รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ 1๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้เข้าประชุม
๑.นายประสิทธิ์
หรรษ์หิรัญ
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
๒.จ.ส.อ.สมบูรณ์
บรรจงจิตต์
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
๓.นายจาตุรงค์
พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
๔.นายแพทย์วัฒนา
วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๕.นายณัฐธนวัฒน์
ปัญญาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๖.นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๗.นายสุบิน
ชุ่มตา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๘.นายนวพัฒน์
ไหวมาเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๙.นายพิทักษ์
แสนชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๑๐.นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๑๑.นายสันติ
เขียวอุไร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๑๒.นายนพดล
ผดุงพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๑๓.นายจรูญ
เติงจันต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๑๔.นางสุดารัตน์
บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๑๕.นายสมบูรณ์
คุรุภากรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๑๖.นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๑๗.นายสมัย
เมฆนคร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๑๘.นายณัฐกิตติ์
บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๑๙.พันตรีวิชานนท์
แดงสร้อย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๒๐.นายเกษม
ปัญญาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๒๑.นายบริบูรณ์
บุญยู่ฮง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๒๒.นายประชัญ
บุญสูง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผู้ไม่มาประชุม
1.นายกิตติ
จิวะสันติการ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง(ลากิจ)
2.ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

-๒รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายเฉลิม
๒.นางอินทมาศ
๓.นางสาวอุษา
๔.นางดวงจันทร์
๕.นางวรรณศรี
๖.นายพีระยศ
๗.นายพงศ์กร

แก้วกระจ่าง
สมพงษ์
สมคิด
ทองกระสัน
อินทราชา
วิรัตน์เกษ
รัตนประเวศน์

๘.นายสุนทร
๙.นายสุเทพ
๑๐.นางอรวรรณ
๑๑.นายมนัส
๑๒.ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์
๑3.นายบรรยง
๑๔.นางสาวพัฒนี
๑๕.นางรุ่งทิพย์
๑๖.นางเบญจวรรณ
๑๗.นางเบญญาภา

จวงพลงาม
บุญมายอง
แขวงโสภา
ใหม่คํา
คุณชมภู
เอื้อนจิตร์
เมืองใจมา
กุลโมรานนท์
จินตนพงค์พันธุ์
ต้นกันยา

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช
๒๕๕6 บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาล
นครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจ
เ ข้ า รั บ ฟั ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น วั น นี้ อ ย่ า ง ม า ก ม า ย แ ล ะ ไ ด้ เ ว ล า ต า ม กํ า ห น ด นั ด ห ม า ย แ ล้ ว
คือ เวลา ๑0.0๐ น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอเรียนเชิญ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ได้ขึ้น มาทําหน้าที่เป็ น
ประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ

-๓นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕6 ในนามสภา
เทศบาลนครลํ า ปาง ขอต้ อ นรั บ แขกผู้ มี เ กี ย รติ สื่ อ มวลชนคณะกรรมการชุ ม ชน ที่ ไ ด้ ใ ห้ เ กี ย รติ
เข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง
ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ที่ เ คารพและสมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปางทุ ก ท่า น กระผม
นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลํ าปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ป ระชุ มจะได้
ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระที่ ๑ ของการประชุ มสภาในวั นนี้ กระผมมีป ระกาศของสภา
เทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕6
........................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕5
และสมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ประจํ า ปี ๒๕๕6 ลงวั น ที่ 11 ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๕5
ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕6 มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-30
มีนาคม ๒๕๕6 รายละเอียดดังความแจ้งแล้วนั้น
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ ไ ข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕6 มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่
วันที่ ๑-30 มีนาคม ๒๕๕6
ประกาศ ณ วันที่ ๑8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕6
ประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

-๔กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่
ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
2.1) รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก (วันที่ 11 ธันวาคม
พ.ศ.2555)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๒ ซึ่งมี
รายงาน 2 ฉบับ กระผมจะขอมติทีละฉบับนะครับ ข้อที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่
เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ในหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 2 ข้อความ “และขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง”
ขอให้ตัดส่วนนี้ออก เนื่องจากข้อความซ้ํากันนะครับ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข
อีก หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี กระผมจะขอมติ ใ นที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้แ ก้ ไ ขตามที่ส มาชิ ก ฯ
ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 ขอได้โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไข หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 2 โดยให้ตัดข้อความ “และ
ขอให้ส มาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปางเสนอรายชื่อ ผู้ที่ส มควรเป็ น ผู้ดํ ารงตํ าแหน่งเลขานุ ก ารสภา
เทศบาลนครลําปาง” ออก
และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2555

