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รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 2 ครังที 1 ประจําปี 2551
วันที 26 พฤษภาคม 2551
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
----------------------------รายนามผู้มาประชุ ม
1. นายประสิ ทธิ
2. นางดวงนภา
3. นายจาตุรงค์
4. นายกิตติ
5. นายกําพล
6. นายจรู ญ
7. พ.ต.ท.ดีชยั
8. นายบุญช่วย
9. นายทวี
10. นายบุญชู
11. นางปรานอม
12. นายปุณณสิ น
13. นายพณิ ชชา
14. นายพิศลย์
15. นายยุทธศักดิ
16. นางละมัย
17. นางวราภรณ์
18. จ.ส.อ.สมบูรณ์
19. นายสมบูรณ์
20. นางสุ ดารัตน์
21. นายสุ ทศั น์
22. นางสาวอมลยา
23. นายอําพล

หรรษ์หิรัญ
ก้อนทอง
พรหมศร
จิวะสันติการ
ใจยา
เติงจันต๊ะ
พาณิ ชย์
ตรี ยกูล
ทองใบ
เหลี6ยมแฉ่ง
พิริยะกิจ
มณี นนั ทน์
สมฤทธิ
ตันศิริเจริ ญกุล
ศรี ทองสุ ข
บุญยง
วนชยางค์กลู
บรรจงจิตต์
คุรุภากรณ์
บุญมี
พุทธวงค์
เจนตวนิชย์
คําศรี วรรณ

1. นางอวยพร

พรรัตนพิทกั ษ์

รายนามผู้ไม่ มาประชุ ม

รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
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1. นายนิมิตร
2. นายกิตติภูมิ
3. นายสุ รพล
4. นายมนัส
5. นายกิตติพงษ์
6. พลตรี ปัญญา
7. นายประเสริ ฐ
8.นายนรเศรษฐ์
9.นางสาวดวงเดือน
10.นายเฉลิม
11.นางสาวนงเย็น
12. นางจันทร์ สม
13.นายจําเนียร
14.นางรัศมีไข่มุก
15.นางสิ ริพร
16.นายสันติ
17.นายอรรณพ
18.นางเอมอร
19.นางสุ ภตั รา
20.นางสาวอุษา
21.นางทองสุ ข
22.นายบรรยง
23.นางสาวพัฒนี
24.นายมนัส
25.นางบุปผา
26.นายสุ รพงษ์
27.นางจารุ วรรณ

จิวะสันติการ
นามวงค์
ตันสุ วรรณ
วงษ์ชาญศรี
จิรเมธาธร
เทพวัลย์
บุพพัณหสมัย
จิวะสันติการ
ไชยชนะ
แก้วกระจ่าง
เหลืองหิ รัญรัตน์
เสี ยงดี
ทองกระสัน
พร้อมเพรี ยง
สุ ขมาก
ไกรล้อมบุญ
สิ ทธิ วงค์
ณ ลําปาง
ลี?ละวงค์
สมคิด
ชูเชิด
เอื?อนจิตร์
เมืองใจมา
ใหม่คาํ
วงค์วงั
พุทธรักษ์
ธนาวณิ ช

เริ6 มประชุมเวลา 14.30 น.

นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ
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กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี? เป็ นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 ครั?งที6 1 ประจําปี 2551 สมาชิกฯ ได้มาประชุ มครบองค์ประชุมแล้ว
และได้เวลาตามที6นดั หมาย กระผมขอเรี ยนเชิ ญ นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ได้ข? ึนทําหน้าที6เป็ นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2
ครั?งที6 1 ประจําปี 2551 ตามระเบียบวาระการประชุมในครั?งนี? ขอกราบเรี ยนเชิ ญครับ
ระเบียบวาระที 1 เรืองทีป ระธานจะแจ้ งให้ ทปี ระชุ มทราบ
1.1 เรือง ประกาศเรียกประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ
สมัยที 2 ครังที 1 ประจําปี 2551
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดีครับ วันนี?เป็ นการประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 ครั?งที6 1 ประจําปี 2551 ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาลฯ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที6ท่านประธาน
ในที6ประชุมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที6 1 ของการประชุมสภาฯ ในวันนี? กระผมมีประกาศ
ของสภาเทศบาล และหนังสื อของเทศบาลนครลําปาง เพื6อเรี ยนแจ้งให้ที6ประชุมได้ทราบ ดังนี?
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื6 อง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 ครั?งที6 1 ประจําปี 2551
-------------------------ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื6 อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2551
ลงวันที6 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้กาํ หนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2
ประจําปี 2551 มีกาํ หนด 30 วัน เริ6 มตั?งแต่วนั ที6 1 - 30 พฤษภาคม 2551 นั?น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ6มเติม
ถึง (ฉบับที6 12) พ.ศ.2546 จึงประกาศให้เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2
ครั?งที6 1 ประจําปี 2551 ในวันที6 26 พฤษภาคม 2551
ประกาศ ณ วันที6 22 พฤษภาคม พ.ศ.2551
(ลงชื6อ) ประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และหนังสื อเทศบาลนครลําปาง
ที6 ลป 52001/ 2632
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
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26 พฤษภาคม 2551
เรื6 อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เป็ นผูเ้ สนอญัตติ
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามที6สภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที6 2 ครั?งที6 1 ประจําปี 2551 ในวันจันทร์ ที6 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง ซึ6 งนายกเทศมนตรี มีญตั ติที6จะต้องเสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปาง นั?น
นายกเทศมนตรี นครลําปาง ได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ที6รับผิดชอบ สํานัก
และกองที6เกี6ยวกับญัตติเป็ นผูเ้ สนอญัตติแทน ดังรายชื6อต่อไปนี?
