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นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
๒๕๕๗ บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทาง
ลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง
การประชุมในวันนี้อีกส่วนหนึ่งด้วย
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พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลําปาง
จิระจรัสตระกูล รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
 และสิ่งแวดล้อม 

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา หมอมูล (แทน)ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

 เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
พัวศรีพันธุ์ นิติกร 

 จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการสภา
 ต้นกันยา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

อรุณศักดิ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
 

. 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้

เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางหัวหน้าส่วนการงาน

ลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง
อีกส่วนหนึ่งด้วย และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

 
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

1 ประจําปีพุทธศักราช 
หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนคร

ลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง 
และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑0.0๐ น. ในการนี้



 

กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ

 นายกิตติ  จิวะสันติการ
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 
ลําปาง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน
สภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
 นายกิตติ  จิวะสันติการ
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้
ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง กํา
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
ดังความแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
   ประกาศ  ณ  วันที่  
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พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ

กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน  คณะกรรมการชุมชน  ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุม

ครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบ
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ

ชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก

........................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  

ประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๗  ลงวันที่  1๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕
 ๒๕๕๗ มีกําหนด ๒๘ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ 

าจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนค
สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๕๗  มีกําหนด ๒๘ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

ในนามสภาเทศบาลนคร
คณะกรรมการชุมชน  ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุม

ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ

ชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ 

สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๕๗ 

หนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๕๖  และ
๒๕๕๖  ได้กําหนดสมัย
๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
เรียกประชุมสภาเทศบาลนคร
วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ 



 

และหนังสือ 

ที่  ลป ๕๒๐๐๑/๖๘๗   
     

                       
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและ

ตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย
๒๕๕๗ ในวันอังคารที่  ๑๑  กุมภาพันธ์
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นาย
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้
อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติแล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่

ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ

ที่ประชุม รับทราบ
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๒ ประจําปี 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ
วานิชสุขสมบัติ 

 

- ๔ -

         สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
         ถนนฉัตรไชย   

     อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
         ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 

มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและ
ตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๙  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์
ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้

อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง คือ นายสุ

ยนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่

ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

รับทราบ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
ประจําปี ๒๕๕๗ (วันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 

กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 

พ.ศ. 255๖  จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
ถนนฉัตรไชย   ตําบลสบตุ๋ย 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

กิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง 
ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู้

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
. 255๖) 

ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 

จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  



 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
สภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ 

ข้อความ  “มันก็จะมีราก มีต้นไม้ 
มีใบ แล้วก็ดอก แล้วก็เกิดผล”  ขอบคุณครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 
พ.ศ. 2555 ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์

“มันก็จะมีราก มีต้นไม้ มีใบ แล้วก็ออก แล้วก็เกิดผล

แล้วก็เกิดผล” 
และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
๓.๑) เรื่อง นโยบายให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ  จิวะสันติการ

เรื่อง นโยบายให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง   
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
ขอเสนอกระทู้ถาม 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
 ข้าพเจ้า  นายบริบูรณ์   บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง นโยบายให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ที่ท่านได้เสนอต่อพี่น้อง
ประชาชนไว้ ท่านได้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหน อย่างไร และคาดว่าจะ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณาดําเนินการต่อไป
 
 
 

 

- ๕ -

แพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ

สภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ในหน้าที่ ๓๗ ย่อหน้าแรก 

มันก็จะมีราก มีต้นไม้ มีใบ แล้วก็ออก แล้วก็เกิดผล”  ขอแก้ไขเป็น  
ขอบคุณครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข
หรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 
ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์ 

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไข  ในหน้าที่ ๓๗ ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 

มีต้นไม้ มีใบ แล้วก็ออก แล้วก็เกิดผล” แก้ไขเป็น  “มันก็จะมีราก มีต้นไม้ มีใบ แล้วก็ดอก 

เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 255๖ 

ระทู้ถาม  
นโยบายให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง (โดย...นาย
นครลําปาง) 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 

นโยบายให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้า  นายบริบูรณ์   บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม

นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง นโยบายให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ที่ท่านได้เสนอต่อพี่น้อง
ประชาชนไว้ ท่านได้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหน อย่างไร และคาดว่าจะสําเร็จเมื่อไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณาดําเนินการต่อไป 

  เรียนท่านประธานสภา 
แพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิก

ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ ๑๐ 

 “มันก็จะมีราก  มีต้นไม้  

จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข 
หรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามที่สมาชิกฯ  

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  

ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ ๑๐  ข้อความ 

มันก็จะมีราก มีต้นไม้ มีใบ แล้วก็ดอก 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

ในระเบียบวาระที่ 3  ข้อ ๓.๑) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า  นายบริบูรณ์   บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง นโยบายให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ที่ท่านได้เสนอต่อพี่น้อง

สําเร็จเมื่อไร 



 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
เนื่องจากกระทู้นี้เป็นกระทู้ถามนายกฯ โดยตรงและเป็นกระทู้ถามทางนโยบาย และทางนา
สําคัญ กระผมจึงไม่สามารถช้ีแจงแทนได้ ขอกราบเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง

ปกติฝ่ายบริหาร คือท่านนายกฯ ได้รับทราบว่ามีกระทู้เข้าสู่สภาเพื่อที่จะสอบถามข้อราชการเกี่ยวกับการ
บริหารหรือความเป็นไปต่างๆ ถ้าฝ่ายบริหารไม่สะดวกที่จะตอบ ตามข้อบังคับฯ ท่านนายกฯ ต้องตอบมา
เป็นหนังสือหรือช้ีแจงมาเป็นหนังสือว่าไม่สามารถที่จะมาตอบได้เพราะเหตุใด
มายังสภาว่าจะมาตอบกระทู้นี้ได้เมื่อใด 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
ในระเบียบข้อบังคับฯ ดังกล่าวนี้นะครับ 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
ได้ให้ผมช้ีแจงระเบียบข้อบังคับฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นั้น สมาชิกสภาฯ ได้เสนอผ่านท่านประธานสภาฯ เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระ
ประธานสภาฯ ได้พิจารณาแล้วว่ากระทู้ถามนั้นจัดอยู่ในกระทู้ถามทั่วไปหรือกระทู้ด่วน
ต้องห้ามฯ ซึ่งกระทู้ถามดังกล่าวพิจารณา
ตอบ  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕
หากผู้บริหารไม่ตอบก็จะต้องแจ้งให้ทางสภาฯ ทราบ ภายในระยะเวลา
แต่ประเด็นดังกล่าวนี้ปรากฏว่า 
คือ ท่านสุรทัศน์  พงษ์นิกร มีอํานาจที่จะช้ีแจง
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ขอแสดงความนับถือ 
        (ลงชื่อ)     บริบูรณ์  บุญยู่ฮง     ผู้ตั้งกระทู้ถาม

        (นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ  ฝ่ายบริหาร

  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร   รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เนื่องจากกระทู้นี้เป็นกระทู้ถามนายกฯ โดยตรงและเป็นกระทู้ถามทางนโยบาย และทางนา
สําคัญ กระผมจึงไม่สามารถช้ีแจงแทนได้ ขอกราบเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ  ขอบคุณครับ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง

บริบูรณ์  บุญยู่ฮง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ

ปกติฝ่ายบริหาร คือท่านนายกฯ ได้รับทราบว่ามีกระทู้เข้าสู่สภาเพื่อที่จะสอบถามข้อราชการเกี่ยวกับการ
บริหารหรือความเป็นไปต่างๆ ถ้าฝ่ายบริหารไม่สะดวกที่จะตอบ ตามข้อบังคับฯ ท่านนายกฯ ต้องตอบมา
เป็นหนังสือหรือช้ีแจงมาเป็นหนังสือว่าไม่สามารถที่จะมาตอบได้เพราะเหตุใด และจะต้องแจ้งนัดหมาย
มายังสภาว่าจะมาตอบกระทู้นี้ได้เมื่อใด  ขอให้ท่านประธานฯ ดําเนินการไปตามข้อบังคับด้วยครับ  

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ผมจะให้เลขานุการฯ ได้ช้ีแจง

ในระเบียบข้อบังคับฯ ดังกล่าวนี้นะครับ เชิญ เลขานุการสภาฯ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับกรณีดังกล่าวที่เป็นประเด็น และทางท่านประธานสภาฯ 
เบียบข้อบังคับฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบนั้น ท่านประธานฯ ครับ ตามปกติแล้วกระทู้ถาม

สมาชิกสภาฯ ได้เสนอผ่านท่านประธานสภาฯ เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระ
ประธานสภาฯ ได้พิจารณาแล้วว่ากระทู้ถามนั้นจัดอยู่ในกระทู้ถามทั่วไปหรือกระทู้ด่วน

ซึ่งกระทู้ถามดังกล่าวพิจารณาแล้ว ถือเป็นกระทู้ถามทั่วไป ก็จะแจ้งไปยังนายกฯ เพื่อเตรียม
ระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ

๒๕๕๔ ข้อ ๙๕) และเมื่อได้ จัดส่งไปให้ ผู้บริหาร
ไม่ตอบก็จะต้องแจ้งให้ทางสภาฯ ทราบ ภายในระยะเวลาดังกล่าวตาม ข้อ 

 ในการประชุมวันนี้ทางผู้บริหารคือนายกฯ ได้มอบหมายให้รองนายกฯ 
นิกร มีอํานาจที่จะช้ีแจงและตอบกระทู้ถามแทน ฉะนั้นท่าน

บริบูรณ์  บุญยู่ฮง     ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ฝ่ายบริหาร 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เนื่องจากกระทู้นี้เป็นกระทู้ถามนายกฯ โดยตรงและเป็นกระทู้ถามทางนโยบาย และทางนายกฯ ติดราชการ
ขอบคุณครับ 

เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

ปกติฝ่ายบริหาร คือท่านนายกฯ ได้รับทราบว่ามีกระทู้เข้าสู่สภาเพื่อที่จะสอบถามข้อราชการเกี่ยวกับการ
บริหารหรือความเป็นไปต่างๆ ถ้าฝ่ายบริหารไม่สะดวกที่จะตอบ ตามข้อบังคับฯ ท่านนายกฯ ต้องตอบมา

และจะต้องแจ้งนัดหมาย
ขอให้ท่านประธานฯ ดําเนินการไปตามข้อบังคับด้วยครับ  

ผมจะให้เลขานุการฯ ได้ช้ีแจง 

กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 

สําหรับกรณีดังกล่าวที่เป็นประเด็น และทางท่านประธานสภาฯ 
ท่านประธานฯ ครับ ตามปกติแล้วกระทู้ถาม

สมาชิกสภาฯ ได้เสนอผ่านท่านประธานสภาฯ เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ เมื่อท่าน
ประธานสภาฯ ได้พิจารณาแล้วว่ากระทู้ถามนั้นจัดอยู่ในกระทู้ถามทั่วไปหรือกระทู้ด่วนและไม่มีลักษณะ

งไปยังนายกฯ เพื่อเตรียม
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

ให้ ผู้บริหารเพื่อเตรียมตอบนั้น   
ดังกล่าวตาม ข้อ 95 เช่นกัน  

ในการประชุมวันนี้ทางผู้บริหารคือนายกฯ ได้มอบหมายให้รองนายกฯ  
ฉะนั้นท่านสุรทัศน์  พงษ์นิกร  



 

สามารถที่จะตอบกระทู้ถามนี้ได้นะครับ
ท่านสามารถเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบการประชุมสภาท้
ผมขอเรียนให้ที่ประชุมสภาฯได้รับ

นายกิตติ จิวะสันติการ 
เรื่องกระทู้ ในข้อ 95 และข้อ 99 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร
กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  
ประธานสภาฯและเลขานุการสภา ฯ
ขณะเดียวกันในรายงานการประชุมที่ผ่านมาในหน้าที ่ 
ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกฯ ที่
กระทู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของรองนายกฯ ให้รองนายกฯ เป็นผู้ตอบนะครับ เพราะฉะนั้นกระทู้ที่ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้ถามมายังผู้บริหารเป็นกระทู้ถามทางนโยบ
สองคือถามนายกฯ เพราะฉะนั้นก็
และตอบในนโยบายได้  เพราะผมทํา
นะครับ ขณะนี้นายกฯ พยายามหาแนวทางที่เ
อยู่นะครับ ยังไม่สามารถที่จะได้ข้อสรุปและวิธีการที่ดี เนื่องจากมันกระทบและมีข้อเกี่ยวข้องกับระเบียบ
และกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการขยะอยู่ ผมขอเรียนให้ทราบเบื้องต้น
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
จะขอเลื่อนตอบกระทู้นี้หรือไม่  เชิญ  ฝ่ายบริหาร

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร
เพื่อให้การประชุมดําเนินไปอย่างเรียบร้อย
การตอบกระทู้นี้ออกไปก่อน เพื่อให้นายกฯได้ตอบด้วยตนเอง ในที่
สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
ขอเลื่อนตอบกระทู้ไปในสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 
บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง
จริงๆ แล้วเรื่องที่ได้มีการอภิปรายในการประชุมครั้งที่แล้ว
ให้รองนายกฯ ตอบได้หรือไม่ได้ จากกรณีที่ท่านรองนายกฯ ได้ช้ีแจงต่อท่านประธานฯ เมื่อสักครู่นี้ว่า 
เป็นหน้าที่ของนายกฯ  ที่จะตอบโดยตรงเพราะว่ากระทู้ของข้าพเจ้าได้ถามไปโดยตรงที่ตัว
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สามารถที่จะตอบกระทู้ถามนี้ได้นะครับ แต่หากไม่พร้อมหรือด้วยเหตุผลที่ท่านช้ีแจงมาข้างต้น 
ท่านสามารถเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบการประชุมสภาท้

ได้รับทราบและ ได้เข้าใจตามนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

 ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจงข้อระเบียบ

99 ที่ได้เรียนให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ เชิญ  ฝ่ายบริหาร

กร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กระผมต้องขอขอบพระคุณทางท่าน

และเลขานุการสภา ฯ ที่กรุณาให้ความรู้ เนื่องจากมีประเด็นของข้อระเบียบ และ
ประชุมที่ผ่านมาในหน้าที ่ 10 ที่ท่านเลขาฯ  นายจาตุรงค์  พรหมศร

ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกฯ ที่ประชุมนะครับ  ในกรณีที่ถามนายกฯ  นายกฯ ต้องตอบ 
กระทู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของรองนายกฯ ให้รองนายกฯ เป็นผู้ตอบนะครับ เพราะฉะนั้นกระทู้ที่ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้ถามมายังผู้บริหารเป็นกระทู้ถามทางนโยบายนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับ และประเด็นที่
สองคือถามนายกฯ เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่ากระผมในฐานะที่เป็นผู้แทนของนายกฯ คงไม่สามารถชี้แจง

เพราะผมทําหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายของนายกฯ นะครับ แต่เท่าที่ทราบ
นะครับ ขณะนี้นายกฯ พยายามหาแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการบริหารจัด
อยู่นะครับ ยังไม่สามารถที่จะได้ข้อสรุปและวิธีการที่ดี เนื่องจากมันกระทบและมีข้อเกี่ยวข้องกับระเบียบ
และกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการขยะอยู่ ผมขอเรียนให้ทราบเบื้องต้น

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหาร
จะขอเลื่อนตอบกระทู้นี้หรือไม่  เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

กร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

ให้การประชุมดําเนินไปอย่างเรียบร้อย ผมขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานสภาฯ ว่าจะ
ออกไปก่อน เพื่อให้นายกฯได้ตอบด้วยตนเอง ในที่ประชุมสภาฯ ในสมัยประชุม สมัยสามัญ

๒๕๕๗ ต่อไป ขอบคุณครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เป็นอันว่าทางฝ่ายบริหาร
ขอเลื่อนตอบกระทู้ไปในสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗

บริบูรณ์  บุญยู่ฮง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ยในการประชุมครั้งที่แล้วที่บอกว่าท่านนายกฯ หรือผู้บริหารจะมอบหมาย

ให้รองนายกฯ ตอบได้หรือไม่ได้ จากกรณีที่ท่านรองนายกฯ ได้ช้ีแจงต่อท่านประธานฯ เมื่อสักครู่นี้ว่า 
ที่จะตอบโดยตรงเพราะว่ากระทู้ของข้าพเจ้าได้ถามไปโดยตรงที่ตัว

แต่หากไม่พร้อมหรือด้วยเหตุผลที่ท่านช้ีแจงมาข้างต้น  
ท่านสามารถเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๙๙   

ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจงข้อระเบียบ

เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
กระผมต้องขอขอบพระคุณทางท่าน

ที่กรุณาให้ความรู้ เนื่องจากมีประเด็นของข้อระเบียบ และ
นายจาตุรงค์  พรหมศร   

นายกฯ ต้องตอบ  ในกรณีที่เป็น
กระทู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของรองนายกฯ ให้รองนายกฯ เป็นผู้ตอบนะครับ เพราะฉะนั้นกระทู้ที่ท่าน

ายนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับ และประเด็นที่
ชัดเจนว่ากระผมในฐานะที่เป็นผู้แทนของนายกฯ คงไม่สามารถชี้แจง

หน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายของนายกฯ นะครับ แต่เท่าที่ทราบ 
หมาะสมในการดําเนินการบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง 

อยู่นะครับ ยังไม่สามารถที่จะได้ข้อสรุปและวิธีการที่ดี เนื่องจากมันกระทบและมีข้อเกี่ยวข้องกับระเบียบ
และกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการขยะอยู่ ผมขอเรียนให้ทราบเบื้องต้น

ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหาร 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  

ผมขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานสภาฯ ว่าจะขอเลื่อน 
สมัยประชุม สมัยสามัญ

เป็นอันว่าทางฝ่ายบริหาร 
๒๕๕๗  เชิญ  นายบริบูรณ์   

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ที่บอกว่าท่านนายกฯ หรือผู้บริหารจะมอบหมาย

ให้รองนายกฯ ตอบได้หรือไม่ได้ จากกรณีที่ท่านรองนายกฯ ได้ช้ีแจงต่อท่านประธานฯ เมื่อสักครู่นี้ว่า  
ที่จะตอบโดยตรงเพราะว่ากระทู้ของข้าพเจ้าได้ถามไปโดยตรงที่ตัวท่านนายกฯ



 

หมายความว่า ถ้าท่านนายกฯ ทราบอยู่แล้วว่าวันนี้ท่านจะไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ถ้าท่านให้เกียรติ
สภาแห่งนี้ ท่านก็ควรจะทําเป็นหนังสือช้ีแจง ข้อขัดข้องที่ท่านไม่สามารถมาร่วมการประชุม ไม่สามารถ
มาตอบกระทู้ได้ด้วยตนเอง และ
การประชุมในครั้งต่อไป ผมคิดว่าสิ่งที่ทางท่านนายกฯ ทํา หรือปฏิบัติเป็นการไม่ให้เกียรติสภาแห่งนี้
เป็นอย่างมาก สามารถดูหรือตรวจย้อนหลังไปยังรายงานการประชุมสภาแต่ละครั้งได้ ถ้าจะฝากเรียน
ไปยังท่านนายกฯ ผ่านท่านประธานสภาฯ ก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบัง
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
ควรจะทําหนังสือช้ีแจงมานะครับ ถ้าไม่สามารถมาตอบกระทูใ้นวันนี้ และไม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ก็มี
การมอบหมายให้รองนายกฯ เข้าทําหน้าที่แทน 
กระทู้นี้ไปในคราวต่อไป ก็ตามนั้นนะครับ

