รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
จิวะสันติการ
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
บรรจงจิตต์
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
3. นายจาตุรงค์
พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
4. นายแพทย์วัฒนา
วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
5. นายณัฐธนวัฒน์
ปัญญาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
6. นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
7. นายสุบิน
ชุ่มตา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
8. นายพิทักษ์
แสนชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
9. นายนวพัฒน์
ไหวมาเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
10. นายนพดล
ผดุงพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
11. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
12. นายสันติ
เขียวอุไร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
13. นายสมบูรณ์
คุรุภากรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
14. นางสุดารัตน์
บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
15. นายจรูญ
เติงจันต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
16. นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
17. นายสมัย
เมฆนคร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
18. นายณัฐกิตติ์
บรรจงจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
19. พันตรีวิชานนท์
แดงสร้อย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
20. นายเกษม
ปัญญาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประสิทธิ์
2. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
3. นายบริบูรณ์

หรรษ์หิรัญ
หงส์ใจสี
บุญยู่ฮง

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด)

๒
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายสมเกียรติ
2. นายสุวรรณ
3. นางนพวรรณ
4. นายสุคนธ์
5. นายสมภพ

อัญชนา
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์
อินเตชะ
สุวรรณปัญญา

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ส.ต.ท.สวาท
2. นางวรรณศรี
3. นายพงค์กร
4. นายอรรณพ
5. นายวิสิษฐ์
6. นางชัญญานุช
7. นายบรรยง
8. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
9. นางสาวพัฒนี
10. นางสาววิไล
11. นายธงชัย
12. นางเกสร
13. นางเลิศลักษณ์

จําปาอูป
อินทราชา
รัตนประเวศ
สิทธิวงศ์
ดวงแก้ว
ทองคํา
เอื้อนจิตร์
คุณชมภู
เมืองใจมา
วงศ์พรม
พัวศรีพันธุ์
คําอ่อง
ทรัพย์รุ่งทวีผล

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้
เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 13.30 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ

๓
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง วั น นี้เ ป็ นการประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่
จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือ
ของสํานัก งานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใช้ป ระกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรีย นแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจําปี ๒๕60
-----------------------------------------ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕9
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕60 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 ได้กําหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕60 มีกําหนด 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – 28 กุมภาพันธ์
๒๕60 ดังความแจ้งแล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2560 มีกําหนด 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่
1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. ๒๕60
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

๔

และหนังสือ
ที่ ลป 52001/1064

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000
23 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/9 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบ
สํา นั ก และกอง เป็ น ผู้อ ภิป รายชี้แ จงหรือ แถลงญั ต ติแ ละตอบกระทู้ต่อ สภาเทศบาลนครลํา ปาง
ดั งรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่
ในการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