1. นายกิตติภูมิ
นามวงศ์
รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
2. นายสุ รพล
ตันสุ วรรณ รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
3. นายมนัส
วงษ์ชาญศรี รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
จึงเรี ยนมาเพื6อทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื6อ) นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
ผมมีขอ้ เรื6 องตามที6เรี ยนแจ้งให้สมาชิกฯและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้รับทราบจากนี?กระผมขอเรี ยนเชิ ญท่าน
ประธานสภาฯ ได้ทาํ หน้าที6 เป็ นประธานในที6ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในครั?งนี?ต่อไปครับ
1.2 เรือง ขอเชิ ญร่ วมประชุ มหารืออย่ างไม่ เป็ นทางการ (สภากาแฟ)
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอต้อนรับท่านสื6 อมวลชนทุกแขนง ท่านประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครลําปาง
ที6ได้ให้เกียรติเข้าร่ วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในวันนี?ดว้ ยความยินดียง6ิ ครับ และเรื6 องที6
ประธานจะแจ้งให้ที6ประชุมทราบ คือ
- เรื6 องที6หนึ6ง ขอเชิ ญร่ วมประชุมหารื ออย่างไม่เป็ นทางการ หรื อ ที6เรี ยกกันว่า สภากาแฟ โดย
จังหวัดร่ วมกับเทศบาลนครลําปางจัดการประชุมปรึ กษาหารื ออย่างไม่เป็ นทางการ ประจําเดือน พฤษภาคม
ในวันพุธที6 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 07.30 – 9.00 น. ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ขอเชิญชวน
ท่านสมาชิกทุกท่านได้มาร่ วมการประชุมสภากาแฟในครั?งนี?ดว้ ย
-เรื6 องที6สอง ด้วยสํานักการช่าง ส่ วนช่างสุ ขาภิบาลได้จดั โครงการปลูกต้นไม้เนื6องในวัน
สิ6 งแวดล้อมโลก ในวันที6 5 มิถุนายน 2551 ตั?งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สถานที6กาํ จัดขยะของเทศบาล
บ้านกล้วยแพะ ตามรายละเอียดที6ได้แจกให้กบั ท่านสมาชิกฯ จึงขอเชิ ญชวนท่านสมาชิกฯ ได้ร่วมใน
โครงการเนื6 องในวันสิ6 งแวดล้อมโลก
และในนามของสภาเทศบาลนครลําปางในวันนี? ก็ขอขอบคุณ ท่านสื6 อมวลชนทุกแขนง
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ท่านกรรมการชุมชน ที6ร่วมสังเกตการณ์การประชุมในวันนี? ซึ6 งผมได้มีนดั หมายกับท่านรองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดลําปาง ท่านชาย พานิชพรพันธุ์ ขณะนี?ท่านติดประชุม อีกสักครู่ คงจะเข้าร่ วมสังเกตการณ์
การประชุมครั?งนี?ดว้ ย
ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 1
ครังที 1 ประจําปี 2551 วันที 28 กุมภาพันธ์ 2551
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระที6 2 เรื6 องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 1 ครั?งที6 1 ประจําปี 2551 วันที6 28 กุมภาพันธ์
2551 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขขอเชิญครับ เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดขอแก้ไขในรายงานการประชุม
ดังกล่าว กระผมจะขอมติในที6ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 1 ครั?งที6 1 ประจําปี 2551 เมื6อวันที6 28 กุมภาพันธ์ 2551 ขอได้โปรด
ยกมือขึ?นครับ มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 1 ครั?งที6 1 ประจําปี 2551 เมื6อวันที6 28 กุมภาพันธ์ 2551
ระเบียบวาระที 3 เรือง ขอเสนอญัตติให้ สภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิ กสภาเทศบาล
นครลําปาง จํานวนสามคน เข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระที6 3 เรื6 อง ขอเสนอญัตติให้
สภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิ ญฝ่ ายบริ หารครับ
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรีฯ ท่านประธานสภาฯที6เคารพ ผมในฐานะ
นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 3 ท่าน เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
หลักการ
ขอให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เข้า
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ6น พ.ศ.2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 8 ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ6นแต่งตั?งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ6น ประกอบด้วย
(1) ผูบ้ ริ หารท้องถิ6น
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6นนั?นทุกคน
กรรมการ
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(3) สมาชิกสภาท้องถิ6นที6สภาท้องถิ6นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(4) ผูท้ รงคุณวุฒิที6ผบู ้ ริ หารท้องถิ6นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(5) ผูแ้ ทนภาคราชการและ/หรื อรัฐวิสาหกิจ ที6ผบู ้ ริ หารท้องถิ6น
คัดเลือกจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน
กรรมการ
(6) ผูแ้ ทนประชาคม ท้องถิ6นที6ประชาคมท้องถิ6นคัดเลือก
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
กรรมการ
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น
กรรมการ
(8) หัวหน้าส่ วนการบริ หารที6มีหน้าที6จดั ทําแผน
กรรมการ
กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกได้
ทั?งนี? กรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปางที6สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางคัดเลือกไว้
จํานวนสามคน ได้หมดวาระในวันที6 3 มีนาคม 2551 ในการนี?จึงต้องดําเนินการคัดเลือกสมาชิสภา
เทศบาลฯ จํานวนสามคน เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบฯ ในข้อ 8 (3)
พิจารณาดําเนินการต่อไป
ดังนั?น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื6อพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระที6 3 เรื6 อง ขอเสนอญัตติ
