
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก 
วันอังคารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
-------------------------- 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
2. นายเกษม  ปัญญาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
3. นายจรูญ  เติงจันต๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
4. นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
5. นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
6. นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
7. นายนพดล  ผดุงพงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
8. นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
9. นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
10. นายประชัญ  บุญสูง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
11. นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
12. นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
13. นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
14. พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
15. นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
16. ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
17. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
18. จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
19. นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
20. นายสมัย  เมฆนคร   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
21. นายสันติ  เขียวอุไร   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
22. นางสุดารัตน์  บุญมี   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
23. นายสุบิน  ชุ่มตา   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
24. นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 2.นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3.นายสุรพล  ตันสุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4.นายเกษม  แช่มช้อย   รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5.นายมนัส  วงษ์ชาญศรี   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6.นายจําเนียร  ทองกระสัน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7.นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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 8.นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง   ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 9.นางสาวภารดี  เสลานนท์  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 10.นางอินทมาศ  สมพงษ์  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 11.นางสาวอุษา  สมคิด   ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 12.นายอรรณพ  สิทธิวงค์  รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 13.นางดวงจันทร์  ทองกระสัน  ผู้อํานวยการกองคลัง 
 14.นางวรรณศรี อินทราชา  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 15.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 16.นายพงค์กร รัตนประเวศน์  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 17.นายสุนทร  จวงพลงาม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 18.นางอรวรรณ  แขวงโสภา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 19.นางปรีดาภรณ์  ตาลี   รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
      (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
 20.นายจรูญ  พุทธวงศ์   รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
       (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
 21.ว่าท่ีร้อยตรีวงค์เทวัญ ณ ลําพูน  ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 
 22.นายมนัส  ใหม่คํา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
 23.ส.ต.ต.ฐิติรัตน์ คุณชมภู  หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 24.นายบรรยง  เอ้ือนจิตร์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 25.นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 26.นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 27.นางเบญจวรรณ จินตนพงศ์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบฯ 
 28.นางเบญญาภา  ต้นกันยา  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง  การเปิดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง คร้ังแรก 
 1.1  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ช่ัวคราว (ปลัดเทศบาลนครลําปาง) อ่านประกาศ
จังหวัดลําปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก 
 นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ช่ัวคราว (ปลัดเทศบาลนคร
ลําปาง) ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาเทศบาลนครลําปางครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
นครลําปาง ครั้งแรก หลังจากท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2555 ตามหนังสือจังหวัดลําปาง  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท. 0037.4/ว 24011  ลงวันท่ี  6  ธันวาคม  
2555  เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก ในวันอังคารท่ี 11 ธันวาคม  2555   
เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล รวมถึงการปรึกษาเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุม
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สามัญประจําปี แต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด ในโอกาสต่อไป ผมขออนุญาตอ่านประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก ดังนี้ 
 

ประกาศจังหวัดลําปาง 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  ครั้งแรก 

--------------------- 
โดยท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (กรณีครบวาระการดํารงตําแหน่ง)

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 132/2555 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางครบตามจํานวนท่ีพึงมีแล้ว ตามความ 
ในมาตรา 24 แห่งพรราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องกําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้ว  เพ่ือให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและ 
รองประธานสภาเทศบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก 
ในวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

ประกาศ ณ วันท่ี  6  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
       ธวัชชัย เทิดเผ่าไทย 
            (นายธวัชชัย  เทิดเผ่าไทย)  
            ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  
 

นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ช่ัวคราว (ปลัดเทศบาลนคร
ลําปาง)  ในลําดับต่อไป กระผมขอกราบเรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง กล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก 

 

1.2  ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เรียน  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลําปางผู้ทรงเกียรติ ท้องถ่ินจังหวัดลําปาง นายกเทศมนตรีนครลําปางและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในนาม
จังหวัดลําปาง ขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน ท่ีได้รับความ
ไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนเลือกตั้งเข้ามาทําหน้าท่ีผู้แทนปวงชน ในเขตเทศบาลนครลําปางในสภา 
อันทรงเกียรติแห่งนี้ 

เทศบาลนครลําปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีสําคัญในการจัดบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง การสร้างถนนหนทาง  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายเทศบาลกําหนด อีกท้ัง ภารกิจท่ีเทศบาลได้รับ
การถ่ายโอนจากราชการส่วนกลางตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทําให้เทศบาลเป็นองค์กรหลักในการดูแล พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลให้ มีความกินดีอยู่ดี  ซ่ึ งการพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเมืองจะต้องทําควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยสภาเทศบาลซ่ึงตามกฎหมายมีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการทํางานของ
ฝ่ายบริหารและให้ความเห็นชอบการดําเนินการต่างๆ ตามท่ีกฎหมายระเบียบกําหนด จึงเป็นองค์กรท่ีมี
ความสําคัญ ในการพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นพ้ืนฐานในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ดังนั้น การท่ีประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางได้มอบความไว้วางใจให้ท่านท้ังหลายมารับ
ภาระหน้าท่ีอันสําคัญยิ่งนี้ จึงย่อมเป็นความภาคภูมิใจของทุกท่านในการเป็นผู้แทนของปวงชนท่ีจะต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต ตามคําปฏิญาณตนท่ีท่านท้ังหลายได้ให้ไว้ต่อไป ขอให้ท่านท้ังหลายมีความสมัครสมานสามัคคีกันปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล เพ่ือรักษาประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมสืบไป 
 บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก และ 
ขออวยพรให้การดําเนินกิจการของสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ บรรลุผลสําเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้ทุกประการ 
 

 1.3  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้มีอายุสูงสุด 
ซ่ึงอยู่ในท่ีประชุมเป็นประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ช่ัวคราว 

นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ช่ัวคราว (ปลัดเทศบาลนคร
ลําปาง)  ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 7 ให้เลขานุการสภาท้องถ่ินชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้มีอายุมากท่ีสุดซ่ึงอยู่ใน 
ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถ่ินชั่วคราว  ซ่ึงจากการตรวจสอบประวัติแล้ว ได้แก่ 
จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 4 เกิดเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2476 
อายุ 79 ปี 8 เดือน  ผู้มีอายุสูงสุด ซ่ึงอยู่ในท่ีประชุมเป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว และนําสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง กล่าวคําปฏิญาณตน ขอเรียนเชิญครับ 
 จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว  กราบเรียน ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดลําปาง นายกเทศมนตรีนครลําปาง รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ประธาน
คณะกรรมการชุมชน และสื่อมวลชนทุกท่าน  กระผมจ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ทําหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลนครลําปางชั่วคราว ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
ครั้งแรก ในวันนี้  ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่านยืนข้ึนและกล่าวคําปฏิญาณตนตาม
ข้าพเจ้า ดังนี้ 
 

คําปฏิญาณตน 
“ข้าพเจ้า...........สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอปฏิญาณตนเพ่ือเข้ารับตําแหน่งต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง ว่าข้าพเจ้าจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซ่ือสัตย์สุจริต 
และปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ในนามของผู้แทนของ 
ปวงชนในเขตเทศบาลนครลําปางตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใดๆ” 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางช่ัวคราว  เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ทุกท่านนั่งลงครับ 
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ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  การเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง 

2.1 ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ช่ัวคราว ดําเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว ดําเนินการเลือกประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
 ข้อ 8  วิธีการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถ่ิน คําเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ชื่อท่ีเสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถ่ินลงคะแนนเลือก 
จากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ ท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแล้ว 
ให้ประธานสภาท้องถ่ินชั่วคราวอ่านประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน  ผู้ใดได้คะแนนสูงสุด 
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนท่ีได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม
แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันโดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก 

ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน  
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ขอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้ท่ีสมควร 
เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเรียนเชิญครับ  

นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กระผมนายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว ขอผู้รับรอง (มีผู้รับรองถูกต้อง)
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อผู้เห็นสมควรเป็นประธานสภาเทศบาลนครลําปางอีกหรือไม่  เม่ือไม่มี
ในกรณีท่ีมีผู้เสนอรายชื่อผู้ ท่ีสมควรเป็นประธานสภาเทศบาลนครลําปางเพียงหนึ่งท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน ฯ ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน 
รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
เพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก โดยกระผมจะขอเป็นมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
ท่านผู้ใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือ มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรให้ นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  

 จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว ขณะนี้เวลา 11.00 น. กระผม
ขอพักการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก 15 นาที เพ่ือเสนอรายชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
ลงนามแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลนครลําปาง และกําหนดประชุมในระเบียบวาระท่ี 2.2 เวลา 11.15 น. 
ขอพักการประชุม 

พักการประชุม  15  นาที 
 
เริ่มประชุมเวลา 11.15 น. 
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 2.2  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อ่านประกาศจังหวัดลําปาง  เรื่อง  แต่งตั้ง
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ข้ึนทําหน้าท่ี 

นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ช่ัวคราว (ปลัดเทศบาลนคร
ลําปาง) เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปางชั่วคราว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตอ่าน ตามคําสั่งจังหวัดลําปาง ท่ี 3267/2555  เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ได้ลงนามคําสั่งแต่งตั้งประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ดังนี้ 

 
คําสั่งจังหวัดลําปาง 
ท่ี 3267/ 2555 

เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
…………………………. 

  

โดยท่ีสภาเทศบาลนครลําปางมีมติเลือก นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ เป็นประธานสภาเทศบาล 
นครลําปาง ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2555  
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
จึงแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ เป็น ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2555  
 

สุวรรณ กล่าวสุนทร 
 (นายสุวรรณ กล่าวสุนทร) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ปฏิบัติราชการแทน 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

 
และในโอกาสต่อไป กระผมขอเรียนเชิญ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ข้ึนทําหน้าท่ีประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง และดําเนินการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก ตามระเบียบวาระการประชุม
ในระเบียบวาระท่ี 3 ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 กระผม
ขอกล่าวขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทุกท่านท่ีให้เกียรติเลือกกระผม เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง โดยกระผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอยืนยันว่าจะทําหน้าท่ีประธานสภา
เทศบาลฯ ตามอํานาจหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เท่ียงธรรม รวมถึงการบริหารองค์กรสภาของเทศบาล
นครลําปาง เพ่ือก้าวสู่ความเป็นสภาต้นแบบ การนําองค์กรสภาในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท้ังนี้  เ พ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมถึง 
ความเจริญก้าวหน้าของนครลําปางต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  การเลือก

รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  
 ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้อง ถ่ิน ให้ประธานสภาท้องถ่ินจัดให้ มีการเลือก 
รองประธานสภาท้องถ่ินเท่ากับจํานวนท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นกําหนดให้เลือก 
รองประธานสภาท้องถ่ินคนท่ีหนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถ่ินในลําดับถัดไป โดยใช้วิธีการ
ตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนท่ีได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏว่า
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาท้องถ่ินออกเสียงชี้ขาด 
 ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน  
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
 ดังนั้น กระผมขอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ผู้ท่ีสมควรเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนเชิญครับ 
 นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปางและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ขอเสนอ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง (มีผู้รับรองถูกต้อง)  
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อผู้เห็นสมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลนครลําปางอีกหรือไม่   
เม่ือไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีมีผู้เสนอรายชื่อผู้ท่ีสมควรเป็นรองประธานสภา
เทศบาลนครลําปางเพียงหนึ่งคน คือ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง รองประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอชื่อ 
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก โดยกระผมจะขอเป็นมติ 
ท่ีประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือมติเป็นเอกฉันท์ 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรให้ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์  เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง และให้ทําหนังสือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
เพ่ือลงนามแต่งตั้งคําสั่งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 ข้อ 13 
วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ิน ให้ประธานสภาท้องถ่ินนําวิธีการเลือก รองประธานสภาท้องถ่ิน 
ตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เม่ือสภาท้องถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินแล้วให้เลขานุการสภาท้องถ่ินชั่วคราวพ้นจาก
ตําแหน่ง 
 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
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ดังนั้น กระผมขอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เสนอรายชื่อผู้ท่ีสมควรเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง  
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเสนอรายชื่อผู้ท่ีสมควรเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนเชิญครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอชื่อ 
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลําปาง 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง (มีผู้รับรองถูกต้อง)  
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อผู้เห็นสมควรเป็น เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปางอีกหรือไม่  
เม่ือไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีมีผู้เสนอรายชื่อผู้ท่ีสมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
นครลําปางเพียงหนึ่งคนคือ นายจาตุรงค์ พรหมศร เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก โดยกระผมจะขอเป็นมติท่ีประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
ขอได้โปรดยกมือมติเป็นเอกฉันท์ 
 มติท่ีประชุม  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรให้ นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
  
ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง  ปรึกษาเกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญ 
 5.1  การประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  ปรึกษา
เก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกฯ ได้รับทราบ 

นายจาตุรงค์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ี
เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ก่อนท่ีท่านประธานในท่ีประชุมจะได้ปรึกษาหารือในวาระนี้เพ่ือท่ีจะกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ผมมีข้อกฎหมายและระเบียบเพ่ือท่ีจะเรียนแจ้งต่อท่ี
ประชุมให้ได้รับทราบเพ่ือประกอบดุลยพินิจในการปรึกษาหารือในระเบียบวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  

มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

ข้อ 11  เม่ือมีประธานสภาท้องถ่ินแล้ว ให้สภาท้องถ่ินเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน เลขานุการ
สภาท้องถ่ิน และให้ประธานสภาท้องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ 

(๒) สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีนั้น 
จะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี 
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 
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และในข้อ 11 วรรคสองนั้น การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด ก็คือตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2547 มาตรา 24 ท่ีผมได้เรียน
ในท่ีประชุมให้ทราบ ผมขออ้างถึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับสมัยประชุมท่ีสภาชุดท่ีแล้วก่อนท่ีจะครบกําหนดวาระ
การดํารงตําแหน่ง สภาชุดก่อนนั้นได้ดําเนินการเก่ียวกับสมัยประชุมมีการกําหนด และมีการเรียกประชุม 
ไปแล้วท้ังหมด 3 ครั้ง ฉะนั้น ในปี พ.ศ. 2555 ยังคงมีสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2555 อีกหนึ่งครั้ง 
คือ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  ผมจึงเรียนต่อท่ีประชุมแห่งนี้ว่าต่อไปท่านประธานฯ จะได้นําเรียน
ปรึกษาหารือตามระเบียบข้อบังคับท่ีผมได้แจ้ง และระเบียบวาระท่ีได้รับทราบแล้ว ผมคิดว่าท่ีประชุมคงจะ
เข้าใจ หากว่ายังสงสัยไม่กระจ่างแจ้งยังไม่สิ้นกระแสความท่ีผมได้นําเรียน ผมยินดีท่ีจะอธิบายเพ่ิมเติม 
ขอบคุณครับ  

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง
ต่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบว่า การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2555 ยังคงมีอยู่
อยากจะหารือกับท่านสมาชิกสภาฯ ว่าเห็นด้วยหรือไม่สมควรกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี 
พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันท่ีเท่าใดถึงวันท่ีเท่าใด เชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ  ในระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  
ปรึกษาเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจําปี 2555 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญจะกําหนดเริ่มเม่ือใด มีกําหนดก่ีวัน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายถึง
ข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ เม่ือสักครู่ ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี  
พ.ศ. 2555 มีกําหนด 14 วัน  เริ่มตั้งแต่วันท่ี  17- 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง (มีผู้รับรองถูกต้อง)  
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติในท่ีประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็น
ควรให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2555  มีกําหนดระยะเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่
วันท่ี  17-30  ธันวาคม  พ.ศ. 2555  ขอได้โปรดยกมือข้ึน  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี  
พ.ศ. 2555 มีกําหนดระยะเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี  17-30  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 

 

 5.2  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป 
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  

ปรึกษาเก่ียวกับวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป ผมจะขอหารือกับท่านสมาชิกฯ  
เชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2556 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี  1-30  มีนาคม  
พ.ศ. 2556  

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง (มีผู้รับรองถูกต้อง)  
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติในท่ีประชุม สมาชิกฯ ท่านใด 
เห็นควรให้กําหนดระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2556  มีกําหนด
ระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี  1-30  มีนาคม  พ.ศ. 2556  ขอได้โปรดยกมือข้ึน  มติเป็นเอกฉันท์ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี  
พ.ศ. 2556 มีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม กําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี  1-30  มีนาคม   
พ.ศ. 2556 
 
ระเบียบวาระที่  6   เร่ือง  อ่ืนๆ (ไม่มี) 

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เม่ือไม่มี กระผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา   11.30   น. 

 
 
 
    (นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ)     (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง                                       เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 