2.2) รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2555 (วันที่ 25 ธันวาคม 2555)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๒ ข้อที่
2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

-๕ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอก
สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ่ า สิบ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรี ย นท่า น
ประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ
- หน้าที่ 2 บรรทัดแรก ข้อความ “ตามที่สภา” ขอแก้ไขเป็น “ตามที่ประธานสภา”
- หน้า ที่ 21 “จ่ าสิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่” ขอแก้ไขเป็น “จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่”
- หน้ า ที่ 22 “จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมาชิ ก สภาท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ ไม่ ” ขอแก้ ไ ขเป็ น “จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ รอง
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่”
- หน้ า ที่ 24 “จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่” ขอแก้ไขเป็น “จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่”ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข
อีก หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี กระผมจะขอมติ ใ นที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้แ ก้ ไ ขตามที่ส มาชิ ก ฯ
ขอแก้ ไ ข และรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ขอได้โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ดังนี้
- หน้าที่ 2 บรรทัดแรก ข้อความ “ตามที่สภา” แก้ไขเป็น “ตามที่ประธานสภา”
- หน้า ที่ 21 “จ่ าสิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง
สมาชิก สภาท่ า นใดจะเสนอญั ต ติ อื่ น ๆ อี ก หรื อ ไม่ ” แก้ ไ ขเป็ น “จ่า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่”
- หน้ า ที่ 22 “จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่” แก้ไขเป็น “จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่”

-๖- หน้ า ที่ 24 “จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมาชิก สภาท่ า นใดจะเสนอญั ต ติ อื่ น ๆ อี ก หรื อ ไม่ ” แก้ ไ ขเป็ น “จ่า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่”
และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2555

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถ าม เรื่อ ง การใช้จ่ ายเงิน งบประมาณในการเลือ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง (โดย...นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง)
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ในระเบีย บวาระที่ 3
เรื่อง การใช้จ่ายเงินงบประมาณในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลําปาง เนื่องจากกระทู้ดังกล่าว
ของ นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ ได้ ส่ ง มาก่ อ นที่จ ะมี ก ารประกาศผลรั บ รองการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี กระทู้ถามดังกล่าวจึงเป็นอันระงับไป ส่วนเหตุผลที่ระงับไปผมจะขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบในการระงับกระทู้ถามในที่ประชุมต่อไป เชิญเลขานุการสภา
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ที่ เ คารพและสมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปางทุ ก ท่า น กระผม
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง จะได้เรียนชี้แจงทําความเข้าใจต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับ ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถ ามของสมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง โดย นายแพทย์วัฒ นา
วานิชสุขสมบัติ ซึ่งได้เสนอกระทู้ถามต่อประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อสอบถามปลัดเทศบาล
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลําปางในขณะนี้ และกระทู้ถามดังกล่าวนั้น ท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางก็ได้ส่งกระทู้ถามไปยังปลัดเทศบาลนครลําปางซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
นครลําปาง เพื่อเตรียมตอบและบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในคราวนี้ดังที่ปรากฏในระเบียบ
วาระการประชุมนั้น ปรากฏว่าต่อมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลําปาง ตามประกาศดังกล่าวนั้นยังผลให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของปลัดเทศบาลนครลําปางซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นการชั่วคราว
ต้องสิ้นสุดลงตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2554
ในมาตรา 48 ปัจทศ วรรคสอง ซึ่งกระทู้ถามนี้ถือว่าทางปลัดเทศบาลนครลําปางซึ่งปฏิบัติหน้าที่
นายกฯ ยังไม่ได้ตอบ จึงทําให้กระทู้ถามดังกล่าวเป็นอันตกไป ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
ข้อ 101 กําหนดไว้ว่า “กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ (4)ผู้บริหารท้องถิ่น