ที่ประชุม รับทราบ

 

๓.๒) เรื่อง สร้างโรงพยาบาลสาขาเพื่อให้บริการประชาชน
พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เรื่อง สร้างโรงพยาบาลสาขาเพื่อให้บริการประชาชน

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  
เทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
 ข้าพเจ้า นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง สร้างโรงพยาบาลสาขาเพื่อให้บริการประชาชน ตามนโยบายที่นายก
หาเสียงไว้ ได้ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง ถึงระดับไหน เมื่อไรจะแล้วเสร็จ
 เนื่องจากมีพ่อ แม่ พี่น้องชาวลําปาง ฝากให้กระผมซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านติดตามและสอบถามต่อ
ท่านนายกด้วย และขอให้นายกช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ด้วย กระผมได้ไปบอกกล่าวต่อพ่อ แม่ พี่น้อง
ชาวลําปาง ได้ทราบต่อไป 
 
 
 
 

 

- ๘ -

ทราบอยู่แล้วว่าวันนี้ท่านจะไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ถ้าท่านให้เกียรติ
สภาแห่งนี้ ท่านก็ควรจะทําเป็นหนังสือช้ีแจง ข้อขัดข้องที่ท่านไม่สามารถมาร่วมการประชุม ไม่สามารถ
มาตอบกระทู้ได้ด้วยตนเอง และแจ้งนัดมายังท่านประธานสภาฯ ว่าจะมาตอบกระทู้นี้ในโอกาสของ

ในครั้งต่อไป ผมคิดว่าสิ่งที่ทางท่านนายกฯ ทํา หรือปฏิบัติเป็นการไม่ให้เกียรติสภาแห่งนี้
สามารถดูหรือตรวจย้อนหลังไปยังรายงานการประชุมสภาแต่ละครั้งได้ ถ้าจะฝากเรียน

ไปยังท่านนายกฯ ผ่านท่านประธานสภาฯ ก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมโดยเคร่

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จริงๆ ก็อย่างที่ว่าคือท่านนายกฯ 
ควรจะทําหนังสือช้ีแจงมานะครับ ถ้าไม่สามารถมาตอบกระทูใ้นวันนี้ และไม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ก็มี
การมอบหมายให้รองนายกฯ เข้าทําหน้าที่แทน แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อทางฝ่ายบริหารได้ขอเลื่อนตอบ
กระทู้นี้ไปในคราวต่อไป ก็ตามนั้นนะครับ 

รับทราบ 

สร้างโรงพยาบาลสาขาเพื่อให้บริการประชาชน (โดย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง) 
กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 

สร้างโรงพยาบาลสาขาเพื่อให้บริการประชาชน เชิญ  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์

พงษ์ไพบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้าพเจ้า นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง สร้างโรงพยาบาลสาขาเพื่อให้บริการประชาชน ตามนโยบายที่นายก
เนินการอะไรไปแล้วบ้าง ถึงระดับไหน เมื่อไรจะแล้วเสร็จ 

เนื่องจากมีพ่อ แม่ พี่น้องชาวลําปาง ฝากให้กระผมซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านติดตามและสอบถามต่อ
ท่านนายกด้วย และขอให้นายกช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ด้วย กระผมได้ไปบอกกล่าวต่อพ่อ แม่ พี่น้อง

ทราบอยู่แล้วว่าวันนี้ท่านจะไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ถ้าท่านให้เกียรติ 
สภาแห่งนี้ ท่านก็ควรจะทําเป็นหนังสือช้ีแจง ข้อขัดข้องที่ท่านไม่สามารถมาร่วมการประชุม ไม่สามารถ 

แจ้งนัดมายังท่านประธานสภาฯ ว่าจะมาตอบกระทู้นี้ในโอกาสของ 
ในครั้งต่อไป ผมคิดว่าสิ่งที่ทางท่านนายกฯ ทํา หรือปฏิบัติเป็นการไม่ให้เกียรติสภาแห่งนี้ 

สามารถดูหรือตรวจย้อนหลังไปยังรายงานการประชุมสภาแต่ละครั้งได้ ถ้าจะฝากเรียน 
คับการประชุมโดยเคร่งครัดด้วย

จริงๆ ก็อย่างที่ว่าคือท่านนายกฯ 
ควรจะทําหนังสือช้ีแจงมานะครับ ถ้าไม่สามารถมาตอบกระทูใ้นวันนี้ และไม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ก็มี

แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อทางฝ่ายบริหารได้ขอเลื่อนตอบ

โดย...นายสมหมาย   

ในระเบียบวาระที่ 3  ข้อ ๓.๒) 
สมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

เรียนท่านประธานสภา 

สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   สมาชิกสภา

ข้าพเจ้า นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง สร้างโรงพยาบาลสาขาเพื่อให้บริการประชาชน ตามนโยบายที่นายก 

เนื่องจากมีพ่อ แม่ พี่น้องชาวลําปาง ฝากให้กระผมซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านติดตามและสอบถามต่อ
ท่านนายกด้วย และขอให้นายกช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ด้วย กระผมได้ไปบอกกล่าวต่อพ่อ แม่ พี่น้อง



 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมผู้ตั้งกระทู้ถามที่ได้เป็นผู้ที่สนใจ และเป็นผู้ที่เอาใจใส่ต่อสุขภาวะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลที่ท่านเป็นผู้แทนและรับผิดชอบอยู่นะครับ สําหรับกระทู้นี้เป็นกระทู้ที่ถาม
ทางด้านปฏิบัติ กระผมขออนุญาตเป็นผู้ตอบกระทู้นะครับ 
โรงพยาบาลสาขาทั้งหมด  เราตั้งใจไว้ว่าจะดําเนินการสร้างอยู่
ได้ดําเนินการไปแล้ว ที่ได้ทําการตกลงชัดเจนกับโรงพยาบาลลําปางอยู่ 
ปัจจุบัน และที่ตําบลเวียงเหนือ บ้าน
แล้ว และมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของเราไปร่วม คือ อาคารของโรงเรียนผดุงครรภ์เดิม ทั้ง 
นายแพทย์เป็นผู้ทําหน้าที่ผู้อํานวยการของ
มีแพทย์หญิงอรวรรณ  วรวงค์ประภา ทําหน้าที่
ทรายสมุทร ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการ และสาขาที่ 
ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการ  ซึ่งทั้ง 
แต่ทั้ง 3 แห่ง เปิดให้บริการทุกวันทําการนะค
วันละ 100-120 คน แต่ที่น้อยที่สุดคือแห่งที่ 
คน เนื่องจากท่านผู้อํานวยการศูนย์ปงสนุก มีภารกิจ 
เพราะฉะนั้นการปลีกตัวผู้อํานวยการท่านนี้
สามารถให้บริการในเขตของเทศบาลนี้ค่อนข้างเกือบจะครบ ยกเว้นทางฝ่ังตําบลพระบาท ชุมชนสุขสวัสดิ์
ยังไม่สามารถดําเนินการได้ สําหรับนายกฯ 
ที่ทําการหรือที่ทํางานของรถไฟนครลําปาง ทางนายกฯ ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะว่าเรามี
ความประสงค์ว่าทางทิศใต้ของเทศบาลเรานั้นมีประชากรเยอะ
ผู้มาใช้บริการในแห่งที่ 1 ก็มาจากเขตทางทิศใต้เยอะ เพราะฉะนั้นทางนายกฯ ก็มีความป
อีกแห่งหนึ่ง เรามีการขอใช้ที่ของรถไฟนะครับ มีหนังสือชัดเจนจากเทศบาล ขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดเดิม  ท่านได้ทําหนังสือไปยังผู้ว่าการรถไฟเพื่อที่จะขอใ
ที่ดีอยู่และไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทําเป็นโรงพยาบาลสาขาข

 

- ๙ -

ขอแสดงความนับถือ 
    (ลงชื่อ)     สมหมาย  พงษไ์พบูลย์     ผู้ตั้งกระทู้ถาม

    (นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง    เชิญ  ฝ่ายบริหาร

  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร   รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมผู้ตั้งกระทู้ถามที่ได้เป็นผู้ที่สนใจ และเป็นผู้ที่เอาใจใส่ต่อสุขภาวะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลที่ท่านเป็นผู้แทนและรับผิดชอบอยู่นะครับ สําหรับกระทู้นี้เป็นกระทู้ที่ถาม
ทางด้านปฏิบัติ กระผมขออนุญาตเป็นผู้ตอบกระทู้นะครับ จากการที่นายก

เราตั้งใจไว้ว่าจะดําเนินการสร้างอยู่  4 เขต  หรือ 4 
ดําเนินการไปแล้ว ที่ได้ทําการตกลงชัดเจนกับโรงพยาบาลลําปางอยู่ 2 แห่ง คือ อยู่ที่กองสาธารณสุขฯ 

บ้านปงสนุก  และแห่งที่ 3 นั้น ทางโรงพยาบาลก็ได้ดําเนินการไปล่วงหน้า
แล้ว และมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของเราไปร่วม คือ อาคารของโรงเรียนผดุงครรภ์เดิม ทั้ง 
นายแพทย์เป็นผู้ทําหน้าที่ผู้อํานวยการของโรงพยาบาลสาขาอยู่แล้วนะครับ คือสาขาที่ 

ประภา ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการ สาขาที่ 2 บ้านปงสนุก มีนายแพทย์กมล  
ทรายสมุทร ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการ และสาขาที่ 3 โรงเรียนผดุงครรภ์ มีนายแพทย์พลเทพ  มณีวรรณ  
ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการ  ซึ่งทั้ง 3 แห่งนี้ ก็จะมียอดของผู้มาใช้บริการในแต่ละวันแตกต่างกันนิดหน่อย 

