
  สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองล าพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 
วันจันทร์ที่  29  พฤษภาคม  2560  เวลา  10.00 น. 

   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองล าพูน 

รายช่ือผู้มาประชุม 

1.  นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน   
2. นายสุรินทร์  มุขแก้ว   เลขานุการสภาเทศบาลเมืองล าพูน 
3. นายอาคม  วัฒนากูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน  
4. นายไพศาล  สงวนวงศ์      ” 
5. นางสาวบุญทวี ถาน้อย     ”  
6. นายพรชัย  ธารเที่ยงธรรม          ” 
7. นางทรงศรี  ถาวรวรานนท์    ”     
8. นางสาวศจี  บุณยเกียรติ    ”     
9. นายส าราญ   นวชัย     ” 
10. ด.ต.ดิเรก  พรินทรากูล    ” 
11. นายมานิตย์  อุตศรี     ” 
12. นายนิทัศน์  อินทเจริญศานต์    ” 
13. นายวงค์ศักดิ ์ อินทรแสง     ” 
14. นายสวัสดี  ทาใจ      ” 
15. นายณรงค ์  วงค์วาร     ” 
16. นายธีระศักดิ์ เลาห์รอดพันธ์      ”  
17. นายพงษ์พันธ์         วรรณวงศ์    ” 
18. นายไชยา  เสนาวนา    ” 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประภัสร์     ภู่เจริญ         นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
2. นายสิริวุฒิ    ค าธิตา    รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
3. นายอานนท ์  ยาวิค า   รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
4. นางสาวสุทธินี          สุริยกุล  ณ  อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
5. นายพุธิพล  ปันทะธง  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
6. นางนงลักษณ์  สุทธิแสน        เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน     
7. นางทิพย์วรรณ ความสุข   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองล าพูน                                                              
8. รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองล าพูน  
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เริ่มประชุมเวลา   10.00    น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เห็นชอบร่าง 
    ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
   (พ.ศ. 2560 – 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง 
   และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ    โดยก าหนดไว้ 
   ในแผนปฏิบัติราชการ  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  
  เทศบาลเมืองล าพูนในฐานะที่เป็น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ 
  การคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการป้องกัน 
  การทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2559 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน  
    ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –  
  พ.ศ. 2564) และแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ 
   ประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   โดยได้ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงแผนปฏิบัติการฯ  ทั้งสองเล่มดังกล่าว  
  ลงในเว็บไซด์ของเทศบาลเมืองล าพูน  www.lamphuncity.go.th แล้ว   
  ทั้งนี้ เทศบาลเมืองล าพูน  จะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกัน  
   ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของเทศบาลเมืองล าพูน   
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2560  
   หากมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูนท่านใดประสงค์ จะให้มีโครงการ   
  หรือกิจกรรมใดบรรจุอยู่ในแผน สามารถแจ้งได้ที่กองวิชาการและแผนงาน     

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
      ประจ าปี 2560 

- มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2560 มีจ านวนทั้งหมด 33 หน้า 
      

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน 

- ที่ประชุมมีมติให้ คุณส าราญ  นวชัย ได้รับเลือกเป็นประธานสภา 
เทศบาลเมืองล าพูน   

ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2560 เพื่อโอนเพิ่มรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       (ส านักปลัด) 

- ที่ประชุมมีมติให้การอนุมัติ เห็นชอบอนุมัติ โอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือโอนเพ่ิมรายจ่ายหมวดค่า
ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   
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ระเบียบวาระท่ี 5   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2560 เพื่อโอนเพิ่มค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) 

- ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ เห็ น ช อบ อนุ มั ติ โอน เงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือโอนเพ่ิมค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง    

ระเบียบวาระท่ี 6   ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย 
      เป็นรายการใหม่ 

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่    

ระเบียบวาระท่ี 7   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ 
      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- ที่ประชุมมีมติการอนุมัติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560    
  

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
       เมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  

- ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 9   เรื่องอ่ืนๆ 

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  ขอเสนอเรื่ อ งของโครงการป รับป รุ งศาลากลางเดิ ม เป็ นศูน ย์ 
นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน  วัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือแจ้งงบประมาณว่าเพ่ือประโยชน์ที่เราจะเสนอ 
  ต่อจังหวัดชัดเจน ซึ่งเอกสารต่างๆ นั้นก็คงจะให้ทีหลังนะครับเพราะว่า 
  ที แรกกะว่ าจะเอาไว้ ก่ อน แต่ เอาเข้ ามาในส่ วนของสภาดี กว่ า 
  ทางเทศบาลเองจะน าเสนอให้กับทางจังหวัดนะครับว่าที่จังหวัดคิดยังไง 
  อนาคตนะ ศาลากลางจังหวัดที่ทางเทศบาลท าหนังสือขอในการดูแล 
  รักษานะครับ ในส่วนของเทศบาลเมืองล าพูนเราได้ท าโครงการเสนอไป 
  นะครับซึ่งทาง อบจ.นั้นไม่ได้มีการท าความคิดเห็นนะครับ และก็ทาง 
  ส่วนของ อบจ.นั้นก็ 01.27.46 นะครับส าหรับในส่วนของทางเทศบาล
 เองนั้นจะได้ร่วมกับทางสถาบันการศึกษานะครับสถาบันราชภัฏและ
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีการน าเสนอโครงการปรับปรุง
 ศาลากลางเดิมเป็นศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัยก็เข้าใจนะครับ 
  ท่านสมาชิกแต่ละชุมชนนะครับว่าเทศบาลไม่ได้เอามาเป็นของเทศบาล  
  เทศบาลไม่ย้าย  เทศบาลอยู่อย่างนี้นะครับ เทศบาลจะด าเนินการ 
  เป็นศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัยของคนหละปูนทั้งหมดนะครับ  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ออกมาในส่วนของการด าเนินการนะครับ 
  ที่ เราได้  นะครับเป้าหมายชัดเจนปรับปรุงศาลากลางเดิมให้ เป็น 
  ศูนย์วัฒนธรรมหริภุญชัยร่วมสมัยเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถดึงดูด 
  ความสนใจของนักท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูนแล้วก็เป็นศูนย์อ านวยการ 
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นายประภัสร์  ภู่เจริญ  ความสะดวกบริการด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาศิลปวัฒนธรรมนะครับ  
นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน  แล้วก็ในประเด็นเสนอเพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดนิทรรศการและการแสดงเพ่ือส่งเสริมเชิดชูเอกลักษณ์ 
  ทางวัฒนธรรมนะครับเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ ยว 
  นะครับในส่วนนี้ ขอบเขตงานนะครับอาคารเดิมก็ปรับปรุงตามวิถี
 อนุรักษ์สถาปัตยกรรม จัดแบ่งใช้ประโยชน์ภายในสถานอาคาร
 ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยปรับปรุงตกแต่งระบบภายใน และงานระบบ 
  ภายนอกอาคารบูรณะรั้วรอบศาลากลางเดิม ปรับปรุงถนนทางเดิน 
  สนามหญ้านะครับ ภูมิทัศน์ ไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารพัฒนาชุมชน    
  ปรับปรุงด้านโครงสร้างและอาคารรวมทั้งตกแต่งภายในและภายนอก  
  เพ่ือจัดท าเป็นหอประวัติจากเมืองล าพูน อาคารศาลาประชาคม  
  ศาลาบันทึกความทรงจ าศิลปินหริภุญชัยให้ เป็นโรงแสดงผลงาน
 ของศิลปินแขนงต่างๆของเมืองล าพูน งบประมาณในส่วนนี้นะครับก็เรา 
  ก็ประมาณคร่าวๆ ในส่วนแต่ละปีนั้นที่เราต้องใช้จ่ายประมาณล้านสิบนะครับ
