่ต้องมาอวยไม่ต้องมาอะไรกัน เอาแบบนี้ดีกว่า ขอให้มีข้อสรุปที่แน่นอนมาก่อนแล้วเราก็มาว่ากัน ผมยืน

อยู่ตรงนี้ท่านยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่ง มันมองกันคนละมุมครับท่านประธาน ถ้าอย่างนั้นท่านก็ไปยกเลิก พ .ร.บ. 

พ.ร.ป. ป.ป.ช. ที่ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบก่อนครับ ท่านไปยกเลิกมาเลย   

ท่านมาพูดแบบนี้ ท่านไปยกเลิกตรงนีม้าก่อน นี่มันก็เป็นกฎหมาย เรายืนกันคนละมุม พอแล้วนะครับยุติกัน

ได้แล้วครับ ขอบพระคุณมากครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ทางฝ่ายบริหารมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติม

ไหมครับ เชญิครับ  

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง ผมไม่มีอะไรชี้แจงครับ เพียงแต่ว่าจะ

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่กรุณาให้ความเห็นชอบในการผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2566 ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้เสนอตามแนวนโยบายและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน

ในเขตพืน้ที่เทศบาลนครล าปางที่เราตั้งใจไว้ ส าหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกได้ฝากผม ผมยืนยันว่าผมจดทุกเรื่อง 

แต่ว่าบางเรื่องมันท าได้เร็ว บางเรื่องท าได้ช้า อย่างวันนี้ที่ประชุมสภาผมไม่มีโอกาสสั่งงานเลย ก็มีโทรศัพท์

เข้ามา มี Line เข้ามา ที่ฝากเรื่องกับผมไว้ก็ 7 – 8 เรื่อง ผมพยายามไม่ให้ตกหล่นนะครับ ตั้งแต่เรื่องของ

อาจารย์สุคนธ์ฯ ส าหรับท่านสมาชิกสภาฯ คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ขออนุญาตชี้แจงว่า เรื่องแรกวงเวียน

หอนาฬิกาที่ท่านบอกว่า พุ่มไม้มันสูงนั้น ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าผมจะไปสังเกตดูดี ๆ เวลาผมขับรถผมก็ไม่ได้

รู้สึกแบบนั้น หรือเพราะรถผมสูง ผมจะลองไปสังเกตให้ละเอียดนะครับ อันที่สองเรื่องของสวนสาธารณะ  
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เขลางค์นคร จริง ๆ ในหลาย ๆ งานของเทศบาลผมยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องของท าแบบเสร็จ ประเมิน

ราคาเสร็จ แล้วเวลาไปท าหน้างานปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอแน่ ๆ คือ หน้างานมันไม่ค่อยตรงกับแบบ ไม่ว่าจะ

เรื่องของระดับหรือว่าพื้นที่ เวลาที่มันไม่ตรงมันก็จะเกิดปัญหา ตรงนี้ผมประชุมกับส านักช่างทุกอาทิตย์เลย

นะครับ แก้ไขปัญหาในเรื่องที่ไม่ตรง เรื่องของ variation ที่ต้องแก้ไข ในขณะเดียวกันพวกนี้ลงตัวแล้ว      

การบริหารพื้นที่กีฬาที่ท่านฝากไว้ ก็มีการได้พูดกันบ้างนะครับ แต่ยืนยันว่าเราต้องจัดพื้นที่ให้กลุ่มที่เคยเล่น

ได้เล่นเหมือนเดิม อันนี้ยืนยันว่าต้องจัดแบบนั้น ตอนนี้ก็ก าลังขยับกันอยู่ว่า ตรงไหนที่เราวางไว้แล้ว วางไว้

ตามแปลนใหม่จะปรับปรุงอย่างไร ตรงไหนบ้างนะครับ ก็ขอให้ท่านสบายใจได้ ผมก็ขอเรียนให้ทราบเท่านี ้

และขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง ขอบคุณท่านประธานที่ได้จัดการประชุมในวันนี้ ก็อย่างที่ว่าตั้งแต่ 9.30 น. 

