
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 5 ประจ าปี 2565 
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

--------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 3. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 4. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 5. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 6. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 9. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นายภัทร โลหติกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 12. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  
 15. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 17. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 18. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 19. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 20. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 21. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาพักผอ่น) 
 2. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  (ลากิจ) 

 3. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  (ลาพักผอ่น) 

 4. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  (ลาพักผอ่น) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 
   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 4. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 
 2. นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

 3. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 4. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 5. นางสาวจติลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 6. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 7. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศกึษา 
 8. นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหนา้ฝา่ยบริการและเผยแพร่วชิาการ 

 9. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 10. ส.ต.ต.หญิงฐิตริัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานขนส่ง 
 11. นางสาววไิล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

 12. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 13. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 
 14. นางพัชนิดา สุวรรณจักร นักวิชาการคลังช านาญการ 

 15. นายเฉลิมเกียรติ ไชยแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

 16. นางสุจนิต์ ใจสันกลาง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 17. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 18. นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

 19. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 20. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 21. นายวรพงษ์ มาลัย ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 22. นายอ านาจ ดวงใย เทศกิจ 
 23. นายศิริมงคล พรหมมูล เทศกิจ 

 24. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

 25. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านสมาชิก              
สภาเทศบาลนครล าปาง ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟัง        

การประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3     

ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2565 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วม

การประชุม จ านวน 20 คน เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม เนื่องจากในวันนี้ท่านประธานได้แจ้ง         

ลาประชุม กระผมจึงขอกราบเรียนเชิญท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง     
ได้ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ในการนี้ ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน จุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป        

ขอกราบเรียนเชญิครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน            

ในที่ประชุม) วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจ าปี 

2565 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง   
ในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชญิเลขานุการสภาฯ แจ้งกรณี

นายกเทศมนตรนีครล าปางมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริงและอภปิราย ชี้แจงหรอืแถลงญัตติต่อสภาเทศบาล

นครล าปาง เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภา เทศบาล        

นครล าป าง  ขอเรียนแจ้งการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติต่อ           
สภาเทศบาลนครล าปาง 

ตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง 

ที่ ลป 52001/6055                    ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  
                      ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

 21 กันยายน  2565 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  หนังสอืสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/147 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง    

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
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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 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 

รักษาราชการ แทนนายกเทศมนตรนีครล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ 
เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือ

แถลงญัตติ และตอบกระทู้ตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 
จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

สุรพล  ตันสุวรรณ 
(นายสุรพล  ตันสุวรรณ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึง เรียนแจ้ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน า เรียนต่อท่านประธาน ได้ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไปครับ  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

- ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 

2565 วันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2565 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน            

ในที่ประชุม) ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาล         
นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565          

มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรอืไม่ครับ เชิญครับ เชิญ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแก้ไข
รายงานการประชุม  
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- หน้าที่ 49 บรรทัดที่ 1 ข้อความ “300,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 900,000 บาท” ขอแก้ข้อความเป็น 

“300,000 บาท เพิ่มขึน้ 900,000 บาท” 
- หน้าที่ 62 นับจากบรรทัดแรกลงมา เป็นบรรทัดที่ 8 ข้อความ “เพิ่มเติมที่ไม่ชอบธรรมนี้ค่ะ”        

ขอแก้ข้อความเป็น “เพิ่มเติมที่ไม่ชอบนีค้่ะ” 

- หน้าที่ 70 นับจากข้างล่างสุดขึน้มาบรรทัดที่ 10 ข้อความ “ซึ่งก็ยังมองว่ากระบวนการของการใช้
แผนพัฒนานี”้ ขอแก้ข้อความเป็น “ซึ่งก็ยังมองว่ากระบวนการของการประกาศใช้แผนพัฒนานี้” ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน          

ในที่ประชุม) มีสมาชิกท่านอื่นจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร  โลหติกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
- หน้าที่ 107 บรรทัดที่ 9 นับจากข้างล่าง ข้อความ “ไมตรี ณ ที่ท าอยู่ถนนสุเรนทร์” ขอแก้ไขเป็น 

“ไมตรี และที่ท าอยู่ถนนสุเรนทร์” ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน          

ในที่ประชุม) มีสมาชิกท่านอื่นจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่
เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม 

- หน้าที่ 105 บรรทัดที่ 10 นับจากข้างบนลงมา ข้อความ “ภายในเดือนมกราคม 2565 ธันวาคม 
2566” ขอแก้ไขข้อความเป็น “ภายในเดือนธันวาคม 2565 มกราคม  2566”  

- บรรทัดที่ 16 บรรทัดถัดมา ข้อความ “ได้ผ่านไปตรงนี้” ขอแก้ไขข้อความเป็น “ไม่ผ่านไปตรงนี้” 