ให้สภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิ ญท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื6อสมาชิกฯ เป็ นคณะกรรมการ
จํานวนสามคน ขอเชิ ญ คุณบุญช่วยฯ ครับ
นายบุญช่ วย ตรียกุล สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบุญช่วย ตรี ยกุล สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผมขอเสนอชื6อสมาชิกสภาฯ จํานวน 3 ท่าน เป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
ได้แก่ 1. นายกิตติ จิวะสันติการ 2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ 3. นายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอผูร้ ับรองด้วยครับ มีผรู ้ ับรองถูกต้อง
ได้มีสมาชิกฯ เสนอรายชื6อสมาชิกฯ จํานวน 3 ท่าน เป็ นคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
ประกอบด้วย 1. นายกิตติ จิวะสันติการ 2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ 3. นายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื6นอีกหรื อไม่ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื6น เป็ นอันว่าสภาฯ
แห่งนี? เห็นชอบให้ 1. นายกิตติ จิวะสันติการ 2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ 3. นายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข เป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน 3 ท่าน เป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประกอบด้วย
1. นายกิตติ จิวะสันติการ
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2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
3. นายยุทธศักดิ ศรี ทองสุ ข
ระเบียบวาระที 4 ญัตติ เรื อง ขอเสนอญัตติให้ สภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิ กสภา
เทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระที6 4 ญัตติ เรื6 อง ขอเสนอ
ญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เข้าร่ วม
เป็ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิ ญฝ่ ายบริ หารครับ
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรีฯ ท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ ผมในฐานะ
นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื6 อง ขอให้สภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครลําปาง
หลักการ
ขอให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาคัดเลือกสมาชิสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6น
พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ6นแต่งตั?ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ6น ประกอบด้วย
(1) สมาชิสภาท้องถิ6นที6สภาท้องถิ6นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ6นที6ประชาคมท้องถิ6นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแ้ ทนหน่วยงานที6เกี6ยวข้องที6ผบู ้ ริ หารท้องถิ6นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่ วนการบริ หารที6คดั เลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูท้ รงคุณวุฒิที6ผบู ้ ริ หารท้องถิ6นคัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้
ทั?งนี?กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ที6สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ได้คดั เลือกไว้จาํ นวนสามคน ได้หมดวาระลงเมื6อวันที6 17 เมษายน 2551 ในการนี?
จึงต้องดําเนิ นการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เพื6อเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบฯ ในข้อ 28 (1)
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ดังนั?น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื6อพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง ต่อไป
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระที6 4 ญัตติ เรื6 อง ขอเสนอ
ญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เข้าร่ วม
เป็ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญสมาชิกฯ ท่านสมาชิกฯ
เสนอรายชื6อสมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน 3 ท่าน ขอเชิ ญ คุณจรู ญ เติงจันต๊ะ ครับ
นายจรู ญ เติงจันต๊ ะ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนประธานสภาฯ ที6เคารพ และสมาชิกฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจรู ญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 3 ขอเสนอ
รายชื6อสมาชิกฯ เป็ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง จํานวน 3 ท่าน
ดังรายชื6อต่อไปนี? 1. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ 2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 3. นางสุ ดารัตน์ บุญมี
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอผูร้ ับรองด้วยครับ มีผรู ้ ับรองถูกต้อง ได้มี
สมาชิกฯ เสนอรายชื6 อสมาชิกฯ 3 ท่าน เป็ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครลําปาง ประกอบด้วย 1. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ 2. นางสาวอมลยา เจนตวนิ ชย์
3. นางสุ ดารัตน์ บุญมี จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื6นอีกหรื อไม่ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ
เป็ นอย่างอื6น เป็ นอันว่า สภาฯแห่งนี? เห็นชอบให้ 1. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ 2. น.ส.อมลยา เจนตวนิชย์
3. นางสุ ดารัตน์ บุญมี เป็ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน 3 ท่าน เป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประกอบด้วย
1. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
2. นางสาวอมลยา เจนตวนิ ชย์
3. นางสุ ดารัตน์ บุญมี
