รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕๖
วันจันทรที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑3.3๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผูมาประชุม
๑.จาสิบเอกสมบูรณ
บรรจงจิตต
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
๒.นายจาตุรงค
พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
๓.นายแพทยวัฒนา
วานิชสุขสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
4.นายณัฐธนวัฒน
ปญญาพันธ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
5.นายสมหมาย
พงษไพบูลย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
6.นายสุบิน
ชุมตา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
7.นายนวพัฒน
ไหวมาเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
8.นายพิทักษ
แสนชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
9.นายกิตติ
จิวะสันติการ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
10.นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
11.นายสันติ
เขียวอุไร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
12.นายนพดล
ผดุงพงษ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
13.นายจรูญ
เติงจันตะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
14.นางสุดารัตน
บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
15.นายวิบูลย
ฐานิสรากูล
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
16.นายสมัย
เมฆนคร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
17.รอยเอกศักดิ์ชัย
หงษใจสี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
18.นายณัฐกิตติ์
บรรจงจิตต
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
19.นายเกษม
ปญญาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
20.นายบริบูรณ
บุญยูฮง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
21.นายประชัญ
บุญสูง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผูไมมาประชุม
๑.นายประสิทธิ์
๒.นายสมบูรณ
๓.พันตรีวิชานนท

หรรษหิรัญ
คุรุภากรณ
แดงสรอย

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

~๒~
รายนามผูเขารวมประชุม
1.นายกิตติภูมิ
๒.นายชัยศรี
๓.นายสุวรรณ
4.นางจันทรสม
5.นางชนูสี
6.นายสุคนธ
7.นายอภิชัย
8.นายเฉลิม
9.นางสาวภารดี
๑0.นายชนวน
๑1.นางดวงจันทร
๑2.นางวรรณศรี
๑3.นายพีระยศ
๑4.นายพงศกร
๑5.นายอรรณพ
๑6.นายประเสริฐ
๑7.วาที่รอยตรี วงคเทวัญ
18.นายมนัส
19.นายบรรยง
20.นางสาวพัฒนี
21.นางรุงทิพย
22.ส.ต.ท.สวาท
23.นางเบญจวรรณ
24.นางเลิศลักษณ

นามวงค
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
สัชฌะไชย
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เสียงดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
อินดาวงศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
อินเตชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
สัชฌะไชย
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
แกวกระจาง ปลัดเทศบาลนครลําปาง
เสลานนท
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
จิระจรัสตระกูล รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ทองกระสัน ผูอํานวยการกองคลัง
อินทราชา
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
วิรัตนเกษ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รัตนประเวศน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สิทธิวงค
ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ตนโนนเชียง (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4
ณ ลําพูน
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6
ใหมคํา
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เอื้อนจิตร
หัวหนาฝายปกครอง
เมืองใจมา
หัวหนาฝายกิจการสภา
กุลโมรานนท หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
จําปาอูป
หัวหนาฝายนิติการ
จินตนพงคพันธุ หัวหนางานตรวจสอบภายใน
ทรัพยรุงทวีผล หัวหนางานบริหารกิจการสภา
ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจาตุ รงค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ท า นทั้ ง หลายที่ เ คารพ
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปพุทธศักราช
๒๕๕6 บัดนี้สมาชิกไดเขาประชุมครบองคประชุม ประกอบกับทางผูบริหารและหัวหนาสวนการงานของ

~๓~
เทศบาลนครลําปางไดเขารวมประชุมพรอมแลว ตลอดจนไดรับเกียรติจากประชาชนที่สนใจเขารับฟง
การประชุมในวันนี้ และไดเวลาตามกําหนดนัดหมายแลว คือ เวลา ๑3.3๐ น. กระผม นายจาตุรงค
พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเรี ย นเชิ ญ จ า สิ บ เอกสมบู ร ณ บรรจงจิ ต ต
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไดขึ้นมาทําหนาที่เปนประธาน
ในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เปนการประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕6 ในนาม
สภาเทศบาลนครลําปาง ขอตอนรับ นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ หัวหนากลุมงานกฎหมายระเบียบและ
เรื่องรอ งทุ กข สํ านั กงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจั งหวัด ลําปาง และขอตอ นรั บ แขกผูมีเ กีย รติ
สื่อมวลชน คณะกรรมการชุมชน ที่ไดใหเกียรติเขามารวมฟงการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางใน
ครั้งนี้ดวยความยินดียิ่ง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลฯ อานประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่ทานประธานในที่ประชุมจะไดดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อ
เรียนแจงใหที่ประชุมไดรับทราบตามลําดับ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๕6
........................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๕6
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕7 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕6 ไดกําหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๕6 มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตนตั้งแตวันที่ ๑-30 ธันวาคม ๒๕๕6
ดังความแจงแลวนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๕6 มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตนตั้งแต
วันที่ ๑–30 ธันวาคม ๒๕๕6

~๔~
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6
ประสิทธิ์ หรรษหิรัญ
(นายประสิทธิ์ หรรษหิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
กระผมมีขอเรื่องดังที่แจงใหที่ประชุมไดทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ไดทําหนาที่ใน
การประชุมครั้งนีต้ ามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญครับ

1.1 เรื่อง กรณี นายประสิทธิ์ หรรษหิรัญ ตําแหนงประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอลาออก

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๑
ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอ 1.1 เรื่อง กรณี นายประสิทธิ์ หรรษหิรัญ ตําแหนงประธานสภา
เทศบาลนครลําปางขอลาออก โดยไดสงหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัดลําปาง และมีผลบังคับ
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เปนตนไป ซึ่งในวันนี้เราจึงจําเปนจะตองเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ขึ้นเปนประธานสภาเทศบาลฯ แทนทานประสิทธิ์ หรรษหิรัญ
ที่ประชุม
รับทราบ

1.2 เรื่อง กรณี นายสันติ เขียวอุไร คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) ขอลาออก

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๑
ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอ 1.2 เรื่อง กรณี นายสันติ เขียวอุไร คณะกรรมการสามัญของสภา
เทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) ไดขอลาออก ผมจะเรียนปรึกษาทาน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ วาเราจะมีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อทําหนาที่คณะกรรมการสามัญของ
สภาเทศบาลนครลําปาง(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) แทน นายสันติ เขียวอุไร ประธาน
คณะกรรมการฯ ที่ขอลาออก หรือจะคงไวตามจํานวนคณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู ผมจะเรียนปรึกษา
ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในวาระตอไป
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง

๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑
ประจําป ๒๕๕6 (วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕6)

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ขอ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา

~๕~
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕6 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
๒๕๕6 จะมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไขหรือไม เชิญ นายวิบูลย ฐานิสรากูล
นายวิบูลย ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภา
เทศบาลที่เคารพ ทานคณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม นายวิบูลย ฐานิสรากูล
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแกไ ขรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมั ยประชุ ม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕6 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕6
- หนา ที่ 16 บรรทัด ที่ 4 ความวา “เพิ่มขึ้น 1,602,000 บาท (-หนึ่งลานหกหมื่น
สองพันบาทถวน-)” ขอแกไขตัวเลขใหตรงกับตัวหนังสือ ขอความเปน “เพิ่มขึ้น 1,062,000 บาท
(-หนึ่งลานหกหมื่นสองพันบาทถวน-)”
- หนาที่ 48 บรรทัดที่ 9 ความวา “แตเรื่องบางมันใชไมได ยกตัวอยางเชน SCG เขามีคํา
ขวัญกอนเขาที่ทํางานเขาเลยวา” ขอแกไขเปน “แตบางเรื่องมันใชไมได ยกตัวอยางเชน SCG เขามี
คําขวัญกอนเขาที่ทํางานเขาเลยวา”
- หนาที่ 63 วรรคแรกบรรทัดที่ 3 จากดานลาง ความวา “อบรมมามีวิทยาก็ทานหนึ่งทาน
พูดบอกวานักการเมืองหรือผูบริหารบานเมือง” ขอแกไขเปน “อบรมมามีวิทยากรทานหนึ่งทานพูด
บอกวานักการเมืองหรือผูบริหารบานเมือง” ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ทานใด
ขอแกไขหรือไม เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย
นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภา
เทศบาลที่เ คารพ กระผม นายสมหมาย พงษไ พบู ล ย สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอแกไ ข
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕6
วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕6
- หนาที่ 47 บรรทัดที่ 14 ความวา “เรื่องที่สี่ คือ เรื่องทุกสงเสริมการเรียนใหกับเด็กในเขต
เทศบาลฯ” ขอแกไขเปน “เรื่องที่สี่ คือ เรื่องทุนสงเสริมการเรียนใหกับเด็กในเขตเทศบาลฯ” ขอบคุณ
ครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ทานใด
ขอแกไขหรือไม เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย วั ฒนา วานิ ชสุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรีย นท า น
ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กอนจะขอแกไขผมกราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมขอชมและขอบคุณทานประธานฯ และ
ทานเลขาฯ กอนนะครับที่ทานไดออกหนังสือนัดวันประชุมในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ในวันนี้
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ไวลวงหนา ซึ่งผมก็ไมทราบวาทานทราบไดอยางไรวาวันนี้เปนวันสําคัญในระบบการเมืองของประเทศ
ที่มวลมหาประชาชนออกมาเดินขบวน นักการเมืองที่คิดฉอฉลทํารายประเทศชาติ และทองถิ่น เขาจะได
สํานึกตัวและทําความดีตอไป ในการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕6 วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕6
- หนาที่ 33 บรรทัดสุดทาย ความวา “ขอชมเชยขอมูลของสํานักทะเบียน” ขอแกไขเปน
“ขอชมเชยขอมูลของสํานักปลัด งานทะเบียนราษฎร”
- หนาที่ 34 บรรทัด ที่ 12 ความวา “เมษายน คือ สํานัก ทะเบียนราษฎรเทศบาลนคร
ลําปาง ก็ตองขอยกยองไวนะครับ” ขอแกไขเปน “เมษายน คือสํานักปลัด งานทะเบียนราษฎร เทศบาล
นครลําปาง ก็ตองขอยกยองไวนะครับ”
- หนาที่ 34 บรรทัดที่ 15 ตรงกลางประโยค ความวา “ผมไมอยากเปนแผนพัฒนาแบบ
ปะติดปะตอ” ขอแกไขเปน “ผมไมอยากเห็นแผนพัฒนาแบบปะติดปะตอ”
- หนา ที่ 68 บรรทั ด ที่ 4 จากด านล าง ความวา “บางสายโดยเฉพาะถนนพหลโยธิน ที่
โรงพยาบาล โรมแรม ซึ่งสายนั้นคอ นข างสํ าคั ญ นะครั บ ” ขอแก ไ ขเป น “บางสายโดยเฉพาะถนน
พหลโยธิน มีโรงพยาบาล โรงแรม ซึ่งสายนั้นคอนขางสําคัญนะครับ”
- หนาที่ 68 บรรทัด ที่ 2 จากดานลาง ความวา “สายแรงสูงนะครั บ ฉะนั้นอยาปลอยให
เจาหนาที่การไฟฟาเขามาปรับเลยครับ มันไมสวยงาม” ขอแกไขเปน “สายแรงสูงนะครับ ฉะนั้น
อยาปลอยใหเจาหนาที่การไฟฟาเขามาตัดเลยครับ มันไมสวยงาม” ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ทานใด
ขอแกไขหรือไม เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี
รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภา
เทศบาลที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแกไขรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕6 วันที่ 14
สิงหาคม ๒๕๕6
- หนาที่ 55 ยอหนาสุดทาย ความวา “รอยเอกศักดิ์ชัย หงสใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงสใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ผมมีเรื่องลําหวยแมขะติ๊บที่ไดถูกน้ําเซาะ” ขอแกไขเปน “รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิก
สภาเทศบาลนคร เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผมมีเรื่องลําหวยแมกะติ๊บที่ไดถูกน้ําเซาะ”
- หนาที่ 56 บรรทัดแรก ความวา “ยอมรับวาผมเปนคนหนึ่งที่เดินทางไปอบรมที่กรุงเทพฯ
เรื่องคนพิการ แตก็มีเดือนละครั้งสองครั้ง เขาก็มีการจัดใหอยูที่หองของเจาหนาที”่ ขอแกไขเปน
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“ยอมรับวาผมเปนคนหนึ่งที่เดินทางไปอบรมที่กรุงเทพฯ เรื่องคนพิการเดือนละครั้งสองครั้ง หองน้ําก็มี
การจัดใหอยูที่หองของเจาหนาที”่ ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ทานใด
ขอแกไขหรือไม เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย วั ฒนา วานิ ชสุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรีย นท า น
ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป ๒๕๕6 วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕6
- หนาที่ 33 บรรทัด ที่ 34 ซึ่งผมไดขอแกไขแลวเมื่อสักครูนะครั บ ผมไดตรวจสอบกั บ
เจาหนาที่แลววาเวลาปริ้นออกมามันหายไป ทําใหขอความไมตอเนื่องกับหนา 34 จึง ขอเพิ่มขอความ
เปนบรรทัดที่ 35 วา “ราษฎร ใหขอมูลที่เปนปจจุบันจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 แตขอมูลอื่นๆ
นั้น ถาหากวาไดขอรับจาก” ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ทานใด
ขอแกไขอีกหรือไม เมื่อไมมี จะขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบ ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ขอแกไข และ
ขอมติรั บ รองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมั ย ประชุ มสามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป ๒๕๕6 วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕6 สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเปนเอกฉันท
มติที่ประชุม มีมติใหแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕6 วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕6 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอแกไข คือ
1) หนาที่ 16 บรรทัดที่ 4 ความวา “เพิ่มขึ้น 1,602,000 บาท (-หนึ่งลานหกหมื่น
สองพันบาทถวน-)” แกไขเปน “เพิ่มขึ้น 1,062,000 บาท(-หนึ่งลานหกหมื่นสองพันบาทถวน-)”
2) - หนาที่ 33 บรรทัดสุดทาย ความวา “ขอชมเชยขอมูลของสํานักทะเบียน” แกไขเปน
“ขอชมเชยขอมูลของสํานักปลัด งานทะเบียนราษฎร”
3) หนาที่ 33 เพิ่มขอความเปนบรรทัดที่ 35 วา “ราษฎร ใหขอมูลที่เปนปจจุบันจนถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2556 แตขอมูลอื่นๆ นั้น ถาหากวาไดขอรับจาก”
4) - หนาที่ 34 บรรทัดที่ 12 ความวา “เมษายน คือสํานักทะเบียนราษฎรเทศบาลนคร
ลําปาง ก็ตองขอยกยองไวนะครับ” แกไขเปน “เมษายน คือสํานักปลัด งานทะเบียนราษฎร เทศบาล
นครลําปาง ก็ตองขอยกยองไวนะครับ”
5) - หนาที่ 34 บรรทัดที่ 15 ตรงกลางประโยค ความวา “ผมไมอยากเปนแผนพัฒนาแบบ
ปะติดปะตอ” แกไขเปน “ผมไมอยากเห็นแผนพัฒนาแบบปะติดปะตอ”
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6) หนาที่ 47 บรรทัดที่ 14 ความวา “เรื่องที่สี่ คือ เรื่องทุกสงเสริมการเรียนใหกับเด็กใน
เขตเทศบาลฯ” แกไขเปน “เรื่องที่สี่ คือ เรื่องทุนสงเสริมการเรียนใหกับเด็กในเขตเทศบาลฯ”
7) หนาที่ 48 บรรทัดที่ 9 ความวา “แตเรื่องบางมันใชไมได ยกตัวอยางเชน SCG เขามี
คําขวัญกอนเขาที่ทํางานเขาเลยวา” แกไขเปน “แตบางเรื่องมันใชไมได ยกตัวอยางเชน SCG เขามี
คําขวัญกอนเขาที่ทํางานเขาเลยวา”
8) หนาที่ 55 ยอหนาสุดทาย ความวา “รอยเอกศักดิ์ชัย หงสใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงสใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ผมมีเรื่องลําหวยแมขะติ๊บที่ไดถูกน้ําเซาะ” แกไขเปน “รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิก
สภาเทศบาลนคร เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผมมีเรื่องลําหวยแมกะติ๊บที่ไดถูกน้ําเซาะ”
9) หนาที่ 56 บรรทั ด แรก
ความวา “ยอมรั บวาผมเปนคนหนึ่งที่เ ดินทางไปอบรมที่
กรุงเทพฯ เรื่องคนพิการ แตก็มีเดือนละครั้งสองครั้ง เขาก็มีการจัดใหอยูที่หองของเจาหนาที่” แกไข
เป น “ยอมรั บ วาผมเป นคนหนึ่งที่ เ ดินทางไปอบรมที่ก รุ งเทพฯ เรื่ อ งคนพิก ารเดือ นละครั้งสองครั้ ง
หองน้ําก็มีการจัดใหอยูที่หองของเจาหนาที”่
10) หนาที่ 63 วรรคแรกบรรทัดที่ 3 จากดานลาง ความวา “อบรมมามีวิทยาก็ทานหนึ่ง
ทานพูดบอกวานักการเมืองหรือผูบริหารบานเมือง” แกไขเปน “อบรมมามีวิทยากรทานหนึ่งทานพูด
บอกวานักการเมืองหรือผูบริหารบานเมือง”
11) หนาที่ 68 บรรทัดที่ 4 จากดานลาง ความวา “บางสายโดยเฉพาะถนนพหลโยธิน ที่
โรงพยาบาล โรมแรม ซึ่งสายนั้นคอนขางสําคัญนะครับ” แกไขเปน “บางสายโดยเฉพาะถนนพหลโยธิน
มีโรงพยาบาล โรงแรม ซึ่งสายนั้นคอนขางสําคัญนะครับ”
12) หนาที่ 68 บรรทัดที่ 2 จากดานลาง ความวา “สายแรงสูงนะครับ ฉะนั้นอยาปลอยให
เจาหนาที่การไฟฟาเขามาปรับเลยครับ มันไมสวยงาม” แกไขเปน “สายแรงสูงนะครับ ฉะนั้นอยาปลอย
ใหเจาหนาที่การไฟฟาเขามาตัดเลยครับ มันไมสวยงาม”
และที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕6 วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕6