ขอบคุณครับ  

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน          
ในที่ประชุม) ตรงนีค้วามหมายเปลี่ยนเลยนะครับ คุณสมหมายฯ จาก “ไม่” เปลี่ยนเป็น “ได้”  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง “อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี ้    

ถ้ามันกลับตาลปัตรขึ้นมา ได้ผ่านไปตรงนี้” ความหมายมันไม่ใช่เลยนะครับ ผมเลยขอแก้ไขจาก “ได้” เป็น 

“ไม่” ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน          

ในที่ประชุม) มีสมาชิกท่านอื่นจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ สรุปว่ามีสมาชิกขอแก้ไข
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ข้อความในรายงานทั้งหมด 3 ท่านนะครับ ผมจะขอมติเรียงล าดับทีละท่านนะครับ ตามที่ นางสาวมทีรา  

สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม  
- หน้าที่ 49 บรรทัดที่ 1 ข้อความ “300,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 900,000 บาท” ขอแก้ข้อความเป็น 

“300,000 บาท เพิ่มขึน้ 900,000 บาท” 

- หน้าที่ 62 นับจากบรรทัดแรกลงมา เป็นบรรทัดที่ 8 ข้อความ “เพิ่มเติมที่ไม่ชอบธรรมนี้ค่ะ”         
ขอแก้ข้อความเป็น “เพิ่มเติมที่ไม่ชอบนีค้่ะ” 

- หน้าที่ 70 นับจากข้างล่างสุดขึน้มาบรรทัดที่ 10 ข้อความ “ซึ่งก็ยังมองว่ากระบวนการของการใช้

แผนพัฒนานี”้ ขอแก้ข้อความเป็น “ซึ่งก็ยังมองว่ากระบวนการของการประกาศใชแ้ผนพัฒนานี้”  

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุม โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้แก้ไข 18 เสียงครับ   

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน          

ในที่ประชุม) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุม โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง       

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565  
- หน้าที่ 49 บรรทัดที่ 1 ข้อความ “300,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 900,000 บาท” แก้ไขข้อความเป็น 

“300,000 บาท เพิ่มขึน้ 900,000 บาท” 

- หน้าที่ 62 นับจากบรรทัดแรกลงมา เป็นบรรทัดที่ 8 ข้อความ “เพิ่มเติมที่ไม่ชอบธรรมนี้ค่ะ”         
แก้ไขข้อความเป็น “เพิ่มเติมที่ไม่ชอบนีค้่ะ” 

- หน้าที่ 70 นับจากข้างล่างสุดขึน้มาบรรทัดที่ 10 ข้อความ “ซึ่งก็ยังมองว่ากระบวนการของการใช้

แผนพัฒนานี”้ แก้ไขข้อความเป็น “ซึ่งก็ยังมองว่ากระบวนการของการประกาศใช้แผนพัฒนานี้” 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน          

ในที่ประชุม) ตามที่ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม 

- หน้าที่ 107 บรรทัดที่ 9 นับจากข้างล่าง ข้อความ “ไมตรี ณ ที่ท าอยู่ถนนสุเรนทร์” ขอแก้ไขเป็น 

“ไมตรี และ ที่ท าอยู่ถนนสุเรนทร์” 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุม โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้แก้ไข 17 เสียงครับ   

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน           

ในที่ประชุม) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุม โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ  
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง       

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565  
- หน้าที่ 107 บรรทัดที่ 9 นับจากข้างล่าง ข้อความ “ไมตรี ณ ที่ท าอยู่ถนนสุเรนทร์” แก้ไขเป็น 

“ไมตรี และที่ท าอยู่ถนนสุเรนทร์” 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธานใน         
ที่ประชุม) ตามที่ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม 

- หน้าที่ 105 บรรทัดที่ 10 นับจากข้างบนลงมา ข้อความ “ภายในเดือนมกราคม 2565 ธันวาคม 

2566” ขอแก้ไขข้อความเป็น “ภายในเดือนธันวาคม 2565 มกราคม  2566”  
- บรรทัดที่ 16 บรรทัดถัดมา ข้อความ “ได้ผ่านไปตรงนี้” ขอแก้ไขข้อความเป็น “ไม่ผ่านไปตรงนี้”  

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุม โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้แก้ไข 17 เสียงครับ   

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน           

ในที่ประชุม) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุม โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง       
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565  

- หน ้าที ่ 105 บรรท ัดที ่ 10 นับจากข้างบนลงมา ข ้อความ “ภายในเดือนมกราคม 2565 

ธันวาคม 2566” แก้ไขข้อความเป็น “ภายในเดือนธันวาคม 2565 มกราคม  2566”  

