
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจําปี ๒๕๕5 
วันอังคารท่ี  25  ธนัวาคม   ๒๕๕5  เวลา  ๑0.0๐ น. 

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

รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒.จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  
 4.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6.นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7.นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 8.นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 9.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10.นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 12.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 13.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 14.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 15.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 16.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 17.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 18.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 19.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 20.นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 21.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 22.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 23.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 24. นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๓.นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

๔.นายเกษม แช่มช้อย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๕.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๖.นายจําเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๗.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
 ๘.นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๙.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๐.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๑.นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
   รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง   
 ๑๒.นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ 
 ๑๓.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 14.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๕.นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑6.นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
 17.นางสาวพัฒนี            เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๑8.นายวัชระ วงค์มณี หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข 
 ๑9.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 20.นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 ๒1.นางศิริขวัญ ไตรถาวร หัวหน้างานกิจการสถานีขนส่ง 

ฯลฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑0.0๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ ตามที่สภา

เทศบาลนครลําปางได้มีการเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจําปี  
๒๕๕5  มีกําหนด 14 วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑7-๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕5 ไปแล้วนั้น วันนี้เป็นการประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕5 บัดนี้สมาชิก 
ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ของเทศบาลนครลําปาง 
ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุม 
ในวันนี้  และได้ เ วลาตาม กําหนดนัดหมายแล้ว  คือ  เวลา ๑0.0๐ น .  ในการนี้ผมขอ เรียนเ ชิญ  
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ 
ขอเรียนเชิญ 
 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่  ๑ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕5 ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  
ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมฟัง
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในวันนี้ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือเทศบาลนคร
ลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบตามลําดับ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชมุสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําปี  ๒๕๕5 

........................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๕5  และสมัย

ประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕6  ลงวันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕5  ได้กําหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจําปี  ๒๕๕5  มีกําหนด 14 วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 
๑7-๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕5 ดังความแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีกําหนด 14 วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑7-๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕5 
   ประกาศ  ณ  วันที่  12  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 

ประสิทธิ ์ หรรษ์หิรัญ 
(นายประสิทธิ ์ หรรษ์หิรัญ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/ 6458       สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
        ถนนฉัตรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 
                              21   ธันวาคม   ๒๕๕5 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/110  ลงวันที่  ๑9  ธันวาคม  ๒๕๕5 
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ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2555 และสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2556 ในวันอังคารที่   25  ธันวาคม  ๒๕๕5  เวลา ๑0.0๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ ตําแหน่ง 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้อภิปราย
ช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้  
  ๑. นายประเสรฐิ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

๒. นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๓.นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
4.นายเกษม  แช่มช้อย   รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 
นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ในการ
ประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ดังต่อไปนี้  
 ๑.๑) เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕5 

๑.๒) เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เงินที่ใช้จ่ายจากเงิน
สะสมและเงินกู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 

๑.๓) เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕7) เทศบาลนครลําปาง 

เรียนเชิญ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้ช้ีแจง 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผม  

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ตามระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีในประจําปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555 และเป็นรายงานที่เกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น รวมทั้งรายงานการ
ใช้จ่ายเงินสะสมและเงินกู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งตลอดปีเราก็มีการใช้เงินอุดหนุนก็ดี หรือญัตติ
การใช้จ่ายเงินสะสมโดยที่ได้รับอนุมัติจากสภาแห่งนี้ก็ดี และยังมีเงินกู้ที่เรากู้จากหน่วยงานสถาบันการเงิน
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ต่างๆ ก็ดี เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลฯ รวมทั้งรายงานการติดตามการประเมินผลตามแผนงานของเทศบาล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งในทุกๆ สิ้นปีทางเทศบาลฯ ก็มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานผลกิจการของ
เทศบาลฯ ประจําปีที่ผ่านมาให้กับสภาฯ ได้รับทราบ ซึ่งทั้ง 3 ก็เป็นรายงานที่มีความสําคัญ ความคืบหน้า  
และประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ในการที่จะใช้เงินตลอดจนผลของการประเมินของเทศบาลฯ เพื่อให้สภาทราบ 
ในการนี้ได้จัดทําสรุปเป็นเอกสารให้กับสภาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ 

 นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ตามข้อที่ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ที่ท่าน
นายกฯ ได้ช้ีแจงต่อสภา พร้อมทั้งเอกสารประกอบให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบแล้วนะครับ 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก
ประจําปี ๒๕๕5 วันท่ี  11  ธันวาคม  ๒๕๕5 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก ประจําปี  ๒๕๕5  วันอังคารที่  11  ธันวาคม  ๒๕๕5  
ที่ผ่านมา เนื่องจากที่ประชุมฯ ยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เพราะฉะนั้นจึงขอรับ
รองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางคราวต่อไป 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  

ครั้งแรก  เมื่อวันอังคารที่  11  ธันวาคม  ๒๕๕5  ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางคราวต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ต้ังเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง(เสนอโดย  นายจาตุรงค์  
พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ  เรื่อง ขอ
เสนอญัตติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง  
เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร  

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอเสนอญัตติ  

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล 
         นครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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ข้าพเจ้า  นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง เลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปางตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญตัิ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 32 โดย 
สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวน 
ไม่น้อยกว่าสามคน แตไ่ม่เกินเจ็ดคน และ ข้อ 105 นั้น 