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจําป ๒๕๕6 (วันที่ ๒9 สิงหาคม ๒๕๕6)

จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ขอ 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕6 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
๒๕๕6 จะมีสมาชิกฯ ทานใดขอแกไข เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ

~๙~
นายแพทย วั ฒนา วานิชสุ ขสมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นทา น
ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผูทรงเกียรติ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕6 วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๕6
- หน า ที่ 32 บรรทั ด ที่ 7 จากด า นล า ง ความว า “สถานธนานุ บ าลของเราแห ง นี้ มี เ งิ น
หมุนเวียนไมเพียงพอ ฉะนั้นก็บังเอิญเหลือเกินที่เทศบาลตําบลเกาะคาไดเปดสถานธนานุบาลแหงใหม”
ขอแกไขเปน “สถานธนานุบาลของเราแหงนี้มีเงินหมุนเวียนไมเ พียงพอ ฉะนั้นก็บั งเอิญเหลือเกินที่
เทศบาลตําบลหางฉัตรไดเปดสถานธนานุบาลแหงใหม” ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ทานใด
ขอแกไขอีกหรือไม เมื่อไมมี จะขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบ ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ขอแกไข และ
ขอมติรั บ รองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมั ย ประชุ มสามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจําป ๒๕๕6 วันที่ ๒9 สิงหาคม ๒๕๕6 สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเปนเอกฉันท
มติที่ประชุม มีมติใหแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕6 วันที่ ๒9 สิงหาคม ๒๕๕6 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอแกไข คือ
- หน า ที่ 32 บรรทั ด ที่ 7 จากด า นล า ง ความว า “สถานธนานุ บ าลของเราแห ง นี้ มี เ งิ น
หมุนเวียนไมเพียงพอ ฉะนั้นก็บังเอิญเหลือเกินที่เทศบาลตําบลเกาะคาไดเปดสถานธนานุบาลแหงใหม”
แกไขเปน “สถานธนานุบาลของเราแหงนีม้ ีเงินหมุนเวียนไมเพียงพอ ฉะนั้นก็บังเอิญเหลือเกินที่เทศบาล
ตําบลหางฉัตรไดเปดสถานธนานุบาลแหงใหม”
และที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕6 วันที่ ๒9 สิงหาคม ๒๕๕6