แห่ง เปิดให้บริการทุกวันทําการนะครับ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. มีผู้มาขอรับบริการเฉลี่ย
คน แต่ที่น้อยที่สุดคือแห่งที่ 2 บ้านปงสนุก มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยแล้ววันละ 

เนื่องจากท่านผู้อํานวยการศูนย์ปงสนุก มีภารกิจ 2 แห่ง คือ ตําบลเสด็จ โรงพยาบาลตําบลเสด็จ 
วผู้อํานวยการท่านนี้ สามารถมาได้แค่ครึ่งวันนะครับ จากการดําเนินการทั้งหมดก็

สามารถให้บริการในเขตของเทศบาลนี้ค่อนข้างเกือบจะครบ ยกเว้นทางฝ่ังตําบลพระบาท ชุมชนสุขสวัสดิ์
ยังไม่สามารถดําเนินการได้ สําหรับนายกฯ  มีความประสงค์ที่จะสร้างโรงพยาบาลสาขาอีกแห่งหนึ่ง 
ที่ทําการหรือที่ทํางานของรถไฟนครลําปาง ทางนายกฯ ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะว่าเรามี
ความประสงค์ว่าทางทิศใต้ของเทศบาลเรานั้นมีประชากรเยอะ  โดยเฉพาะตําบลสบตุ๋ยค่อนข้างเยอะ และ

ก็มาจากเขตทางทิศใต้เยอะ เพราะฉะนั้นทางนายกฯ ก็มีความป
อีกแห่งหนึ่ง เรามีการขอใช้ที่ของรถไฟนะครับ มีหนังสือชัดเจนจากเทศบาล ขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชการ

ท่านได้ทําหนังสือไปยังผู้ว่าการรถไฟเพื่อที่จะขอใช้อาคารหรือสํานักงานของรถไฟ 
ทําเป็นโรงพยาบาลสาขาของเราขึ้นมา แต่เนื่องจากทางรถไฟเขามีนโยบาย

สมหมาย  พงษไ์พบูลย์     ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

เชิญ  ฝ่ายบริหาร 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมผู้ตั้งกระทู้ถามที่ได้เป็นผู้ที่สนใจ และเป็นผู้ที่เอาใจใส่ต่อสุขภาวะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลที่ท่านเป็นผู้แทนและรับผิดชอบอยู่นะครับ สําหรับกระทู้นี้เป็นกระทู้ที่ถาม

กฯ ได้มีนโยบายสร้าง
4 โรงพยาบาล  ในขณะนี้

แห่ง คือ อยู่ที่กองสาธารณสุขฯ 
นั้น ทางโรงพยาบาลก็ได้ดําเนินการไปล่วงหน้า

แล้ว และมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของเราไปร่วม คือ อาคารของโรงเรียนผดุงครรภ์เดิม ทั้ง 3 แห่งนี้มี
สาขาที่ 1 กองสาธารณสุขฯ 

ปงสนุก มีนายแพทย์กมล  
โรงเรียนผดุงครรภ์ มีนายแพทย์พลเทพ  มณีวรรณ  

แห่งนี้ ก็จะมียอดของผู้มาใช้บริการในแต่ละวันแตกต่างกันนิดหน่อย 
มีผู้มาขอรับบริการเฉลี่ย

บ้านปงสนุก มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยแล้ววันละ 20-29 
แห่ง คือ ตําบลเสด็จ โรงพยาบาลตําบลเสด็จ 

จากการดําเนินการทั้งหมดก็
สามารถให้บริการในเขตของเทศบาลนี้ค่อนข้างเกือบจะครบ ยกเว้นทางฝ่ังตําบลพระบาท ชุมชนสุขสวัสดิ์

มีความประสงค์ที่จะสร้างโรงพยาบาลสาขาอีกแห่งหนึ่ง  คือ 
ที่ทําการหรือที่ทํางานของรถไฟนครลําปาง ทางนายกฯ ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะว่าเรามี

ยเฉพาะตําบลสบตุ๋ยค่อนข้างเยอะ และ
ก็มาจากเขตทางทิศใต้เยอะ เพราะฉะนั้นทางนายกฯ ก็มีความประสงค์ที่จะสร้าง

อีกแห่งหนึ่ง เรามีการขอใช้ที่ของรถไฟนะครับ มีหนังสือชัดเจนจากเทศบาล ขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชการ
ช้อาคารหรือสํานักงานของรถไฟ เป็นอาคาร

องเราขึ้นมา แต่เนื่องจากทางรถไฟเขามีนโยบาย



 

การสร้างรถไฟความเร็วสูง ฉะนั้นเขตชัดเจนจะมอบที่ดินหรือมอบอาคารให้เราใช้ประโยชน์ไม่ชัดเจน 
ทางรถไฟก็มีหนังสือตอบกลับมาว่า ยังไม่สามารถที่จะกําหนดทิศทาง และกําหนดการใช้สถานที่ให้กับทาง
เทศบาลได้ จึงได้กราบเรียนต่อที่ประ
ได้พยายามติดต่อหาที่ราชพัสดุที่ว่างอยู่ในเขตเทศบาล ก็ปรากฏว่าไปพบที่ของ ออป
สปอร์ตคลับเก่า มีเนื้อที่ประมาณ 
เพื่อขอใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ ซึ่งมีอาคารทรงโบราณอยู่หลังหนึ่ง และก็ได้รับคําตอบจาก ออป
ทาง  ออป. มีนโยบายจะขายที่ดินแปลงนี้ซึ่งไมใ่ห้เช่าใช้ ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่จะพิจารณา และขณะนี้
ทาง ออป. ก็อยูใ่นช่วงของการทําราคากลาง เพราะว่ามีผู้สนใจในที่ดินแป
เพราะฉะนั้นโอกาสที่ทางเทศบาลจะได้ใช้ที่ดินนี้มาสร้างโรงพยาบาลสาขาขึ้นมาก็คงเป็นเรื่องที่จะ
ดําเนินการต่อไปในอนาคต ขอกราบเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายกฯ ที่ได้ให้ความกระจ่างแก่กระผม ผมก็จะได้นําคําบอกกล่าวของท่าน
เพราะมีพี่น้องชาวลําปางมาถามผม
ขึ้นมา แต่ในวันนี้ ก็ได้รับความกระจ่างไ
ขอบคุณมากครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติ เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 
และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจําปี 
ประจําปี ๒๕๕๘ สมัยแรก 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ
การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 
255๗ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร
และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
นครลําปาง  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
 
 

 

- ๑๐ -

สร้างรถไฟความเร็วสูง ฉะนั้นเขตชัดเจนจะมอบที่ดินหรือมอบอาคารให้เราใช้ประโยชน์ไม่ชัดเจน 
ทางรถไฟก็มีหนังสือตอบกลับมาว่า ยังไม่สามารถที่จะกําหนดทิศทาง และกําหนดการใช้สถานที่ให้กับทาง

จึงได้กราบเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทราบ แต่ขณะเดียวกันทางนายกฯ ก็ไมไ่ด้นิ่งดูดาย ท่านนายกฯ 
ได้พยายามติดต่อหาที่ราชพัสดุที่ว่างอยู่ในเขตเทศบาล ก็ปรากฏว่าไปพบที่ของ ออป
สปอร์ตคลับเก่า มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ทางเทศบาลฯ ก็ได้ทําหนังสือไปยังสํานักงาน ออป

ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ ซึ่งมีอาคารทรงโบราณอยู่หลังหนึ่ง และก็ได้รับคําตอบจาก ออป
มีนโยบายจะขายที่ดินแปลงนี้ซึ่งไมใ่ห้เช่าใช้ ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่จะพิจารณา และขณะนี้
ก็อยูใ่นช่วงของการทําราคากลาง เพราะว่ามีผู้สนใจในที่ดินแปลงนี้หลายคน ทั้งภาคเอกชนด้วย 

เพราะฉะนั้นโอกาสที่ทางเทศบาลจะได้ใช้ที่ดินนี้มาสร้างโรงพยาบาลสาขาขึ้นมาก็คงเป็นเรื่องที่จะ
ดําเนินการต่อไปในอนาคต ขอกราบเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ ขอบคุณครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ  นายสมหมาย  

สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา

พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้องขอขอบคุณท่านรอง
นายกฯ ที่ได้ให้ความกระจ่างแก่กระผม ผมก็จะได้นําคําบอกกล่าวของท่านไปให้กับพี่น้องชาวลําปาง 

ชาวลําปางมาถามผม  และผมก็ไม่สามารถตอบได้เพราะที่ผ่านมายังไม่ได้เป็นรูปธรรม
ก็ได้รับความกระจ่างได้ดีมากนะครับ ผมจะได้ไปบอกต่อพ่อ แม่ พี่น้องชาวลําปางต่อไปครับ

ญัตติ เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 255๗ สมัยท่ี 2 สมัยท่ี 
และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๘ และระยะเวลาของ

 
กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 

การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 
และสมัยที่ 4 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจําปี 

สมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๘ สมัยแรก เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร

จาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร
ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางขอเสนอญัตติ 

สร้างรถไฟความเร็วสูง ฉะนั้นเขตชัดเจนจะมอบที่ดินหรือมอบอาคารให้เราใช้ประโยชน์ไม่ชัดเจน  
ทางรถไฟก็มีหนังสือตอบกลับมาว่า ยังไม่สามารถที่จะกําหนดทิศทาง และกําหนดการใช้สถานที่ให้กับทาง