-๗พ้นจากตําแหน่ง จากที่ผมได้เรียนแจ้งเมื่อนํามาเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ในมาตรา
48 ปัจทศ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ในข้อ 101
ก็ต้องถือว่ากระทู้ถามตรงนี้ระงับไป ทําให้ผู้ถามไม่อาจที่จะถามกระทู้ถามดังกล่าวในระเบียบวาระนี้
ผมจึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและเข้าใจ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่เลขานุการสภาได้
แจ้งถึงเหตุผลของระงับกระทู้ถามโดย นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ด้วยเหตุผลของกฎหมายของ
ระเบียบ จะมีสมาชิกท่านใดขอซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี ก็เป็นอันที่เข้าใจกัน
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2556 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และ
สมัยที่ 4 ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ในระเบีย บวาระที่ 4
เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี 2556 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของปีถัดไป เชิญ นายสันติ เขียวอุไร ผู้เสนอญัตติ
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอเสนอ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2556 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ระยะเวลาและ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 มาตรา 24 ในปี หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมั ย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด และในมาตรา 24 นี้ วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ว่า
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้อง

-๘ได้รั บ อนุ ญ าตจากผู้ว่า ราชการจั ง หวั ด ประกอบกั บ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยข้อ บั งคั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 11 (2) สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปี แต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกําหนดกี่วัน
และข้อ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอญัต ติดั งกล่าวต่อที่ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อ ให้ป ระธานสภา
เทศบาลนครลํ าปางนํ าปรึก ษาในที่ป ระชุ ม สภานี้เ กี่ย วกั บ การกํ าหนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2556 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4
ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป
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สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี 2556 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของปีถัดไป ตามที่ นายสันติ เขียวอุไร ได้เสนอต่อที่ประชุมสภา ผมอยากจะหารือกับสมาชิก
ว่าการพิจารณากําหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นแต่ละสมัย ให้เสนอเป็นทีละสมัย เพื่อจะขอมติใน
ที่ประชุม อันดับแรกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2556 สมาชิกท่านใดจะเสนอวันและ
เวลาเท่าใด เชิญ นายสันติ เขียวอุไร

-๙นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ผมขออนุญาตเสนอสมั ยประชุ มสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๖ มีกํ าหนดระยะเวลา
๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕6
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอสมาชิก ฯ รั บ รอง
ตามที่ นายสั นติ เขีย วอุ ไร เสนอ มีผู้รั บรองถู กต้อง จะมีส มาชิก ท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื่น หรือไม่
เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม มีมติเป็น เอกฉันท์ให้กํ าหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัย ประชุมสามั ญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๖ มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นการกําหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕6 เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2556 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม พ.ศ.2556
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอสมาชิก ฯ รั บ รอง
ตามที่ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม มีมติเป็น เอกฉันท์ให้กํ าหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัย ประชุมสามั ญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕6 มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕6
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นการกําหนด
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕6 เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง เรีย นท่ านประธานสภา
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕6 มีกําหนด
ระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕6

- ๑๐ นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอสมาชิก ฯ รั บ รอง
ตามที่ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม มีมติเป็น เอกฉันท์ให้กํ าหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัย ประชุมสามั ญ
สมั ย ที่ ๔ ประจํ าปี ๒๕๕6 มีกํ าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่ม ต้น ตั้งแต่วัน ที่ ๑ – ๓๐ ธั นวาคม
พ.ศ.๒๕๕6
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็นการกําหนด
สมั ย ประชุ ม สามั ญ ระยะเวลาและวั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี สมั ย แรกของปี ถั ด ไปเชิ ญ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ดิฉันขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕7 มีกําหนด
ระยะเวลา 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕7
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอสมาชิ ก ฯ รั บ รอง
ตามที่ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
มติที่ป ระชุ ม มีม ติเป็ น เอกฉัน ท์ใ ห้กําหนดระยะเวลาการประชุ มสภาสมั ยประชุ ม สามั ญ
สมัย แรก ประจํ าปี ๒๕๕7 มีกํ าหนดระยะเวลา 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-28 กุ มภาพัน ธ์
พ.ศ.๒๕๕7