ระเบียบวาระที 5 ญัตติอนื ๆ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระที6 5 ญัตติอื6น ๆ ขอเชิ ญ
สมาชิกฯ ครับ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอญัตติอื6น ๆ กระผมในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง
จะให้โอกาสต่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้กล่าวแสดงความรู ้สึกของท่านในการทําหน้าที6ของท่าน
ในการเป็ นสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ซึ6 งจะหมดวาระลงในวันที6 14 สิ งหาคม ศกนี? แต่ท?งั นี?ตอ้ งอยูใ่ นระเบียบ
ของการประชุมสภาฯ แต่ไม่ใช่เป็ นการอภิปราย สมาชิกฯ ท่านใดต้องการแสดงความรู ้สึกของท่านในการ
เข้ามาเป็ นสมาชิกสภาเทศบาลในครั?งนี? ขอเชิญครับ ขอเชิญ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ เรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพครับ กระผม
สมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในวันนี?คาดว่าจะเป็ นการประชุมสภาเทศบาลฯ
ครั?งสุ ดท้าย และผมเองได้เป็ นสมาชิกสภาฯ จนถึงวันนี?เกือบจะสามปี แล้ว หน้าที6ของสมาชิกสภาเทศบาล
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มีหน้าที6หลัก คือ การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการทํางานของฝ่ ายบริ หาร ดังนั?น สมาชิกสภาฯ จึงมีหน้าที6
ที6สาํ คัญเป็ นอย่างยิง6 แต่ที6ผา่ นมาเท่าที6ดูสมาชิกสภาฯ เราทําหน้าที6ในสภาฯ มีกนั ไม่มากเท่าไหร่ ผมก็รู้สึก
เสี ยดายที6พวกเราทําหน้าที6จาํ กัดอยูท่ ? งั ที6ปัญหาของท้องถิ6นที6เราน่าจะพูดคุยกันในสภาฯ มีมากมายเสี ยดาย
โอกาสเพราะว่าประชาชนเขาเลือกเราเพื6อทําหน้าที6น? ี การทํางานที6ผา่ นมา สําหรับตัวกระผมเอง แม้วา่ ผม
จะอ่อนด้านทักษะการพูด การสื6 อสาร แต่ผมก็พยายามที6จะชี?ประเด็นในเรื6 องของปั ญหาต่าง ๆ ที6นาํ เข้าที6
ประชุมเพื6อให้เห็นว่าอะไรที6เป็ นปั ญหา อะไรที6ผมควรจะสนับสนุน ซึ6 งผมก็พยายามอย่างดีที6สุดเพื6อให้
สมกับที6ได้รับเลือกเข้ามา ปั ญหาในท้องถิ6นในบ้านเรายังมีอีกมากมาย คิดว่าหน้าที6ของสภาฯยังมีความ
จําเป็ นต่อไป ผมเองทํามาได้สามปี แล้ว ผมคิดว่าถ้าผมได้มีโอกาสเข้ามาในสภาฯ นี?อีกครั?ง ถ้าสิ6 งศักดิสิทธิ
ในสภาฯ มีจริ งก็ขอพรชัยให้ผมมีกาํ ลังใจและได้รับเลือกเข้ามาอีกครั?งหนึ6ง ขอบคุณมากครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะกล่าวความรู ้สึก
ของท่านในการเข้ามาเป็ นสมาชิกสภาเทศบาลฯ อีกหรื อไม่ ถึงแม้วนั นี?จะไม่ใช่เป็ นการประชุมสภาฯ
ครั?งสุ ดท้าย เพราะในเดือนสิ งหาคม ศกนี? ก็เป็ นสมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 โดยวาระการดํารงตําแหน่ง
ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะหมดวาระในวันที6 14 สิ งหาคม 2551 ซึ6 งคิดว่าน่าจะไม่มีการประชุม ฯ
เพราะว่าสมัยประชุมในเดือนสิ งหาคม จะ เป็ นการประชุมในเรื6 องของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2552
โดยมารยาทน่าจะให้สมาชิกฯ ชุดใหม่ที6ได้รับเลือกเข้ามาทําหน้าที6น? ี จะมีสมาชิกฯ ท่านใดกล่าวความรู ้สึก
อีกหรื อไม่ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดกล่าว กระผมจะขอโอกาสนี? แถลงผลงานของสภาเทศบาลนครลําปาง
เริ6 มต้นตั?งแต่ได้รับการเลือกตั?งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ต่อสภาฯ ดังต่อไปนี?
แถลงผลงานของสภาเทศบาลนครลําปาง
สภาเทศบาลนครลําปาง ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวน 24 คน
* ได้รับการเลือกตั?งสมาชิกสภาเทศบาลฯ เมือวันที 15 สิ งหาคม 2547 ประกอบด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เขต 2 และเขต 4 จํานวน 18 คน มีวาระดํารงตําแหน่ง ตั?งแต่วนั ที6 15
สิ งหาคม 2547 ถึง วันที6 14 สิ งหาคม 2551
* ได้รับการเลือกตั?งสมาชิกสภาเทศบาลฯ เมือวันที 4 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 จํานวน 6 คน มีวาระดํารงตําแหน่ง ตั?งแต่วนั ที6 4 ธันวาคม 2547 ถึง
วันที6 14 สิ งหาคม 2551
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน 24 คน ได้ปฏิญาณตนเข้ารับตําแหน่งเมื6อวันที6
วันที6 10 มิถุนายน 2548 และในช่วงการเปิ ดสมัยประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
ประจําปี 2548 ถึง ปั จจุบนั สรุ ปผลการดําเนินงานของกิจการสภาเทศบาลฯ ดังนี?.ประจําปี 2548
1. ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ จํานวน 10 ครั?ง
2. แต่งตั?งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล จํานวน 3 คณะ ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล (ประกาศ ลว. 10 มิ.ย.48)
2.2 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (ประกาศ ลว. 10 มิ.ย.48)
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2.3 คณะกรรมการเพื6อติดตามตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนคร
ลําปาง (ประกาศ ลว. 26 ก.ย.48)
3. แต่งตั?งคณะกรรมการวิสามัญ จํานวน 6 คณะ
3.1 เพื6อศึกษาการแก้ไขสภาพและปั ญหาการจัดระเบียบการค้าขายของบุคคลในตลาดเทศบาล
และในที6สาธารณะของเทศบาลนครลําปาง
3.2 เพื6อศึกษางานสวัสดิการสังคมของเทศบาลนครลําปาง
3.3 เพื6อศึกษาปรับปรุ งตลาดเทศบาล (ตลาดหลักเมือง) และอาคารสิ6 งปลูกสร้างของเทศบาล
นครลําปาง ซึ6 งตั?งอยูถ่ นนบุญวาทย์และถนนไปรษณี ยใ์ กล้เคียงตลาดหลักเมือง
3.4 เพื6อศึกษาการแก้ไขปั ญหาจราจรและการจัดระเบียบปั ญหาการจราจรในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง (ประกาศ ลว. 20 ก.ค.2548 )
3.5 เพื6อศึกษาการจัดเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลําปาง
3.6 เพื6อศึกษาปั ญหาการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครลําปาง
3.7 แต่งตั?งสมาชิกสภาเทศบาลทําหน้าที6โฆษกประจําสภาเทศบาลนครลําปาง (ประกาศ ลว.