แต่ขณะเดียวกันทางนายกฯ ก็ไมไ่ด้นิ่งดูดาย ท่านนายกฯ 
ได้พยายามติดต่อหาที่ราชพัสดุที่ว่างอยู่ในเขตเทศบาล ก็ปรากฏว่าไปพบที่ของ ออป. ตรงข้ามกับวนชัย

ไร่ ทางเทศบาลฯ ก็ได้ทําหนังสือไปยังสํานักงาน ออป. จังหวัดลําปาง 
ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ ซึ่งมีอาคารทรงโบราณอยู่หลังหนึ่ง และก็ได้รับคําตอบจาก ออป. ว่า

มีนโยบายจะขายที่ดินแปลงนี้ซึ่งไมใ่ห้เช่าใช้ ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่จะพิจารณา และขณะนี้
ลงนี้หลายคน ทั้งภาคเอกชนด้วย 

เพราะฉะนั้นโอกาสที่ทางเทศบาลจะได้ใช้ที่ดินนี้มาสร้างโรงพยาบาลสาขาขึ้นมาก็คงเป็นเรื่องที่จะ

เชิญ  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

เรียนท่านประธานสภา 

ต้องขอขอบคุณท่านรอง
ให้กับพี่น้องชาวลําปาง 

และผมก็ไม่สามารถตอบได้เพราะที่ผ่านมายังไม่ได้เป็นรูปธรรม
แม่ พี่น้องชาวลําปางต่อไปครับ 

ญัตติ เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและ
สมัยท่ี 3 และสมัยท่ี 4 
ของสมัยประชุมสามัญ

ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  
การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  

และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๘ และ
จาตุรงค์  พรหมศร ผู้เสนอญัตติ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

จาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาล 



 

เรื่อง   การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ 
ประจําปี 255๗ สมัยที่ 
ประจําปี ๒๕๕๘ และระยะเวลา

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ
พ.ศ.2552 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด และในมาตรา 
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง
กําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน 
กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกําหนดกี่วัน
การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของ
แต่ละปี โดยให้นําความในข้อ 11 
 ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้ประธานสภาเทศบ
นครลําปางนําปรึกษาในที่ประชุมสภานี้เกี่ยวกับ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 
สมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๘ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาต่อไปด้วย

ลงชื่อ  นพดล  ผดุงพงษ์    ผู้รับรอง
       (นายนพดล  ผดุงพงษ์)  
   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

 

- ๑๑ -

การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๘ สมัยแรก
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด และในมาตรา 24 นี้ วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ว่า 
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ

อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 (2) สําหรับเทศบาล ให้

กําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน 
กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกําหนดกี่วัน
การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของ

11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ
ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้ประธานสภาเทศบ
นครลําปางนําปรึกษาในที่ประชุมสภานี้เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 255๗ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 

๒๕๕๘ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๘ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ จาตุรงค์  พรหมศร  ผู้เสนอ 

(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผู้รับรอง   ลงชื่อ    ประชัญ  บุญสูง
             (นายประชัญ  บุญสูง

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง      สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  
และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  13)  
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม

นี้ วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ว่า  
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ

อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาล

กําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน 
กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกําหนดกี่วัน และข้อ 21  

นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13)  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้ประธานสภาเทศบาล
การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและ 

และสมัยที่ 4 และวันเริ่มต้น 
๒๕๕๘ สมัยแรก 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาต่อไปด้วย 

ประชัญ  บุญสูง ผู้รับรอง 
ประชัญ  บุญสูง) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 



 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
ได้เสนอต่อที่ประชุมสภา  ผมอยากจะหารือกับสมาชิกว่า
แต่ละสมัย ให้เสนอเป็นทีละสมัย เพื่อจะขอมติในที่ประชุม อันดับแรกการประชุม
ประจําปี 255๗ สมาชิกท่านใดจะเสนอวันและเวลาเท่าใด เชิญ นาย

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายนพดล  ผดุงพงษ์  เสนอ  มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ผมจะขอมตใินที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
ประจําปี ๒๕๕๗ มีกําหนดระยะเวลา 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๗

นายประชัญ  บุญสูง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ 
วันที่ 1-30 สิงหาคม พ.ศ. 255

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายประชัญ  บุญสูง  เสนอ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ผมจะขอมตใินที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
ประจําปี ๒๕๕๗ มีกําหนดระยะเวลา 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ

สามัญสมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕๗

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย

 

- ๑๒ -

กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามที่ นาย
ผมอยากจะหารือกับสมาชิกว่าการพิจารณากําหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ละสมัย ให้เสนอเป็นทีละสมัย เพื่อจะขอมติในที่ประชุม อันดับแรกการประชุม
สมาชิกท่านใดจะเสนอวันและเวลาเท่าใด เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์

  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

ขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ประจําปี ๒๕๕๗  มีกําหนดระยะเวลา
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่ 
มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม พ.

กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม
๗ เชิญ นายประชัญ  บุญสูง 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายประชัญ  บุญสูง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 255๗ มีกําหนดระยะเวลา 

255๗ 

กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่

มีผู้รับรองถูกต้อง  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม พ.ศ.

กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม

๗  เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

วิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   เรียนท่านประธานสภา

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล

ตามที่ นายจาตุรงค์  พรหมศร 
การพิจารณากําหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ละสมัย ให้เสนอเป็นทีละสมัย เพื่อจะขอมติในที่ประชุม อันดับแรกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
นพดล  ผดุงพงษ์ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้น

ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่   
มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  

มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
.ศ.๒๕๕๗  

ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่

ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่  

จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  

มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 
. ๒๕๕๗  

ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม

เรียนท่านประธานสภา 

วิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาล



 

นครลําปาง  ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  เสนอ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ผมจะขอมตใินที่ประชุม  และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
ประจําปี ๒๕๕๗  มีกําหนดระยะเวลา  

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
สามัญ ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไปเชิญ 
แดงสร้อย   

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เทศบาลนครลําปาง ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
ระยะเวลา 28 วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  

นายกิตติ  จิวะสันติการ
พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ผมจะขอมตใินที่ประชุมและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ให้

สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๘ มีกําหนดระยะเวลา 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ  จิวะสันติการ

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่

นายสันติ  เขียวอุไร   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
ผมมีเรื่องที่จะเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเมืองนะครับ
ที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียง  สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญต่อการประชุม 
แจ้งล่วงหน้า   ตามที่สมาชิกฯ ได้เสนอว่าสมัยประชุมใน
ในวันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า

 

- ๑๓ -

ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕๗ มีกําหนดระยะเวลา 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอสมาชิกฯ 

มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ผมจะขอมตใินที่ประชุม  และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
มีกําหนดระยะเวลา  ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ

กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม
ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไปเชิญ 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย

ขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่
เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ผมจะขอมตใินที่ประชุมและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ 

มีกําหนดระยะเวลา 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-28 กุมภาพันธ์

เรื่องอื่นๆ 
กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผมมีเรื่องที่จะเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเมืองนะครับ   แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ 

สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญต่อการประชุม  เรามีนัดหมายการประชุมสภาฯ 
สมาชิกฯ ได้เสนอว่าสมัยประชุมในปีต่อๆ ไปนั้นจะมีเมื่อไหร่ 
อยู่แล้วนะครับว่าปีที่แล้วเรามีสมัยประชุมในระหว่างวันที่ 1-28 

มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  

ขอสมาชิกฯ  รับรองตามที่  

จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี 

มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม
ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไปเชิญ พันตรีวิชานนท์   

เรียนท่านประธานสภา 
กระผม  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภา

ขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๘  มีกําหนด

ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่  
เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี 

กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
สันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  
เรามีนัดหมายการประชุมสภาฯ  

 อย่างไร  ก็เช่นเดียวกัน
28 กุมภาพันธ์ 2557 



 

ด้วยความเป็นห่วงนะครับว่า  สถานการณ์บ้านเมืองที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการประชุมสภา 
ที่เราเป็นตัวแทนของประชาชนพี่น้อง
พัฒนาบ้านเมือง หลายท่านคงจะเห็นนะครับว่ามีผลกระทบมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
ผมก็ได้นําเสนอมาตลอดว่าในการประชุมไม่ว่าจะครั้งไหนๆ ก็ตาม ควรจะใช้เวลาในการประชุมให้เกิด
ประโยชน์ ทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารนะครับ แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจที่วันนี้ฝ่ายบริหารที่
เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจจะติดภารกิจอื่นๆ ผมมีอยู่ 
ด้วยนะครับว่า ผมในฐานะที่เป็นตัวแทน
ผลกระทบต่างๆ  มาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อจะดําเนินการแก้ไข 
ไปร่วมโครงการปั่นรักษ์พิทักษ์โลก
ด้วยเหรอ ผมก็งงครับว่ามีหาดทรายตรงไ
ระหว่างถนนเลียบแม่น้ําขวางไปทางแม่น้ําวังก่อนถึงเขื่อนยางนะครับ ผมก็ไปดู
เพื่อที่จะจัดงานลอยกระทง  เพื่อให้น้ําอยู่และซ่อมเขื่อน 
ก็ยังมีอยู่นะครับ  แล้วผลกระทบมันก็คือน้ําที่อยู่เหนือเขื่อนมันก็เริ่มมีสีไม่สวยแล้วนะครับ 
การจัดกระทงครั้งนั้นเป็นการไหว้แม่น้ําคงคาจะมีผลกระทบทําให้น้ําเสียด้วยหรือเปล่า และนโยบายของ
ทางผู้บริหารที่ไปทําตรงนั้นแล้ว 
ที่เกี่ยวข้องขอให้ดูแลด้วย  หรือท่าน
กับงานในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เราก็ไปจัดงานในสวนสาธารณะที่เป็นสวนที่เราชื่นชมว่าเป็นสวนที่ดี
ให้พี่น้องประชาชนได้ไปออกกําลังกายกัน 
ว่าทําไมต้นไม้รกรุงรัง  เขาไม่ตัดหรือเปล่า
เหม็นบ้าง  ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกก็ได้เสนอเป็นกระทู้ไปเมื่อคราวที่แล้วเรื่องของการรักษาความสะอาด
เราจะเชิดหน้าชูตา เราจะเป็นคนที่มาร่วมงานวันนั้นเยอะแยะมากมาย ผมคิดว่าตรงนี้สําคัญนะครับ 
เพราะว่าการดูแลรักษาหรือการทะนุบํารุ
เรื่องสําคัญนะครับ ผมไม่แนใ่จว่าเทศบาลเราไดไ้ปสนับสนุนโรงพยาบาลในการทําที่จอดรถ แล้วผลกระทบ
ที่มันจะติดตามมาจากกรณีนี้ เราได้มีการวางแผน เตรียมการหรือไม่ ก็เป็นที่ทราบว่าลานจอดรถ
ที่โรงพยาบาลที่ทําใหม่มันไม่มีคนไปจอด ซึ่งตามนิสัยคนไทยก็อยากจะจอดที่
ร้านอาหารที่ไหนเราก็อยากจะจอดใกล้ๆ เพื่อเดินเข้าไปในร้านอาหาร ฉะนั้นเมื่อคนไม่ไปจอดรถ
นั้น  สถานที่จอดรถก็ลามไปจนถึงบริเวณวัดป่าขามนะครับ 
เห็นลามไปถึงหลังวิทยาลัยพยาบาลด้วยนะครับ ซึ่งเ
ฉุกเฉินผ่านบ่อยมาก แต่วันธรรมดาก็มีรถมาจอด
ผมจึงคิดว่าเป็นผลกระทบแล้วนะครับว่าซักวันหนึ่งจะมีอุบัติเหตุ ซึ่งปกติแล้วถนนเส้นป่าขามกับถนน
วิทยาลัยพยาบาลซึ่งไม่มีชื่อซอยนะครับ
โดยไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็เกิดอุบัติเหตุ 