๕

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี รายละเอียด
ตามเอกสาร หนังสือที่ ลป 52002/7168 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ทุกท่านได้รับนะครับ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เทศบาลนครลําปาง แจ้งปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รายนางพรรณี กันลิรัญ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 เทศบาลนครลําปาง แจ้งปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน รายนางพรรณี กันลิรัญ รายละเอียดตามเอกสาร หนังสือที่ ลป 52003/587 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2560 ที่ทุกท่านได้รับนะครับ
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 –
2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร หนังสือที่ ลป 52002/938 ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2560 และประกาศฯ ที่ทางเทศบาลได้ส่งให้กับทุกท่านแล้วนะครับ
ที่ประชุม รับทราบ
1.4 แนะนําบุคลากรใหม่ของเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแนะนําบุคลากรใหม่ของ
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 2 ท่าน คือ 1. นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครลําปาง แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และ 2. ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
รับโอนย้ายมาจากเทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 (วันที่ 22 ธันวาคม 2559)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในระเบี ย บวาระที่ 2
เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ 1
ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือนะครับ มติเห็นชอบครับท่านประธาน
มติที่ ป ระชุ ม ที่ป ระชุ ม มีม ติเ ห็ นชอบรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
3.1
ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ กํ า หนดจํ า นวนสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี
ระยะเวลาและวั นเริ่ม ต้น ประชุม สมัย ประชุ มสามั ญ ประจํ าปี ๒๕60 สมั ยที่ ๒ สมั ยที่ ๓
และสมัยที่ ๔ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕61 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี ๒๕61 สมัยแรก
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 3.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕61 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕61 สมัยแรก
เชิญ ผู้เสนอญัตติ
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเสนอญัตติ
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ญัตติ
เรื่อ ง ขอเสนอญัต ติ เรื่อ ง ขอเสนอญัต ติกํา หนดจํา นวนสมัย ประชุม สามัญ ประจํา ปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕61 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕61
สมัยแรก
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด และในมาตรา ๒๔ นี้ วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ว่า
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๒) และข้อ 11 วรรคท้าย
สําหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจํา ปี แต่ล ะสมัย ในปีนั้น จะเริ่ม
เมื่อใด แต่ล ะสมัย ในปีนั้น มีกําหนดกี่วัน กับ ให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัย ประชุม สามัญ ประจํา ปี
สมัย แรกของปีถัด ไป และมีกํา หนดกี่วัน การกํา หนดสมัย ประชุม และวัน ประชุม ให้เ ป็น ไปตามที่
กฎหมายว่า ด้ว ยองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น นั้น กํา หนด ประกอบกับ ข้อ ๒๑ การกํา หนดจํา นวน
สมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี
โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไ ขเพิ่มเติมฯ ดั งกล่าวข้า งต้น จึง เสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ป ระชุมสภาเทศบาลนครลํ าปาง
เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลนครลําปางนําปรึกษาในที่ประชุมสภานี้เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุม
สามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕60 สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔
และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕61 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม ของสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาต่อไปด้วย
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ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ จาตุรงค์ พรหมศร ผู้เสนอ
( นายจาตุรงค์ พรหมศร )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ลงชื่อ