 แล้วก็สนับสนุนในส่วนของงบประมาณจังหวัดในการปรับปรุงนะครับ  
  ศูนย์วัฒนธรรมหริภุญชัยพร้อมครุภัณฑ์ที่จ าเป็นอีกล้านนะครับ ซึ่งเรามี 
  ผลการด าเนินการ ผลที่คาดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลด้านเศรษฐกิจ  
  เศรษฐกิจชุมชนโดยรวมมีรายได้ซึ่งมาจากการท่องเที่ยว เกิดจากการ 
  จ้างงานอย่างต่อเนื่องสินค้าที่จ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว ใช้เป็นสถานที ่
  จัดแสดงสินค้าจัดประชุม จัดงานส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
  กิจกรรมประเพณีชุมชน เช่น งานสงกรานต์ งานลอยกระทง ซึ่งจะท าให้ 
  นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรู้จักจังหวัดล าพูนเพ่ิมมากขึ้น
 แล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง 
  มาจังหวัดล าพูนเพ่ิมมากขึ้น ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ 
  กระตุ้นเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  จังหวัดล าพูนและของเทศบาลเมืองล าพูนครับ ก็เกิดการรวมกลุ่มของ 
  ประชาชนเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความร่วมมือ  
  ระหว่างหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐวิสาหกิจ  
  ภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดล าพูนนะครับ ทั้ งทางด้าน 
  สิ่งแวดล้อมนะครับใช้เป็นสนามที่หาความรู้  พักผ่อนหย่อนใจและ 
  ประโยชน์ทางด้านนันทนาการ สภาพภูมิทัศน์โดยอยู่ใจกลางเมืองล าพูน 
  มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ร่มรื่นเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน 
  และสามารถพัฒนาพ้ืนที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
  การจัดองค์กรและการบริหารนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่ีน้องประชาชน 
  ที่เป็นตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาโครงการผู้จัดการโครงการนะครับ 
  ในส่วนของการบริการประชาชนทุกอย่างนะครับ แล้วก็การจัดองค์กร 
  และการบริหารนั้นเข้ามาบริหารโครงการที่ ด าเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
  รายละเอียดนะครับก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับผังศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัย 
  หริภุญชัย นะครับที่ เราได้มีความร่วมมือการศึกษายุทธศาสตร์ 
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 นายประภัสร์  ภู่เจริญ  แล้วก็ที่จะสร้างนะครับเป็นจุดศูนย์กลางแลนมาร์คของเมืองล าพูน 
 นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน ในอนาคตนะครับในเขตเทศบาลที่เราจะต้องร่วมกันรักษาแล้วก็ดูแล 
 รักษาทั้งหมด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่ีน้องประชาชนชาวล าพูนร่วมกัน 
  โดยเทศบาลเราก็จะต้องยินดีออกค่าใช้จ่ายในครั้งนี้นะครับ แล้วก็งบดุล 
 ทางการเงิน ฉะนั้นเราก็จะต้องด าเนินการตามกรอบเพราะเป็นพ้ืนที่ 
  ของกระทรวงมหาดไทยที่ด าเนินการครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นยังไง 
 ครับ และสมาชิกสภามีความข้องใจก็เอาไปสอบถามได้นะครับ 

นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์  จะมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญคุณอาคมครับ 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน  

นายอาคม  วัฒนากูล กราบเรียนท่านประธานสภาคือก็อย่างนี้ท่านนายก  มีโครงการที่ชัดเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน เกี่ยวกับศาลากลางของเรานะครับ แต่ผมค่อนข้างที่จะสับสนครับท่านนายก
 คือ บางกระแสนะครับไม่ว่าหอการค้าหรือว่า อบจ. นะครับ ละก็สถานที่  
  ตรงส่วนนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ทาง อบจ.กับทางหอการค้า 
  เขาจะมีงบประมาณชัดเจนเหมือนเราหรือเปล่านะครับ ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดี 
  นะครับที่ศาลากลางในส่วนนี้ควรจะเป็นของเทศบาลเมืองล าพูน  
  เราก็ไม่เป็นปัญหามันจะง่ายเกี่ยวกับระบบการจัดการที่จะระบุพ้ืนที่   
  ของเทศบาลเมืองล าพูนของเรานะครับก็ผมอยากจะทราบ อยากจะสอบถาม 
  ท่านนายกว่าถ้าเกิดมีการท าประชาพิจารณ์ระดับจังหวัด และก็ทุก 
  สถานที่อยากจะเข้ามาบริหารศาลากลาง ในจุดนี้ในข้อกฎหมายของเรา  
  เราจะมีอ านาจมีสิทธิในการบริหารของศาลากลางของเรามากน้อยแค่ไหน 
  ในส่วนสภาของเรา ส่งเสริมท่านนายกครับผม เห็นด้วยครับที่จะต้อง 
  เป็นพ้ืนที่ของเราในการจัดการและการบริหาร เพราะอย่างน้อย 
  ประธานสภาประธานชุมชนที่อยู่ตรงจุดนี้ของเราซึ่งเป็นพ้ืนที่ของเรา
 เราจะต้องบริหาร แต่ก็ได้กระแสข่าวมาอีกกระแสหนึ่งมาว่าอยากจะ 
  เป็นของคนล าพูน ส่วนราชการส่วนอื่นก็อยากจะมาบริหารด้วย ห้องนี้ก็ 
  จะเป็นของตรงตึกนั้นห้องนี้ก็จะเป็นของตึกนี้ผมดูแล้วมันวุ่นวายครับ  
  ผมอยากจะถามท่านนายกว่าท่านนายกจะมีการแก้ไขและคิดยังไง 
  กับทุกๆ คนที่จะเข้ามาจ้องในการบริหารศาลากลางครับ ให้ชัดเจน 
  ต่อสภาครับนายก   

นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์  เชิญท่านนายกครับ   
รองประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน  

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับ  
นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน  ใน ส่ วน ขอ งป ระ เด็ น นี้ ที่ ป ระชุ ม ก็ ได้ มี ก ารคิ ด คุ ย กั น น ะครั บ 
  ปัจจุบันนั้นที่ศาลากลางนั้นเป็นของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมธนารักษ ์
  ให้กระทรวงมหาดไทยใช้นะครับถือว่าเป็นของกระทรวงมหาดไทย 
  ฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยเองนั้นก็จะต้องเป็นผู้ด าเนินการเรื่องจะให้ผู้ใด 
  ในการเข้าไปใช้ ในส่วนของหอการค้าเองนั้น หอการค้าอยากจะไปท า 
  ออฟฟิศในส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็ในส่วนของในส่วนของอ่ืนๆ นั้น 
  ผมคิดว่าในส่วนของภาพรวมทั้งหมดจะต้องยังมีส่วนราชการอยู่ในนี้อยู่ 
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 นายประภัสร์  ภู่เจริญ นะครับผมเองนั้นก็น าเสนอว่าข้อมูลให้กับจังหวัดไว้ว่าคณะกรรมการ 
 นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน ในส่วนของศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย ท่านจะต้องตีภาพรวม 
  จะต้องไปดูจังหวัดอ่ืน เขาด าเนินการบริหารยังไงในส่วนของต้นแบบ 
  ที่ศาลากลางอย่างเช่นจังหวัดน่านนะครับ  ใน ก ารด า เนิ น ก า รยั ง ไง 
   ผมคิดว่าในส่วนนี้เองนั้น ทางเทศบาลเราเองก็จะต้องน าเสนอนะครับ 
  ข้อมูลทุกอย่างและให้มากที่สุดนะครับ ผมเองนั้นนะครับก็ยังคิดว่านี่คือ 
  ของในเขตเทศบาลแล้วก็เป้าหมายที่สุดก็คือเทศบาลยินดีในการจ่าย 
  งบประมาณในการดูแลรักษาชัดเจนงบประมาณชัดเจนเพราะว่าถือว่า
 เป็นพ้ืนที่ในส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นจะแบ่งพ้ืนที่
 ในส่วนไหนก็สุดแล้วแต่เพราะว่าส่วนราชการส่วนใหญ่นั้นจะย้ายออกไป 
  อยู่ที่ศาลากลางใหม่เกือบทั้งหมดแต่จะมีบางส่วนอยู่นะครับเพราะถือว่า 
  กระทรวงมหาดไทยยังหวงแหนไว้ส่วนครับที่ปรึกษากันทั้งหมด ผมคิดว่า 
  ในวันพรุ่งนี้เองผมจะน าเสนอกับในส่วนของจังหวัดนะครับเราได้ส่ง 
  แผนผังให้ เรียบร้อยเพราะถือว่าความได้เปรียบในการด าเนินการ 
  เราร่วมกับทางสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ หลักประเด็นก็คือ 
  ไม่ได้เป็นของเทศบาล เทศบาลดูแลแต่เป็นภาพรวมของคณะกรรมการ 
  ในการบริหารร่วมกันที่จะวางเป้าหมายในแง่เศรษฐกิจและสังคมของ 
  ในเมือง เทศบาลเมืองล าพูนครับผม 

นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์  จะมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญคุณส าราญครับ 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน  

นายส าราญ นวชัย กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผม นายส าราญ นวชัย สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน  สภาเทศบาลเขต 2 นะครับ  ในญัตตินี้ที่ท่านนายกเอาเข้ามาแล้วก็ 
  ผมเห็นด้วยนะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อย่างน้อยในฝ่ายบริหาร 
  น าญัตตินี้ เข้าสภาให้สภาได้รับทราบรองรับนะครับเพราะว่าตอนนี้ 
  มีกระแสเรื่องนี้ค่อนข้างจะแรงนะครับ  ส่วนราชการหลายๆ หน่วยงาน 
  ก็อยากจะเข้ามากันแต่เรามองตรงนี้เป็นพ้ืนที่ในส่วนของเทศบาลเมืองล าพูน  
  ซ่ึงมันอยู่ในพ้ืนที่เรารับผิดชอบนะครับ คือผมอยากจะให้ท่านนายก 
  ช่วยเสริมในเรื่องชื่อโครงการวัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย ผมเห็นด้วยนะครับ 
  แต่ทีนี้คือมันต้องท าอย่างไรจะให้ภาพที่ออกมาเป็นศาลากลางจังหวัด 
  เป็นศาลากลางของคนล าพูนนะครับ ก็ไม่รู้ว่าท่านนายจะตกหรือเปล่า ครับ  
  พอดีเคยคุยกับกระผมบอกว่าจุดนี้มันจะต้องเป็นจุดของคนล าพูน 
  ทั้งหมดนะครับถ้าตอนนี้ เท่าที่ผมเห็นตอนนี้มันจะเหมือนเป็นของ 
  เทศบาลนะครับอย่างน้อยๆ ท่านเคยบอกผมว่าล าพูนมีหลายๆ อย่าง
 ไม่ว่ามีผ้าฝ้ายนะครับที่เป็นของป่าซางก็อาจจะต้องเอาเข้ามานะครับ 
  ในหลักการนะครับ เรามองว่าล าพูนมีอะไรที่เป็นของท้องถิ่นเราก็เอา 
  เข้ามาลงในจุดนี้เพราะว่าตอนนี้คือเมืองของเราพันสามร้อยปีนะครับ 
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 นายส าราญ  นวชัย คือเราก็คงขายศิลปวัฒนธรรมนะครับ ตอนนี้ผมว่าในส่วนของเทศบาล 
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน ก็มีความเจริญขึ้นพอสมควรเราดูง่ายๆ สมัยก่อนไม่มีโรงแรมนะครับ 
  ตอนนี้ก็โรงแรมมากเยอะขึ้นนะครับ ถ้าสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนายก 
  ได้ท าในหลายๆ อย่างนะครับ พัฒนาในเขตเทศบาลมันก็จะสอดรับ 
  เพราะอย่างน้อยๆ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเมืองเรา เราก็แนะน าให้ 
  นักท่องเที่ยวเข้ามาพักในล าพูนมีโรงแรม มีโฮมสเตย์ซึ่งโฮมสเตย์ นี้ก็ยัง 
  ไม่ได้ลงทุนอะไรมากประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งมีบ้านเก่าๆ นะครับ 
  ก็สามารถท าได้นะครับ ผมจึงอยากจะเห็นภาพในเรื่องของอ าเภอ 