2 ส.ค.2548 )
ประจําปี 2549
1.ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ จํานวน 6
ครั?ง
2. กําหนดระเบียบสภาเทศบาลนครลําปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับให้ประชาชน
หรื อผูใ้ ดเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.2549
ประจําปี 2550
ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ จํานวน 7
ครั?ง
ประจําปี 2551
ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ จํานวน 2 ครั?ง
รวมทั?งหมด
25 ครั?ง
ให้ ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี ได้ แก่
1. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2548
2. งบประมาณรายจ่ายเพิ6มเติม ฉบับที6 1 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2548
3. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2549
4. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2550
5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2551
6. เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื6 อง การติดตั?งบ่อดักไขมันบําบัดนํ?าเสี ยในอาคาร ปี 2550
และได้มีการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม จํานวน 25 ครั?ง
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ขอขอบคุณเจ้าหน้าที6งานกิจการสภาฯ ที6ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดียง6ิ ในกิจการของสภาเทศบาลจนสําเร็ จ
ลุล่วงมาจนถึงวันนี? ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุณท่านที6ได้กล่าวนามมาแล้วไว้ ณ ที6น? ี
ด้วยครับ ในโอกาสต่อไป ท่านนายกเทศมนตรี จะมีอะไรกล่าวต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิ ญครับ
นายนิมิตร จิวะสั นติการ นายกเทศมนตรีฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผูท้ รงเกียรติที6เคารพทุกๆ ท่าน ในโอกาสวาระการประชุมซึ6 งอาจจะเป็ นการประชุมสุ ดท้ายของสภาฯ
แห่งนี? ผมในฐานะที6เป็ นนายกเทศมนตรี นครลําปาง เป็ นหัวหน้าคณะผูบ้ ริ หาร ตลอดจนในนามของผูแ้ ทน
ของพนักงานเทศบาลทุก ๆ คน รวมถึงพี6นอ้ งประชาชนชาวลําปางทั?งหมด ที6เป็ นผูท้ ี6ได้ลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั?งท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุก ๆ ท่านในที6น? ี รวมถึงผมในฐานะนายกเทศมนตรี ดว้ ย
ขออนุ ญาตขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ในฐานะที6ท่านเป็ นหัวหน้าฝ่ ายนิ ติบญั ญัติ
หัวหน้าฝ่ ายสภาฯ ท้องถิ6น ซึ6 งได้ทาํ งานบริ หารกิจการของสภาเทศบาลฯ ด้วยการประสานงานกับฝ่ ายบริ หาร
ของเทศบาลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีความราบรื6 นและอํานวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายบริ หารของเทศบาลนคร
ลําปางด้วยดีเสมอมา ด้วยนํ?าใจที6เมตตากรุ ณาและเอื?อเฟื? อ ด้วยการประสานงานที6มีความคล่องตัว และ
สามารถที6จะผ่านร่ างเทศบัญญัติตลอดจนญัตติต่าง ๆ ซึ6 งฝ่ ายบริ หารได้นาํ เสนอ ทั?งนี? รวมถึงได้เปิ ดโอกาสให้
สมาชิกสภาเทศบาลผูม้ ีเกียรติทุก ๆ ท่านได้เสนอญัตติ ได้เสนอกระทูถ้ าม ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ท่านผูม้ ี
เกียรติท? งั หลายได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง ซึ6 งความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุก ๆ ท่านที6ได้กล่าว
ในที6ประชุมแห่งนี? ล้วนเป็ นความคิดเห็นที6เป็ นไปด้วยความอิสระหลากหลาย และเป็ นประโยชน์ต่อการที6
จะนําไปสู่ การสร้างกระบวนการคิด นําไปสู่ การแก้ไขปั ญหา และเป็ นแนวทางในการที6ให้ฝ่ายบริ หารหรื อ