สันติ เขียวอุไร
ผู้รับรอง
( นายสันติ เขียวอุไร )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ลงชื่อ ณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ ผู้รับรอง
( นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
กํา หนดจํา นวนสมัย ประชุม สามัญ ประจํา ปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัย ประชุมสามัญ
ประจําปี ๒๕60 สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕61 และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕61 สมัยแรก ผมจะนําปรึกษาในที่ประชุมนี้ และสมาชิก
ท่านใดจะเสนอเชิญครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอกําหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕60 มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
นายกิต ติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ เสนอ มีผู้รับ รองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560
มีกํา หนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่ม ต้น ตั้ง แต่วัน ที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 และกํา หนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30
สิงหาคม พ.ศ. 2560
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปผมจะนําปรึกษาในที่ประชุมนี้
เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕60 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี
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๒๕61 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕61 สมัยแรก สมาชิกท่านใดจะเสนอเชิญครับ
เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔
ประจําปี ๒๕60 มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 และ
ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕61 มีกําหนดระยะเวลา 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่
๑-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่ นายสันติ
เขียวอุไร เสนอ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2560 มี
กําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 และกําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 มีกําหนดระยะเวลา 28 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ในระเบียบวาระ
ที่ 1 ท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งวาระเพื่อทราบเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เพิ่มเติม ของฝ่ายบริหารเข้ามา ผมได้พิจารณาแล้วก็มีอยู่ 2 รายการที่ผมอยากจะให้ข้อเสนอแนะ และ
ซักถามผู้บริหารด้วยนะครับ อันดับแรกคือโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 4.1 ลําดับที่ 3 โครงการ
ก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ถนนประสานไมตรี ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณสามแยกเก๊ า จาวถึ ง บริ เ วณสี่ แ ยกดอนปาน
งบประมาณ 7,265,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งโครงการนี้ก็อยู่ใกล้
บ้านผมนะครับ ผมก็อยากให้มีถนนใหม่และสวยงาม ผมขออนุญาตนําเสนอด้วย powerpoint นะครับ
(ประธานฯ อนุญาต) โครงการนี้จากสามแยกเก๊าจาวถึงสี่แยกดอนปาน ผมขอแยกเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงแรกจากสามแยกเก๊าจาวถึงวงเวียนน้ําพุนะครับ นี่คือสามแยกเก๊าจาว ผมไปดูพื้นที่จริงมาแล้วครับ
ว่า สภาพถนนยังดีอยู่ ไม่มีหลุมไม่มีบ่อ ผิวถนนก็ยังไม่หลุดล่อนนะครับ ภาพต่อไปคือ แถวบริเวณ
หน้าร้านนิวโกยี ผิวถนนก็ยังเรียบ ภาพถัดไปบริเวณใกล้กับธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย ก็ไม่มีหลุม
ไม่มีบ่อแต่อย่างใด ภาพต่อไปเป็นบริเวณวงเวียนน้ําพุ ถ้าท่านได้ไปดูก็จะเห็นว่า สภาพถนนมีสภาพ