- บรรทัดที่ 16 บรรทัดถัดมา ข้อความ “ได้ผ่านไปตรงนี้” แก้ไขข้อความเป็น “ไม่ผ่านไปตรงนี้”  

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน            

ในที่ประชุม) สรุปเป็นการขอแก้ไขค าผิดในรายงานการประชุม ผมดูแล้วก็ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง       

ในสาระส าคัญ และที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบใหแ้ก้ไขทั้ง 3 ท่าน ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม 

สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 

ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 18 

เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน          

ในที่ประชุม) สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 
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ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการติดตั้งระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และการสื่อสารเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน           

ในที่ประชุม) ต่อไป ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)       

(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตั นสุวรรณ    
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครล าปาง  

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ               
การสื่อสารเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)                

(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี          
นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ        
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การสื่ อสารเทศบาลนครล าปาง เป็น เงินจ านวน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่ แสนบา ทถ้วน)               

(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
เทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
เหตุผล 

 เทศบาลนครล าปางได้ติดตั้งระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์เพื่อใช้ในการให้บริการ

สื่อสารข้อมูลและติดต่อสื่อสารนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ปัจจุบันระบบดังกล่าวมีความล้าสมัย      
ช ารุดเสียหาย และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานเนื่องจากปัจจุบันบุคลากรมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

ประกอบกับเทศบาลนครล าปางมีนโยบายน าระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน และ     

น าโปรแกรมส าเร็จรูปมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ดังนั้น เพื่อรองรับเทคโนโลยี           
ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงต้องติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารใหม่ทดแทนของเดิม               

แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวมเป็นเงนิจ านวน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเทศบาล      

นครล าปาง เป็นเงินจ านวน 3,400,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด            

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน           
ค่าครุภัณฑ์รายการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 

3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ตามหลักการและเหตุผล

ดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                       ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 
       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน           

ในที่ประชุม) ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง    

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการติดตั้งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสน

บาทถ้วน) มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

ต่อท่านประธาน เพื่อให้ท่านสมาชิกได้ใชใ้นการประกอบพิจารณาญัตติดังกล่าวต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน           

ในที่ประชุม) เลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใด 

จะอภิปรายเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมก็ครบแล้วนะครับ 
สามารถลงมติได้ ในญัตติที่  5.1 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์รายการติดตั้งระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และการสื่อสารเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิหโ้อนลดเงนิงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน            
ในที่ประชุม) สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 3 ,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)                  

(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 19 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน 

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 
4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน          

ในที่ประชุม) ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 

4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ใหเ้ป็นผูแ้ถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ        

 พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิจ านวน 4,000,000 บาท      

(สี่ล้านบาทถ้วน)   

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 

4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

         เพื่อขออนุมัตกิันเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง กรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แต่มีความจ าเป็น        

ต้องใช้จ่ายเงนินั้นต่อไปอีก จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  

 

 

เหตุผล 

          เทศบาลนครล าปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน  

4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งรายการดังกล่าวยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน แต่ยังมีความ

จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงนินั้นต่อไปอีก ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงขออนุมัติกันเงนิต่อสภาเทศบาลนครล าปาง

ต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

1 แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา/        

งานก่อสร้าง 

ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง/      
ค่าปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุง

ตลาดเทศบาล 2 
(อัศวิน) 

 

2,500,000 

อยู่ระหว่าง
การจัดท าแบบ

รูปรายการ 
2 แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา/         

งานก่อสร้าง 

ค่าที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง/      

ค่าปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุง
ตลาดเทศบาล 3 

(รัษฎา) 

  

1,500,000 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน    

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

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ        

สภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี...” 
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 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณากันเงินค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิจ านวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                       ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 
       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

               นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์   รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน             

ในที่ประชุม) ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ ญัตติขออนุมัติกันเงินค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิจ านวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ในกรณีที่มี

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น

ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา    

หนึ่งปี” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นต่อท่านประธาน เพื่อให้ท่านสมาชิก

ได้ใชใ้นการประกอบพิจารณาญัตติดังกล่าวต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน          

ในทีป่ระชุม) ในญัตตินี ้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธาน        
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

อยากจะฝากผ่านท่านประธานถึงฝ่ายบริหาร กรณีงบประมาณผ่านสภาไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ คงจะมี

หลักการและเหตุผลที่เหมาะสม แต่เราในฐานะตัวแทนของประชาชนนะครับท่านประธาน อยากจะทราบเหตุผล
ว่า เป็นเพราะอะไรถึงด าเนินการช้า ติดขัดอะไร เพราะถ้าเราได้เจอชาวบ้าน เราเป็นตัวแทนของชาวบ้าน จะได้
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อธิบายให้กับชาวบ้านว่ามีเหตุผลอะไรที่จะต้องกันเงินไว้ใช้ปีหน้า เพราะว่าปีนี้ที่เราอนุมัติไปแล้ว มันน่าจะ