ตอนนี้ก็เกือบ 17.30 น. เราก็ใช้เวลากันพอสมควร แต่เช่ือว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างที่เรียน

ไปเมือ่สักครู่ ขอบคุณครับท่านประธาน  

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหม

ครับเชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

 นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล   

นครล าปาง ท่านประธานครับ ผมขอฝากปัญหาอีกสักครู่เดียวครับ ผมก็นึกขึ้นได้พอดีครับ ที่มีท่านสมาชิก

พูดถึงพุ่มไม้ตรงวงเวียนหอนาฬิกา แต่จะมีอีกที่หนึ่งคือบริเวณวงเวียนไก่ขาว มาจากทางวัดสิงห์ชัยจะเลี้ยว

ไปทางที่ขึ้นสะพานครับ มันจะมีพุ่มไม้ตรงสามเหลี่ยม มันจะบังสายตาอยู่นะครับ เพราะประชาชนก็ประสบ

ปัญหานี้เหมอืนกัน แล้วก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งที่มีการก่อสร้างปรับปรุงถนน หรอืการก่อสร้างต่าง ๆ ผมช่ืนชม

ว่ามีการท าดีนะครับ แต่เป็นปัญหาคนงานเวลาท าบ่อพักจะมีประชาชนแจ้งเข้ามาว่า ตั้งแต่ถนนประสาน

ไมตรี และที่ท าอยู่ถนนสุเรนทร์ ณ ปัจจุบันนี้ จะมีเศษปูนครับ เวลาเขาท า เขาก็จะเอาไปลงตรงบ่อพัก ผมก็

อยากจะฝากให้ดูแลตรงจุดนี้ เพราะว่าบางทีคนงานเขาก็ไม่รู้เรื่องครับท่านประธาน เพราะมาจากที่อื่น

ท้องถิ่นอื่น ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมขอเวลาสักครู่ครับท่านประธาน ขออนุญาตเรียนถึงท่านกิตติ  จิวะสันติการ ท่านรักษา

ราชการแทนท่านนายกเทศมนตรี ขออนุญาตนะครับ ผมได้รับการร้องขอจากชมรมไทเก๊กนะครับท่าน

ประธาน ขอฝากท่านกิตติ  จวิะสันติการ ช่วยเอาม้าหินอ่อนมาตั้งหน่อย เพราะว่ามีคนแก่อายุ 80 ก็มีนะครับ
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ท่านประธาน เวลาเขาเต้นไทเก๊กเสร็จเขาก็อยากจะนั่งพักผ่อน จะให้เขาไปนั่งพื้นเหรอครับ ช่วยหน่อยนะครับ

ท่านรองกิตตฯิ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้เราก็ใช้เวลาในการประชุมมาตั้งแต่ 

9.30 น. ขณะนี้ก็เป็นเวลาเกือบ 17.30 น. แล้ว เราก็ประชุมมาพอสมควร ก็ได้เนื้อหาสาระในการประชุม

ผ่านร่างงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้ว่าจะมีติดขัดอยู่บ้าง ทั้งฝ่ายบริหารและข้าราชการก็

จะต้องแก้ปัญหาตามที่ท่านสมาชิกได้ร้องขอมา วันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท าให้การประชุมด าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อย ส าหรับเดือนนี้เราก็จะมีการประชุมอยู่ และทางท่านเลขานุการสภาฯ ก็จะท าหนังสือ

แจ้งไปอีกครั้งหนึ่ง และได้เวลาพอสมควรแล้ว ผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ในวันนี ้

เลิกประชุมเวลา  17.30 น. 

 

 

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

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

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

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 3 ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2565 เมื่อวันศุกรท์ี่ 23 กันยายน 2565 

 

 