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ในระเบีย บวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิช สุ ข สมบั ติ มาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรี ย นท่า น
ประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาและท่านเลขานุการสภาที่ได้ชี้แจง
ระเบียบข้อกฎหมายในเรื่องของการยื่นกระทู้ถาม แต่อย่างไรก็ดีเหตุผลที่ผมได้ยื่นกระทู้ถามในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมตรีที่ผ่านมานั้น ก็เ ป็นภารกิจอันหนึ่งของสภาในเรื่อ งของการ
ติดตามดูเรื่องค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ ท่านประธานทราบดีว่าการเลือกตั้งเป็นหลักสําคัญอันหนึ่ง

- ๑๑ ของกระบวนการประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นเพื่อให้การติดตามดูว่าในการเลือกตั้งในแต่ละครั้งมีผู้มา
ใช้สิ ท ธิ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด ก็ เ ป็ น เรื่อ งหนึ่ง ที่ส มาชิก สภาที่ ค วรจะได้รั บ รู้ และได้รั บ ทราบ ว่า ในการ
ให้ค วามรู้ ป ระชาชนก็ ดีห รือ ในการประชาสั ม พั น ธ์ก็ ดีใ ห้ผู้ มีสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง ได้ ม าใช้ สิท ธิเ ลือ กตั้ งก็ มี
ความสําคัญอย่างหนึ่ง และมีข้อสังเกตในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลําปางที่ผ่านมาแต่ละครั้ง
นั้ น จะมี ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ ง มากกว่ า การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ครั้ ง ถ้ า ไม่ 60
เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะใกล้เคียง เช่น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาซึ่งตามข่าวนั้น
เป็นที่ทราบกันดีว่าทางปลัด กทม. ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจะให้การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ
มี ผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ ถึ ง 70 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ผลปรากฏว่ า มี ผู้ อ อกมาใช้ สิ ท ธิ ป ระมาณ 64 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ศษ
ซึ่ ง ก็ นั บ ว่ า ใกล้ เ คี ย งเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ และในส่ ว นของเทศบาลนครลํ า ปางในการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีที่ผ่านมานั้น มีผู้มาใช้สิทธิต่ํากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คือ 40 เปอร์เซ็นต์กว่า แต่ในการ
เลือ กตั้งสมาชิก สภาเทศบาลเมื่อ วั นที่ 4 พฤศจิกายน นั้น เปอร์เ ซ็ น ต์ผู้ม าใช้สิท ธิมีป ระมาณ 54
เปอร์เซ็นต์ ก็เลยทําให้เกิดคําถามในใจว่าจะมีสาเหตุใดหรือไม่ที่ทําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิน้อย
ผิดกว่าปกติ ในฐานะสมาชิกสภาเราก็มานั่งดูว่าสาเหตุนั้นก็มีหลายประการ ในการให้ความรู้ความ
เข้าใจประชาชนก็ดี ในการประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็ดี งบประมาณที่ตั้งไว้เพียงพอ
หรือไม่เราให้น้อยไปหรือเปล่าก็เลยให้การประชาสัมพันธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้
สิทธิน้อยเท่าไหร่ก็จะไม่เป็นผลดีต่อการเลือกตั้งหรือต่อบ้านเมืองมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ดีกระทู้ถาม
นั้นจะเป็นระงับไปผมก็เชื่อว่าทางท่านปลัดเทศบาลในฐานะผู้อํานวยการการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นคงจะ
มีข้อมูลที่ได้เตรียมไว้แล้ว และถ้าท่านจะกรุณาให้ข้อมูลเหล่านี้หรือท่านจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท่าน
ใดก็ได้ที่มีข้อมูลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับ ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับ
สภาแห่งนี้ในการที่จะได้พิจารณางบประมาณในครั้งต่อๆ ไป โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความรู้เรื่อง
ระบบประชาธิปไตย และโดยเฉพาะการเลือกตั้ง หวังว่าถึงแม้กระทู้ถามจะไม่ได้รับการชี้แจงในวาระ
ของการยื่น กระทู้ถามแต่ในเรื่องอื่นๆ นั้น ผมก็คิดว่าคงจะได้ข้อมู ลที่เป็นประโยชน์ดังที่ผมได้เรีย น
ท่านประธานสภาไปแล้ว ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในเรื่องนี้ท่านปลัดเทศบาล
ท่านจะตอบหรือไม่ หรือแล้วแต่ท่านจะตอบหรือไม่ก็ได้ เชิญ นายเฉลิม แก้วกระจ่าง
นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลําปาง ผมก็ขอ
แจ้งเป็น ข้อ มูล นะครั บ เนื่องจากไม่ไ ด้เ ป็ น ความลั บ ก็ เราได้ตั้งงบประมาณไว้สําหรั บการเลือ กตั้ง
ทั้งสองครั้งสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นบาท การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ในการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เราใช้ ง บประมาณไปทั้ ง สิ้ น สองล้ า นสองแสนบาท ซึ่ ง มี