ด าเนินการได้ทัน ด้วยความเคารพทางฝ่ายบริหารน่าจะมีเหตุผลที่ดี เราจะได้อธิบายให้กับชาวบ้านได้ชัดเจน

มากขึน้ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน          

ในทีป่ระชุม) เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปางให้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมสภาฯ จากการสอบถามของ

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านหนึ่ง ที่ได้สอบถามว่า งบประมาณที่ได้ผ่านสภาไปแล้ว ท าไมถึงด าเนินการล่าช้า    

หรอืยังไม่ได้ด าเนินการ เหตุผลเพราะว่า การออกแบบซึ่งมีความซับซ้อนในเรื่องของปัญหา เพราะว่าตลาดนี้
ได้สร้างมานานแล้ว และปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาซ้ าซาก และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว     

แต่ยังไม่จบ ปัญหานั้นก็ยังค้างคาอยู่ ดังนั้น การของบประมาณตรงนี้แล้วน าไปปรับปรุง ในการออกแบบ 

ปัญหาก็ย่อมจะมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยังไม่จบสิ้น แต่ขณะนี้เราก็ได้ไปค้นหาปัญหาที่มันเกิดขึ้น แล้วน ามาสู่       
การแก้ไขแบบ เราก็ประสานงานกับส านักช่างเรียบร้อยแล้ว ว่าจะเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุดตามที่ได้ขอกันเงิน

จากสภาฯ ในครั้งนี ้ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน           

ในที่ประชุม) คุณสมหมายฯ เข้าใจตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม

ครับ เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

 นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง อยากสอบถามท่านประธานถึงฝ่ายบริหารว่า งบประมาณในการซ่อมแซม            

การปรับปรุงของตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) ในงบประมาณ 1,500,000 บาท เป็นการปรับปรุงด้านไหนบ้าง 

ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน            

ในทีป่ระชุม) เชญิฝา่ยบริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปางให้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมสภาฯ ขอชี้แจงว่า ในส่วนของ

การปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) ก็คือ การซ่อมแซมปรับปรุงในส่วนของน้ ารั่วตรงหลังคา ทุกจุดที่มี  
การรั่ว แล้วอีกโซนหนึ่งก็คือ เป็นโซนของทอด ซึ่งตรงนั้นยังมีหลังคาส่วนหนึ่ง แต่เป็นเพิงคล้าย ๆ กับ
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พลาสติกหรือว่าเป็นไวนิล ซึ่งมันจะรั่วตลอดยามฝนตก แล้วอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนของทอด ใกล้ ๆ กับสะพาน

รัษฎา ในส่วนของตรงนั้น พื้นมันถูกท าลายด้วยน้ ามันหรืออะไรต่าง ๆ จากการล้างด้วย ท าให้กัดกร่อน แล้ว
ท าให้เป็นหลุมเป็นบ่อด้วย อีกทั้ง ในส่วนของท่อระบายน้ าข้างลา่งที่มันตันอยู่ ซึ่งตันและแตกแล้วท าให้น้ าเสีย

ที่ไหลลงไป ไปโผล่ตรงข้างบ้านที่อยู่ใกล้ ๆ กับตลาด หรือที่ติดกับตลาด ในส่วนของตรงนี้จะด าเนินการ

ปรับปรุงและซ่อมแซม ในงบประมาณทั้งหมดคือ 1,500,000 บาท ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน          

ในที่ประชุม) คุณกรณฐพรครองภพฯ เข้าใจแล้วนะครับ ที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมก็ครบแล้วนะครับ ในญัตติที่ 5.2 
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงนิค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนีผู้กพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  

อีกระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้กันเงินค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างฯ 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบั ติหน้าที่ประธาน          

ในที่ประชุม) สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 

4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) อีกระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 19 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน           
ในที่ประชุม) ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญครับ เชิญ    

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

 นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขออนุญาตใช้สทิธิ์ในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ที่มีหลักว่า 

สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเทศบาล และค าว่า เป็นตัวแทนมันหมายถึง หน้าที่สมาชิก

สภาเทศบาล ประการที่สองหมายถึงว่า เราได้ท าหน้าที่สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
ประเด็นที่จะพูดตรงนี้ก็คือว่า  ขออนุญาตขึ้นสไลด์นะครับ (ประธานอนุญาต) ขอบคุณมากครับ                   
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บนแพลตฟอร์ม Social Media ที่ช่ือว่า Lampang City ที่มีผูต้ิดตามเกือบ 300,000 คน ทีนี้มี Page อยู่ Page 