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม
๓.๑) เรื่อง เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขึ้นแทนตําแหนงประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ที่วาง
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง
ที่เ สนอใหม ข อ ที่ ๓.๑ เรื่อ ง เลือ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ขึ้น แทนตํ า แหน งประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่วาง ซึ่งที่ผมไดเรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไปเมื่อระเบียบวาระที่ 1 ขอที่ 1.1
เรื่อ ง กรณี นายประสิท ธิ์ หรรษหิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปางขอลาออกจากตํ าแหน ง
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ดังนัน้ จึงตองเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขึ้นเปนประธานสภาเทศบาลฯ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับ เชิญครับ

~๑๐~
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภา
เทศบาลนครลํ า ปาง ที่เ คารพ ตลอดรวมถึง สมาชิก สภาเทศบาลนครลํา ปางทุก ทา น กระผม
นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามระเบียบวาระที่ 3 ขอที่ 3.1
เรื่อง เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขึ้นแทนตําแหนงประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ที่วางลง
ซึ่งทานประธานจะไดนําเรียนปรึกษาหารือตอที่ประชุมแหงนี้ และเพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบ
ขอบังคับเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ก็ดี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 กําหนดไวก็ดี ผมมีประเด็นที่จะเรียนชี้แจง
ใหที่ประชุมแหงนี้ไดทราบ ดังนี้
ประเด็ น แรก คื อ วิ ธี เ ลื อ กประธานสภาฯ แทนตํ า แหน ง ที่ ว า งลงนั้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 ขอ 8 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการวิธีการเลือกประธานสภาทองถิ่นเอาไว ผมขออนุญาตอานให
ที่ประชุมไดฟง ความวา “วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้น
ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรอง
ไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนตอ ที่ประชุ มสภาทองถิ่น ผูไ ดค ะแนนสู งสุด เป นผูไ ดรั บเลือ ก ถามีผูไดค ะแนนสู งสุ ด
เทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ ผูที่ไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยวิธีการเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวา
ยังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน” ผมขอชี้แจงเพิ่มเติม
นิดหนึ่งวาสาระสําคัญในการเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อเปนประธานสภาฯ นั้น เขาไดกําหนดไวดังที่ผมได
เรียนแจงใหทราบ และวิธีการดังกลาวนั้น ที่ใหสมาชิกเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลนั้น ทานตองพิจารณาตาม
ขอ 75 วรรคสาม ดวยนะครับ ผมขออนุญาตอานใหที่ประชุมฟง ความวา “การออกเสียงลงคะแนนลับ
ใหใชวิธีเขียนเครื่องหมายบนแผนประดาษใสซองที่เจาหนาที่จัดให โดยผูเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมายถูก
() ผูไมเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมายกากบาท () สวนผูไมออกเสียงใหเขียนเครื่องหมายวงกลม (O)
ใหประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นตามลําดับอักษร มานําซองใสดวยตนเองลงในหีบที่จัดไว
ตอหนาประธานที่ประชุม” ตรงนี้ทานฟงแลวอาจจะสับสนนะครับ และยังมี ขอ 14 ความวา “ในการ
เลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อ
ผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก” ผมคิดวาที่ประชุมคงจะ
เขาใจตามระเบียบขอบังคับที่ผมไดเรียนชี้แจงใหทราบนะครับ
ประเด็นที่สอง คือ เมื่อไดรายชื่อผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถิ่น ตามมติสภาแลว ยังตอง
ปฏิบัติตาม ขอ 15 วรรคทาย ความวา “ใหประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาทองถิ่นที่มีการเลือก