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ที่สมบูรณ์ ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องลาดยางใหม่นะครับ ต่อไปเป็นช่วงที่สองนะครับ จากวงเวียนน้ําพุถึงสี่แยก
ดอนปาน เป็นภาพที่ถ่ายจากบริเวณสี่แยกดอนปาน ผ่านหน้าร้านอลูมิเนียมแถวศาลเจ้านะครับ สภาพ
ถนนก็ยังดีอยู่ ภาพต่อไปเป็นถนนบริเวณที่เทศบาลเคยไปจัดงานตรุษจีน ถ้าดูดีดี ก็จะมีผิวหลุดล่อน
เป็นบางส่วน สําหรับช่วงนี้จากดอนปานถึงน้ําพุ สภาพถนนโดยภาพรวมก็ยังดี 90% ก็อาจจะต้อง
ซ่อมแซมลาดยางเป็ นบางส่ว น ภาพถั ดไปผมอยากจะเสนอแนะว่า ถ้าเทศบาลอยากจะประหยั ด
งบประมาณคือ เราเอางบประมาณเจ็ด ล้า นกว่าบาทไปทําถนนในซอกซอยหรือในชุม ชนต่าง ๆ ที่มี
ความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทําก่อนนะครับ ก็ขอฝากท่านผู้บริหารด้วย และขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ
ที่ใกล้ชิดกับท่านผู้บริหารด้วยนะครับ ถ้าปรับเปลี่ยนโครงการได้ก็จะเป็นการดีนะครับ และสองก็คือ
เปลี่ยนแปลงโครงการ นําไปทําในโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และสุดท้าย หากมีเงินเหลือก็อยาก
ขอให้นําเงินที่เหลือบางส่วน เนื่องจากปัจจุบันตามเกาะกลางถนนหรือตามสะพานข้ามน้ําต่าง ๆ ถ้าเรา
สังเกตในเทศบาลอื่น หรือในจังหวัดอื่น เขาจะมีการประดับเมืองที่สวยงาม มีประดับดอกไม้ตามกระถาง
เหล็กที่แขวนอยู่ ผมอยากจะให้ค วามสําคัญกับตรงนี้ คงใช้เงินไม่มากหรอกครับ ถ้ามีเงินในส่วนนี้
เหลืออยู่ ผมก็อยากเสนอให้ทางฝ่ายบริหารพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับ สําหรับในโครงการถัดไปที่ผม
อยากตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะคือ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลําปาง งบประมาณ 15,000,000 บาท วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็น
สถานที่ จ อดรถม้ า สํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 2. เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ รถม้ า สํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ใช้เงินมาก ผมก็อยากจะเสนอแนะผู้บริหารว่า การที่เราจะใช้เงินมาก ๆ เรา
ต้องใช้ระมัดระวังเพราะ หากว่าไม่เป็นไปตามแผน เช่น สมมุติว่าเราไปปรับปรุงอะไร เงินสิบห้าล้าน
บาทนี้ก็จะสูญเปล่าไม่คุ้มค่า ก็อาจจะเป็นอาคารร้างที่ไม่มีใครเข้ามาใช้สถานที่ตามที่คิดไว้นะครับ ใน
ภาพนี้เป็นบริเวณลานหน้าศูนย์เยาวชน ปัจจุบันก็มีรถไปจอด ภาพต่อไปเป็นอาคารศูนย์เยาวชน ผมก็
มีข้อเสนอแนะว่า ถ้าฝ่ายบริหารมีความระมัดระวังเรื่องการใช้งบประมาณ ไม่อยากให้มีการสูญเปล่า
หรือสร้างมาแล้วเป็นอาคารร้าง หรือจะให้รถม้ามาจอดแต่กลายเป็นว่ารถม้าไม่ได้จอด เพราะโดย
ธรรมชาติ แ ล้ ว รถม้ า มั ก จะไปจอดบริ เ วณที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วอยู่ คื อ ตามโรงแรมใหญ่ ๆ ถ้ า เรามา
กําหนดให้เขาจอดบริเวณนี้ แล้วเขาไม่จอด ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเรื่องการจัดทําแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับรถม้า ผมไม่รู้ว่าแหล่งเรียนรู้รถม้านี้ต้องใช้งบประมาณมากมายถึงขนาดสิบห้าล้านบาทเชียว
หรือ ผมก็อยากจะเสนอแนะว่า ในเมื่อเราไม่มั่นใจว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ ก็อยากจะขอเสนอว่า
เทศบาล โดยผู้บริหารควรจะจัดทํางบประมาณเป็นการทดลอง ทดสอบเบื้องต้น นําร่องว่า สิ่งที่คิดไว้
จะเป็นจริงหรือไม่นะครับ ถ้าเกิดโครงการทดลองใช้งบประมาณ สมมุติว่าหนึ่งล้านบาท ดูแล้วว่าไปได้ดี
มีรถม้า มาจอด มีกิ จกรรมทํ า มีรถม้า มากมายอย่ างที่คิ ดไว้ มี ค นมาดู ป ระวั ติร ถม้ า ดู นิ ท รรศการ
มากมาย ถ้าเป็นแบบนี้ ฝ่ายบริหารก็น่าจะทําต่อในเม็ดเงินที่คิดไว้ แต่ถ้าหากว่าโครงการที่ทดลองนี้
ล้ม เหลว ไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เราก็ ส ามารถที่จ ะหยุ ด ล้ม เลิ ก ไปได้ ไม่สิ้ น เปลือ งงบประมาณ ก็