หนึ่งเป็น Page ชื่อ Page ว่า สายตรงของ สท. เขต 1 เอง ซึ่งก็ต้องบอกว่า เป็น Page ที่ผมได้มีการว่าจ้างให้
คนดูแลอยู่ เพื่อท าการประชาสัมพันธ์ไปถึงหน้าที่ต่าง ๆ ที่เทศบาลนครล าปางได้ด าเนินการไปแล้วให้ประชาชน

ได้รับรู้ข่าวสาร จากความเห็นส่วนตัวที่เชื่อว่า ทุกวันนี้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีพอ เราต้อง      

ท ากันเอง ใช้เงินส่วนตัวกันเอง ไปหาผู้ดูแลมาเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นขออีกสไลด์หนึ่งนะครับ นี่คือประเด็นส าคัญนะครับ 
เกิดอะไรขึ้นครับ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทางเทศบาลนครล าปางมีโครงการใช้งบประมาณเกือบ 100,000 บาท    

ในการสนับสนุนเยาวชนในเทศบาลนครล าปางในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง

หลาย ๆ คนรู้สึกว่า เราไม่ได้รับการสนับสนุนให้ประชาชนเทศบาลนครล าปางรับรู้ข่าวสารมากเพียงพอ    
แต่ละคนก็ท าหน้าที่ของตัวเองด้วยการแชร์ บางคนถึงกับว่า เป็นสมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่ ไปถ่ายคลิปวิดีโอ   

ไปถ่ายทอดสดต่าง ๆ เพราะเชื่อว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ และเป็นสิ่งที่ต้องการจริง ๆ ทั้งนี้

ทั้งนั้นมีการแสดงความคิดเห็นจาก Page ว่าน่าเสียดายที่กิจกรรมดี ๆ ที่เกิดขึ้นในล าปางแบบนี้ กลับไม่ได้
รับการประชาสัมพันธ์ที่ดีเท่าที่ควร ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออก เสียโอกาส

ล าปาง อยู่ ๆ ม ีComment โพสต์ว่า “นั่นสิครับ ยังไงลองไปถามผู้จัดดูนะครับ ส านักการศกึษาอ่ะครับ ท าไม

ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เลย” คนที่ โพสต์นี้กับกลายเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครล าปางเองที่อยู่           
ฝา่ยประชาสัมพันธ์เองกลับมาโพสต์แบบนี้ ค าถามของผมถามในฐานะที่ผมเป็นคนล าปาง ไม่ใช่เป็น สท. นะครับ

เป็นคนล าปางทั่วไปมาอ่านแบบนี้ ผมจะรู้สึกอย่างไร ผมคงต้องตั้งค าถามกับส านักการศึกษาว่า เจ้าหน้าที่

เทศบาลของฝ่ายประชาสัมพันธ์พูดมาแบบนี้  เพราะว่าส านักการศึกษาได้สั่งห้ามไม่ให้ เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปางโพสต์ Facebook สนับสนุนหรอืเปล่า นี่คือค าถามนะครับ ค าถามที่ 2 คือ

ส านักการศึกษาได้ห้ามประชาสัมพันธ์ผลักดันให้คนได้รับรู้ถึงกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในเทศบาลนครล าปาง

หรือเปล่า หรือแม้ว่าส านักการศึกษาได้ห้ามฝ่ายประชาสัมพันธ์งดใช้สมองที่จะแสดงความคิดเห็นที่จะท า
อย่างไรก็ได้ให้คนล าปางได้รับรู้ในการประชาสัมพันธ์หรอืเปล่า ถึงกิจกรรมต่าง ๆ นี่เป็นค าถามหนึ่งนะครับ 

ซึ่งตอนนี้ ถ้าส านักการศึกษาไม่ได้ห้ามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ ผมก าลังงงและสับสนว่า วันนี้ผมอยู่ในจุดที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โยนว่า ส านักการศึกษาท าไมถึงไม่ประชาสัมพันธ์ มันย้อนแย้งไหมครับ ผมรู้สึก

ว่ามันย้อนแย้งนะครับ แล้วตกลงมันเป็นหน้าที่ใครเรื่องการประชาสัมพันธ์ เป็นหน้าที่ของส านักการศึกษา 

หรือเป็นหน้าที่ของประชาสัมพันธ์ หรืออย่างไรครับ ซึ่งถ้าวันนี้ผมเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจท างาน แล้วผมเป็น

กองฝ่ายอื่น ๆ ผมจะเสียใจมาก ๆ เลย ที่ท างานแทบตายสุดท้ายสามารถโยนกันได้ง่าย ๆ เลยนะครับว่า     
ก็คุณไม่ประชาสัมพันธ์เอง แล้วเป็นค าพูดจากฝ่ายประชาสัมพันธ์เอง ทราบไหมครับว่าผมท างานมาเป็น 