 

- ๑๔ -

สถานการณ์บ้านเมืองที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการประชุมสภา 
ที่เราเป็นตัวแทนของประชาชนพี่น้องมาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาบ้านเมือง หลายท่านคงจะเห็นนะครับว่ามีผลกระทบมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
ผมก็ได้นําเสนอมาตลอดว่าในการประชุมไม่ว่าจะครั้งไหนๆ ก็ตาม ควรจะใช้เวลาในการประชุมให้เกิด

ทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารนะครับ แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจที่วันนี้ฝ่ายบริหารที่
เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจจะติดภารกิจอื่นๆ ผมมีอยู่ 2-3 เรื่องที่จะฝากไวใ้นที่ประชุมวันนี้ และขอให้บันทึกไว้

ว่า ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ก็ควรจะนําสิ่งต่างๆ ที่เป็น
มาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อจะดําเนินการแก้ไข  เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ขี่รถจักรยาน

พิทักษ์โลก   ก็มีพรรคพวกแซวอยู่นะครับว่าที่ลําปางแม่น้ําวังของเรามีหาดทราย
ด้วยเหรอ ผมก็งงครับว่ามีหาดทรายตรงไหน ถ้าผ่านแถวโรงเรียนเคนเน็ตก็เห็นกองหิน กองดิน พาดลงไป
ระหว่างถนนเลียบแม่น้ําขวางไปทางแม่น้ําวังก่อนถึงเขื่อนยางนะครับ ผมก็ไปดูมาจึงได้ทราบว่าทําไว้กั้นน้ํา

เพื่อให้น้ําอยู่และซ่อมเขื่อน  แต่นี้กระทงก็ผ่านมาแล้วหลายเดือน 
แล้วผลกระทบมันก็คือน้ําที่อยู่เหนือเขื่อนมันก็เริ่มมีสีไม่สวยแล้วนะครับ 

เป็นการไหว้แม่น้ําคงคาจะมีผลกระทบทําให้น้ําเสียด้วยหรือเปล่า และนโยบายของ
ทางผู้บริหารที่ไปทําตรงนั้นแล้ว  เมื่องานเสร็จก็ไม่ได้เก็บกวาดให้เรียบร้อย มันไม่งามนะครับ 

ท่านอาจจะมีเหตุผลที่ดีกว่าที่ให้ดินอยู่ตรงนั้นนะครับ 
งานในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เราก็ไปจัดงานในสวนสาธารณะที่เป็นสวนที่เราชื่นชมว่าเป็นสวนที่ดี

ให้พี่น้องประชาชนได้ไปออกกําลังกายกัน ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายคนที่ไปร่วมกิจกรรมวันนั้นแซว
เขาไม่ตัดหรือเปล่า  ห้องน้ําซึ่งมีคนไปเปลี่ยนเสื้อเยอะก็บ่นๆ กันว่า

ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกก็ได้เสนอเป็นกระทู้ไปเมื่อคราวที่แล้วเรื่องของการรักษาความสะอาด
เราจะเชิดหน้าชูตา เราจะเป็นคนที่มาร่วมงานวันนั้นเยอะแยะมากมาย ผมคิดว่าตรงนี้สําคัญนะครับ 

ทะนุบํารุงมันอยู่ในเกณฑ์ที่เราจะทําตลอดเวลาหรือไม่  อีกเรื่
เรื่องสําคัญนะครับ ผมไม่แนใ่จว่าเทศบาลเราไดไ้ปสนับสนุนโรงพยาบาลในการทําที่จอดรถ แล้วผลกระทบ

เราได้มีการวางแผน เตรียมการหรือไม่ ก็เป็นที่ทราบว่าลานจอดรถ
ที่โรงพยาบาลที่ทําใหม่มันไม่มีคนไปจอด ซึ่งตามนิสัยคนไทยก็อยากจะจอดที่ใกล้ๆ สะดวกสบาย เหมือน

ที่ไหนเราก็อยากจะจอดใกล้ๆ เพื่อเดินเข้าไปในร้านอาหาร ฉะนั้นเมื่อคนไม่ไปจอดรถ
สถานที่จอดรถก็ลามไปจนถึงบริเวณวัดป่าขามนะครับ  เดินไกลหน่อยแต่ว่ารถก็ยังอยู่บนถนนที่มี

ถึงหลังวิทยาลัยพยาบาลด้วยนะครับ ซึ่งเป็นเส้นทางสําหรับรถฉุกเฉินนะครับ มีรถพยาบาล
ฉุกเฉินผ่านบ่อยมาก แต่วันธรรมดาก็มีรถมาจอด บางทีก็จอดฟากเดียว ก็มีบางคนไม่รู้ก็จอดทั้ง 
ผมจึงคิดว่าเป็นผลกระทบแล้วนะครับว่าซักวันหนึ่งจะมีอุบัติเหตุ ซึ่งปกติแล้วถนนเส้นป่าขามกับถนน
วิทยาลัยพยาบาลซึ่งไม่มีชื่อซอยนะครับ ก็มีผลกระทบบ่อยๆ อยู่แล้วเพราะว่ามีรถเข้า

เกียรติซึ่งกันและกันก็เกิดอุบัติเหตุ  แล้วตอนนี้รถที่จอดนั้นบางคนก็จอดตรงหัวมุมถนนนะครับ

สถานการณ์บ้านเมืองที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการประชุมสภา  
มาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาบ้านเมือง หลายท่านคงจะเห็นนะครับว่ามีผลกระทบมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  
ผมก็ได้นําเสนอมาตลอดว่าในการประชุมไม่ว่าจะครั้งไหนๆ ก็ตาม ควรจะใช้เวลาในการประชุมให้เกิด

ทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารนะครับ แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจที่วันนี้ฝ่ายบริหารที่เป็นผู้นําสูงสุดไม่ได้
เรื่องที่จะฝากไวใ้นที่ประชุมวันนี้ และขอให้บันทึกไว้

ก็ควรจะนําสิ่งต่างๆ ที่เป็น
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ขี่รถจักรยาน

ก็มีพรรคพวกแซวอยู่นะครับว่าที่ลําปางแม่น้ําวังของเรามีหาดทราย
หน ถ้าผ่านแถวโรงเรียนเคนเน็ตก็เห็นกองหิน กองดิน พาดลงไป

มาจึงได้ทราบว่าทําไว้กั้นน้ํา
แต่นี้กระทงก็ผ่านมาแล้วหลายเดือน  กองดิน 

แล้วผลกระทบมันก็คือน้ําที่อยู่เหนือเขื่อนมันก็เริ่มมีสีไม่สวยแล้วนะครับ  ผมไม่แน่ใจว่า
เป็นการไหว้แม่น้ําคงคาจะมีผลกระทบทําให้น้ําเสียด้วยหรือเปล่า และนโยบายของ

เมื่องานเสร็จก็ไม่ได้เก็บกวาดให้เรียบร้อย มันไม่งามนะครับ ทางฝ่าย
มีเหตุผลที่ดีกว่าที่ให้ดินอยู่ตรงนั้นนะครับ  และเช่นเดียวกัน

งานในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เราก็ไปจัดงานในสวนสาธารณะที่เป็นสวนที่เราชื่นชมว่าเป็นสวนที่ดี สวยงาม 
คนที่ไปร่วมกิจกรรมวันนั้นแซวเหมือนกัน

ห้องน้ําซึ่งมีคนไปเปลี่ยนเสื้อเยอะก็บ่นๆ กันว่า ไม่สะอาด  
ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกก็ได้เสนอเป็นกระทู้ไปเมื่อคราวที่แล้วเรื่องของการรักษาความสะอาด  

เราจะเชิดหน้าชูตา เราจะเป็นคนที่มาร่วมงานวันนั้นเยอะแยะมากมาย ผมคิดว่าตรงนี้สําคัญนะครับ 
มันอยู่ในเกณฑ์ที่เราจะทําตลอดเวลาหรือไม่  อีกเรื่องหนึ่งก็เป็น