พนักงานประจํา นําไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิเพื6อที6จะให้เกิดประสิ ทธิ ภาพนําไปสู่ มาตรฐาน ตลอดเวลา
ที6เราทํางานร่ วมกัน ผมรู ้สึกในคุณค่าของสภาเทศบาลแห่ งนี? และได้รับฟังความคิดเห็นที6หลากหลายและมี
คุณค่าเป็ นอย่างยิง6 ของสมาชิกสภาเทศบาลด้วยความเคารพยิง6 และในฐานะที6สมาชิกสภาเทศบาลเป็ นผูแ้ ทน
อันชอบธรรม และทรงเกียรติของพี6นอ้ งประชาชน ผมก็ได้ให้ความเคารพในเกียรติ ในสิ ทธิ ในความคิดเห็น
และสิ6 งที6เป็ นข้อแนะนํา ข้อสังเกตด้วยดีตลอดมา ปกติเป็ นระบบการบริ หารและการเมืองของประเทศไทย
ตามหลักการของการเมืองและการปกครองที6ประเทศไทยมีระบบสภาและผูบ้ ริ หาร ซึ6 งทั?งสองระบบนี?ไม่วา่
จะเป็ นตามรู ปแบบสากลก็ดี ไม่วา่ ตามกฎหมายก็ดี ก็ได้ออกแบบไว้เพื6อที6จะให้แบ่งแยกหน้าที6 สําหรับฝ่ าย
บริ หารที6กาํ หนดนโยบาย แผนงาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ในการแก้ไขปั ญหา พัฒนา หน้าที6และบทบาท
ของสภาฯ ในการที6จะพิจารณาด้านนิ ติบญั ญัติ ด้านร่ างเทศบัญญัติต่างๆ พิจารณาญัตติต่าง ๆ เพื6อที6สามารถ
ที6จะนําไปประกาศใช้ เพื6อที6สามารถนําไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ทั?งบทบาทหน้าที6ในการที6กาํ หนด กํากับ
ดูแล หรื อติดตามการบริ หารงาน ทักท้วง ท้วงติง ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ายบริ หาร ทั?งสองฝ่ ายได้ทาํ งาน
ร่ วมกันมา ทั?งในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ให้ขอ้ เสนอแนะ ตั?งข้อสังเกต ติดตาม กํากับ ควบคุม รวมถึงในอีกมิติ
หนึ6งที6ได้ให้การร่ วมมือกับฝ่ ายบริ หารด้วยดีมาตลอด ทั?งในเรื6 องของเทศบัญญัติ ญัตติ กระทูถ้ าม และเรื6 อง
อื6น ๆ ทั?งหมดนี?เป็ นการทํางานร่ วมกันอย่างประสมประสานอย่างมีระบบ ทั?งสนับสนุน ส่ งเสริ ม ทั?งกํากับ
ติดตาม ควบคุม เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สมกับที6ประชาชนพี6นอ้ งทั?งหลายได้เลือกให้ผมู ้ ีเกียรติ
ทั?งหลายมาเป็ นสมาชิกสภาเทศบาล นับว่าเราได้ปฏิบตั ิหน้าที6ของเราทุกท่านอย่างสมเกียรติ สมคุณค่าที6
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ประชาชนได้รับเลือกตั?งมา โดยเฉพาะอย่างยิง6 ท่านประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ทุ่มเทพัฒนา
ระบบการบริ หารงานของสภาเทศบาลอย่างใกล้ชิดจนกระทัง6 ในที6สุดในวาระของสภาฯ นี? ก็สามารถปรับ
โครงสร้างการบริ หารเทศบาล
โดยจัดตั?งเป็ นฝ่ ายกิจการสภาเทศบาลขึ?นมาสําเร็ จได้ในยุคสมัยของสภา
เทศบาลชุดนี? สิ6 งที6สาํ คัญที6จะขาดไม่ได้ที6จะต้องขอบคุณเป็ นอย่างยิง6 ก็คือทางจังหวัด ทางผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด และรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดที6ได้รับมอบหมายจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้กาํ กับดูแลเทศบาลนคร
ลําปาง ไม่วา่ จะเป็ นท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดชุ ดเดิม หรื อท่านรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ท่านชาย พานิชพร
พันธุ์ ในนามของ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปางที6ได้รับมอบภาระกิจการกํากับดูแล ท่านได้ให้คาํ แนะนํา
สนับสนุน และให้ความคิดเห็นที6เป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลนครลําปางด้วยดีเสมอมา ในนามของเทศบาล
นครลําปาง ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี?ดว้ ย ผมขอขอบพระคุณและขออํานวยอวยพร
ทุก ๆ ท่าน ในโอกาสที6บงั เอิญถ้าจะไม่มีการประชุมสภาฯ อีกแล้วเราก็จะกลับไปลงสนามเลือกตั?ง จึงขอ