- ๑๒ งบประชาสั ม พั น ธ์ ห นึ่ ง แสนแปดหมื่ น แปดพั น บาท และในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ที่ ส องเมื่ อ วั น ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2556 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลําปาง เราใช้งบประมาณไปหนึ่งแสนเก้าหมื่น
สองพั น กว่า บาท คื อ งบประชาสั ม พั น ธ์นั้ น จะมากกว่ า การเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาเทศบาล ในการ
ประชาสั ม พั น ธ์ นั้น เราก็ จะพยายามเน้น ให้ ถึงทุ ก ครั ว เรือ น โดยส่ว นหนึ่งเราจะมีห นั งสือ แจ้งไปยั ง
เจ้าของบ้านให้มาใช้สิทธิซึ่งจะระบุวัน ระบุหน่วยเลือกตั้ง ระบุลําดับที่ที่จะไปใช้สิทธิ เราอํานวยความ
สะดวกเต็มที่ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นอกจากนั้นทางส่วนของทางราชการเองก็จะได้จัดแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์โดยการออกทุกวัน และตัวผู้สมัครเองก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่จะให้ชาวบ้านได้มาใช้สิทธิ
เลือ กตั้งกัน อย่างทั่ว ถึง เพราะจะมีการออกหาเสียง รถขบวนแห่ มีแคมเปญต่างๆ วัน ไหนที่มีงาน
เทศกาลต่างๆ อย่างเช่น กาดกองต้าหรือตลาดเก๊าจาว มีงานที่ไหนเราก็จะออกไปประชาสัมพันธ์ที่นั่น
เพราะมั่นใจว่าการประชาสัมพันธ์นั้นเราอยากให้มันทั่วถึง แต่ทั้งนี้นะครับในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น
เราไม่สามารถที่จะไปบังคับได้ ประชาชนรับทราบว่ามีการเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งครั้งที่หนึ่งเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาในวั น ที่ 4 พฤศจิ ก ายน และครั้ ง ที่ ส องก็ รั บ ทราบว่ า เลื อ กตั้ ง นายกฯ ในวั น ที่ 17
กุมภาพันธ์ แต่การไปใช้สิทธิเป็นสิทธิของประชาชนที่จะไปก็ได้หรือไม่ไปก็ได้ เราก็ได้ขอความร่วมมือ
ให้ประชาชนไปใช้สิทธิให้มากที่สุด โดยตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ แต่การเลือกตั้งนายกฯ
ครั้งนี้ ไปเลือกตั้งประมาณ 49 เปอร์เซ็นต์ เราก็ทราบเหมือนกันว่ามันน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา แต่ใน
ส่วนของเราก็พยายามประชาสัมพันธ์โดยการตั้งเป้าไว้ และการไปใช้สิทธิก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะมี
จิตสํานึกมากน้อยแค่ไหนในการไปใช้สิทธินะครับ จึงขอเรียนในเรื่องของค่าใช้จ่ายและงบประมาณ
ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านปลัดเทศบาล
ก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ
นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสันติ เขียวอุไร คงจะเป็นข้อคิดเห็นในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเรายังขาดผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง
ที่จะต้องดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครลําปาง ด้วยความเป็นห่วงครับในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงก่อนที่จะมีผู้บริหารได้มาทําหน้าที่ มีสิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่จะต้อง
ดูแลประชาชนในเขตพื้นที่มากมายพอสมควรตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลเรา ผมอยากจะฝากไว้
และบันทึกไว้ในที่ประชุม เพราะว่าด้วยความเป็น ห่วงในระยะเวลาช่วงนี้สถานการณ์ภัยต่างๆ เช่น
ภัยแล้ง หมอกควัน ไฟฟ้าที่จะดับหรือติดในช่วงฤดูร้อนนี้เป็นปัญหาสําคัญ ก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ
ที่ จ ะช่ ว ยดู แ ลรั ก ษาให้ เ กิ ด ความสงบและเรี ย บร้ อ ยให้ แ ก่ เ ทศบาลนครลํ า ปางเราพอสมควร

