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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที� 2  ครั�งที�  1  ประจําปี 2551 

วนัที�  26    พฤษภาคม  2551 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 

----------------------------- 
รายนามผู้มาประชุม 
   1. นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ 
   2. นางดวงนภา  กอ้นทอง 
   3. นายจาตุรงค ์  พรหมศร 
   4. นายกิตติ  จิวะสันติการ 
   5. นายกาํพล  ใจยา 
   6. นายจรูญ  เติงจนัตะ๊  
   7. พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์
   8. นายบุญช่วย  ตรียกลู 
   9. นายทว ี  ทองใบ 
   10. นายบุญชู  เหลี6ยมแฉ่ง 
   11. นางปรานอม  พิริยะกิจ 
   12. นายปุณณสิน  มณีนนัทน์ 
   13. นายพณิชชา  สมฤทธิ�  
   14. นายพิศลย ์  ตนัศิริเจริญกุล 
   15. นายยทุธศกัดิ�   ศรีทองสุข 
   16. นางละมยั  บุญยง 
   17. นางวราภรณ์  วนชยางคก์ลู 
   18. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต ์
   19. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
   20. นางสุดารัตน์  บุญมี 
   21. นายสุทศัน์  พุทธวงค ์
   22. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์
   23.  นายอาํพล  คาํศรีวรรณ 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 

 1.  นางอวยพร  พรรัตนพิทกัษ ์
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
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   1. นายนิมิตร  จิวะสันติการ 
   2. นายกิตติภูมิ  นามวงค ์
   3. นายสุรพล  ตนัสุวรรณ 
   4. นายมนสั  วงษช์าญศรี 
   5. นายกิตติพงษ ์  จิรเมธาธร 
   6. พลตรีปัญญา  เทพวลัย ์
   7. นายประเสริฐ  บุพพณัหสมยั 
   8.นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ 
   9.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ 
   10.นายเฉลิม  แกว้กระจ่าง 
   11.นางสาวนงเยน็ เหลืองหิรัญรัตน์ 
   12. นางจนัทร์สม เสียงดี 
   13.นายจาํเนียร  ทองกระสัน 
   14.นางรัศมีไข่มุก พร้อมเพรียง 
   15.นางสิริพร  สุขมาก 
   16.นายสันติ  ไกรลอ้มบุญ 
    17.นายอรรณพ  สิทธิวงค ์
   18.นางเอมอร  ณ  ลาํปาง 
   19.นางสุภตัรา  ลี?ละวงค ์
   20.นางสาวอุษา  สมคิด 
    21.นางทองสุข  ชูเชิด 
    22.นายบรรยง  เอื?อนจิตร์ 
    23.นางสาวพฒันี เมืองใจมา 
    24.นายมนสั  ใหม่คาํ 
    25.นางบุปผา   วงคว์งั 
    26.นายสุรพงษ ์  พุทธรักษ ์
                 27.นางจารุวรรณ ธนาวณิช 
 
 เริ6มประชุมเวลา  14.30  น.   
   
    
 นายจาตุรงค์   พรหมศร   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ  
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กระผม  นายจาตุรงค ์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  วนันี? เป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6  2  ครั? งที6 1  ประจาํปี  2551  สมาชิกฯ ไดม้าประชุมครบองคป์ระชุมแลว้ 
และไดเ้วลาตามที6นดัหมาย กระผมขอเรียนเชิญ นายประสิทธิ�    หรรษหิ์รัญ  ประธานสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง ไดขึ้?นทาํหนา้ที6เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 2  
ครั? งที6 1  ประจาํปี 2551  ตามระเบียบวาระการประชุมในครั? งนี?   ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 

ระเบียบวาระที�  1   เรื�องที�ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 
1.1 เรื�อง  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที� 2    ครั�งที�  1  ประจําปี  2551 
 

 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   สวสัดีครับ  วนันี? เป็นการประชุมสภา 
เทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6  2  ครั? งที6 1  ประจาํปี 2551  ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาลฯ  ครับ 
 นายจาตุรงค์   พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลฯ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกฯ ทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค ์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง ก่อนที6ท่านประธาน
ในที6ประชุมจะดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระที6  1  ของการประชุมสภาฯ ในวนันี?    กระผมมีประกาศ
ของสภาเทศบาล และหนงัสือของเทศบาลนครลาํปาง   เพื6อเรียนแจง้ใหที้6ประชุมไดท้ราบ  ดงันี?  
 

ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรื6อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6  2  ครั? งที6  1  ประจาํปี 2551 

-------------------------- 
  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง เรื6อง กาํหนดสมยัประชุมสามญั  ประจาํปี 2551 
ลงวนัที6  4  มีนาคม  พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดสมยัประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 2  
ประจาํปี  2551  มีกาํหนด 30 วนั  เริ6มตั?งแต่วนัที6 1  - 30 พฤษภาคม  2551 นั?น 
  

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  แกไ้ขเพิ6มเติม
ถึง (ฉบบัที6 12)  พ.ศ.2546  จึงประกาศใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที6 2  
ครั? งที6  1  ประจาํปี 2551  ในวนัที6  26  พฤษภาคม 2551   

ประกาศ    ณ   วนัที6   22   พฤษภาคม พ.ศ.2551 
 (ลงชื6อ)  ประสิทธิ�    หรรษหิ์รัญ 
       (นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ) 

      ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
และหนงัสือเทศบาลนครลาํปาง 
ที6  ลป  52001/ 2632                                                                                           สาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 
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                                                                                 26    พฤษภาคม   2551 
เรื6อง   มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผูเ้สนอญตัติ  
เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  ตามที6สภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั 
สมยัที6  2  ครั? งที6 1  ประจาํปี 2551  ในวนัจนัทร์ที6  26 พฤษภาคม 2551 เวลา  14.30 น.  ณ หอ้งประชุมสภา
เทศบาลนครลาํปาง  ซึ6 งนายกเทศมนตรีมีญตัติที6จะตอ้งเสนอต่อสภาเทศบาลนครลาํปาง  นั?น 

นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ไดม้อบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีที6รับผิดชอบ สาํนกั 
และกองที6เกี6ยวกบัญตัติเป็นผูเ้สนอญตัติแทน  ดงัรายชื6อต่อไปนี?  
  1.  นายกิตติภูมิ  นามวงศ ์          รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  2.  นายสุรพล  ตนัสุวรรณ       รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  3.  นายมนสั                      วงษช์าญศรี     รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  จึงเรียนมาเพื6อทราบและดาํเนินการ 
 

               ขอแสดงความนบัถือ 
(ลงชื6อ)    นิมิตร     จิวะสันติการ 

               (นายนิมิตร      จิวะสันติการ) 
                นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

  
ผมมีขอ้เรื6องตามที6เรียนแจง้ใหส้มาชิกฯและผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบจากนี?กระผมขอเรียนเชิญท่าน          
ประธานสภาฯ ไดท้าํหนา้ที6  เป็นประธานในที6ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในครั? งนี? ต่อไปครับ 

1.2 เรื�อง   ขอเชิญร่วมประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ (สภากาแฟ) 
 นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในนามของสภาเทศบาลนครลาํปาง  
ขอตอ้นรับท่านสื6อมวลชนทุกแขนง   ท่านประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครลาํปาง  
ที6ไดใ้หเ้กียรติเขา้ร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางในวนันี?ดว้ยความยนิดียิ6งครับ  และเรื6องที6 
ประธานจะแจง้ใหที้6ประชุมทราบ   คือ  

- เรื6องที6หนึ6ง   ขอเชิญร่วมประชุมหารืออยา่งไม่เป็นทางการ หรือ ที6เรียกกนัวา่ สภากาแฟ  โดย
จงัหวดัร่วมกบัเทศบาลนครลาํปางจดัการประชุมปรึกษาหารืออยา่งไม่เป็นทางการ  ประจาํเดือน พฤษภาคม 
ในวนัพุธที6  28 พฤษภาคม  2551  เวลา 07.30 – 9.00 น.  ณ  สวนสาธารณะหา้แยกหอนาฬิกา  ขอเชิญชวน
ท่านสมาชิกทุกท่านไดม้าร่วมการประชุมสภากาแฟในครั? งนี?ดว้ย  

-เรื6องที6สอง    ดว้ยสาํนกัการช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาลไดจ้ดัโครงการปลูกตน้ไมเ้นื6องในวนั
สิ6งแวดลอ้มโลก  ในวนัที6 5  มิถุนายน 2551  ตั?งแต่เวลา  9.00 – 12.00 น.  ณ  สถานที6กาํจดัขยะของเทศบาล 
บา้นกลว้ยแพะ   ตามรายละเอียดที6ไดแ้จกใหก้บัท่านสมาชิกฯ  จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯ ไดร่้วมใน
โครงการเนื6องในวนัสิ6งแวดลอ้มโลก 

และในนามของสภาเทศบาลนครลาํปางในวนันี?    ก็ขอขอบคุณ   ท่านสื6อมวลชนทุกแขนง   
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ท่านกรรมการชุมชน ที6ร่วมสังเกตการณ์การประชุมในวนันี?    ซึ6 งผมไดมี้นดัหมายกบัท่านรองผูว้า่ราชการ
จงัหวดัลาํปาง   ท่านชาย  พานิชพรพนัธ์ุ   ขณะนี?ท่านติดประชุม อีกสักครู่คงจะเขา้ร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมครั? งนี?ดว้ย 
   

ระเบียบวาระที�  2   เรื�องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที� 1 
                               ครั�งที� 1  ประจําปี 2551  วนัที�  28  กุมภาพนัธ์ 2551 
               นายประสิทธิ7   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ตามระเบียบวาระที6 2 เรื6องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 1  ครั? งที6 1  ประจาํปี 2551 วนัที6  28  กุมภาพนัธ์ 
2551 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขขอเชิญครับ   เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดขอแกไ้ขในรายงานการประชุม
ดงักล่าว กระผมจะขอมติในที6ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 1 ครั? งที6 1 ประจาํปี 2551    เมื6อวนัที6  28 กุมภาพนัธ์  2551  ขอไดโ้ปรด   
ยกมือขึ?นครับ   มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
  

 มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง   
สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 1 ครั? งที6 1  ประจาํปี 2551  เมื6อวนัที6  28  กุมภาพนัธ์  2551 
 

ระเบียบวาระที�   3   เรื�อง  ขอเสนอญตัติให้สภาเทศบาลนครลาํปาง  พจิารณาคัดเลอืกสมาชิกสภาเทศบาล 
                                นครลาํปาง  จํานวนสามคน  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  
                 นายประสิทธิ7  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระที6 3   เรื6อง  ขอเสนอญตัติให้
สภาเทศบาลนครลาํปาง  พิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  จาํนวนสามคน   เขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง   ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
    นายนิมิตร     จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีฯ   ท่านประธานสภาฯที6เคารพ ผมในฐานะ 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ขอเสนอญตัติใหส้ภาเทศบาลนครลาํปาง  พิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
นครลาํปาง  จาํนวน 3 ท่าน เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 

หลกัการ 
  ขอใหส้ภาเทศบาลฯ  พิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวนสามคน เขา้
ร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
 

เหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ6น พ.ศ.2548  หมวด  1  องคก์รจดัทาํแผนพฒันา ขอ้ 8  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ6นแต่งตั?งคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถิ6น ประกอบดว้ย 
  (1) ผูบ้ริหารทอ้งถิ6น      ประธานกรรมการ 
  (2) รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6นนั?นทุกคน  กรรมการ 
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  (3) สมาชิกสภาทอ้งถิ6นที6สภาทอ้งถิ6นคดัเลือกจาํนวนสามคน  กรรมการ 
  (4) ผูท้รงคุณวฒิุที6ผูบ้ริหารทอ้งถิ6นคดัเลือกจาํนวนสามคน  กรรมการ 
  (5) ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือรัฐวสิาหกิจ ที6ผูบ้ริหารทอ้งถิ6น 
       คดัเลือกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามคน    กรรมการ 
  (6) ผูแ้ทนประชาคม ทอ้งถิ6นที6ประชาคมทอ้งถิ6นคดัเลือก   
       จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแต่ไม่เกินหกคน   กรรมการ 
  (7) ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น    กรรมการ 
  (8) หวัหนา้ส่วนการบริหารที6มีหนา้ที6จดัทาํแผน   กรรมการ 
  กรรมการตามขอ้ 8 (3) (4) (5) และ (6) ใหมี้วาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจไดรั้บ
การคดัเลือกได ้
  ทั?งนี?   กรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปางที6สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปางคดัเลือกไว้
จาํนวนสามคน ไดห้มดวาระในวนัที6  3  มีนาคม  2551  ในการนี? จึงตอ้งดาํเนินการคดัเลือกสมาชิสภา
เทศบาลฯ จาํนวนสามคน เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาล ตามระเบียบฯ ในขอ้ 8 (3) 
พิจารณาดาํเนินการต่อไป 
  ดงันั?น ขอไดโ้ปรดนาํเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง เพื6อพิจารณาคดัเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวนสามคน เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง ต่อไป 
                   นายประสิทธิ7  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระที6 3   เรื6อง  ขอเสนอญตัติ   
ใหส้ภาเทศบาลนครลาํปาง  พิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  จาํนวนสามคน   เขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  เสนอรายชื6อสมาชิกฯ เป็นคณะกรรมการ 
จาํนวนสามคน  ขอเชิญ  คุณบุญช่วยฯ ครับ 
   นายบุญช่วย   ตรียกุล   สมาชิกสภาเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม  นายบุญช่วย  ตรียกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนคร 
ลาํปาง  กระผมขอเสนอชื6อสมาชิกสภาฯ จาํนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
ไดแ้ก่  1. นายกิตติ   จิวะสันติการ 2. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   3. นายยทุธศกัดิ�   ศรีทองสุข  
   นายประสิทธิ7  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  มีผูรั้บรองถูกตอ้ง 
ไดมี้สมาชิกฯ เสนอรายชื6อสมาชิกฯ จาํนวน  3 ท่าน  เป็นคณะกรรมการพฒันาพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
ประกอบดว้ย  1. นายกิตติ   จิวะสันติการ  2. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   3. นายยทุธศกัดิ�   ศรีทองสุข  จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอยา่งอื6นอีกหรือไม่  เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอยา่งอื6น เป็นอนัวา่สภาฯ 
แห่งนี?  เห็นชอบให ้1. นายกิตติ  จิวะสันติการ  2. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   3. นายยทุธศกัดิ�   ศรีทองสุข เป็น
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
   มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเห็นชอบใหส้มาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   จาํนวน 3 ท่าน  เป็น 
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  ประกอบดว้ย  
                1. นายกิตติ         จิวะสันติการ 
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                2. นายสมบูรณ์    คุรุภากรณ์    
                3. นายยทุธศกัดิ�     ศรีทองสุข 
 

ระเบียบวาระที�  4   ญตัติ  เรื�อง  ขอเสนอญตัติให้สภาเทศบาลนครลาํปาง  พจิารณาคัดเลอืกสมาชิกสภา 
                              เทศบาลนครลาํปาง จํานวนสามคน   เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                              แผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 

นายประสิทธิ7  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ในระเบียบวาระที6  4   ญตัติ  เรื6อง  ขอเสนอ
ญตัติใหส้ภาเทศบาลนครลาํปาง  พิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวนสามคน   เขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
  นายนิมิตร   จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีฯ   ท่านประธานสภาฯ  ที6เคารพ  ผมในฐานะ 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ขอเสนอญตัติเรื6อง  ขอใหส้ภาเทศบาลนครลาํปาง พิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภา 
เทศบาลนครลาํปาง  จาํนวนสามคน   เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล
นครลาํปาง  
 

หลกัการ 
 ขอใหส้ภาเทศบาลฯ พิจารณาคดัเลือกสมาชิสภาเทศบาลนครลาํปางจาํนวนสามคน  เขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
 

               เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น  
พ.ศ.2548  หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ขอ้ 28  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ6นแต่งตั?ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ6น ประกอบดว้ย 

(1) สมาชิสภาทอ้งถิ6นที6สภาทอ้งถิ6นคดัเลือกจาํนวนสามคน 
(2) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ6นที6ประชาคมทอ้งถิ6นคดัเลือกจาํนวนสองคน 
(3) ผูแ้ทนหน่วยงานที6เกี6ยวขอ้งที6ผูบ้ริหารทอ้งถิ6นคดัเลือกจาํนวนสองคน 
(4) หวัหนา้ส่วนการบริหารที6คดัเลือกกนัเองจาํนวนสองคน 
(5) ผูท้รงคุณวุฒิที6ผูบ้ริหารทอ้งถิ6นคดัเลือกจาํนวนสองคน 
กรรมการตามขอ้  28  ใหมี้วาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี  และอาจไดรั้บการคดัเลือก 

อีกได ้
 

  ทั?งนี?กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง   ที6สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาํปาง ไดค้ดัเลือกไวจ้าํนวนสามคน ไดห้มดวาระลงเมื6อวนัที6   17  เมษายน   2551  ในการนี?  
จึงตอ้งดาํเนินการคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวนสามคน เพื6อเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ตามระเบียบฯ ในขอ้ 28 (1) 
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  ดงันั?น  ขอไดโ้ปรดนาํเสนอต่อที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง เพื6อพิจารณาคดัเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปางจาํนวนสามคน เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาลนครลาํปาง ต่อไป 

นายประสิทธิ7  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ในระเบียบวาระที6  4   ญตัติ  เรื6อง  ขอเสนอ
ญตัติใหส้ภาเทศบาลนครลาํปาง  พิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวนสามคน  เขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  ขอเชิญสมาชิกฯ  ท่านสมาชิกฯ
เสนอรายชื6อสมาชิกสภาเทศบาลฯ  จาํนวน  3  ท่าน  ขอเชิญ คุณจรูญ  เติงจนัตะ๊ ครับ 

นายจรูญ   เติงจันต๊ะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนประธานสภาฯ ที6เคารพ  และสมาชิกฯ 
ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายจรูญ  เติงจนัตะ๊  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   เขต 3  ขอเสนอ 
รายชื6อสมาชิกฯ  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน  3  ท่าน 
ดงัรายชื6อต่อไปนี?   1.  จ.ส.อ.สมบูรณ์    บรรจงจิตต ์  2. นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย ์  3. นางสุดารัตน์   บุญมี   