อยากจะเสนอแนะนะครับ สําหรับการใช้เงินมาก ๆ ในทางด้านธุรกิจ ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาจะ
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เห็นว่า บางครั้งการผลิตสินค้าที่จะออกมาขาย หรือการทําอะไรมาก ๆ ไม่มีใครหรอกครับที่ครั้งแรกจะ
ทําออกมาเยอะ ๆ แล้วกลายเป็นว่าขายไม่ออก ก็เจ๊งกันไป เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวอย่าง เงินสิบห้า
ล้านบาทเป็นเงินภาษีของประชาชน ไม่ใช่เงินของผู้บริหารนะครับ ผมก็ขอฝากถึงผู้บริหารด้วยว่า ขอให้
ระมัดระวังในโครงการนี้ว่า อย่าให้เกิดความสูญเสียโดยสิ้นเปลือง เพราะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เราก็
พูดถึงเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ผมก็อยากให้น้อมนําปรัชญานี้มาใช้ให้เกิดความพอดี พอประมาณ
ไม่ให้เกิดการใช้จ่ายที่สูญเปล่าหรือสิ้นเปลือง ขอบคุณครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดอีกหรือไม่ครับ
เชิญ นายสมัย เมฆนคร
นายสมัย เมฆนคร สมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง เขต 3 ต้องขออนุญาตนําเรื่องเก่ามาพูด พอผมพูดอย่างนี้หลายคนก็คงจะทราบแล้วว่าเป็น
เรื่องอะไร เรื่องนั้นก็คือ การแผ้วถางซากตึกร้างป่ารกเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ บางคนก็กล่าวในเชิง
ปรามาสว่า ผมพูดเป็นแต่เรื่องเดีย ว พู ดแต่เรื่องแถวหน้าบ้าน พูด เรื่องอื่นไม่เป็น ก็ ต้องขอชี้แจงว่า
เรื่องนี้ผมนําเสนอมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 สี่ปีผ่านไปแล้วครับ ตลอดจนนําถึงพูดอภิปรายใน
สภาแห่งนี้ ก็มีทางฝ่ายบริหารท่านหนึ่งไปด้อม ๆ มอง ๆ ไปสํารวจดูว่าเป็นเรื่องจริง ก็พูดอ้อม ๆ แอ้ม ๆ
สักสองสามคํา แล้วก็จากไปไม่มีปัญหาอะไร นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สี่ปีกว่าแล้วครับ เดี๋ยวนี้เป็น
วาระพิเศษแล้วนะครับ ไม่ใช่วาระสี่ปี ก็ยังไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด ทําไมผมต้องมาเกาะติดแน่นตรงนี้
ก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นฤดูแล้งหรือหน้าร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ ปัญหาที่จะเกิดตามมาก็คือ ปัญหาอัคคีภัย
หรือไฟไหม้ เพราะตรงนั้นไฟไหม้มาสองครั้งแล้วนะครับ นี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับ ถ้าหากเกิดไฟไหม้
ขึ้นมาจริง ๆ พวกเราจะไม่มีส่วนรู้เห็นไม่รับผิดชอบเชียวหรือ ก็ไม่ใช่ ก็ต้องเดือดร้อนพวกเราอยู่ดี
นะครับ ปัญหาข้อที่สองคือ คนแอบทิ้งขยะ ไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างคนแถวนั้นนะครับ ไม่ใช่คนแถวนั้นทิ้ง
ไม่ใช่ขยะครัวเรือน ชาวบ้านแถวนั้นเขาเสียค่าทิ้งขยะเป็นรายเดือน ขยะทิ้งในถุงดํา ตอนเช้าก็มีรถเก็บ
ขยะมาเก็บทุกวัน ไม่มีปัญหา ต้องขอชมนะครับ แต่ปัญหาที่ว่านี้คือ ปัญหาตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้จากที่อ่ืน
แล้วนํามาทิ้ง มาทิ้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ชาวบ้านเขาก็คอยจะจับเหมือนกัน เพราะเขาก็รําคาญเหมือนกัน
เพราะปัญหาตรงนี้อาจจะเอื้อไปหาปัญหาข้อที่หนึ่ง เพราะกิ่งไม้ต้นไม้เหล่านั้น ถ้าปล่อยไว้นานก็แห้งคือ
ฟืนดีๆ นี่เอง ถ้าหากเกิดปัญหาไฟไหม้ขึ้นมา ก็ไหม้ข้างล่างลุกโหมขึ้นข้างบน เอื้อปัญหาตรงนี้ได้ดีที่สุด
ไม่ใช่ชาวบ้านแถวนั้น ปัญหาที่สามดูเบาลงมาหน่อย คือ ปัญหาคนจรจัด พลัดถิ่นมาหลบซ่อนอยู่ตรง
นั้น แต่ว่าสถานการณ์หรือ Location ให้ครับ เพราะว่ามีตึกร้างอยู่ บังแดด บังฝน แถมมีป่าดงพงไพร
เป็นม่านบังให้อย่างดี แถมไม่พอก็มีถนนขนาบอยู่ 2 ข้างคือ ซอย 8 ด้านบน และอีกข้างหนึ่งเป็นถนน
เลียบน้ําวังฝั่งซ้ายติดน้ําวัง ถ้าตํารวจมาไล่ก็หนีข้ามน้ําวังไปทางฝั่ง โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด สบาย
เลย เพราะฉะนั้นก็น่าจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ และข้อสุดท้ายนี้ทําให้ผมมีฉายาว่าเป็นงูเหลือมนะครับ