- ๑๓ เพราะฉะนั้นในช่วงที่เรายังขาดผู้บริหารก็อยากจะให้บันทึกไว้และฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เนื่องจากภาระต่างๆ นั้นเป็นหน้าที่ของเราโดยสมบูรณ์ ดังนั้น สิ่งต่างๆ ที่เราจะต้องให้ความรู้หรือให้
ข่าวสารในเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องสําคัญ ทราบกันดีว่าระยะนี้ปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาที่ประสพมาก
พอสมควรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ในจังหวัดลําปางก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็จะ
ส่งผลกระทบถึงสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเราพอสมควร และอีกปัญหาหนึ่งในช่วงเวลานี้
เป็นช่วงเวลาของการปิดการภาคเรียนซึ่งเป็นเยาวชนในเขตเทศบาลเราเยอะพอสมควร เพราะฉะนั้น
การที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน การที่เด็กมีเวลาว่างจากการไปโรงเรียนมันก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหา
หลายๆ อย่าง ในขณะที่ผู้ปกครองจะต้องทํามาหากิน เด็กส่วนหนึ่งอยู่บ้าน เด็กส่วนหนึ่งออกไปเรียน
พิเศษ หรือไปทํากิจกรรมตามเวลาว่างของเด็ก ปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือ ในการให้ความรู้และดูแลเด็ก
และเยาวชนเหล่านั้นในช่วงปิดภาคเรียนสองถึงสามเดือนนี้ ซึ่งผมทราบว่าทางเทศบาลก็มีกิจกรรม
หลายๆ อย่างที่จะให้เด็กและเยาวชนในส่วนของการศึกษาตามที่เราได้อนุมัติงบประมาณไปสําหรับ
เด็กและเยาวชน ฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลของเรา ทางเทศบาลก็ควรจะได้ดําเนินการซึ่งคาดว่าคงมีกิจกรรมโครงการดีๆ หลายอย่าง
อยากจะให้ประชาสัมพันธ์ให้เด็กได้รับรู้ อย่างน้อยก็เป็นการลดภาระ ส่งเสริมเด็ก ดูแลเด็กในเรื่องของ
การให้การศึกษาในช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียน ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมัย เมฆนคร
นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
เพื่อนสมาชิก และแขกผู้มีเกียรติทุ กท่าน กระผม นายสมัย เมฆนคร เมื่อสั กครู่ที่ท่านสมาชิก
ได้เสนอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอุบัติภัยไป ผมก็อยากจะให้เหตุผลสนับสนุนตามหัวข้อเรื่องที่จะมาพูด
ในวันนี้ก็คือเรื่องตึกร้านกลางเมืองซึ่งอยู่บริเวณกับบ้านผมคือบริเวณซอย 8 ถนนวังขวา สาเหตุที่
จะต้องมาเล่าเพราะว่าตึกดังกล่าวเป็นตึกร้างที่เมื่อก่อนเคยเป็นร้านอาหาร แต่เจ้าของได้เลิกกิจการ
ไปด้วยสาเหตุใดไม่ทราบ แต่ตึกร้างก็ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว แล้วแถมไม่พอยังมีป่ารกขึ้นครอบคลุม
ทั้งหมดถ้ามองเข้าไปจะไม่เห็นว่ามีตึกร้างอยู่ข้างใน เจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ๆ คุณอินทรา ขออภัยที่ต้อง
เอ่ยนามท่าน ได้เขียนคําร้องมาถึงผมและก็ได้ยื่นคําร้องไปเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ก็ยังไม่เห็น
ความคืบหน้า ผมก็ไปสํารวจดูครั้งแล้วครั้งเล่าก็เห็นว่าตึกร้างดังกล่าวนั้น เป็นห้องเล็กห้องน้อยและ
มีเบาะฟองน้ํามาวางโดยไม่ทราบจุดประสงค์เพื่ออะไร ทําให้เกิดมีสาเหตุอยู่สองสามข้อ คือ 1.เป็นที่
มั่วสุมของขี้ยา ถ้าสมาชิกได้ฟังก็แทบไม่น่าเชื่อว่าขี้ยาเหล่านี้เป็นขอทานนะครับ พอได้เงินก็นําไปซื้อ
เหล้าและส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านต่างๆ นานา ไม่เป็นอันหลับอันนอน 2.เป็นที่หลบซ่อนของโจร
ผู้ร้ายซึ่งไม่นานนี้ก็มีตํารวจไล่ผู้ร้ายมาที่ซอย 3 ก็ปรากฏว่าวิ่งเข้าไปข้างในตึกร้างนั้น ตํารวจก็เฝ้าอยู่