นายประสิทธิ7  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ มีผูรั้บรองถูกตอ้ง ไดมี้ 
สมาชิกฯ  เสนอรายชื6อสมาชิกฯ  3 ท่าน  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 
นครลาํปาง   ประกอบดว้ย  1.  จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์  2. นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย ์ 
3. นางสุดารัตน์    บุญมี  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอยา่งอื6นอีกหรือไม่  เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ
เป็นอยา่งอื6น เป็นอนัวา่ สภาฯแห่งนี?  เห็นชอบให ้1. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต ์ 2. น.ส.อมลยา  เจนตวนิชย ์  
3. นางสุดารัตน์   บุญมี  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 

มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเห็นชอบใหส้มาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  จาํนวน 3 ท่าน  เป็น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  ประกอบดว้ย   

1.  จ.ส.อ.สมบูรณ์    บรรจงจิตต ์ 
2. นางสาวอมลยา    เจนตวนิชย ์   
3. นางสุดารัตน์    บุญมี  
 

ระเบียบวาระที�  5   ญตัติอื�น ๆ  
 นายประสิทธิ7  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระที6  5  ญตัติอื6น ๆ  ขอเชิญ
สมาชิกฯ ครับ  เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอญตัติอื6น ๆ  กระผมในนามของสภาเทศบาลนครลาํปาง          
จะใหโ้อกาสต่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน   ไดก้ล่าวแสดงความรู้สึกของท่านในการทาํหนา้ที6ของท่าน
ในการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ซึ6 งจะหมดวาระลงในวนัที6  14  สิงหาคม ศกนี?   แต่ทั?งนี?ตอ้งอยูใ่นระเบียบ
ของการประชุมสภาฯ  แต่ไม่ใช่เป็นการอภิปราย  สมาชิกฯ ท่านใดตอ้งการแสดงความรู้สึกของท่านในการ
เขา้มาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในครั? งนี?   ขอเชิญครับ  ขอเชิญ คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  
 นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพครับ  กระผม 
สมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในวนันี?คาดวา่จะเป็นการประชุมสภาเทศบาลฯ  
ครั? งสุดทา้ย และผมเองไดเ้ป็นสมาชิกสภาฯ จนถึงวนันี? เกือบจะสามปีแลว้  หนา้ที6ของสมาชิกสภาเทศบาล 
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มีหนา้ที6หลกั คือ การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหาร  ดงันั?น  สมาชิกสภาฯ จึงมีหนา้ที6 
ที6สาํคญัเป็นอยา่งยิ6ง  แต่ที6ผา่นมาเท่าที6ดูสมาชิกสภาฯ เราทาํหนา้ที6ในสภาฯ  มีกนัไม่มากเท่าไหร่  ผมก็รู้สึก
เสียดายที6พวกเราทาํหนา้ที6จาํกดัอยูท่ ั?งที6ปัญหาของทอ้งถิ6นที6เราน่าจะพดูคุยกนัในสภาฯ มีมากมายเสียดาย
โอกาสเพราะวา่ประชาชนเขาเลือกเราเพื6อทาํหนา้ที6นี?   การทาํงานที6ผา่นมา  สาํหรับตวักระผมเอง แมว้า่ผม 
จะอ่อนดา้นทกัษะการพดู การสื6อสาร  แต่ผมก็พยายามที6จะชี?ประเด็นในเรื6องของปัญหาต่าง ๆ ที6นาํเขา้ที6
ประชุมเพื6อให้เห็นวา่อะไรที6เป็นปัญหา  อะไรที6ผมควรจะสนบัสนุน  ซึ6 งผมก็พยายามอยา่งดีที6สุดเพื6อให้ 
สมกบัที6ไดรั้บเลือกเขา้มา  ปัญหาในทอ้งถิ6นในบา้นเรายงัมีอีกมากมาย   คิดวา่หนา้ที6ของสภาฯยงัมีความ
จาํเป็นต่อไป  ผมเองทาํมาไดส้ามปีแลว้ ผมคิดวา่ถา้ผมไดมี้โอกาสเขา้มาในสภาฯ นี? อีกครั? ง ถา้สิ6งศกัดิ� สิทธิ�
ในสภาฯ มีจริงก็ขอพรชยัให้ผมมีกาํลงัใจและไดรั้บเลือกเขา้มาอีกครั? งหนึ6ง  ขอบคุณมากครับ 
  นายประสิทธิ7  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ      จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะกล่าวความรู้สึก 
ของท่านในการเขา้มาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯ  อีกหรือไม่   ถึงแมว้นันี?จะไม่ใช่เป็นการประชุมสภาฯ     
ครั? งสุดทา้ย  เพราะในเดือนสิงหาคม ศกนี?   ก็เป็นสมยัประชุมสามญั  สมยัที6 3  โดยวาระการดาํรงตาํแหน่ง
ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ   จะหมดวาระในวนัที6 14  สิงหาคม 2551  ซึ6 งคิดวา่น่าจะไม่มีการประชุม ฯ 
เพราะวา่สมยัประชุมในเดือนสิงหาคม  จะ เป็นการประชุมในเรื6องของงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  2552   
โดยมารยาทน่าจะใหส้มาชิกฯ  ชุดใหม่ที6ไดรั้บเลือกเขา้มาทาํหนา้ที6นี?   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดกล่าวความรู้สึก
อีกหรือไม่  เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดกล่าว  กระผมจะขอโอกาสนี?  แถลงผลงานของสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เริ6มตน้ตั?งแต่ไดรั้บการเลือกตั?งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต่อสภาฯ   ดงัต่อไปนี?  

แถลงผลงานของสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สภาเทศบาลนครลาํปาง  ประกอบดว้ย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  จาํนวน  24  คน 

* ไดรั้บการเลือกตั?งสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เมื�อวนัที�  15  สิงหาคม  2547   ประกอบดว้ย  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1  เขต  2 และเขต  4   จาํนวน  18  คน  มีวาระดาํรงตาํแหน่ง  ตั?งแต่วนัที6   15  
สิงหาคม   2547  ถึง  วนัที6  14  สิงหาคม  2551 

* ไดรั้บการเลือกตั?งสมาชิกสภาเทศบาลฯ   เมื�อวนัที�  4  ธันวาคม   2547   ประกอบดว้ย  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เขต   3   จาํนวน   6   คน  มีวาระดาํรงตาํแหน่ง  ตั?งแต่วนัที6  4  ธนัวาคม  2547  ถึง   
วนัที6  14  สิงหาคม  2551 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  จาํนวน  24  คน  ไดป้ฏิญาณตนเขา้รับตาํแหน่งเมื6อวนัที6 
วนัที6  10  มิถุนายน  2548  และในช่วงการเปิดสมยัประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั   
ประจาํปี  2548  ถึง ปัจจุบนั   สรุปผลการดาํเนินงานของกิจการสภาเทศบาลฯ   ดงันี? .- 
 ประจําปี  2548  
 1. ไดมี้การประชุมสภาเทศบาล  สมยัประชุมสามญั   จาํนวน  10   ครั? ง 

2. แต่งตั?งคณะกรรมการสามญัประจาํสภาเทศบาล  จาํนวน  3  คณะ  ประกอบดว้ย 
2.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  (ประกาศ ลว. 10 มิ.ย.48) 
2.2 คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั   (ประกาศ ลว. 10 มิ.ย.48) 
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        2.3 คณะกรรมการเพื6อติดตามตรวจสอบการประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณของเทศบาลนคร
ลาํปาง  (ประกาศ ลว. 26  ก.ย.48) 

3. แต่งตั?งคณะกรรมการวสิามญั  จาํนวน  6  คณะ 
3.1 เพื6อศึกษาการแกไ้ขสภาพและปัญหาการจดัระเบียบการคา้ขายของบุคคลในตลาดเทศบาล

และในที6สาธารณะของเทศบาลนครลาํปาง 
3.2 เพื6อศึกษางานสวสัดิการสังคมของเทศบาลนครลาํปาง 
3.3 เพื6อศึกษาปรับปรุงตลาดเทศบาล (ตลาดหลกัเมือง) และอาคารสิ6งปลูกสร้างของเทศบาล 

นครลาํปาง  ซึ6 งตั?งอยูถ่นนบุญวาทยแ์ละถนนไปรษณียใ์กลเ้คียงตลาดหลกัเมือง 
3.4 เพื6อศึกษาการแกไ้ขปัญหาจราจรและการจดัระเบียบปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนคร

ลาํปาง   (ประกาศ ลว. 20 ก.ค.2548 ) 
3.5 เพื6อศึกษาการจดัเก็บและการกาํจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลาํปาง 
3.6 เพื6อศึกษาปัญหาการประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลนครลาํปาง 
3.7 แต่งตั?งสมาชิกสภาเทศบาลทาํหนา้ที6โฆษกประจาํสภาเทศบาลนครลาํปาง  (ประกาศ  ลว.  

2 ส.ค.2548 ) 
 ประจําปี  2549  
 1.ไดมี้การประชุมสภาเทศบาล  สมยัประชุมสามญั   จาํนวน       6          ครั? ง 
 2. กาํหนดระเบียบสภาเทศบาลนครลาํปาง  วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสาํหรับใหป้ระชาชน 
หรือผูใ้ดเขา้รับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  พ.ศ.2549 
 ประจําปี  2550  
 ไดมี้การประชุมสภาเทศบาล  สมยัประชุมสามญั   จาํนวน       7           ครั? ง 

 

ประจําปี  2551  
 ไดมี้การประชุมสภาเทศบาล  สมยัประชุมสามญั   จาํนวน         2        ครั? ง 
        รวมทั?งหมด         25      ครั? ง 

ให้ความเห็นชอบเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ได้แก่ 
1. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548 
2. งบประมาณรายจ่ายเพิ6มเติม  ฉบบัที6  1 ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2548 
3. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2549 
4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2550 
5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2551 
6. เทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง  เรื6อง  การติดตั?งบ่อดกัไขมนับาํบดันํ?าเสียในอาคาร  ปี 2550 