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คือเป็นที่อาศัยของพวกสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน ตะเข็บ ตะขาบ งู หนู ก็มีหลายคนที่มาแนะนําผมว่า
ให้ไปแจ้งทาง คมช. หรือทางค่ายทหาร หรือไปร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการ หรือศูนย์ดํารงธรรม ไม่ใช่ว่า
ผมไม่ เ ชื่ อ ความคิ ด คนอื่ น แต่ ผ มมาพิ จ ารณาดู แ ล้ ว ผมไม่ ใ ช่ ช าวบ้ า น ไม่ ใ ช่ หั ว หน้ า ม็ อ บ ผมเป็ น
นักการเมือง ถึงแม้ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นตัวเล็ก ๆ แต่ก็รัก เคารพในศักดิ์ศรีของสภา ปัญหานี้
เป็นปัญหาการเมือง ก็ต้องแก้ด้วยวิธีทางการเมือง คือแก้ที่นี่ เพราะฉะนั้นผมนําปัญหานี้เข้าสู่สภา
เทศบาลแห่งนี้ เป็นความผิดของผมหรือ ผมว่าไม่ใช่นะครับ ปัญหาทุกอย่างต้องตัดสินใจด้วยการเมือง
แก้ไข หาข้อสรุปอย่างไร ต้องคิดที่นี่ เมื่อได้ข้อยุติแล้ว ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปหาแบบผู้ใหญ่ต่อ
ผู้ใ หญ่ หน่ว ยงานต่อหน่ว ยงาน ไม่ใช่เ ป็ นหน้าที่ของผม ผมไม่ใ ช่ขอทานทางการเมือง เพราะฉะนั้น
จะต้องทําระดับผู้บังคับบัญชา อาจจะเป็นผู้บริหารนั่นแหละครับ แจ้งไปยังหน่วยงานก็จะมี ราชพัสดุ
จังหวัด มีคนแนะนําให้ผมไปคุยกับคู่กรณี ผู้เช่า ผมคิดว่าก็คงจะราชพัสดุจังหวัด อาจจะเชิญผู้ว่า
ราชการเป็นอนุญาโตตุลาการ ช่วยดูแลหน่อย นี่ผมแนะแนวทางให้นะครับ เพราะผมคิดว่าน่าจะเป็น
แบบนั้น ขอฝากไว้นะครับ ไม่ใช่ทิ้งทวนนะครับ อันนี้เป็นทวนเล่มใหม่แล้ว เป็นสมัยพิเศษ วาระพิเศษ
แล้ว ขอฝากไว้ครับ ฝากเพื่อน ๆ สมาชิกด้วย นี่เรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สอง วันที่ 2 เมษายน 2560 ที่จะ
ถึงนี้ เหลือเวลาอีก 33 วัน จะถึงวันพิธีบวงสรวงพ่อพญาพรหมโวหารที่เขื่อนยาง เมื่อวันสองวันผมก็ไป
ดู ปรากฏว่า ไม่สมศักดิ์ศรีพ่อพญาพรหมโวหารของเรา ไม่เหมือนกับอนุสาวรีย์ที่นั่งหน้าเชิด ยืนหน้าเชิด
เหมือนกับเจ้าพ่อทิพย์ช้าง หรือพ่อเจ้าบุญวาทย์ พ่อพญาพรหมโวหารนี้นั่งหันหลังให้ถนนครับ ถ้าพูด
ถึงฮวงจุ้ยแล้ว ไม่น่าจะใช่ เพราะจะต้องหันหน้าสู่ถนนเหมือนเจ้าพ่อทิพย์ช้างที่หันหน้าสู่ถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์ รถผ่ า นไปผ่า นมาไหว้ ข อพรท่ าน ท่ า นก็ ใ ห้ พ รไปกลั บ สะดวก เจ้ า พ่ อบุ ญ วาทย์ ว งค์ ม านิ ต ก็
เหมือนกัน หันหน้าสู่ถนนพหลโยธิน แต่พญาพรหมโวหารหันหลังให้ถนนเลียบน้ําวังฝั่งซ้าย จ้องไปที่
เขื่ อ นยาง ผมไปนั่ ง ดู พ่ อ พญาพรหมโวหารมองเขื่ อ นน้ํ า เน่ า อย่ า งที่ เ ขาว่ า ด้ ว ยสายตาละห้ อ ย
เหมือนกับคนแก่คนหนึ่ง สร้างท่านขึ้นมาทําไม สร้างขึ้นมาให้มองน้ําเน่า มีไม่กี่คนที่รู้จักพญาพรหม
โวหาร แล้ว Location อะไรต่าง ๆ ก็ไม่ดี เดี๋ยวนี้มีต้นไทรห้อย ย้อยลงมาจะหุ้มหน้าพ่อพญาพรหม
โวหารอยู่แล้ว ถ้าไม่เชื่อลองไปดูได้ครับ นี่ข้อแรก และหญ้าที่ปลูกตามรอบ ๆ ฐานชุกชี ตายหมดแล้ว
และฐานชุกชี หรือว่ารั้วรอบขอบชิดอะไรต่าง ๆ สีเก่าหลุดล่อน ผมคิดว่าตั้งแต่สร้างมาคงจะไม่ได้รับการ
ทาสี บูรณะปฏิสังขรณ์เลย นี่เป็นหน้าเป็นตาของพวกเราครับ แล้วพ่อพญาพรหมโวหารวันแรกแต่งชุด
อย่างไร วันนี้ก็ชุดนั้นแหละครับ ไม่เคยเปลี่ยนเลย และตามเนื้อตามตัวแตกระแหง ไม่ได้รับการเยียวยา
ไม่ได้รับการทาสีใหม่ และที่สําคัญคือ บทค่าวบทกวีต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ลอกหลุดล่อน ไปอ่านจับความ
ไม่เ จอว่า ตรงไหนเป็น ตรงไหน มีเ ด็ก นัก ศึก ษามาถามผมว่า ค่า วหายไปไหน เป็น หน้า ที่ข องใคร
ผมเงียบเลยครับ ก็ขอฝากไว้นะครับ และภาพลายนูนต่ําที่อยู่หลังฉาก แตกครับ ไม่รู้เป็นผู้หญิงหรือ
ผู้ชาย เหลือเวลาอีก 33 วันแค่นั้นที่ผมนํามาพูด ไม่ใช่ว่าร้อนตัวนะครับ คิดว่าเหลือเวลาแค่นี้ เราจะ
แก้ไขทันหรือไม่ เพราะเหลือเวลาอีก 33 วันจะถึงประเพณีบวงสรวงแล้ว ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ
ขอบคุณมากครับ