สท. ผมยื่นเรื่องค าร้องน่าจะเกินครึ่งร้อยแล้วนะครับให้กับชาวบ้าน แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในเทศบาลนครล าปาง 

เขต 1 สิ่งที่ผมเสียใจมากที่สุดตั้งแต่ท างานตั้งแต่ตั้งมั่นว่าตัวเองจะมาท างานเป็น  สท. ที่นี่เพื่อพัฒนา   
บ้านเมอืง จน ณ วันนีส้ิ่งที่ผมเสียใจมากที่สุดเลยคือการที่ผมประเมินศักยภาพ และคุณภาพการท างานของ

ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปางสูงเกินไป นี่คือสิ่งที่ผมเสียใจมากที่สุด ดังนั้น สุดท้ายนี้ ขอให้สิ่งที่ผมพูด

ไปวันนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้เสียภาษี ถ้าอะไรเดินผดิอยู่ก็เดินให้ถูก ผมเคย
เสียใจมาก ๆ ที่เคยแสดงความคิดเห็นนอกสภานี้กับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง แล้วผมได้รับค าตอบว่า ผมเป็นแค่ 
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สท. ผมไม่ใช่ฝา่ยบริหาร โอเค ถ้าพูดแบบนั้นผมก็จะพูดบนเวทีของผม นี่คือเวทีผมในสภา นี่คือเวทีของ สท. 

ที่มาจากการเลือกตั้ง และท าหน้าที่ ผมรู้สึกว่าประชาชนไม่ได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับ แล้วที่ส าคัญก็คือว่า     
มันจ าเป็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ที่เวลาผมลงพื้นที่แล้วชาวบ้านบอกว่า เขามีอะไรกันเหรอ เขาท าอะไรกันเหรอ 

โครงการมากมายหมดเงินเป็น 1,000,000 แต่ประชาชนกลับไม่รับรู้ จ าเป็นไหมครับที่ผมจะต้องไปเอาใบค าร้อง 

แล้วบอกใหป้ระชาชนช่วยเขียนค าร้องส่งให้กับเทศบาลหน่อยว่า เขาไม่รู้เรื่องจริง ๆ มันไม่จ าเป็นแลว้นะครับ 
คุณอยากได้อะไร คุณอยากได้การสนับสนุนอะไร ทุกอย่างผมคนหนึ่งที่ยกมือให้ การประชุมครั้งก่อนนะครับ 

ผมยังจ าได้เลยนะครับ ว่าท่าน สท. ท่านหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับงบสนับสนุนในการใช้เงิน 100,000 บาท ในการ

ท าประชาสัมพันธ์ให้กับเทศบาลนครล าปาง ผมเองเป็นกรรมการแปรญัตติ ก็กลับลุกขึ้นพูดแทนด้วยซ้ าว่า    
มันจ าเป็นแบบนั้นแบบนี้ เอาตัวเองพูดแทนด้วยซ้ าไป  แต่วันนี้นะครับ  ถ้ายังท างานกันอยู่แบบนี้ 

ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปางเงิน 100 บาท ยังเสียดายเลยนะครับ อย่าเลย ช่วยไปปรับปรุงนะครับ   

ถึงยุคไหนแล้วนะครับ ผมเองไปดูงานมา เทศบาลนครนนทบุรีก็ดี เทศบาลเมืองศรีราชาหรือที่ไหนก็ดี     
เขาท าได้ดีมากเลยนะครับ บางทีคุณภาพอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือยังสู้เราไม่ได้เลยนะครับ มันต่างกัน

ตรงไหนรูไ้หมครับ มันต่างตรงที่วธิีคิดครับ Mindset เขาดีมาก แล้วย้อนมาดูของเราคืออย่างไรครับ ไปดูงานกันมา

ได้อะไรบ้างไหมครับ ไม่แน่ใจว่าทางผู้บริหารได้รับทราบไหมว่า เวลางานประชาสัมพันธ์เขาไปดูงานมานี้   
เขาได้อะไรกันมาบ้าง ผมอยากให้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้อง Recheck และต้องดู Feedback กลับมาบ้าง บางทีเรา

อาจจะต้องมามองย้อนผมไม่แน่ใจว่า ฝ่ายไหนเป็นคนดูแล ในเรื่องของกระบวนการการวัดค่า KPI ของเทศบาล

นครล าปาง เราลองปรับเปลี่ยนดูนะครับ KPI เป็นอย่างไร มันจ าเป็นไหมว่า ตัวชี้วัดคือได้ท าแล้วจบ นั่นคือ
ตัวชี้วัดหรือเปล่า และผลสัมฤทธิ์มันใช่หรือเปล่ากับสถานการณ์ยุคนี้  ลองไปปรับดูนะครับ กับยุคสมัยที่   