  แต่ละอ าเภอเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้นะครับ มันจะได้เห็นเป็นภาพ 
  ที่ชัดเจน ก าหนดชัดเจนเพราะว่าท่านนายกท าอย่างนี้ ผมก็เลยอยากจะ 
  ให้ท าแผ่นพับนะครับ ชี้แจงนะครับก็ฝากท่านประธานอีกคนที่ท่านก็อยู่
 ในนี้ก็ท าความเข้าใจว่าแนวทางของเทศบาลล าพูนตอนนี้คิดว่าจะขอ
 เข้าไปบริหารที่ศาลากลางจังหวัดจะบริหารในนามของจังหวัดล าพูน 
  ไม่ใช่ว่าเทศบาลเข้าไป มีข่าวว่าเทศบาลจะย้ายที่ท างานไปแล้วไปอยู่ในนั้น  
  ผมก็ออกข่าวว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่ เท่าที่คุยกับฝ่ายบริหารฝ่ายนายกคือ 
  เราจะให้มันเป็นของคนล าพูน ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
  หลายๆ อย่างให้ลงในจุดนี้เพราะว่าเรามีพระธาตุเจ้าหริภุญชัยนี้อยู่แล้ว 
  นะครับแล้วก็มีเจ้าแม่จามเทวี เจ้าพ่อกู่ช้าง อันนี้คือเป็นที่ที่นักท่องเที่ยว 
  จะต้องเข้ามานะครับ โดยเฉพาะผมอยากจะให้ท าแผ่นพับ ตอนนี้มี 
  กิจกรรมและก็จะมีภาคเอกชนที่ เปิดตัวออกมาแล้วก็มีทาง อบจ.  
  คือมัน เป็น เรื่องของนักธุรกิจหลายๆ  คนที่ เริ่มจะคุยกันนะครับ  
  ถ้าศาลากลางจังหวัดย้ายออกไปผลกระทบที่ เกิดขึ้นในเศรษฐกิจ 
  ของในตัวเมืองจะกระทบมากน้อยแค่ไหนก็มีการซักถาม มีการตั้งประเด็น
 ว่าศาลากลางอีกหน่อยมันจะเป็นความรับผิดชอบของใคร ถ้าเราท าอย่างนี้
 ก่อนเปิดก่อนชี้แจงท าความเข้าใจกับชาวบ้านว่าใครต้องการจะเสริม 
  ใครจะมีความเห็นอะไรเราก็เปิด Open ให้หมดนะครับให้ๆ ทุกคนเข้ามา 
  มีส่วนร่วมอย่างน้อยๆ ถ้านักท่องเที่ยวจะเข้ามาล าพูนเข้ามาในจุดนี้ 
  อยากจะไปไหนนะครับ แกะสลักแม่ทาก็อาจจะเชิญเขามาในจุดนี้ 
  เข้ามาเป็นตัวอย่างละก็ถ้าสนใจอยากจะไปดูมากๆ ก็เข้าไปตามหมู่บ้าน 
  คือมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดไปในตัว ทางทุ่งหัวช้าง บ้านโฮ่ง  
  มีอะไร ผมอยากจะให้ดึงมาละก็อาจจะขอท่านนายกว่าตอนนี้มีองค์กร- 
  ปกครองท้องถิ่น มีสันนิบาตแล้วก็อาจจะขอท่านนายกตั้งคณะท างาน 
   ให้ชี้แจงท าความเข้าใจกับส่วนราชการอ่ืนกับภาคเอกชนเพ่ืออย่างน้อย 
  จะได้เป็นทิศทางเดียวกัน ถ้าเราท าแบบนี้ก็อย่างน้อยงบประมาณที่เป็น 
  ของผู้ว่า น่าจะช่วยสนับสนุนเราได้ อย่างน้อยถ้ามองเม็ดเงินค่าใช้จ่าย 
  แต่ละปีผมว่าเป็นล้านนะครับ อย่างน้อยเรื่องค่ากระแสไฟที่จะเกิดขึ้น 
  และต าแหน่งของพนักงานดูแลเป็นอัตราจ้างอยู่ ในความรับผิดชอบ 
  ถ้ามาอย่างนี้มันก็เป็นอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และมันอาจจะ 
 



8 

 