           และไดมี้การประชุมคณะกรรมการสามญัตรวจรายงานการประชุม  จาํนวน  25  ครั? ง 
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ขอขอบคุณเจา้หนา้ที6งานกิจการสภาฯ ที6ไดใ้หค้วามช่วยเหลืออยา่งดียิ6งในกิจการของสภาเทศบาลจนสาํเร็จ
ลุล่วงมาจนถึงวนันี?   ในนามของสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอขอบคุณท่านที6ไดก้ล่าวนามมาแลว้ไว ้ณ ที6นี?
ดว้ยครับ  ในโอกาสต่อไป ท่านนายกเทศมนตรีจะมีอะไรกล่าวต่อสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอเชิญครับ 
 นายนิมิตร    จิวะสันติการ   นายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผูท้รงเกียรติที6เคารพทุกๆ ท่าน  ในโอกาสวาระการประชุมซึ6งอาจจะเป็นการประชุมสุดทา้ยของสภาฯ
แห่งนี?   ผมในฐานะที6เป็นนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  เป็นหวัหนา้คณะผูบ้ริหาร ตลอดจนในนามของผูแ้ทน
ของพนกังานเทศบาลทุก ๆ คน  รวมถึงพี6นอ้งประชาชนชาวลาํปางทั?งหมด   ที6เป็นผูที้6ไดล้งคะแนนเสียง
เลือกตั?งท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุก ๆ ท่านในที6นี?   รวมถึงผมในฐานะนายกเทศมนตรีดว้ย      
ขออนุญาตขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในฐานะที6ท่านเป็นหวัหนา้ฝ่ายนิติบญัญติั  
หวัหนา้ฝ่ายสภาฯ ทอ้งถิ6น ซึ6 งไดท้าํงานบริหารกิจการของสภาเทศบาลฯ ดว้ยการประสานงานกบัฝ่ายบริหาร 
ของเทศบาลอยา่งมีประสิทธิภาพมีความราบรื6นและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ฝ่ายบริหารของเทศบาลนคร
ลาํปางดว้ยดีเสมอมา  ดว้ยนํ?าใจที6เมตตากรุณาและเอื?อเฟื? อ ดว้ยการประสานงานที6มีความคล่องตวั และ
สามารถที6จะผา่นร่างเทศบญัญติัตลอดจนญตัติต่าง ๆ ซึ6 งฝ่ายบริหารไดน้าํเสนอ ทั?งนี? รวมถึงไดเ้ปิดโอกาสให้
สมาชิกสภาเทศบาลผูมี้เกียรติทุก ๆ ท่านไดเ้สนอญตัติ  ไดเ้สนอกระทูถ้าม ตลอดจนเปิดโอกาสใหท้่านผูมี้
เกียรติทั?งหลายไดอ้ภิปรายอยา่งกวา้งขวาง  ซึ6 งความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุก ๆ ท่านที6ไดก้ล่าว
ในที6ประชุมแห่งนี?   ลว้นเป็นความคิดเห็นที6เป็นไปดว้ยความอิสระหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการที6
จะนาํไปสู่การสร้างกระบวนการคิด  นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหา  และเป็นแนวทางในการที6ใหฝ่้ายบริหารหรือ
พนกังานประจาํ  นาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพื6อที6จะใหเ้กิดประสิทธิภาพนาํไปสู่มาตรฐาน  ตลอดเวลา
ที6เราทาํงานร่วมกนั  ผมรู้สึกในคุณค่าของสภาเทศบาลแห่งนี?   และไดรั้บฟังความคิดเห็นที6หลากหลายและมี
คุณค่าเป็นอยา่งยิ6งของสมาชิกสภาเทศบาลดว้ยความเคารพยิ6ง  และในฐานะที6สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผูแ้ทน
อนัชอบธรรม และทรงเกียรติของพี6นอ้งประชาชน ผมก็ไดใ้หค้วามเคารพในเกียรติ ในสิทธิ ในความคิดเห็น  
และสิ6งที6เป็นขอ้แนะนาํ ขอ้สังเกตดว้ยดีตลอดมา  ปกติเป็นระบบการบริหารและการเมืองของประเทศไทย  
ตามหลกัการของการเมืองและการปกครองที6ประเทศไทยมีระบบสภาและผูบ้ริหาร  ซึ6 งทั?งสองระบบนี?ไม่วา่
จะเป็นตามรูปแบบสากลก็ดี  ไม่วา่ตามกฎหมายก็ดี  ก็ไดอ้อกแบบไวเ้พื6อที6จะใหแ้บ่งแยกหนา้ที6 สาํหรับฝ่าย
บริหารที6กาํหนดนโยบาย แผนงาน วสิัยทศัน์  ยทุธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหา  พฒันา   หนา้ที6และบทบาท
ของสภาฯ ในการที6จะพิจารณาดา้นนิติบญัญติั  ดา้นร่างเทศบญัญติัต่างๆ  พิจารณาญตัติต่าง ๆ เพื6อที6สามารถ
ที6จะนาํไปประกาศใช ้  เพื6อที6สามารถนาํไปเป็นแนวทางปฏิบติั  ทั?งบทบาทหนา้ที6ในการที6กาํหนด กาํกบั
ดูแล หรือติดตามการบริหารงาน ทกัทว้ง ทว้งติง ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร  ทั?งสองฝ่ายไดท้าํงาน
ร่วมกนัมา ทั?งในเชิงวพิากษว์ิจารณ์  ใหข้อ้เสนอแนะ ตั?งขอ้สังเกต ติดตาม กาํกบั ควบคุม  รวมถึงในอีกมิติ
หนึ6งที6ไดใ้หก้ารร่วมมือกบัฝ่ายบริหารดว้ยดีมาตลอด ทั?งในเรื6องของเทศบญัญติั  ญตัติ  กระทูถ้าม และเรื6อง
อื6น ๆ ทั?งหมดนี? เป็นการทาํงานร่วมกนัอยา่งประสมประสานอยา่งมีระบบ  ทั?งสนบัสนุน  ส่งเสริม  ทั?งกาํกบั  
ติดตาม  ควบคุม  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สมกบัที6ประชาชนพี6นอ้งทั?งหลายไดเ้ลือกใหผู้มี้เกียรติ
ทั?งหลายมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  นบัวา่เราไดป้ฏิบติัหนา้ที6ของเราทุกท่านอยา่งสมเกียรติ สมคุณค่าที6
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ประชาชนไดรั้บเลือกตั?งมา  โดยเฉพาะอยา่งยิ6ง    ท่านประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ ไดทุ้่มเทพฒันา
ระบบการบริหารงานของสภาเทศบาลอยา่งใกลชิ้ดจนกระทั6งในที6สุดในวาระของสภาฯ นี?  ก็สามารถปรับ
โครงสร้างการบริหารเทศบาล โดยจดัตั?งเป็นฝ่ายกิจการสภาเทศบาลขึ?นมาสาํเร็จไดใ้นยคุสมยัของสภา
เทศบาลชุดนี?   สิ6งที6สาํคญัที6จะขาดไม่ไดที้6จะตอ้งขอบคุณเป็นอยา่งยิ6งก็คือทางจงัหวดั  ทางผูว้า่ราชการ
จงัหวดั และรองผูว้า่ราชการจงัหวดัที6ไดรั้บมอบหมายจากผูว้า่ราชการจงัหวดัใหก้าํกบัดูแลเทศบาลนคร
ลาํปาง  ไม่วา่จะเป็นท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุดเดิม หรือท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดั ท่านชาย  พานิชพร
พนัธ์ุ  ในนามของ ผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปางที6ไดรั้บมอบภาระกิจการกาํกบัดูแล  ท่านไดใ้หค้าํแนะนาํ 
สนบัสนุน และใหค้วามคิดเห็นที6เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลนครลาํปางดว้ยดีเสมอมา  ในนามของเทศบาล
นครลาํปาง  ตอ้งขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี?ดว้ย  ผมขอขอบพระคุณและขออาํนวยอวยพร         
ทุก ๆ ท่าน ในโอกาสที6บงัเอิญถา้จะไม่มีการประชุมสภาฯ อีกแลว้เราก็จะกลบัไปลงสนามเลือกตั?ง จึงขอ
อาํนวยอวยพรใหทุ้ก ๆ ท่าน จงไดรั้บการเลือกตั?งกลบัมาพร้อมหนา้พร้อมตาในที6นี? ในวาระอนัสมควรต่อไป  
ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ7  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ    ท่านสมาชิกสภาฯที6เคารพครับ  เนื6องในการ 