~๑๑~
ประธานสภาทองถิ่น และเปนผูดําเนินการเลือกประธานสภาทองถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภา
ทองถิ่นตอผูวาราชการจังหวัด สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก และใหผูวาราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล หรือ
นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี แตงตั้งประธานสภาทองถิ่นภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับรายงานผลการเลือกประธานสภาทองถิ่น” ตรงนี้ก็สอนัยวา ประธานสภาทองถิ่น เมื่อ
ที่ ป ระชุ ม ลงมติ แ ล ว ยั ง ไม ส ามารถดํ า รงตํ า แหน ง ได เว น แต ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
ประธานสภาเทศบาล ตามพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา 20 วรรคแรก ความวา “สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภา
คนหนึ่ง ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล” ที่ประชุมแหงนี้
มีอะไรสงสัยที่จะสอบถามหรือไมครับ เมื่อไมมี ผมก็ไดเรียนชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบแลวขางตน
ขอบคุณครับทานประธาน
จ า สิ บ เอกสมบู ร ณ บรรจงจิ ต ต ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 ซึ่งทานเลขานุการสภาฯ ก็ ไดเรียนชี้แจงตอที่ป ระชุ มไปแลวนั้น ตอ ไปเชิญสมาชิก สภาฯ
เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ทานเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล ขึ้นแทน
ตําแหนงประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ที่วาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานสภาฯ ที่
เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ทานนรศักดิ์ สุขสมบูรณ ทานคณะผู บริหาร ตัวแทนชุมชน และ
สื่อมวลชนทุกทาน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอบุคคล
เพื่อเปนประธานสภาเทศบาลนครลําปาง แทนตําแหนงที่วาง คือ นายกิตติ จิวะสันติการ ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผูรับรอง มีผูรับรอง
ถูกตอง จะมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนบุคคลอื่นหรือไม เมื่อไมมี เปนอันวาในการเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางขึ้นแทนตําแหนงประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ที่วาง ไดมีการเสนอชื่อผูสมควร
ไดรับ การแตง ตั้ง เปน ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปางเพีย งคนเดีย ว ถือ วา ผูนั้น ไดรับ เลือ ก คือ
นายกิตติ จิวะสันติการ
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ลื อ ก นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
ขึ้นแทนตําแหนงประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ที่วาง

~๑๒~

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๔
เรื่ อ งอื่ นๆ สืบ เนื่ อ งจากเรื่อ งที่แ จ งต อ ที่ ป ระชุ มทราบตามขอ ๑.๒ เรื่อ ง กรณี นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร
คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ) ไดขอ
ลาออก ผมจึงนําปรึกษาทานสมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ในระเบียบวาระนี้ และผมขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงเกี่ยวกับขอระเบียบที่เกี่ยวของใหที่ประชุมทราบ เชิญครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภา
เทศบาลนครลํ าปาง กระผม นายจาตุ รงค พรหมศร ในฐานะเลขานุก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง
ตามที่ทานประธานในที่ประชุมไดเรียนปรึกษาที่ประชุม สืบเนื่องจากที่ไดแจงใหที่ประชุมทราบ กรณี
นายสันติ เขียวอุไร คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง(คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม) ขอลาออก ซึ่งไดรับแตงตั้งในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
ครั้ ง ที่ 1 ประจํ า ป 2555 เมื่อ วั น ที่ 25 ธั นวาคม 2555 ให เ ป นคณะกรรมการฯ ดั ง นั้น ท า น
ประธานสภาจึงไดนําเรียนปรึกษาตอที่ประชุมแหงนี้วา ประเด็นแรก คือ ที่ประชุมแหงนี้จะเลือ ก
คณะกรรมการฯ แทน นายสันติ เขียวอุไร ที่ขอลาออกไปหรือไม ประเด็นที่สอง คือ ที่ประชุมแหงนี้
จะคงใหคณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู 4 คน คือ 1) นายจรูญ เติงจันตะ 2) นายประชัญ บุญสูง
3) นายบริบู รณ บุ ญ ยูฮ ง และ4) นายณั ฐ กิตติ์ บรรจงจิตต ไดทํ าหนา ที่ตอ ไปหรือ ไม ทั้ง นี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคั บการประชุ มสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 103 (1) ความวา “คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น
มีจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน” เมื่อพิจารณาตามระเบียบฯ ดังกลาวแลว จะเห็นวา
เหลือคณะกรรมการอยู 4 คน ทานประธานสภาฯ จึงนําเรียนปรึกษาที่ประชุมแหงนี้ตอไปตามระเบียบฯ
ที่ผมไดแจงใหทราบ ขอบคุณครับทานประธานฯ
จา สิบ เอกสมบูร ณ บรรจงจิต ต ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ตอ ไปผมจะขอ
ปรึกษาที่ประชุมในประเด็นดังกลาว เชิญสมาชิกไดเสนอ
นายพิทักษ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายพิทั ก ษ แสนชมภู สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ขอเสนอบุ ค คลเพื่อ ทํ าหนาที่เ ป น
คณะกรรมการสามัญ ประจํา สภา (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภา) แทนนายสัน ติ
เขียวอุไร ที่ไดลาออก โดยกระผมขอเสนอชื่อ นายวิบูลย ฐานิสรากูล ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผูรับรอง มีผูรับรอง
ถูกตอง จะมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนบุคคลอื่นหรือไม (ไมมี) เมื่อไมมี เปนอันวา ในการเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปางแทนตําแหนงคณะกรรมการสามัญประจําสภา (คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม) แทนนายสันติ เขียวอุไร ที่ลาออกนั้น ถือวาผูไดรับการเลือกคือ นายวิบูลย ฐานิสรากูล