 นายส าราญ  นวชัย ต้องไปกระทบกับงบลงทุนของเทศบาลล าพูนทางหมด แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้  
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน เป็นภาพรวมของเทศบาลนะครับ เพียงแต่ว่าอยากจะให้ท าเป็นระบบ 
  มีความชัดเจนประสานงานแต่ละอ าเภอว่าต้องการเข้ามามีส่วนร่วม 
  มีการแสดงของล าพูนเรา ดังเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายก็น่าจะให้มามีส่วนร่วม 
   ในสิ่งนี้นะครับ ผมฝากเท่านี้ละครับ  

นายอัศวิน  แสนสมบูรณ์  ครับเชิญท่านนายกครับ 

รองประธานสภาเทศบาลเมืองล าพูน  

นายประภัสร์  ภู่เจริญ ครับเรียนประธานสภา ท่านสมาชิก ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่า 
นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน  ในความคิดของผมเองนั้นเราจะต้องเปิดกระจกใหญ่เหมือนกับจุดนี้ 
  ใน เขตเทศบาลเป็ นจุดศูนย์ กลางของการลงทุนนะครับแล้ วก็ 
  อย่างอีกมุมหนึ่งในส่วนของแต่ละส่วนซึ่งเหมือนกับกระทรวงพาณิชย์นะครับ 
  ได้วางเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าตอนนี้ เริ่มมีอุโมงค์ เวียงยองแล้วก็ทากาศ
 แต่เทศบาลเมืองล าพูนนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ
 ในส่วนของศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัย ผมคิดว่าทางท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 
  ได้กล่าวนะครับเพราะว่าจุดนี้  ถ้าในอนาคตเราท าได้ละก็งบดูแล
 ความสงบแล้วก็ทุกกลุ่มก็สามารถส่งเสริมเรื่องของสถิติแล้วก็ส าคัญที่สุด 
  นะครับ ถ้าคิดว่าเราดูงานต่างๆ นั้น เราจะพูดถึงส่วนมากในส่วนต่างๆ 
  นั้นนะ เพราะว่าเราเขตอนุรักษ์และก็ผมว่าถ้าท าได้นี้อนาคตเรื่องเศรษฐกิจ 
  เพราะว่าถนนศาลากลางจังหวัดนี้ สื่อความหมายเพราะว่าธนาคารก็อยู่  
  อะไรก็อยู่ทั้งหมด ยกตัวอย่างศาลากลางของล าปางย้ายไปสิบกว่าปีแล้ว 
  นะครับทุกคนก็เห็นนะครับว่าในการขยับของเมืองนะครับอย่างของ 
  ล าปางชัดเจนนะครับ และก็ตัวอย่างของเชียงใหม่นะครับที่ เป็น 
  ศูนย์วัฒนธรรมนะครับของศาลากลางเก่านะครับก็คิดว่าในส่วนของตรงนี้  
  เพราะผมคิดว่าก็เป็นช่วงที่เราได้เปรียบเพราะมีแผนขึ้นปกสถานที่ยังไง 
  ก็จะน าเสนอให้กับทางจังหวัดชัดเจนนะครับ ในส่วนของสมาชิกและก็ 
  แต่ถ้าเป็นปากเป็นเสียงละก็ทางท่านที่ประชุมทุกท่านนะครับก็ถือว่า 
  นี่คือสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่พวกเราเกิดนะครับ นายกคิดละก็คงจะร่วมกัน 
  และก็สร้างเศรษฐกิจแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของคนหละปูนที่ร่วมกัน 
  ในการพัฒนาในอนาคตที่เป็นเมืองเก่าหนึ่งในสิบเมืองนะครับ โดยน่าจะ  
  อีกเป็นเดือนก็คงเห็นชัดเจนนะครับว่าในส่วนของการพัฒนาและจะสิ้น 
  ปีนี้นะครับที่ท่านสมาชิกหลายอย่างหลายฝ่ายที่ให้ค าแนะน าเราก็จะ 
  ด าเนินการให้เห็นภาพว่าในปี 60 นั้นการเปลี่ยนแปลงของเทศบาล 
  เมืองล าพูนนั้นจะไปกันนะครับละก็ในการจะประสานกับวัดพระธาตุ
 นะครับผม   

ปิดประชุม     เวลา 12.20 น. 
 

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