อํานวยอวยพรให้ทุก ๆ ท่าน จงได้รับการเลือกตั?งกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาในที6น? ีในวาระอันสมควรต่อไป
ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาฯที6เคารพครับ เนื6องในการ
ประชุมสภาฯ ในวันนี? ทางสภาเทศบาลนครลําปาง ได้รับเกียรติเป็ นอย่างยิง6 จากท่านรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ลําปาง ท่านชาย พานิชพรพันธ์ และในโอกาสนี? กระผมก็อยากจะขอเรี ยนเชิ ญท่านได้ให้เกียรติกล่าว
แสดงความคิดเห็นในนามของจังหวัดลําปางต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที6สมาชิกฯ จะหมดวาระใน
วันที614 สิ งหาคม 2551 นี? ขอเรี ยนเชิ ญ ครับ
นายชาย พานิชพรพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ
ท่านผูบ้ ริ หาร และท่านผูม้ ีเกียรติทุกท่านครับ ในความรู ้สึกของจังหวัดฯ เราต้องยอมรับว่าวันนี?การเมือง
ท้องถิ6นพัฒนาขึ?นมาเป็ นลําดับจนวันนี?ผบู ้ ริ หารกับสภาฯ แยกกันชัดเจน จะเห็นได้วา่ มีการเลือกตั?งโดยตรง
ในอดีตนั?นก็มีการผสมผสาน โดยเฉพาะอย่างยิง6 ในเรื6 องของที6เราเรี ยกว่าระบบรัฐสภา หรื อระบบสภา อดีต
นั?นผูบ้ ริ หารจะมาจากสภา กฎหมายได้เปลี6ยนแปลงไปมาก เรามีองค์กรอิสระมากมายในการที6จะมาดูแล
และพัฒนาการเมืองการปกครอง และหลาย ๆ ระบบในประเทศของเรา ซึ6 งถามว่าวันนี?ดีที6สุดแล้วหรื อไม่
ก็คงจะไม่ใช่คาํ ตอบ แต่วา่ อย่างไรก็ตามกฎหมายได้ออกแบบการปกครองท้องถิ6นในลักษณะรู ปแบบต่าง ๆ
เทศบาลก็เป็ นรู ปแบบหนึ6ง ซึ6 งมีท? งั ฝ่ ายบริ หารที6เรี ยกว่าเลือกตั?งตรง คือ ผูบ้ ริ หาร ที6มีความเข้มแข็ง กับ
ฝ่ ายสภา ซึ6 งต้องกราบเรี ยนว่าสองสิ6 งนี?ที6ออกแบบก็คือ เพื6อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ในระบอบ
การปกครองต่างๆ มีหลากหลาย แต่ระบบที6มีการตรวจสอบและถ่วงดุลที6มีประสิ ทธิ ภาพจะสามารถดูแล
ผลประโยชน์ของประชาชนและนําพาประเทศชาติและชุมชนต่าง ๆ นั?นก้าวไปสู่ ความสําเร็ จได้ดีข? ึนในการ
ทําหน้าที6ต่าง ๆ ผมเข้าใจ เพราะว่าบางครั?งการทําในสิ6 งที6ถูกต้องกับสิ6 งที6ถูกใจมันต่างกัน บางครั?งถูกใจแต่
อาจจะไม่ถูกต้อง แต่บางครั?งถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจ ตรงนี?เป็ นปั ญหาใหญ่ ฉะนั?น หากเรามีความ
เป็ นกลางในการพิจารณาสิ6 งต่าง ๆ ผมเชื6อว่าสิ6 งเหล่านี? จะไม่เป็ นพันธนาการในการที6จะผูกมัดเราไปโยงใย
หรื อยึดกับสิ6 งใดสิ6 งหนึ6ง ความเที6ยงธรรมก็จะเกิดขึ?น ปั ญหาต่างๆ ก็จะสามารถคลี6คลายด้วยระบอบของมัน
ก็คือ ที6เราอุปสงค์อย่างยิง6 คือการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย ซึ6 งต้องพูดกันด้วยเหตุและผล จะเห็นว่า

13

ในหลายประเทศในโลกก็มีปัญหาอย่างนี? ถ้าที6ใดมีความเข้าใจในสิ6 งเหล่านี?ก็เป็ นโอกาสของที6นน6ั ที6จะใน
การพัฒนาและใช้งบประมาณทุกอย่างนั?นตรงเป้ าหมาย ประสบความสําเร็ จ คุม้ ค่า ผมกราบเรี ยนแล้วว่า
การถ่วงดุลและการที6จะตรวจสอบนั?น
เป็ นปั จจัยหลักและเหตุผลสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ผมขอยืนยันเป็ นสิ6 งสําคัญยิง6 ถ้าระบบใดในโลกนี?ถา้ ไม่มีระบบการถ่วงดุลและตรวจสอบ
แล้วก็คือเผด็จการนัน6 เอง
อันนี?เป็ นเรื6 องจริ ง ฉะนั?นอะไรก็ตามที6ดูแต่เพียงรู ปแบบอย่างเดียวคงไม่ได้
คงต้องลงลึกไปเรื6 องของเนื?อหาแล้วจะเห็นได้วา่ บัดนี? กฎหมายรัฐธรรมนูญของเราได้อนุ ญาตให้ออกแบบ
องค์กรอิสระทุนมากมายในการที6จะตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ6 งอาจจะสําเร็ จบ้างไม่สาํ เร็ จบ้างก็เป็ นช่วงของ
การพัฒนาและการเปลี6ยนผ่าน แม้กระทัง6 กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ6 งพยายามจะออกแบบมาให้ดีที6สุด แต่วนั นี?