เพื่อความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาเทศบาลนครลําปาง จึงขอเสนอญัตติเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง  จํานวน 1 คณะ  ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แตไ่ม่เกินเจ็ดคน 
ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     จาตุรงค์  พรหมศร ผู้เสนอ 

(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

(ลงชื่อ)        สันติ  เขียวอุไร        ผู้รับรอง             (ลงชื่อ)       วิบูลย์  ฐานิสรากูล       ผู้รับรอง 
             (นายสันติ  เขียวอุไร)                                      (นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล) 
       สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง                            สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ 
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางตั้ง เป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง  
โดยนายจาตุรงค์  พรหมศร เป็นญัตติที่ถูกต้องโดยมีผู้รับรองจํานวน 2 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ.2552 มาตรา 32  
โดยสภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล 
เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา แต่ทั้งนี้จะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจะหารือ 
กับสมาชิกสภาฯ ว่าจะตั้งคณะกรรมการสามัญชุดนี้ จํานวนกี่คน เชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้กล่าวถึงระเบียบ 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อ 103 
(1) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และ 
ข้อ 105 เมื่อสักครู่ สําหรับจํานวนคณะกรรมการสามัญประจําสภาผมขอเสนอไว้จํานวน 5 คน ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามที่คุณกิตติฯ เสนอจํานวน

คณะกรรมการสามัญประจําสภาจํานวน 5 คน ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง และจะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภาเทศบาลฯ มีมติให้เลือกสมาชิกสภาฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญ
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ของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อตรวจรายงานการประชุมฯ จํานวน 5 คน เชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล 
ที่จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญประจําสภา เพื่อตรวจรายงานฯ คนที่ 1 เชิญ นายกิตติ   
จิวะสันติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันติ  เขียวอุไร  เป็นคณะกรรมการ
สามัญประจําสภา เพื่อตรวจรายงานฯ คนที่ 1 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายสันติ  เขียวอุไร เป็น
คณะกรรมการสามัญประจําสภา เพื่อตรวจรายงานฯ  คนที่ 1 ต่อไป  เสนอคนที่ 2 เชิญ นางสุดารัตน์  บุญมี 

นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉัน 

นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เป็นคณะกรรมการ
สามัญประจําสภา เพื่อตรวจรายงานฯ  คนที่ 2 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  ที่ประชุมมีมติ ให้  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  
เป็นคณะกรรมการสามัญประจําสภา เพื่อตรวจรายงานฯ  คนที่ 2   ต่อไป เสนอคนที่  3  เ ชิญ  
จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

 จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม  จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายประชัญ  บุญสูง 
เป็นคณะกรรมการสามัญประจําสภา เพื่อตรวจรายงานฯ  คนที่ 3  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  ที่ประชุมมีมติ ให้  นายประชัญ  บุญสูง  
เป็นคณะกรรมการสามัญประจํ าสภา เพื่อตรวจรายงานฯ  คนที่  3   ต่อ ไป เสนอคนที่  4  เ ชิญ  
นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม 
นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง เป็นคณะกรรมการ
สามัญประจําสภา เพื่อตรวจรายงานฯ  คนที่ 4  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  ที่ประชุมมีมติให้ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  
เป็นคณะกรรมการสามัญประจําสภา เพื่อตรวจรายงานฯ  คนที่ 4 ต่อไป เสนอคนที่ 5  เชิญ  
นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉัน 
นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เป็น
คณะกรรมการสามัญประจําสภา เพื่อตรวจรายงานฯ  คนที่ 5  
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  
เป็นคณะกรรมการสามัญประจําสภา เพื่อตรวจรายงานฯ  คนที่ 5   

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเป็นคณะกรรมการ

สามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง  จํานวนห้าคน  เพื่อทําหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ดังนี้ 
1. นายสันติ เขียวอุไร            
2. นายจรูญ เติงจันต๊ะ  
3. นายประชัญ บุญสูง         
4. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง        
5. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์        

  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาลนครลําปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ  เรื่อง  
ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย 

นายประเสรฐิ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลําปาง เพื่อช้ีแจงแถลงญัตติ  

ญัตติ 
เรื่อง  ญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
       นครลําปาง จํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื ่องให้สภา
เทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทําหน้าที่กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดทํา
ร่างแผนพัฒนา เสนอแนะนําแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําร่างแผนพัฒนา 
รวมทั้งให้ความเห็นชอบหรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ลําปางให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ทั ้งนี ้ ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นแต่งตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นที ่สภาท้องถิ ่น
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คัดเลือกจํานวนสามคน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 

เหตุผล 
 เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปางที่นายกเทศมนตรีนครลําปางได้แต่งตั้งจาก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่สภาเทศบาลนครลําปางได้คัดเลือกไว้จํานวนสามคนได้หมดวาระลง 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ในการนี้ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจึงต้องคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลําปางแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครลําปางทดแทนตําแหน่งที่ว่างด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
            ลงชื่อ        นิมิตร  จิวะสันติการ ผู้เสนอ 

(นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภา

เทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง เชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล จํานวน 3 คน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  คนที่ 1  เชิญ  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายพิทักษ์  แสนชมภู เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 1 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายพิทักษ์  แสนชมภู เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 1  ต่อไป  เสนอคนที่ 2 เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 
กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายนพดล  ผดุงพงษ์  เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่  2 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายนพดล  ผดุงพงษ์ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 2  ต่อไป เสนอคนที่ 3 เชิญ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

 พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 
กระผม พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายสันติ  เขียวอุไร เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่  3  
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายสันติ  เขียวอุไร เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 3 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน ได้แก่

1. นายพิทักษ์  แสนชมภู  2. นายนพดล ผดุงพงษ์  3. นายสันติ  เขียวอุไร  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ระเบียบวาระที่  ๕  ญัตติ เรื่อง  

ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน        
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร  
นายประเสรฐิ  บุพพัณหสมัย 

นายประเสรฐิ  บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลําปาง เพื่อช้ีแจงแถลงญัตติฯ 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวน 
        สามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื่องให้สภาเทศบาล
นครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปางมาทําหน้าที่
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปางให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  ทั ้งนี้  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  
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เหตุผล 
 เนื่องจากกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางที่นายกเทศมนตรี    
นครลําปางได้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางตามที่สภาเทศบาลนครลําปางได้คัดเลือกไว้
จํานวนสามคน ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน 
๒๕๕๕  ในการนี้   สภาเทศบาลนครลําปางจึงต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวน
สามคน เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลําปางแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครลําปางทดแทนตําแหน่งที่ว่างด้วย   
 ดังนั้น  ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื ่อพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางต่อไป 
          ขอแสดงความนับถือ 

    ลงชื่อ        นิมิตร  จิวะสันติการ         ผู้เสนอ 
                   (นายนิมิตร  จิวะสันติการ) 
                             นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภา
เทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง เชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล  
จํานวน 3 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง คนที่ 1 เชิญ 
นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม  

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง เป็นคณะกรรมการ
ติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 1 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง เป็น 
คณะกรรมติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 1   ต่อไป  เสนอคนที่ 2  เ ชิญ  
นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 
กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายเกษม  ปัญญาทอง  เป็น
คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ   คนที่ 2 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายเกษม  ปัญญาทอง เป็น 
คณะกรรมติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 2  ต่อไป เสนอคนที่ 3  เชิญ  
นางสุดารัตน์ บุญมี 
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นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉัน   

นางสุดารัตน์  บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  เป็นคณะกรรมการ
ติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ   คนที่ 3  

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  เป็น
คณะกรรมติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 3 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน ได้แก่   

1. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง   2. นายเกษม  ปัญญาทอง  3. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี        
ของเทศบาลนครลําปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ระเบียบวาระที่  ๖ ญัตติ ขอเสนอ

ญัตตใิห้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนคร
ลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย 

นายประเสรฐิ บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรี 
นครลําปาง ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลําปาง เพื่อช้ีแจงแถลงญัตติฯ 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตตใิห้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
        จํานวนสองคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
        กิจการบ้านเมืองทีด่ีของเทศบาลนครลําปาง 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื่องให้สภาเทศบาลนคร

ลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
เพื่อให้มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาทําหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลนครลําปาง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๘๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘  เรื่อง ข้อแนะนําแนวทาง 
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔  

เหตุผล 
 เนื่องจากกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ของเทศบาลนครลําปางที่นายกเทศมนตรีนครลําปางได้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางตามที่
ประธานสภาเทศบาลนครลําปางได้คัดเลือกไว้จํานวนสองคน ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง    เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน ๒๕๕๕  ในการนี้สภาเทศบาลนครลําปาง  จึงต้องมีการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคน เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลําปางแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดีของเทศบาลนคร
ลําปางทดแทนตําแหน่งที่ว่างด้วย   
 ดังนั้น  ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางจํานวนสองคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลําปาง ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)          นมิิตร   จิวะสนัติการ          ผู้เสนอ 

(นายนิมิตร   จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ญัตติ ขอเสนอญัตติให้สภา

เทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํ านวนสองคน เข้าร่วม 
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล
นครลําปาง เชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล จํานวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลําปาง คนที่ 1  เชิญ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม  
นายนายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล  เป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลฯ  คนที่ 1 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 
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 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลฯ  
คนที่ 1  ต่อไป เสนอคนที่ 2 เชิญ นายประชัญ  บุญสูง 

นายประชัญ  บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม  
นายประชัญ  บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายสมัย  เมฆนคร  เป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลฯ   คนที่ 2 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่ นหรือไม่  เมื่อ ไม่มี  ที่ประชุมมีมติ ให้  นายสมัย  เมฆนคร  
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลฯ  
คนที่ 2 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสองคน ได้แก่  

1. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล  2. นายสมัย  เมฆนคร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลําปาง    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗  ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณา
มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ระเบียบวาระที่ ๗  ญัตติ เรื่อง  

ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคน 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร  
นายเกษม  แช่มช้อย 

นายเกษม  แช่มช้อย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกษม  แช่มช้อย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับ
มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลําปาง เพื่อช้ีแจงแถลงญัตติฯ 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
        จํานวนสองคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้านายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื่องให้สภาเทศบาลนคร
ลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น มาทําหน้าที่ดําเนินงานและ

บริหารจัดการกองทุน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาล
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ระดับปฐมภูมิที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้เทศบาลแจ้งรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาล  ที่สภามอบหมายจํานวนสองคน ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการได้ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ 
เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗  

เหตุผล 
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปางที่มาจากสมาชิก

สภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคนได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ในการนี้ สภาเทศบาล
นครลําปาง  จึงต้องพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคน เพื่อให้เทศบาลนคร
ลําปางแจ้งรายชื่อให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทดแทน
ตําแหน่งที่ว่างด้วย 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณามอบหมายสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางจํานวนสองคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล 
นครลําปางต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)    นมิิตร   จิวะสันติการ      ผู้เสนอ 