มันเปลี่ยนไป อีกเรื่องหนึ่งนะครับสุดท้ายก่อนที่จะอภิปรายจบ ผมเสียใจที่สุดและผมหวังว่าเจ้าหน้าที่

เทศบาลท่านอื่นคงไม่มีความคิดแบบนี้  ผมเคยให้ความคิดเห็นกับท่าน ๆ หนึ่งบอกว่า ท าไมถึงท าแบบนี้ 
ท าไมคุณไม่ยอมปรับปรุง ท าไมคุณไม่เปลี่ยน ค าตอบที่ผมได้เขาตอบผมว่า ก็เคยท าแบบนี้มาก่อน ถ้าเป็น

เอกชนนะครับ ผมนึกไม่ออกเลยว่าคุณจะอยู่มุมไหนขององค์กรเลย ถ้าคุณพูดแบบนี้ มันต้องเปลี่ยนได้แล้ว

นะครับ ถึงเวลาแลว้ ขอบพระคุณมากครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุม) 

เชญิผูบ้ริหารครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ก ร าบ เรีย นท่านป ร ะธ าน ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ท ร ง เกีย รติท ุก ท่าน  กระผม นายสุรพล             

ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ผมขอบคุณท่านประธาน 
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ข้อชี้แนะ น้อมรับครับ น้อมรับในค าแนะน าของท่าน และก็ยอมรับว่า       

ทุกองค์กร ผมต้องขอยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการท างาน เรื่องของการพัฒนานี้ส าคัญที่สุด ท่านผู้บริหาร

เทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์นิมิตร  จิวะสันติการ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านตั้งเป้าหมายว่า 
องค์กรของเราต้องเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ก็คือต้องมีการพัฒนาเรื่องบุคลากรส าคัญที่สุด ต่อไปก็คือ   
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เรื่องเทคโนโลยีที่เราต้องยอมรับ ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ให้ข้อชี้แนะก็คือว่าทุกวันนี้บุคลากรพัฒนาไม่ทัน

เทคโนโลยี เพราะฉะนั้นสิ่งส าคัญที่สุดเทคโนโลยีเรามีอยู่แล้ว เราขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาฯ      
มาโดยตลอด วันนี้ก็เหมือนกันเรื่องของการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน ก็เพื่อที่จะให้เทคโนโลยีข้อมูล

ข่าวสารการบริการประชาชนเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เลย มีคณะวิทยากร 

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มาด าเนินการสัมมนาบุคลากรของเรา เรื่องของการพัฒนา
องค์กร เรื่องของการพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง อันนี้เป็นเรื่องส าคัญเราก าลังด าเนินการอยู่ 

ส่วนที่ท่านได้ชี้แจง ได้ชีข้้อบกพร่องอันนีผ้มต้องขอขอบคุณจริง ๆ เพราะมีข้อบกพร่องจริง ๆ ในการประสานงาน

ระหว่างกอง ระหว่างส านัก ระหว่างบุคลากรภายใน คือ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านก็ไม่ได้ต าหนิว่า การจัดงาน
ของเราไม่ดี ท่านชื่นชมด้วยซ้ าไป ผมต้องขอขอบคุณ งานเยาวชนแหง่ชาติที่ผ่านมาวันที่ 19 - 20 ผมกับท่าน

ผู้บริหารที่อยู่ ณ ที่นี้ ท่านผู้อ านวยการส านัก บุคลากรในส านักการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสมาชิกสภาฯ 

ก็อยู่ในที่เกิดเหตุ ทุกคนตกใจเลยว่า เด็กล าปางเราท าได้ขนาดนี้เหรอ เสียดายนะครับ เสียดายโอกาสที่เรา
จะประชาสัมพันธ์ออกไป แต่ข้อบกพร่องมีครับ ผมยอมรับเรื่องการประชาสัมพันธ์ เราต้องทันเหตุการณ์       

เราต้องทันเทคโนโลยี Lampang City เขามีสมาชิกขนาดนั้น เราควรที่จะมีการเชื่อมโยงต้องมีเครือข่ายที่จะ

เชื่อมโยงหากัน ตรงนี้ผมไม่ได้แก้ตัวแทนใคร แต่ว่าบางครั้งที่ท่านเสนอมา ชี้แจงมาก็จริง บุคลากรของเรานี้ 
บางครั้งบางโอกาสก็ไม่ทันกับการพัฒนา หรือการที่จะประสานงานภายใน เพื่อน าไปสู่การประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับรู้ ผมเองก็เสียดายนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่มาชม ท่านเลขานุการฯ ที่มาชม ทุกคนชื่นชม 