ประชุมสภาฯ ในวนันี?  ทางสภาเทศบาลนครลาํปาง ไดรั้บเกียรติเป็นอยา่งยิ6งจากท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ลาํปาง  ท่านชาย  พานิชพรพนัธ์   และในโอกาสนี?    กระผมก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านไดใ้หเ้กียรติกล่าว 
แสดงความคิดเห็นในนามของจงัหวดัลาํปางต่อสภาเทศบาลนครลาํปาง ก่อนที6สมาชิกฯ จะหมดวาระใน
วนัที614 สิงหาคม 2551  นี?   ขอเรียนเชิญ ครับ 
 นายชาย    พานิชพรพนัธ์ุ   รองผู้ว่าราชการจังหวดัฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ 
ท่านผูบ้ริหาร และท่านผูมี้เกียรติทุกท่านครับ  ในความรู้สึกของจงัหวดัฯ  เราตอ้งยอมรับวา่วนันี?การเมือง 
ทอ้งถิ6นพฒันาขึ?นมาเป็นลาํดบัจนวนันี?ผูบ้ริหารกบัสภาฯ แยกกนัชดัเจน จะเห็นไดว้า่มีการเลือกตั?งโดยตรง  
ในอดีตนั?นก็มีการผสมผสาน โดยเฉพาะอยา่งยิ6งในเรื6องของที6เราเรียกวา่ระบบรัฐสภา หรือระบบสภา  อดีต
นั?นผูบ้ริหารจะมาจากสภา   กฎหมายไดเ้ปลี6ยนแปลงไปมาก  เรามีองคก์รอิสระมากมายในการที6จะมาดูแล
และพฒันาการเมืองการปกครอง  และหลาย ๆ ระบบในประเทศของเรา  ซึ6 งถามวา่วนันี? ดีที6สุดแลว้หรือไม่ 
ก็คงจะไม่ใช่คาํตอบ  แต่วา่อยา่งไรก็ตามกฎหมายไดอ้อกแบบการปกครองทอ้งถิ6นในลกัษณะรูปแบบต่าง ๆ  
เทศบาลก็เป็นรูปแบบหนึ6ง  ซึ6 งมีทั?งฝ่ายบริหารที6เรียกวา่เลือกตั?งตรง คือ ผูบ้ริหาร ที6มีความเขม้แขง็ กบั 
ฝ่ายสภา  ซึ6 งตอ้งกราบเรียนวา่สองสิ6งนี? ที6ออกแบบก็คือ  เพื6อใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุล  ในระบอบ 
การปกครองต่างๆ มีหลากหลาย  แต่ระบบที6มีการตรวจสอบและถ่วงดุลที6มีประสิทธิภาพจะสามารถดูแล
ผลประโยชน์ของประชาชนและนาํพาประเทศชาติและชุมชนต่าง ๆ นั?นกา้วไปสู่ความสาํเร็จไดดี้ขึ?นในการ
ทาํหนา้ที6ต่าง ๆ ผมเขา้ใจ เพราะวา่บางครั? งการทาํในสิ6งที6ถูกตอ้งกบัสิ6งที6ถูกใจมนัต่างกนั บางครั? งถูกใจแต่
อาจจะไม่ถูกตอ้ง  แต่บางครั? งถูกตอ้งแต่อาจจะไม่ถูกใจ  ตรงนี? เป็นปัญหาใหญ่  ฉะนั?น  หากเรามีความ      
เป็นกลางในการพิจารณาสิ6งต่าง ๆ ผมเชื6อวา่สิ6งเหล่านี? จะไม่เป็นพนัธนาการในการที6จะผกูมดัเราไปโยงใย
หรือยดึกบัสิ6งใดสิ6งหนึ6ง  ความเที6ยงธรรมก็จะเกิดขึ?น  ปัญหาต่างๆ ก็จะสามารถคลี6คลายดว้ยระบอบของมนั  
ก็คือ ที6เราอุปสงคอ์ยา่งยิ6งคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ซึ6 งตอ้งพูดกนัดว้ยเหตุและผล  จะเห็นวา่
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ในหลายประเทศในโลกก็มีปัญหาอยา่งนี?    ถา้ที6ใดมีความเขา้ใจในสิ6งเหล่านี?ก็เป็นโอกาสของที6นั6นที6จะใน
การพฒันาและใชง้บประมาณทุกอยา่งนั?นตรงเป้าหมาย  ประสบความสาํเร็จ  คุม้ค่า  ผมกราบเรียนแลว้วา่
การถ่วงดุลและการที6จะตรวจสอบนั?น  เป็นปัจจยัหลกัและเหตุผลสาํคญัของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ผมขอยนืยนัเป็นสิ6งสาํคญัยิ6ง  ถา้ระบบใดในโลกนี?ถา้ไม่มีระบบการถ่วงดุลและตรวจสอบ
แลว้ก็คือเผด็จการนั6นเอง   อนันี? เป็นเรื6องจริง  ฉะนั?นอะไรก็ตามที6ดูแต่เพียงรูปแบบอยา่งเดียวคงไม่ได ้      
คงตอ้งลงลึกไปเรื6องของเนื?อหาแลว้จะเห็นไดว้า่บดันี?   กฎหมายรัฐธรรมนูญของเราไดอ้นุญาตให้ออกแบบ
องคก์รอิสระทุนมากมายในการที6จะตรวจสอบและถ่วงดุล  ซึ6 งอาจจะสาํเร็จบา้งไม่สาํเร็จบา้งก็เป็นช่วงของ
การพฒันาและการเปลี6ยนผา่น  แมก้ระทั6งกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ6งพยายามจะออกแบบมาใหดี้ที6สุด  แต่วนันี?
ท่านทั?งหลายก็ทราบขอ้มูลวา่ยงัมีการถกเถียงกนัวา่ดีที6สุดหรือไม่  มีการที6จะติแกไ้ขก็วา่กนัไป  อนันี?ก็เป็น
เรื6องการพฒันาเป็นเรื6องปกติก็ตอ้งทาํใจ  เพราะวา่บางคนยงัไม่มีอะไรดีที6สุดก็คงดีขึ?นไปเรื6อย ๆ  แต่สิ6งหนึ6ง
ซึ6 งประชาชนไดรั้บวนันี? คือในเรื6องของการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตอ้งยอมรับวา่วนันี?กฎหมายเปิดกวา้งมาก
ในเรื6องของการร้องทุกข ์ การใหข้อ้มูลหรือการแสวงหาสืบหาขอ้มูล   การขอขอ้มูลมีขอบที6กวา้งขึ?น ฉะนั?น 
การพฒันาทางการเมืองที6ดีที6สุดนั?น หมายความวา่  ทาํอยา่งไรใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจ  ไดเ้ขา้มามีส่วนรับรู้  
ไดมี้ส่วนในการแสดงความคิดเห็นโดยผา่นผูแ้ทนก็คือระบบของท่าน  ก็คือสภาฯ ตอ้งเป็นสมาชิกฯใช่
หรือไม่  โดยการส่งผา่น นั6นแหละครับถือเป็นการพฒันาทอ้งถิ6นที6ดีที6สุด  เพราะวา่ท่านจะเป็นตวัเชื6อม
ระหวา่งผูบ้ริหาร ระหวา่งสภาฯ ระหวา่งประชาชน  และตรงนี?การทาํหนา้ที6ตรงนี? มีความสาํคญัยิ6ง วนันี?ตอ้ง
กราบเรียนสภาพปัญหาของจงัหวดัลาํปาง โดยเฉพาะอยา่งยิ6งของในเขตเทศบาลนครลาํปางยงัมีปัญหา
มากมายที6ตอ้งรอการแกไ้ขเยยีวยาจากพวกท่านทั?งหลาย  มีปัญหาความตอ้งการของพี6นอ้งประชาชนอีก 
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หลากหลายมากมายในชุมชนต่าง ๆ ที6ยงัรอการช่วยเหลือการเขา้ไปดูแล  การเขา้ไปทาํความเขา้ใจจากท่าน
ทั?งหลายอีกมากมาย  และผมเชื6อวา่ในอนาคตนั?นท่านท่านไดเ้สียสละตวัเองเขา้มาในการทาํงานตรงนี?        
ผมเชื6อวา่บา้นเราคงจะตอ้งเดินไปในทิศทางที6ถูกตอ้งที6เรียกวา่  มีความมั6นคงและย ั6งยนื ตรงนี? มีความสาํคญั
มากกบัหลายสิ6งหลายอยา่งผมไม่ใช่เป็นเรื6องตาํหนิ  แต่วา่ผมเชื6อวา่ทุกท่านมีส่วนที6จะทาํได ้ มีส่วนร่วม 
ส่วนหนึ6งในการที6จะทาํเมืองนี? เป็นเมืองที6น่าอยู ่  ทุกเรื6องไม่วา่จะเป็นเรื6องของความสะอาดของแม่นํ?าลาํธาร  
อากาศ อะไรต่าง ๆ ก็เป็นโอกาสที6เราจะทาํใหคุ้ณภาพชีวติของคนที6เรารับผิดชอบในพื?นที6เทศบาลของเรา
ใหส้มบูรณ์   แลว้สิ6งเหล่านี?ก็จะสะทอ้นในเรื6องของการใหค้วามนิยมของพี6นอ้งประชาชน  ซึ6 งผมเชื6อวา่ 
ท่านทั?งหลาย คงตอ้งอาสาเขา้มาช่วยอีก  ช่วยกนัดูแลบา้นเมืองของเรา  และปัญหาต่างๆ ขา้งหนา้ยงัมีอีกมาก
ที6เราตอ้งช่วยกนัดูแลในนามของชาวลาํปางโดยเฉพาะอยา่งยิ6งในเขตเทศบาลนี?ตอ้งขอกราบขอบคุณทุกท่าน  
ท่านสมาชิกฯ  ท่านประธานฯ   และท่านผูบ้ริหารทุกท่านไดเ้ขา้มาช่วยกนัพฒันาบา้นเมืองของเราในรอบ  
4  ปีที6ผา่นมานี?   ทาํใหบ้า้นของเรานั?นดีขึ?นเป็นลาํดบั    ตอ้งขอบคุณแทนพี6นอ้งประชาชนดว้ยครับขอบคุณ
มากครับ  สวสัดีครับ 