เรื่องสําคัญนะครับ ผมไม่แนใ่จว่าเทศบาลเราไดไ้ปสนับสนุนโรงพยาบาลในการทําที่จอดรถ แล้วผลกระทบ
เราได้มีการวางแผน เตรียมการหรือไม่ ก็เป็นที่ทราบว่าลานจอดรถ 

ใกล้ๆ สะดวกสบาย เหมือน
ที่ไหนเราก็อยากจะจอดใกล้ๆ เพื่อเดินเข้าไปในร้านอาหาร ฉะนั้นเมื่อคนไม่ไปจอดรถในบริเวณ

เดินไกลหน่อยแต่ว่ารถก็ยังอยู่บนถนนที่มี 
ป็นเส้นทางสําหรับรถฉุกเฉินนะครับ มีรถพยาบาล

ากเดียว ก็มีบางคนไม่รู้ก็จอดทั้ง 2 ฟาก 
ผมจึงคิดว่าเป็นผลกระทบแล้วนะครับว่าซักวันหนึ่งจะมีอุบัติเหตุ ซึ่งปกติแล้วถนนเส้นป่าขามกับถนนหลัง

ก็มีผลกระทบบ่อยๆ อยู่แล้วเพราะว่ามีรถเข้า-ออกแล้วสวนกัน
แล้วตอนนี้รถที่จอดนั้นบางคนก็จอดตรงหัวมุมถนนนะครับ 



 

จึงทําให้เดินฟุตบาทไม่ได้ด้วยนะครับเพราะป้ายโฆษณาขวางอยู่บนฟุตบ
ลงมาเดินด้านล่าง และนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้น เราไม่ได้ช่วยโรงพยาบาลอย่างเดียว แต่เรามีแผนในการ
เตรียมรับรองไว้หรือยัง ตอนนี้ทุกคนก็อยากจะจอดใกล้ๆ โรงพยาบาล ขณะนี้ข้างโรงเรียนบุญวาทย์ที่เป็น
ลานจอดรถข้างทางนั้น ทุกเช้าคนก็จะมาจอดม
ติดขัดนะครับ คนมาส่งเด็กนักเรียน นักเรียนอาชี
ข้างถนน ขอบถนน ก็เริ่มมากขึ้นนะครับ ผมเป็นห่วงในผลกระทบที่มันจะเกิดตามมาว่าเราจะมีการแก้ไข
อย่างไร ฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ว่า สิ่งที่สําคัญก็คือการจัดระเบียบบ้านเมือง ผู้บริหารไม่อยู่ผมก็ฝาก
ตัวแทนว่าสิ่งเหล่านี้เราเตรียมการไว้หรือยัง 
ผมเห็นทุกวัน ก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง   
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
สืบเนื่องจากท่านสันติฯ ได้อภิปรายไว้เมื่อสักครู่นะครับ 
ฝ่ายบริหาร  จากกิจกรรมที่ชมรมจักรยานแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมระดับประเทศที่จังหวัดลําปาง
ของเรา  มีสถานีโทรทัศน์ทั้งไทยพีบีเอส ทั้งช่อง 
ผมก็เห็นท่านผู้บริหารพยายามไปบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆ ว่า ผลักดันจังหวัดลําปาง
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวให้เข้าสู่ปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เทศบาลฯ ได้ถูกคัดเลือกตามศักยภาพที่
และจุดสิ้นสุดของโครงการปั่นรัก
ออกไป ซึ่งผมก็ไปร่วมด้วยนะครับ ก็เห็นแต่ความสกปรกรกรุงรัง มิหนําซ้ําผมก็ไม่อาจเข้าใจหรือไม่อาจจะ
คิดตัดสินไปได้ว่า ทําไมทางผู้บริหารหรือทางนายกฯ หรือทางรองนายกฯ ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าของบ้านนั้น 
ควรจะไปให้การต้อนรับ เพราะว่าประธานในพิธีเป็นถึงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง แต่สิ่งที่ปรากฏ
ขึ้นก็คือไม่มีผู้บริหารระดับสูงของทางเทศบาลฯ ไปอยู่ร่วมให้การต้อนรับหรือ
ประสาน หรือไปใช้โอกาสในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือความน่าท่องเที่ยวของเทศบาลฯ เลย ตรงจุด
อยากจะฝากเรียนถามไปยังท่านนายก
โอกาส  ถ้าท่านนายกฯ  ไม่ติดภารกิจสําคัญใดๆ 
ได้โปรดมาช้ีแจงข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่ผมได้นําเรียนด้วยครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย

 

- ๑๕ -

จึงทําให้เดินฟุตบาทไม่ได้ด้วยนะครับเพราะป้ายโฆษณาขวางอยู่บนฟุตบาทเต็มเลยนะครับ 
ลงมาเดินด้านล่าง และนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้น เราไม่ได้ช่วยโรงพยาบาลอย่างเดียว แต่เรามีแผนในการ
เตรียมรับรองไว้หรือยัง ตอนนี้ทุกคนก็อยากจะจอดใกล้ๆ โรงพยาบาล ขณะนี้ข้างโรงเรียนบุญวาทย์ที่เป็น
ลานจอดรถข้างทางนั้น ทุกเช้าคนก็จะมาจอดมากพอสมควรแล้ว  เริ่มเต็มแล้ว และตอนเช้าการจราจรก็

คนมาส่งเด็กนักเรียน นักเรียนอาชีวะมาเรียนก็เยอะพอสมควร แม่ค้าที่มาขายของบนถนน 
ข้างถนน ขอบถนน ก็เริ่มมากขึ้นนะครับ ผมเป็นห่วงในผลกระทบที่มันจะเกิดตามมาว่าเราจะมีการแก้ไข

ว้ตรงนี้ว่า สิ่งที่สําคัญก็คือการจัดระเบียบบ้านเมือง ผู้บริหารไม่อยู่ผมก็ฝาก
ตัวแทนว่าสิ่งเหล่านี้เราเตรียมการไว้หรือยัง  ซึ่งผมคิดว่ามีผลกระทบแน่นอนเพราะบ้านผมอยู่ตรงนั้น 

เห็นทุกวัน ก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง
ยบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง   สมาชิกสภาเทศ
ท่านสันติฯ ได้อภิปรายไว้เมื่อสักครู่นะครับ  กับการเห็นความสําคัญในการมาร่วมประชุมของ
จากกิจกรรมที่ชมรมจักรยานแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมระดับประเทศที่จังหวัดลําปาง

มีสถานีโทรทัศน์ทั้งไทยพีบีเอส ทั้งช่อง 9 อสมท. มาถ่ายทํารายการบันทึกเทปออกไปมากมาย 
ผมก็เห็นท่านผู้บริหารพยายามไปบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆ ว่า ผลักดันจังหวัดลําปาง
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวให้เข้าสู่ปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย  แตใ่นฐานะที่สวนสาธารณะเขลางค์ของ
เทศบาลฯ ได้ถูกคัดเลือกตามศักยภาพที่มีชื่อเสียงแต่เดิมมา ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสถานที่

จุดสิ้นสุดของโครงการปั่นรักษ์พิทักษ์โลกในวันนั้น แต่ปรากฏว่าภาพของสวนสาธารณะที่ถูกบันทึก
ออกไป ซึ่งผมก็ไปร่วมด้วยนะครับ ก็เห็นแต่ความสกปรกรกรุงรัง มิหนําซ้ําผมก็ไม่อาจเข้าใจหรือไม่อาจจะ

ดสินไปได้ว่า ทําไมทางผู้บริหารหรือทางนายกฯ หรือทางรองนายกฯ ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าของบ้านนั้น 
ควรจะไปให้การต้อนรับ เพราะว่าประธานในพิธีเป็นถึงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง แต่สิ่งที่ปรากฏ
ขึ้นก็คือไม่มีผู้บริหารระดับสูงของทางเทศบาลฯ ไปอยู่ร่วมให้การต้อนรับหรืออํานวยความสะดวกหรือ
ประสาน หรือไปใช้โอกาสในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือความน่าท่องเที่ยวของเทศบาลฯ เลย ตรงจุด
อยากจะฝากเรียนถามไปยังท่านนายกฯ ผ่านท่านรองนายกฯ นะครับว่า ในการประชุมครั้งต่อไปถ้าได้มี

ไม่ติดภารกิจสําคัญใดๆ  จนไม่สามารถเข้าร่วมในการประชุมครั้งต่อไปได้
โปรดมาช้ีแจงข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่ผมได้นําเรียนด้วยครับ ขอบคุณครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร

  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร   รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

าทเต็มเลยนะครับ  คนเดินก็ต้อง
ลงมาเดินด้านล่าง และนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้น เราไม่ได้ช่วยโรงพยาบาลอย่างเดียว แต่เรามีแผนในการ
เตรียมรับรองไว้หรือยัง ตอนนี้ทุกคนก็อยากจะจอดใกล้ๆ โรงพยาบาล ขณะนี้ข้างโรงเรียนบุญวาทย์ที่เป็น

เริ่มเต็มแล้ว และตอนเช้าการจราจรก็
มาเรียนก็เยอะพอสมควร แม่ค้าที่มาขายของบนถนน 

ข้างถนน ขอบถนน ก็เริ่มมากขึ้นนะครับ ผมเป็นห่วงในผลกระทบที่มันจะเกิดตามมาว่าเราจะมีการแก้ไข
ว้ตรงนี้ว่า สิ่งที่สําคัญก็คือการจัดระเบียบบ้านเมือง ผู้บริหารไม่อยู่ผมก็ฝาก