ท่านทั?งหลายก็ทราบข้อมูลว่ายังมีการถกเถียงกันว่าดีที6สุดหรื อไม่ มีการที6จะติแก้ไขก็วา่ กันไป อันนี?ก็เป็ น
เรื6 องการพัฒนาเป็ นเรื6 องปกติก็ตอ้ งทําใจ เพราะว่าบางคนยังไม่มีอะไรดีที6สุดก็คงดีข? ึนไปเรื6 อย ๆ แต่ส6ิ งหนึ6ง
ซึ6 งประชาชนได้รับวันนี?คือในเรื6 องของการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องยอมรับว่าวันนี? กฎหมายเปิ ดกว้างมาก
ในเรื6 องของการร้องทุกข์ การให้ขอ้ มูลหรื อการแสวงหาสื บหาข้อมูล การขอข้อมูลมีขอบที6กว้างขึ?น ฉะนั?น
การพัฒนาทางการเมืองที6ดีที6สุดนั?น หมายความว่า ทําอย่างไรให้ประชาชนได้เข้าใจ ได้เข้ามามีส่วนรับรู ้
ได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านผูแ้ ทนก็คือระบบของท่าน ก็คือสภาฯ ต้องเป็ นสมาชิกฯใช่
หรื อไม่ โดยการส่ งผ่าน นัน6 แหละครับถือเป็ นการพัฒนาท้องถิ6นที6ดีที6สุด เพราะว่าท่านจะเป็ นตัวเชื6 อม
ระหว่างผูบ้ ริ หาร ระหว่างสภาฯ ระหว่างประชาชน และตรงนี?การทําหน้าที6ตรงนี?มีความสําคัญยิง6 วันนี? ตอ้ ง
กราบเรี ยนสภาพปั ญหาของจังหวัดลําปาง
โดยเฉพาะอย่างยิง6 ของในเขตเทศบาลนครลําปางยังมีปัญหา
มากมายที6ตอ้ งรอการแก้ไขเยียวยาจากพวกท่านทั?งหลาย มีปัญหาความต้องการของพี6นอ้ งประชาชนอีก
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หลากหลายมากมายในชุมชนต่าง ๆ ที6ยงั รอการช่วยเหลือการเข้าไปดูแล การเข้าไปทําความเข้าใจจากท่าน
ทั?งหลายอีกมากมาย
และผมเชื6อว่าในอนาคตนั?นท่านท่านได้เสี ยสละตัวเองเข้ามาในการทํางานตรงนี?
ผมเชื6อว่าบ้านเราคงจะต้องเดินไปในทิศทางที6ถูกต้องที6เรี ยกว่า มีความมัน6 คงและยัง6 ยืน ตรงนี?มีความสําคัญ
มากกับหลายสิ6 งหลายอย่างผมไม่ใช่เป็ นเรื6 องตําหนิ แต่วา่ ผมเชื6อว่าทุกท่านมีส่วนที6จะทําได้ มีส่วนร่ วม
ส่ วนหนึ6งในการที6จะทําเมืองนี?เป็ นเมืองที6น่าอยู่ ทุกเรื6 องไม่วา่ จะเป็ นเรื6 องของความสะอาดของแม่น? าํ ลําธาร
อากาศ อะไรต่าง ๆ ก็เป็ นโอกาสที6เราจะทําให้คุณภาพชี วติ ของคนที6เรารับผิดชอบในพื?นที6เทศบาลของเรา
ให้สมบูรณ์ แล้วสิ6 งเหล่านี?ก็จะสะท้อนในเรื6 องของการให้ความนิยมของพี6นอ้ งประชาชน ซึ6งผมเชื6อว่า
ท่านทั?งหลาย คงต้องอาสาเข้ามาช่วยอีก ช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเรา และปั ญหาต่างๆ ข้างหน้ายังมีอีกมาก
ที6เราต้องช่วยกันดูแลในนามของชาวลําปางโดยเฉพาะอย่างยิง6 ในเขตเทศบาลนี?ตอ้ งขอกราบขอบคุณทุกท่าน
ท่านสมาชิกฯ ท่านประธานฯ และท่านผูบ้ ริ หารทุกท่านได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราในรอบ
4 ปี ที6ผา่ นมานี? ทําให้บา้ นของเรานั?นดีข? ึนเป็ นลําดับ ต้องขอบคุณแทนพี6นอ้ งประชาชนด้วยครับขอบคุณ
มากครับ สวัสดีครับ
นายประสิ ทธิ7 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอกราบขอบพระคุณ ท่านชาย พานิชพรพันธุ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปาง ที6ได้ให้เกียรติได้แสดง
ความคิดเห็นต่อสภาเทศบาลนครลําปางในวันนี? กระผมขอปิ ดการประชุมครับผม
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
---------------------------------------------(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

-------------------------------------------------(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

หมายเหตุ
กรณี รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 ครั?งที6 1
ประจําปี 2551 เมื6อวันที6 26 พฤษภาคม 2551 ดังรายละเอียดความแจ้งแล้วนั?น
- รายงานการประชุมดังกล่าว สภาเทศบาลนครลําปางยังไม่ได้รับรอง , ประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ยังไม่ได้ลงลายมือชื6อไว้เป็ นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาเทศบาลนครลําปาง
- ข้าพเจ้า นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง จึงได้บนั ทึกไว้
และเป็ นผูร้ ับรองรายงานการประชุมของสภาเทศบาลนครลําปางดังกล่าวข้างต้น ทั?งนี?ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ6น พ.ศ.2547 ข้อ 34
(ลงชื6อ)
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
วันที6 14 สิ งหาคม พ.ศ.2551