แล้วก็ สท. บางคนก็ไลฟ์สดจนแบตเตอรี่หมด ก็ได้รับการต่อว่า ว่าอะไรกันแบตหมดได้อย่างไร ก าลังมันส์อยู่เชียว 
ทั้ง 2 คืนผมอยู่จนจบสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มกว่า และเป็นก าลังใจให้เด็ก ผมต้องขอขอบคุณจริง ๆ กับสมาชิกสภาฯ 

ที่ได้ชี้แนะ และถ้าครั้งหน้าเรายังเป็นแบบนี้อยู่ ท่านเสนอในสภาฯ เลย ท่านต าหนิในสภาฯ เลย แต่ครั้งนี้ผม

ขอขอบคุณท่าน และในฐานะที่ผมอยู่ใน cluster บริหาร ที่ต้องดูแลกองยุทธศาสตร์ ดูแลงานประชาสัมพันธ์ด้วย 
ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องประสานเชื่อมโยง และน าไปสู่หูตาของประชาชน เราไม่ต้องการที่จะให้

ประชาชนต้องวิ่งมาหาข้อมูลเหมือนกับที่ท่านว่า ต้องเขียนค าร้องเหรอ ใหป้ระชาชนได้รับรู้ ให้เทศบาลส่งให้

ประชาชน อันนี้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ท่านประธานครับ เราต้องขอขอบคุณในค าชี้แนะ และเราขอให้ค ามั่นว่า 

เราจะปรับปรุงตัวเองตามที่ท่านแนะน าในสภาแหง่นี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน           

ในที่ประชุม) ขอบคุณครับ ทางฝ่ายบริหารก็ได้ยอมรับว่า มีปัญหาจริงและจะขอโอกาสในการที่จะ

แก้ปัญหาในเร็ววัน ถ้ามีอีกคราวหน้าก็สามารถที่จะต าหนิ ว่ากล่าว ตักเตือนได้นะครับ คุณกรณฐพรครองภพฯ 
มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ  เชิญ นายสมหมาย             

พงษ์ไพบูลย์ 

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานที่

เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล
นครล าปาง ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ เพิ่งมีเหตุการณ์อย่างวันนี้นะครับ ที่ทางสมาชิกสภาฯ 
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กล้าอภิปรายถึงเรื่องการด าเนินงาน การท างานของเทศบาลของเรา ปกติจะเกรงใจกัน แต่ ณ วันนี ้         

มีเหตุการณ์แบบนี้ ตอนแรกผมก็ใจไม่ดี ว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวกันหรือเปล่า แต่ทางฝ่ายบริหารสามารถ
ชี้แจงและยอมรับความผิดพลาดตรงนี้แล้วจะแก้ไข ผมดีใจมากครับ ดีใจจริง ๆ เพราะท่านสมาชิกสภาฯ     

ติ เพื่อก่อเพื่อให้ปรับปรุง ผมเลยอยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธาน  ป้ายประชาสัมพันธ์           

หลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด กลายเป็นว่าวไปแล้วนะครับตอนนี้ ลมพัดมาทีก็ปลิวว่อน ผมอยากให้    
ทางฝ่ายบริหารไปเปลี่ยนให้หน่อย และเอาเนื้อหาสาระมาติดนะครับ เพราะว่าถนนเส้นนั้น จากถนนบ้าน

เชียงรายจะข้ามไปทางซ้ายมอืสะพานพัฒนาประชาชนเห็นบ่อยมาก เราน่าจะเอาเนือ้หาสาระที่เป็นประโยชน ์      

ไม่ใช่เอาป้าย  Night Run ตั้งแต่สมัยก่อน สมัยที่ผ่านมาแล้วมาติด พอลมพัดอะไรก็ปลิวว่อนไปเป็นว่าว     
มันไม่เหมาะสมกับเทศบาลนครล าปางของเรา ที่ทางชาวบ้านเขาชื่นชมยินดีว่า 1 ปีที่ผ่านมาเทศบาลนครล าปาง

ของเรา มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง ผมขอฝากตรงนีใ้ห้ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ประธาน          

ในที่ประชุม) มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ก็ขอให้ฝ่ายบริหารได้จดบันทึกที่ทางคุณสมหมายฯ 
ได้พูดถึงเรื่องป้าย เมื่อไม่มีนะครับ ก็ถือว่าในวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ก็ได้อภิปรายจบแล้ว วันนี้ก็ได้ใช้เวลา     

ในการประชุมพอสมควรแล้ว เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมและไม่มีสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว    

ผมจึงขอปิดการประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมครับ 

      เลิกประชุมเวลา  14.30 น. 

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

     (นายวรดล  หวานแหลม) 

    เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

(ลงช่ือ) .................................................................... 
(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครล าปาง       

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ในการประชุมสภา
เทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565   

 

 

 