- ๑๔ ด้านหน้าแต่ผู้ร้ายลอบออกด้านหลังลงแม่น้ําวังไป และ 3.เป็นที่อยู่ของสัตว์ร้าย เช่น งู เคยมีงูเหลือม
ตัวเท่าขาออกมากินไก่ชาวบ้านและหนีไปทางน้ําวังในช่วงน้ําหลาก 4.เรื่องอัคคีภัยเพราะช่วงนี้อากาศ
แห้ง มีต้นไม้ผลัดใบเยอะแยะ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็มีชาวบ้านมาร้องเรียนแล้ว ซึ่งขณะนั้นผมก็เป็น
ชาวบ้านไม่ได้เป็นสมาชิกผู้มีเกียรติเหมือนในขณะนี้ไปช่วยดับไฟ ถ้าไปขอดูหมายเหตุของการดับเพลิง
ก็คงจะมีบันทึกอยู่ว่าไปช่วยดับเพลิง ขอฝากผ่านท่านประธานด้วย ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอฝากเรื่อ งนี้ใ ห้กั บ
เทศบาลด้วยนะครับ เพราะเรื่องนี้เป็นสถานที่ของเอกชน การจะเข้าดําเนินการใดๆ นั้นต้องขออนุญาต
เจ้าของพื้นที่ก่อน ผมเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เคยขึ้นโรงพักมาแล้ว ฉะนั้นต้องขออนุญาตเจ้าของ
สถานถึงแม้จะรกรุงรัง ก็ฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดําเนินการติดต่อเจ้าของที่เพื่อดําเนินการต่อไป
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ในระเบีย บวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ผมมี
เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ คือเรื่องประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ตามหนังสือ ผ.ถ. 17/3
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
--------------------ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลําปาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 236 (7) ขอรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา
10 (13) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบั บที่ 32 เรื่อ ง อํ านาจหน้าที่เ กี่ย วกั บ การเลือกตั้งสมาชิก สภาท้อ งถิ่นหรือ ผู้บริหารท้อ งถิ่นของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2549 และข้อ 189 ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่
25/2556 เมื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง จึ งประกาศผลการ
เลือกตั้ง ดังนี้
ลําดับที่ เขตเลือกตั้งที่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
นายกิตติภูมิ นามวงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

- ๑๕ อภิชาต สุขัคคานนท์
(นายอภิชาต สุขัคคานนท์)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
และหนังสือ ที่ ลป 52001/1426

สํานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
15 มีนาคม 2556
เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง ที่ ลต (ลป) 0702/447
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
จํานวน 24 เล่ม
2. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง
ที่ ลต (ลป) 0702/447 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556
จํานวน 1 ชุด
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 25/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556
ได้มีม ติเ ห็ นชอบให้ป ระกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลําปาง เมื่อ วัน ที่ 17 กุ มภาพั น ธ์
2556
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12)
พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม
สภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เพื่อการดังกล่าว ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ
นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง จึงขอแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง
จึง นํ า เรี ย นประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ได้ โ ปรดบรรจุ เ รื่ อ ง การแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

- ๑๖ สําหรับการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลําปาง และได้ส่งเอกสารการแถลง
นโยบายต่อสภาที่กระผมได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาได้รับทราบแล้ว และผมได้กําหนดนัดการประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
เวลา 10.00 น. เพื่อที่จะให้นายกเทศมนตรีได้แถลงถึงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครลําปาง จึงได้แจ้ง
นัดหมายวันประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. สําหรับเอกสารจะส่ง
ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลในวันพรุ่งนี้ และในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในวันนี้ ในนามของ
สภาเทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่านสื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการ
ทุกท่าน ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี้ ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิด
การประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑1.๐๐ น.

........................................................
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

..........................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