นายประสิทธิ7  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในนามของสภาเทศบาลนครลาํปาง 
ขอกราบขอบพระคุณ ท่านชาย  พานิชพรพนัธ์ุ  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง  ที6ไดใ้หเ้กียรติไดแ้สดง 
ความคิดเห็นต่อสภาเทศบาลนครลาํปางในวนันี?   กระผมขอปิดการประชุมครับผม 

  เลิกประชุมเวลา   15.30 น. 
   
----------------------------------------------           -------------------------------------------------- 
      (นายประสิทธิ�      หรรษหิ์รัญ)                                                            (นายจาตุรงค ์   พรหมศร) 
    ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง                                                    เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 
หมายเหตุ กรณีรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที6 2  ครั? งที6  1  
ประจาํปี  2551  เมื6อวนัที6  26  พฤษภาคม   2551  ดงัรายละเอียดความแจง้แลว้นั?น 

- รายงานการประชุมดงักล่าว สภาเทศบาลนครลาํปางยงัไม่ไดรั้บรอง , ประธานสภา 
เทศบาลนครลาํปาง ยงัไม่ไดล้งลายมือชื6อไวเ้ป็นหลกัฐาน เพราะเหตุครบอายขุองสภาเทศบาลนครลาํปาง 

- ขา้พเจา้ นายจาตุรงค ์ พรหมศร   เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง จึงไดบ้นัทึกไว ้
และเป็นผูรั้บรองรายงานการประชุมของสภาเทศบาลนครลาํปางดงักล่าวขา้งตน้ ทั?งนี?ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ6น พ.ศ.2547  ขอ้ 34 
  

(ลงชื6อ) 
                    (นายจาตุรงค ์ พรหมศร) 
            เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง 
             วนัที6   14  สิงหาคม  พ.ศ.2551 