๑๓
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่อง
อื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพอย่ า งสู ง และสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายสมเกี ย รติ อั ญ ชนา รอง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ผู้บริหารทั้งสองท่าน ในนามของคณะผู้บริหารต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง สําหรับท่านแรกเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับโครงการในแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ซึ่งก็ได้ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการมา
หลายขั้นตอนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามผมก็จะนําข้อเสนอแนะของท่านไปเรียนให้กับท่านนายกเทศมนตรี
เพื่อให้ท่านได้พิจารณาต่อ ไป คํ าแนะนํ าของท่านเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะว่าเกี่ย วข้องกั บ เงิ น
งบประมาณจํานวนมากของทางเทศบาล แล้วก็ในปัจจุบันนี้ เท่าที่ผมทราบหลายเทศบาลที่เดือนนี้ไม่มี
เงินเดือนจ่ายให้กับพนักงาน เพราะว่าเงินอุดหนุนต่าง ๆ จากรัฐบาล เทศบาลยังไม่ได้รับจัดสรรเลย
พอจะใช้จากเงินสะสมก็ปรากฏว่า ส่วนกลางก็มีนโยบายให้ใช้เงินสะสมเพื่อกิจการอื่นไปส่วนมาก ใน
ส่ ว นของเทศบาลนครลํ า ปางนั้ น ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ฐ านะทางการคลั ง ค่ อ นข้ า งมั่ น คง แต่ ก็ ไ ม่ ป ระมาท
รายการไหนที่สามารถที่จะประหยัดได้ เราก็จะดําเนินการประหยัด ในกรณีของท่านสมาชิกท่านที่สอง
นั้ น ในรายการแรกเกี่ ย วข้ อ งกั บ บ้ า นเก่ า บ้ า นร้ า ง ชํ า รุ ด ทรุ ด โทรม เชิ ง สะพานพั ฒ นาภาคเหนื อ
รายการนี้เ ป็นหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย สํานั กปลั ดเทศบาล ผมขอฝากท่าน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสํารวจ ในรายการที่หนึ่งนี้เทศบาลมีอํานาจในการทํา
หนังสือแจ้งให้กับเจ้าของบ้าน ให้เขาดําเนินการซ่อมแซมแก้ไข หรือดําเนินการรื้อถอน ในกรณีที่เขาไม่
รื้อถอนภายในกํ าหนดที่เ ทศบาลได้กํ าหนด เทศบาลมีอํา นาจที่จะเข้าไปรื้อถอนเอง โดยเรีย กเก็ บ
ค่าใช้จ่ายจากเจ้าของบ้านดังกล่าว ผมขอให้ทางท่านหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลรับรายการนี้ไป ใน
รายการที่ส องเกี่ย วกับ กิ่งไม้ ใบไม้ที่มีผู้ไม่ท ราบชื่อนํ ามาทิ้งไว้ข้างทาง ผมเรีย นชี้แจงว่า ปรกติแล้ว
เทศบาลจะให้บริการเฉพาะการเก็บขนขยะมูลฝอยเท่านั้น แต่ว่าการเก็บกิ่งไม้ใบไม้นั้น จะเป็นหน้าที่ของ
เจ้าของบ้านแต่ละหลั งไป อย่างไรก็ ดีถ้าไปเกี่ย งอย่างนั้น ก็ จะทิ้งรกร้างไว้อยู่อย่างนั้น อาจจะเป็ น
อัคคีภัยเกิดขึ้นได้ตามที่ท่านได้กล่าวไว้ ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับ ผมขอฝากท่านผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขไปดําเนินการเก็บขนให้เป็นที่เรียบร้อย สถานที่นั้นก็ให้ประสานกับท่านสมาชิกอีกทีหนึ่ง
หรือท่านสมาชิกจะไปประสานก็ได้ พรุ่งนี้ก็คงจะจัดการได้เสร็จเรียบร้อย ถ้ามีรายการอย่างนี้อีก ถ้า
หาตัวไม่พบ ขอท่านกรุณาแจ้ง เรามีรถสํารองอยู่หนึ่งคันสําหรับเก็บกิ่งไม้ใบไม้ประเภทที่ว่านี้ รายการ
ที่สามคนจรจัด คงจะเป็นหน้าที่ของทางกองสวัสดิการและสังคม ไม่ทราบว่าวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาหรือไม่
เขามีหน้าที่ในการที่จะไปจัดการกับคนจรจัด ถ้าเห็นว่าอาจจะเกิดเป็นโจรหรืออะไรต่าง ๆ ก็คงจะทํา
หนังสือขอความร่วมมือไปทางเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจตรา ตรงนี้จะประสานให้ท่านอีก