(นายนิมิตร   จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภา

เทศบาลนครลําปางพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง เชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล 
จํานวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง คนที่ 1 
เชิญ นายพิทักษ์  แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม 
นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ เป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลฯ คนที่ 1 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  
เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลฯ  คนที่ 1  ต่อไป  เสนอคนที่  2 เชิญ  
นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธาน  
สภาที่ เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ 
นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลฯ   คนที่  2 
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นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลฯ  คนที่ 2 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสองคน ได้แก่  

1. นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  2. นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  เข้าร่วมเป็นเป็นคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง   

 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในโอกาสนี้ ผมขอเชิญ จ่าสิบเอก

สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขึ้นทําหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 8  เป็นต้นไปจนหมดวาระการประชุม ขอเรียนเชิญครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๘ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติยกเว้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิธีประมูล สําหรับการให้เช่าสถานท่ีจอดรถ 
เก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูลใกล้กับสุสานร่องสามดวง 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ระเบียบวาระที่  ๘ ญัตติ 

เรื่อง ขอเสนอญัตติยกเว้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิธีประมูล สําหรับ
การให้เช่าสถานที่จอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูลใกล้กับสุสานร่องสามดวง ขอเชิญฝ่าย
บริหาร นายนิมิตร  จิวะสันติการ 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ในฐานะที่ผมเป็นนายกเทศมนตรี หัวหน้าคณะผู้บริหาร ขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติยกเว้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิธีประมูล     
        สําหรับการให้เช่าสถานที่จอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูลใกล้กับสุสานร่องสามดวง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้านายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ยกเว้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิธีประมูล  สําหรับการให้เช่าสถานที่ 
จอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูลใกล้กับสุสานร่องสามดวง ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อเป็นการนําทรัพย์สินของเทศบาลนครลําปางมาจัดหารายได้ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ (๓) ทั้งนี้ 
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการโดยวิธีประมูล และถ้ามีความจําเป็น
หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการ 
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เป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องดําเนินการประมูลก็ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ 
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๖  

เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง มีสถานที่จอดรถเก็บขนขยะอยูใ่นบริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูลใกล้กับสุสาน
ร่องสามดวง  ขนาดพื้นที่ โรงจอดรถทั้ง  ๒ ด้าน ทั้ งหมด ๗๒๐ ตารางเมตร  ปัจจุบันไม่ได้ใ ช้เป็น 
ที่จอดยานพาหนะของเทศบาลนครลําปางและไม่มีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่จอดรถอีกต่อไป 
ประกอบกับบริษัทเชียงใหม่ริมดอย จํากัด ผู้รับจ้างเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลนครลําปาง 
เป็นระยะเวลา ๔ ปี ๙ เดือน ได้แจ้งความประสงค์จะขอเช่าไว้ทําเป็นสถานที่จอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยของ
บริษัทมีกําหนดเวลาเช่า ๓ ปี โดยขอใช้พื้นที่เพียง ๑ ด้าน พื้นที่เท่ากับ ๓๖๐ ตารางเมตร (๙๐ ตารางวา)  
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลําปางให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง อีกทั้งถือเป็นการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้ก่อเกิดรายได้ อันจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านงบประมาณ 
ของเทศบาล 
 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติยกเว้นการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิธีประมูล สําหรับการให้เช่าสถานที่จอดรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยบริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูลใกล้กับสุสานร่องสามดวง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชนใ์นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖ ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)    นมิิตร   จิวะสันติการ    ผู้เสนอ 

(นายนิมิตร   จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ระเบียบวาระที่  ๘ ญัตติ 
เรื่อง ขอเสนอญัตติยกเว้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิธีประมูล สําหรับ
การให้เช่าสถานที่จอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูลใกล้กับสุสานร่องสามดวง  จะมีสมาชิกฯ 
ท่านใดอภิปรายหรือไม่  เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

  นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม  
นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  จากญัตติที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมาในส่วนตัวผม 
ไม่ขัดข้องครับ เนื่องจากว่าในการบริหารกิจการปัจจุบันนี้ เราก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าการจัดสรรรายได้หรือ
การหารายได้เพื่อนํามาพัฒนาเทศบาลฯ เป็นสิ่งจําเป็น เพราะงบประมาณแต่ละปีของเรามีค่อนข้างจํากัด 
ในการนําทรัพย์สินของเทศบาลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือว่างเปล่า นํามาให้เช่าตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ
ราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้กับเทศบาล ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ผมก็มีข้อสังเกตอยู่ว่าในการให้เช่าสถานที่
ดังกล่าวนั้น แต่เดิมก็เป็นสถานที่ว่างและไม่ได้ใช้งานอยู่แล้ว เมื่อมีผู้มาขอใช้งานแล้วตามค่าเช่าถ้าคิดตาม 
หลักของการทําธุรกิจนั้นเช่าแล้วผลตอบแทนก็น่าจะคุ้มค่ากับการให้เช่า ผมมีข้อสังเกตในเรื่องของการ 
ใช้สถานที่ซึ่งสถานที่ของเรามีสิ่งปลูกสร้าง และรถที่ใช้เก็บขนขยะเหล่านี้ค่อนข้างมีน้ําหนักพอสมควร ในการ 
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ใช้งานทุกวันนี้ ผมอยากจะให้คํานึงถึงค่าเช่าที่คุ้มค่ากับการดูแลรักษา อาจจะมีอยู่ในข้อสัญญาที่ผมไม่ทราบ  
ก็ต้องฝากทางฝ่ายบริหารว่าในการดูแลพื้นที่ การบํารุงรักษาสถานที่ใครจะเป็นผู้ดูแล ถ้าเราเปรียบเทียบ
ในทางธุรกิจเมื่อเราได้ค่าเช่ามาน้อยแล้วเราต้องมาบํารุงดูแลรักษาพื้นหรือว่าซีเมนต์ทั้งหลายที่จะชํารุด 
ในระยะเวลา 3 ปีนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ นอกจากนี้จะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างในการที่จะใช้พื้นที่ของเราในส่วน
เกี่ยวเนื่องว่าจะมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราดูแลใช้จ่ายทั้งค่าน้ํา ค่าไฟทั้งหลาย ซึ่งผมคิดว่าน่าจะดู 
ในประเด็นนี้ด้วย ขอฝากเป็นข้อสังเกต   ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง  นายนิมิตร  จิวะสันติการ 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ในขั้นตอนที่เราหาผลประโยชน์อยู่นั้น เรามีขั้นตอนในการพิจารณาหาผลประโยชน์เพื่อที่จะให้เกิดความรัดกุม
อยู่ 2 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนที่ 1)  คือ เรามีคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ซึ่งเทศบาลฯ ไม่ได้กําหนดราคา 
ในการให้เช่าด้วยตนเอง แต่จะมีคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ซึ่งจะต้องพิจารณาไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าก็ดี 
หรือค่าตอบแทนในการใช้ทรัพย์สินของเทศบาลก็ดีเป็นผู้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วย
ข้าราชการ พนักงานเทศบาลส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง คือ สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนหนึ่ง บุคคลภายนอกได้แก่ 
อําเภอเมืองลําปาง ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง สํานักงานธนารักษ์ลําปาง และผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง 
จํานวน 1 คน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะกําหนดและพิจารณาว่าการใช้ทรัพย์สินนั้นจะใช้โดยประโยชน์อะไร 
และจะกําหนดค่าตอบแทนในการใช้ทรัพย์สินอัตราเท่าไหร่ ถ้าเป็นค่าเช่าจะกําหนดเท่าไหร่  และขั้นตอนที่ 2) 
คือ เรากําหนดไว้ในสัญญาทุกๆ สัญญา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสียเปรียบแก่ทางราชการ  
ก็จะระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของเทศบาลไว้ให้คงสภาพเดิมและคงสภาพที่ใช้การได้ดี
ตลอดเวลา ซึ่งตรงนี้ก็จะมีการกําหนดไว้ในสัญญา และทางเทศบาลก็จะกําชับให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลตรวจตรา 
ให้รัดกุมมากที่สุด ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใด

อภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมสภา ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติยกเว้นการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิธีประมูล สําหรับการให้เช่าสถานที่จอดรถเก็บขนขยะ 
มูลฝอยบริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูลใกล้กับสุสานร่องสามดวง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยกเว้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยวิธีประมูล สําหรับการให้เช่าสถานที่จอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูลใกล้กับ
สุสานร่องสามดวง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๙ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ระเบียบวาระที่ ๙  ญัตติ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญ ฝ่ายบริหาร นายนิมิตร  จิวะสันติการ 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ในฐานะที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีหัวหน้าคณะผู้บริหาร ขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  กองสาธารณสุข 
         และสิ่งแวดล้อม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้านายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ
ค่าติดตั้งปล่องควัน ตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้การดําเนินกิจการตลาดและการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้ง  ประชาชน
ที่มาใช้บริการตลาดหลักเมืองอันเนื่องมาจากเหตุรําคาญจากกลิ่นและควันขณะปรุงอาหารให้เป็นไปโดย
เรียบร้อยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา ๕๔ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) (๓) โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการค่าปรับปรุงอาคาร 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการค่าติดตั้งปล่องควัน ตลาดเทศบาล 
๑ (ตลาดหลักเมือง) เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ แนบท้าย ซึ่งได้บรรจุไว้ 
ในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕-๓๔๑ เรียบร้อยแล้ว 

เหตุผล 
 เนื่องจากการดําเนินกิจการตลาดหลักเมืองที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
มีการจัดโซนร้านอาหารตามสั่งและอาหารปรุงสําเร็จให้พ่อค้าแม่ค้าปรุง และจําหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป  
ซึ่งต้องมีการปรุงอาหารเพื่อจําหน่ายในบริเวณตลาด ทําให้เกิดผลกระทบด้านกลิ่นและควันขณะปรุงอาหาร
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เป็นประจํา จึงจําเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งประชาชนที่มาใช้บริการ
ตลาดหลักเมืองให้ถูกสุขลักษณะอนามัยด้านการสาธารณสุข โดยการจัดทําปล่องควันให้โซนร้านอาหาร 
ตามสั่งและอาหารปรุงสําเร็จในตลาดหลักเมือง ทั้งนี้ เทศบาลนครลําปาง ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  
 ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดทําปล่องควัน 
ตลาดเทศบาล ๑ (หลักเมือง) เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ตามระเบียบฯ ต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)    นมิิตร   จิวะสันติการ    ผู้เสนอ 