~๑๓~
และเมื่อเลิกประชุมแหงนี้แลว ใหเลขานุการสภาฯ ไดนัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจํา
สภา (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา) เพื่อแตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
ฯ ดังกลาวตอไป
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ลื อ ก นายวิ บู ล ย ฐานิ ส รากู ล สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
ทําหนาที่เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภา(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา) แทน
นายสันติ เขียวอุไร ที่ขอลาออก
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ ผมมีอยู 2 เรื่องดวยกัน คือ
1) ผมอยากจะขอความเห็นจากสภาแหงนี้ใ นความหมายของคําวา “ผูบริหารทอ งถิ่น” ซึ่ง
หมายถึง “นายกเทศมนตรี” อยางเดียวหรือไม ในความเขาใจของผมนั้นคําวา “ผูบริหารทองถิ่น” ใน
พระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ก็ดี หรือระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 ก็ดี ยอมหมายถึง นายกเทศมนตรีแตเพียงผูเดียว ในความเห็นของผม ผมอยากจะไดรับ
การยืนยัน โดยทานประธานฯ อาจจะสอบถามทานผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดมาอยูในที่ประชุมแหงนีแ้ ลวก็ได
นะครับ เหตุผ ลที่ผมไดย กเรื่อ งนี้ขึ้นมาในวาระนี้นั้น มีค วามสําคัญ อยา งยิ่ง เพราะสํา เนารายงาน
การประชุมครั้งที่ผานๆ มานั้น การมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีไดมอบอํานาจใหผูอื่นไดตอบ
กระทูถามดวย ซึ่งผมเห็นวายังไมถูกตอง การตอบกระทูถามนั้นถาดูตามระเบียบแลว ผูบริหารเทานั้น
ที่จะเปนผูตอบ และผูถามก็ถามผูบริหารซึ่งก็หมายถึง นายกเทศมนตรีเทานั้น ในสําเนาการประชุม
ครั้งที่ผานมา ทานเปดดูไดในหนาที่ 4 จะมีวามอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรีเปนผู จุดๆๆ และตอบ
กระทูถาม ซึ่งผมเห็นวาไมนาจะถูกตองตามระเบียบนะครับ ก็ใหทานประธานไดหาคําตอบตอที่ประชุม
แหงนี้ในวันนี้เลยนะครับ เพื่อที่เราจะปฏิบัติตอไปใหถูกตองตามระเบียบครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมไดอานระเบียบ
ดังกลาวแลว กลาววา ทานนายกเทศมนตรีเปนผูบริหาร และทานนายแพทยวัฒนาฯ จําไดหรือไมที่เรา
ไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผมไดถามทานวิท ยากรแลว ทานก็บอกวารองนายกเทศมนตรีก็เป น
ผูบริหารใชหรือไมครับ จําไดหรือไมครับ

~๑๔~
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานสภาฯ
ความจํานั้นผมอาจจะจําไมตรงกัน เพราะฉะนั้นผมวา นิติกรก็มี ผูทรงคุณวุฒิจากทองถิ่นก็มี ก็นาจะ
หารือกัน แตผมหมายถึงวาผูบริหารทองถิ่น คือ นายกเทศมนตรีเทานั้น เพราะฉะนั้นผูที่จะตอบ
กระทูถาม คนอื่นจะไดรับมอบอํานาจไมได ในความเห็นของผมนะครับ และผมยังมีอีกประเด็นหนึ่ง
นะครับ ผมจะพูดไปเลย ทานจะไดทําหนาที่ตอ
2) ความเอาใจใสหรือ วา ความละเอีย ดรอบคอบของงานเทศบาล ก็ค งไลตั้งแตพ นัก งาน
ระดับลางไปจึงถึงผูบังคับบัญชา ผมคิดวาหลายคนอาจจะมองวาผมเปนคนจูจี้จุกจิก เอาเรื่องปลีกยอย
เล็กๆ นอยๆ ไมเปนประเด็นขึ้นมาหารือทําไม ขอเรียนทานประธานวา ตึกทั้งตึกมันก็มาจากทราย
เม็ดเล็กๆ กรวดเล็กๆ เพราะฉะนั้นถาทรายไมสะอาด หรือกรวดไมดี ตึกมันก็อาจจะผุกรอนหรือพังได
ในเวลาอันรวดเร็ว จึงฝากเรียนไววา ประกาศก็ดี โดยเฉพาะหนากองสวัสดิการฯ ไปตรวจดูใหดีนะครับ
ประกาศที่ติด ไว หัว หนา ตามสายงานก็ค วรจะไปตรวจดูดว ยวา ผูนํา ไปติด นั้น ติด ถูก หรือ ติด ผิด
คํา ที่เขียนไวเขียนถูกหรือเขียนผิด ผิดอยางนาอภัยหรืออยางไมนาใหอภัย คือถาคนอื่นเขามาดู ผมวา
เขาก็ค งจะไมนิย มชมชอบ เทศบาลนครแหง นี้ใ หญเ ปน อัน ดับ 1 ในจัง หวัด เราตอ งเปน ตน แบบ
ใหเทศบาลอื่นเขาเอาเยี่ยงอยาง ผมคงไมลงลึกถึงรายละเอียด แตผมก็มีแลวทั้งบันทึกภาพในบอรด
ที่ติดไวเปนเรื่องที่ดีมาก เรื่องของผูสูงอายุ เรื่องของสิทธิผูที่จะไดรับซื้อแกสในราคาถูกเหลานี้เปนตน
ก็ขอฝากเรียนไววาขอใหทานผูบริหารทุกระดับชั้นเอาใจใสหนอยนะครับ เรื่องเล็กๆ นอยๆ เรื่องที่เรา
จะบริการประชาชนควรจะใหถูกตอง ผมก็มีเรื่องที่ดีใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ เขามาวันนี้เห็นมีเครื่องถายเอกสาร
ตั้งไวอยูใตบันได ราษฎรหลายๆ คน รวมทั้งผมเองก็ไมสะดวกพอสมควรเมื่อมาติดตองานแลวตองการ
ถายเอกสาร ระยะเวลาเดือนหรือสองเดือนที่วางเวนไปนั้น ก็ไ มท ราบวาทําไมถึงตอ งมีก ารปลอ ย
ใหวางเวนไว ซึ่งงานบริการประชาชนนั้นควรจะตองตอเนื่องนะครับ แมแตเรื่องของงานซอมบํารุง
หลอดไฟฟาสาธารณะก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ไดรับคํารองเรียนมาวา ไมไดรับการบริการที่ดีเพราะไมมีเจาประจํา
มาทํางาน เรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่ผมอยากจะเรียนทานประธานไดทราบไววา ไมนาจะเกิดชองวางในการ
บริการขึ้น ผมก็ไมทราบวาฝายบริหารคิดอะไร ทําอะไร อยางไร ถาหากวาจะตอบใหทราบไดในสภา
แหงนี้ก็จะเปนเรื่องที่ยินดี แตความจริงแลวผมยังมีเรื่องอีกเยอะแยะ ประมาณ 20 หัวขอคําถาม แต
เห็ นวาวั นนี้เ ป นวั นมงคลแลว ก็ ไ มอ ยากเอาเรื่อ งอื่นมาใหเ ปลือ งเวลา เดี๋ย วทุ กทานจะไดไ ปติด ตาม
สถานการณของประเทศชาติบานเมืองตอไป ขอบคุณครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระการประชุม
วันนี้เราบรรจุไว 3 เรื่อง ที่นายแพทยวัฒนาฯ สงสัยนะครับ ผมคิดวาในการประชุมคราวหนาขอใหทาน
ไดทําเป นญัตติหรือกระทูถามไดหรือไมครั บ ทานผูบ ริหารหรือทานนายกเทศมนตรีจะไดตอบ จะดี
หรือไมครับ