๑๔
ครั้งหนึ่ง รายการที่สี่กรณีที่รกร้างว่างเปล่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของราชพัสดุจังหวัด กระผมขอให้
ท่านประสานงานกับทางท่านหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลเช่นเดียวกัน ทางเทศบาลจะทําหนังสือแจ้งไป
ทางสํานักงานราชพัสดุจังหวัด ขอให้ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของช่วยดําเนินการให้ เพื่อไม่ให้บ้านรกร้าง
ว่างเปล่าเหล่านั้น อาจจะก่อความไม่สบายใจให้กับประชาชนที่อาศัยรอบ ๆ อีกรายการหนึ่ง ท่านพูดถึง
พิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ที่เหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงวันพิธีแล้ว หน้าที่ดังกล่าวเป็นของสํานัก
การช่าง เข้าใจว่าเป็นงานสวนสาธารณะที่จะต้องเข้าไปดําเนินการ ช่วยทําความสะอาดบริเวณรอบ ๆ
เถาวัลย์กิ่งไม้ต่าง ๆ ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ขอให้เอาออก ส่วนรูปปั้นของท่านพญาพรหมโวหารนั้น อันไหน
ที่ชํารุ ด ทรุ ดโทรม ถ้าปรั บ ปรุ งตกแต่งได้ก็ ขอความกรุ ณาช่วยจั ดการ ส่วนที่ท่านว่าหันหน้าหั นหลั ง
อย่างไรต่าง ๆ เหล่านั้น ผมต้องใช้เวลานานสักหน่อย เพราะเป็นอย่างนั้นมานานแล้ว และตรงนี้บางท่าน
ก็บอกว่า หันหลังให้ถ นนแต่หันหน้าเข้าแม่น้ํา บางท่านก็ บอกว่า ควรจะหันหน้าเข้าถนน หันหลังให้
แม่น้ําอย่างนี้นะครับ ต่างคนต่างก็นานาจิตตัง ตรงนี้ผมรับไว้เพื่อที่จะให้ทางสํานักการช่าง ศึกษาอีก
ครั้งว่า วิธีที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไร ก็คงมีรายการที่ท่านสมาชิกทั้งสองท่านได้นําเสนอต่อสภาเพียง
เท่านี้ ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก
หรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ แล้วนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้
ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา 14.15 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

๑๕
หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