(นายนิมิตร   จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ระเบียบวาระที่ ๙  ญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  เชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ 

  นายกิตติ  จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายกิตติ  จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ประการแรก ผมมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่าจากการจัดพื้นที่ของตลาด 
หลักเมืองในเรื่องของผู้ประกอบการอาหารตามสั่งและอาหารปรุงสําเร็จ ในบางพื้นที่ที่รถเข็นไปตั้งอยู่หน้าที่ 
พักอาศัย นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเสริมสวยซึ่งได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ  
เพราะกลิ่นและควันจากผู้ประกอบการอาหารตามสั่งดังกล่าว ทําให้ไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการของ
ผู้ประกอบการเหล่านี้เลยนะครับ  อีกประการหนึ่ง คือ ในบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ หน้าที่ 2 รายการ 
ค่าปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขฯ ในงบเดิมนั้นก็มีหมายเหตุอยู่แล้วว่าขณะนี้ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน 
ในการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขฯ ในวงเงิน 450,000 บาท(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพราะฉะนั้น 
ผมคิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะนํางบประมาณในส่วนนี้มาใช้แก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ เพราะเป็นหน้าที่ของ
เทศบาลอยู่แล้วนะครับ ผมเห็นด้วยนะครับ แต่ผมมีเรื่องจะขอฝากไว้ว่า ในบัญชีประมาณราคาปล่องควัน 
สแตนเลส ขนาด 60x100x60 ซม. และปล่องควันสังกะสี   ผมมีความเป็นห่วงในเรื่องมอเตอร์แบบสายพาน 
2 แรง 3 สาย 4 ตัว จะมีเรื่องของเสียง และความสูงของปล่องควันสังกะสีที่ผมไม่ทราบว่าในขนาดดังกล่าว 
ที่สูงจากพื้น 6 เมตรนั้นจะเพียงพอหรือไม่ อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับว่าไหนๆ เราก็จะใช้งบประมาณในการ
แกไ้ขเรื่องนี้อยู่แล้ว ผมก็จะอยากจะให้มีการสํารวจและออกแบบให้เบ็ดเสร็จ ไม่ใช่ว่าเมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว 
ก็จะมาตั้งงบประมาณเพื่อแกไ้ขในเรื่องนี้อีก ขอฝากท่านประธานฯ ไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด

อภิปรายหรือไม่  เมื่อไม่มี  เชิญ ฝ่ายบริหารช้ีแจง  นายนิมิตร  จิวะสันติการ 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ในนามของผู้บริหารผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ที่กรุณาได้นําเสนอญัตติของผู้บริหาร
เพื่อที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ทั้งการบริหาร และการดําเนินการของพนักงานประจําบรรลุผลสําเร็จ เป็นไป
ตามแผน และสามารถแกไ้ขปัญหาพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปได้ตามลําดับ และการที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตามที่สภาแห่งนี้ไดใ้ห้การอนุมัติก็ดี ให้ความเห็นชอบก็ดี ในญัตติต่างๆ นั้น ล้วนแต่
เป็นความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนําไปบริหารจัดการก็ดี นําไปแก้ไขปัญหาก็ดี ตลอดจนการ
พัฒนาเทศบาลให้เกิดความก้าวหน้าก็ดี และทางเทศบาลก็จะใช้การบริหารด้วยความระมัดระวัง รัดกุม 
เพื่อที่จะไมใ่ห้เกิดความเสียหายต่อทางเทศบาล ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่
จะมากได้ ขอขอบคุณท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่าน ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมสภา ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.25๕๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดทําปล่องควัน ตลาดเทศบาล ๑ (หลักเมือง) 
เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑๐  เรื่องอื่นๆ 
จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  การประชุมสภาฯ 
ก็มี 3 เดือนครั้ง ผมคิดว่าข้อเสนอแนะของผมน่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลในเขตเทศบาลนคร
ลําปางของเราบ้างไม่มากก็น้อย เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของการดําเนินธุรกิจ เรื่องของความ
เป็นอยู่ของประชาชนเป็นเรื่องสําคัญ เนื่องจากมีผลพลอยได้ที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาและผลกระทบกับความ
เป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งอาจจะทั้งทั่วประเทศแต่เรามองในเขตเทศบาลที่เราช่วยกันดูแลอยู่หรือเป็นผู้แทนอยู่นี้ 
ผมคิดว่าข้อสังเกตของผมจะเป็นประโยชน์ ถ้าทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันและช่วยกัน เพื่อที่จะส่งเสริมในการบริหาร
กิจการในเขตเทศบาลนครลําปางให้ประชาชนเราอยู่อย่างมีความสุข ฉะนั้นผมมีข้อสังเกตอยู่ 2 เรื่อง ที่น่าจะ
เป็นประโยชน์ฝากผ่านท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารครับ ถ้าท่านมีโอกาสอาจจะได้นําข้อสังเกตเหล่านี้ 
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เป็นประเด็นในการช่วยกันพิจารณาและส่งเสริมทางด้านความเป็นอยู่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองเรา ทั้งด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ  ข้อแรก คือ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเรา สังเกต
ว่าในระยะหลายเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ นั้น การขยายตัวของธุรกิจในเขต
เทศบาลนครลําปางเราเกิดขึ้นมากพอสมควร เมื่อมีการเติบโตของห้างสรรพสินค้า เรื่องของการค้าส่งค้าปลีก 
เรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายของทางภาครัฐบาลส่วนกลางที่ส่งมา อาจจะทําให้เกิดผล
กระทบในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทศบาลเรา เพราะว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจมีการแข่งขันซึ่งเราจะ
สังเกตได้ว่ารถที่ขับผ่านไปผ่านมาในเขตเทศบาลนครลําปาง ความไม่สวยงามก็เกิดขึ้นพอสมควรในเรื่องของ
การติดตั้งป้ายโฆษณา ผมเข้าใจดีว่าในการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณานั้นต้องผ่านกระบวนการขออนุญาต
จากเทศบาล เพื่อจะติดตั้งป้ายและชําระค่าธรรมเนียมในการติดตั้งป้าย ทําให้เกิดรายได้ในการที่จะนํามา
พัฒนาในเทศบาลเราพอสมควร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นข้อจํากัดหรือด้วยสาเหตใุดไม่ทราบนะครับว่า  ตอนที่
ผมเดินทางผ่านไปมาทางถนนที่เราทําไว้อย่างสวยงามนั้น ทําไว้สําหรับเดินออกกําลังกายบ้างก็จะมีป้าย
เยอะแยะมากมาย ซึ่งถ้าเราจะให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยที่ให้มีความถูกต้องและเป็นระเบียบนั้น ผมคิด
ว่าเราน่าจะมีการกําหนดจุดติดตั้ง เพราะผมสังเกตหลายๆ พื้นที่แล้ว อย่างเช่นบริเวณหลังวิทยาลัยพยาบาลฯ 
บริเวณที่มีต้นไม้อยู่แล้วก็เกะกะทางเดินพอสมควร แต่เดี๋ยวนี้ก็มีป้ายโฆษณาติดตั้งไว้ให้เกิดการขีดขวางขึ้นมา
อีก ผมคิดว่าในการอนุญาตติดตั้งป้ายนั้นเราควรจะมีการกําหนดหรือดูแลพอสมควรในการติดตั้ง  เพราะบาง
ป้ายนั้นติดตั้งอยู่ติดมุมถนนเวลารถจะเลี้ยวก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้  ข้อที่สอง  คือ  ผมคิดว่าเราอาจจะ
มองข้ามในดาวน์ทาวน์หรือใจกลางเมืองของเรา ผมเห็นแล้วคิดว่าน่าจะช่วยสนับสนุนและทําให้เกิดบรรยากาศ
ในการค้าขายให้กับกลุ่มธุรกิจ ห้างร้านต่างๆ ได้พอสมควรในบริเวณถนนบุญวาทย์ ซึ่งผมคิดว่าถนนเส้นนี้เป็น
ถนนดาวน์ทาวน์นะครับ เป็นย่านธุรกิจพอสมควร พอตกเย็นมาถนนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะมืด เมื่อไปดูแล้วจะเห็น
ว่ามีเสาไฟฟ้ามากมาย แต่มีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ ซึ่งบริเวณนั้นมีร้านค้าธุรกิจเยอะพอสมควร หากเราช่วย
เพิ่มแสงสว่างบนถนนให้สว่างและสวยงาม ผมคิดว่าอาจจะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบบริเวณนั้น
ได้ เราลองเพิ่มความสวยงาม และเพิ่มแสงสว่างให้กับบริเวณถนนเส้นธุรกิจดาวน์ทาวน์นี้ อย่างน้อยก็เป็น
ความห่วงใยและดูแลของพวกเราที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจในย่านดาวน์ทาวน์ให้อยู่ ได้ต่อไป  
เป็นข้อสังเกต 2 ข้อที่จะฝากไปยังฝ่ายบริหารครับ  ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด

อภิปรายหรือไม่  เมื่อไม่มี  เชิญ ฝ่ายบริหารช้ีแจง  นายนิมิตร  จิวะสันติการ 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาล ผมต้องขอขอบคุณในสองประเด็นที่เป็นสังเกตและเป็นข้อแนะนําที่ดีและน่าสนใจมาก
ทีเดียว สําหรับเรื่องความแสงสว่างของถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนบุญวาทย์นั้นคิดว่าสามารถดําเนินการ 
ได้ทันที และเราจะได้ปรึกษาหารือกับสํานักการช่างเพื่อดําเนินการให้เร็วที่สุดว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะเพิ่ม
แสงสว่างในถนนบุญวาทย์ และสําหรับเรื่องป้ายโฆษณาก็เป็นปัญหาของเทศบาลเราอยู่ ซึ่งมีอยู่ 2 มิติ คือ มิติ
ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมิติด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจของบ้านเมือง ถ้าเราสนใจ 
กับเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วจํากัดขอบเขตและพื้นที่ในการติดป้ายโฆษณาก็อาจจะมี
ผลกระทบต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ เพราะว่าป้ายโฆษณานั้นผมคิดว่าทุกๆ ท่านคงจะยอมรับว่าป้ายโฆษณา
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ทุกๆ ป้ายนั้น มีผล มีอิทธิพลต่อการที่จะทําให้ยอดขายของแต่ละหน่วยงานธุรกิจเพิ่มขึ้น แม้กระทั่งบางแห่งที่
เป็นธุรกิจใหม่ เราเพียงแต่เห็นป้ายโฆษณาเราก็ทราบว่ามีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่อีก ซึ่งก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
แตใ่นสภาพปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่ามันเยอะมากจนไร้ระเบียบ ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยในเรื่องของป้ายโฆษณา  ทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองประการหนึ่ง 
สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจได้ประการหนึ่ง และไม่ทําให้รายได้ของเทศบาลเสียหายไปอีกประการหนึ่ง  ในฐานะ
ที่ท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายที่ท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากเขตพื้นที่ในเขตเทศบาลถึง 4 เขต 
ครอบคลุมเขตพื้นที่ของเทศบาลทั้งหมด ผมก็อยากจะรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในที่ประชุม
แห่งนี้ หรืออาจจะอยู่ในที่ประชุมนี้ หรืออาจจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออาจจะเป็นการประชุม
ปรึกษาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการของตัวแทนของเขตต่างๆ ทั้ง 4 เขต เพื่อพิจารณาว่าเขตใดในพื้นที่ใด 
ไม่ควรให้ติดตั้ง สําหรับพื้นที่ที่ควรให้ติดตั้งนั้นเราก็มีเยอะแยะที่ควรให้ติดตั้งไปหมด เพราะว่าที่ไหนๆ  
ที่ประชาชนสามารถเห็นได้มากที่สุด เห็นได้บ่อยที่สุด ตามทฤษฎีของวิชาการโฆษณาคือ การโฆษณาให้ได้ผล
ที่สุดก็คือการให้ผู้ที่จะเป็นผู้บริโภคได้เห็นสื่อโฆษณาของเราได้มากที่สุดและบ่อยที่สุด  เพราะฉะนั้นถ้าเรา 
จะบอกว่าอยากจะขอความคิดเห็นว่าพื้นที่ไหนที่ควรจะติดตั้งป้ายโฆษณาก็คงจะควรติดตั้งไว้ทั้งหมดบ้านหมด
เมือง แต่ว่าก็อยากจะได้ฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯ ในฐานะที่เป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ทั้งหมดที่ได้สัมผัสอยู่กับประชาชนและสัมผัสกับพื้นที่ได้เสนอมาว่าพื้นที่ใด หรือถนนสายใดไม่ควรติดตั้ง 
ป้ายโฆษณาก็จะช่วยให้เราดําเนินการถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเรามากที่สุด ขอบคุณครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
เนื่องจากว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางเขต 1  ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ดําเนินการเกี่ยวกับ 
ต้นพญาสัตบรรณด้วยนะครับ ซึ่งมีกลิ่นรุนแรงมากทําให้ประชาชนแพ้กลิ่นและได้ฝากทางสมาชิกฯ เรียนท่าน
นายกฯ ทราบ และท่านนายกฯ ก็ได้บริหารจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าต้นพญาสัตบรรณหรือว่า 
ต้นตีนเป็ดนั้นมีกลิ่นรุนแรงมาก ซึ่งผมไดไ้ปสอบถามประชาชนจํานวน 10 ราย ผลปรากฏว่ามีประชาชนจํานวน 
9 รายที่ไม่ชอบกลิ่นหรือแก้กลิ่นนี้ แต่ก็ยังมีจํานวน 1 รายที่ชอบนะครับ ผมก็อยากฝากท่านนายกฯ ว่าเราจะมี
วิธีการอย่างไรที่ทุกๆ ปีเราไม่ต้องไปตัดกิ่งเพราะถึงเวลาฤดูออกดอกทีไรประชาชนเดือดร้อนมาก มีคุณป้า 
รายหนึ่งอายุประมาณ 80 กว่าปี ได้เบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท แต่ไปรักษาค่าแพ้กลิ่นดอกของ 
ต้นพญาสัตบรรณดังกล่าวไปประมาณ 8,000 กว่าบาท ผมจึงฝากท่านนายกฯ ช่วยแก้ไขปัญหาให้ 
อย่างถาวรเลยนะครับ เพราะว่าทุกๆ จะมีคําร้องเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญเรื่องนี้มาตลอด  นอกจากนี้ยังมี
อีกเรื่องหนึ่ง คือ เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างบริเวณโรงบาลแวนเซ็นวูดนะครับ ตั้งแต่เขื่อนยางไปจนถึงชุมชน 
ท่ามะโอจะเป็นแสงสว่างจากโคมไฟซึ่งให้แสงสว่างไม่เพียงพอ เพราะว่าถนนสายนั้นเป็นถนนเลี่ยงเมือง 
เส้นใหญ่ และมีประชาชนใช้บริการสัญจรมากมาย โดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานที่มาออกกําลังกายตอนช่วงเย็นๆ 
ก็ไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอ ผมจึงอยากฝากทางฝ่ายบริหารช่วยศึกษาปัญหาว่าจะมีแนวทางในการเปลี่ยนโคมไฟ
บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นอย่างอื่นหรือหลอดไฟที่สามารถให้แสงสว่างมากกว่าได้หรือไม่ ขอบคุณมากครับ 
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จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   นี่คงเป็นการนําเรียนกับ

ท่านนายกฯ ใช่มั้ยครับ ผมว่าต้นพญาสัตบรรณนั้นจะมีกลิ่นเฉพาะตอนออกดอกเท่านั้น แต่สําหรับเรื่อง 
แสงสว่างนั้นในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสภาฯ เขต 1 ท่านก็ทําคําร้องเข้ามาที่เทศบาลได้ เพราะเราเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ก็ควรจะช่วยดูแลบ้างนะครับ ท่านนายกฯ มีอะไรจะช้ีแจงอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลขอกราบขอบคุณ 
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานักและกอง หัวหน้าฝ่ายและ
ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางผู้ทรงเกียรติ สื่อมวลชน และประธานชุมชน ที่ได้ให้
ความสําคัญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางวันนี้ ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณ 
มา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม 
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