~๑๕~
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดีครับ ไดครับ
จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ในสมัยประชุ มสามั ญ
สมัยที่ 4 นี้ เราจะมีการประชุ มอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะไดเสนอญัตติ เสนอกระทูถ ามตอทานนายกฯ
ทานถามลอยๆ แบบนี้ ทานนายกฯ ไมตอบก็ไดนะครับ จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ
อีก หรือ ไม เมื่อ ไมมีส มาชิก ทา นใดเสนอ ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณ
ทา นสื่อ มวลชน ตลอดจนขาราชการทุก ทาน ที่ไ ดใ หเ กีย รติรว มการประชุม วันนี้ ในนามของสภา
เทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

จาสิบเอก..........................................................
(สมบูรณ บรรจงจิตต)
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

จาตุรงค พรหมศร
(นายจาตุรงค พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

~๑๖~
เอกสารแนบทาย
การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีมติเห็นชอบใหแกไขขอความ
- หนาที่ ๖ บรรทัดที่ ๑ ความวา “ไวลวงหนา ซึ่งผมไมทราบวาทานทราบไดยังไงวาวันนี้เปนวัน
สําคัญในระบบการเมืองของประเทศ” แกไขเปน “ไวลวงหนา ซึ่งผมไมทราบวาทานทราบได
อยางไรวาวันนี้เปนวันสําคัญในระบบการเมืองของประเทศ”
- หนาที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๓ จากดานลาง ความวา “เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯทานใด
เห็นชอบให นายวิบูลย ฐานิสรากูล ทําหนาที่เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภา
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา) แทน นายสันติ เขียวอุไร ที่ขอลาออก โปรดยกมือ
ขึ้น แกไขโดยเปลี่ยนขอความเปน “เมื่อไมมี เปนอันวา ในการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปางแทนตําแหนงคณะกรรมการสามัญประจําสภา (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม)
แทนนายสันติ เขียวอุไร ที่ลาออกนั้น ถือวาผูไดรับการเลือกคือ นายวิบูลย ฐานิสรากูล”
- หนาที่ ๑๓ วรรคที่สอง บรรทัดแรก ความวา “มีมติเห็นชอบให” แกไขเปน “มีมติเลือก”
- หนาที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๕ จากดานลาง ความวา “แหงนี้ซะวันนี้เลยนะครับ” แกไขเปน “แหงนี้ใน
วันนี้เลยนะครับ”
- หนาที่ ๑๔ วรรคที่สอง ขอ ๒)บรรทัดที่ ๓ ความวา ไอตึกทั้งตึกมันก็มาจากทราย” แกไขโดยตัด
ขอความออกเปน “ตึกทั้งตึกมันก็มาจากทราย”