ซึ่งผมคิดว่ามีผลกระทบแน่นอนเพราะบ้านผมอยู่ตรงนั้น  

จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
การเห็นความสําคัญในการมาร่วมประชุมของ

จากกิจกรรมที่ชมรมจักรยานแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมระดับประเทศที่จังหวัดลําปาง
มาถ่ายทํารายการบันทึกเทปออกไปมากมาย 

ผมก็เห็นท่านผู้บริหารพยายามไปบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆ ว่า ผลักดันจังหวัดลําปาง
แตใ่นฐานะที่สวนสาธารณะเขลางค์ของ

มีชื่อเสียงแต่เดิมมา ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสถานที่ให้เป็นจุดสตาร์ท
แต่ปรากฏว่าภาพของสวนสาธารณะที่ถูกบันทึก

ออกไป ซึ่งผมก็ไปร่วมด้วยนะครับ ก็เห็นแต่ความสกปรกรกรุงรัง มิหนําซ้ําผมก็ไม่อาจเข้าใจหรือไม่อาจจะ
ดสินไปได้ว่า ทําไมทางผู้บริหารหรือทางนายกฯ หรือทางรองนายกฯ ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าของบ้านนั้น 

ควรจะไปให้การต้อนรับ เพราะว่าประธานในพิธีเป็นถึงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง แต่สิ่งที่ปรากฏ
อํานวยความสะดวกหรือ

ประสาน หรือไปใช้โอกาสในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือความน่าท่องเที่ยวของเทศบาลฯ เลย ตรงจุดนี้
ในการประชุมครั้งต่อไปถ้าได้มี

ร่วมในการประชุมครั้งต่อไปได้ ก็ขอ

ฝ่ายบริหาร 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  



 

ผมมีความประสงค์ที่จะให้การประชุมนี้เป็นการได้รับคําแนะนําจากสมาชิกสภาฯ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผม
จะพูดต่อไปนี้ก็คงเป็นการเล่าให้ฟังหรือปรึก
ท่านสมาชิกฯ  ได้ซักถามและได้ให้คําแนะนําอยู่หลาย
ในที่ประชุมให้รับทราบเพื่อให้ที่ประชุมนี้มีความสุข และได้ประโยชน์กับการประชุม

เรื่องที่ 1  คือ เรื่องของแม่น้ําวังแห้ง มี
ตอนช่วงลอยกระทงว่าเก็บหมดหรือยัง อันนี้ต้องยอมรับ 
ซึ่งตัวผมเองได้ไปประสานงานกับเขื่อนแม่วังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนบ้านแลงจะเป็นตัวควบคุมน้ําในเขต
เทศบาลฯ น้ําที่เขาจะมาหล่อเลี้ยงสภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลฯ นี้
1,200 คิว/นาที ซึ่งเป็นค่าตํ่าสุด อย่างเช่นเมื่อปีกลายที่
เพราะจะไม่เพียงพอกับชาวบ้านที่จะทําการปลูกผักปลูกไม้ และน้ําในส่วนนั้นมันก็ถูกดูดซึมและระเหยไป 
ทําให้ไม่เพียงพอต่อการชําระล้างความ
ประการที่ 2) ที่ทางเทศบาลฯ จัดงานคราวก่อน ที่มีการทําเขื่อนกักน้ําไว้เพื่อจะทําให้น้ํามันเยอะ ทําให้การ
ลอยกระทงมีความสมบูรณ์ ก็ยอมรับว่าทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นกระสอบที่อยู่บนน้ํา
ออกไปให้มากที่สุด แต่ว่าใต้ลงไปนั้นไม่สามารถที่จะเก็บได้เพราะน้ํามันยังลึกอยู่นะครับ ถ้าจะลงไปเก็
จะต้องใช้รถตัก ฉะนั้นส่วนที่อยู่ใต้น้ํานั้นก็โผล่มาแล้วตอนนี้เพราะว่าน้ํามันแห้งนะครับ 
ดําเนินการต่อไป  แต่อย่างไรก็ตามที่เรามีความโชคดีนิดหนึ่งที่ผู้บริหารของเทศบาลฯ
กรมเจ้าท่าให้มาขุดลอกหน้าเขื่อนจากเขื่อนยางปัจจุบันถึงเขื่
ระยะทางประมาณเกือบ 7-8 กิโลเมตร ทางกรมเจ้าท่าได้รับทราบและอนุเคราะห์ให้มีการดําเนินการ
ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งก็คงจะทําก่อนหน้าฝน และทางผู้บริหารได้ประสานงานทางโทรศัพท์กับกรมเจ้าท่าแล้ว 
ทางกรมฯ ก็มีความยินดีที่จะมาดําเนินการในช่ว
ที่มันสกปรกก็จะดําเนินการเก็บก่อน ส่วนเรื่องของทรายที่มันเยอะแยะก็จะรอให้กรมเจ้าท่ามาดําเนินการ 
ยกเว้นกรณีที่รัฐบาลมีอะไรขึ้นมาก็อาจจะเป็นเหตุและเป็นปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้นะครับ 

เรื่องที่ 2 คือ เรื่องสวนสาธารณะ
ประชาชนคนหนึ่งในเขตเทศบาลฯ ก็เห็น
สวนทั้ง 7 แห่ง ให้ได้เจ้าเดียวนะครับ ที่ผ่านมาก็เคยประมูล
สมบูรณ์นัก ก็มีการเปลี่ยนให้มีการประมูลใหม่ ก็ทราบว่าในการดําเนินการประมูลครั้งนี้ไม่สําเร็จ 
เนื่องจากไม่มีผู้เข้ามาขอประมูล 
ฉะนั้นการประมูลในภาพใหญ่ไม่สามารถทําได้ แต่ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
พนักงานสวนสาธารณะ 1 แห่ง ประมาณ 
เก็บกวาดขยะและใบไม้จะให้สํานักการช่างเข้าไปดําเนินการ และเนื่องจากมีสวนอยู่ 
ข้างนอกด้วย เพราะฉะนั้นการเข้าไปดําเนินการเก็บทุกวันอย่างสมํ่า
1-2 ครั้ง และเนื่องจากตอนนี้เป็นหน้าแล้ง

 

- ๑๖ -

ผมมีความประสงค์ที่จะให้การประชุมนี้เป็นการได้รับคําแนะนําจากสมาชิกสภาฯ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผม
จะพูดต่อไปนี้ก็คงเป็นการเล่าให้ฟังหรือปรึกษาหารือ คงไม่ใช่มติที่จะผูกพันกับตัวผมเองหรือทางนายกฯ

ซักถามและได้ให้คําแนะนําอยู่หลายประเด็น   ผมจะขออนุญาต
ที่ประชุมนี้มีความสุข และได้ประโยชน์กับการประชุม 

แม่น้ําวังแห้ง มีเศษขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกองทรายเดิมที่เราเอามา
ตอนช่วงลอยกระทงว่าเก็บหมดหรือยัง อันนี้ต้องยอมรับ 2 ประการนะครับ ประการที่ 

ซึ่งตัวผมเองได้ไปประสานงานกับเขื่อนแม่วังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนบ้านแลงจะเป็นตัวควบคุมน้ําในเขต
เทศบาลฯ น้ําที่เขาจะมาหล่อเลี้ยงสภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลฯ นี้ ขั้นตํ่าสุดต่อ

ซึ่งเป็นค่าตํ่าสุด อย่างเช่นเมื่อปีกลายที่ผ่านมานั้นนะครับ จะมากกว่านั้นไม่ได้นะครับ
เพราะจะไม่เพียงพอกับชาวบ้านที่จะทําการปลูกผักปลูกไม้ และน้ําในส่วนนั้นมันก็ถูกดูดซึมและระเหยไป 

ไม่เพียงพอต่อการชําระล้างความสกปรกของแม่น้ําวัง และทําให้กองทรายโผล่ขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจน
ดงานคราวก่อน ที่มีการทําเขื่อนกักน้ําไว้เพื่อจะทําให้น้ํามันเยอะ ทําให้การ

ลอยกระทงมีความสมบูรณ์ ก็ยอมรับว่าทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นกระสอบที่อยู่บนน้ํา
ออกไปให้มากที่สุด แต่ว่าใต้ลงไปนั้นไม่สามารถที่จะเก็บได้เพราะน้ํามันยังลึกอยู่นะครับ ถ้าจะลงไปเก็
จะต้องใช้รถตัก ฉะนั้นส่วนที่อยู่ใต้น้ํานั้นก็โผล่มาแล้วตอนนี้เพราะว่าน้ํามันแห้งนะครับ 

แต่อย่างไรก็ตามที่เรามีความโชคดีนิดหนึ่งที่ผู้บริหารของเทศบาลฯ
อกหน้าเขื่อนจากเขื่อนยางปัจจุบันถึงเขื่อนบริเวณพิชัย หลังวัดพระแก้วนะครับ 

กิโลเมตร ทางกรมเจ้าท่าได้รับทราบและอนุเคราะห์ให้มีการดําเนินการ
ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งก็คงจะทําก่อนหน้าฝน และทางผู้บริหารได้ประสานงานทางโทรศัพท์กับกรมเจ้าท่าแล้ว 
ทางกรมฯ ก็มีความยินดีที่จะมาดําเนินการในช่วงนี้ ฉะนั้นสิ่งที่ท่านสมาชิกสภาฯ เป็นห่วงนะครับ ในกรณี
ที่มันสกปรกก็จะดําเนินการเก็บก่อน ส่วนเรื่องของทรายที่มันเยอะแยะก็จะรอให้กรมเจ้าท่ามาดําเนินการ 
ยกเว้นกรณีที่รัฐบาลมีอะไรขึ้นมาก็อาจจะเป็นเหตุและเป็นปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้นะครับ 

คือ เรื่องสวนสาธารณะ อันนี้ทางผมเองไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างเดียวนะครับ ยังเป็น
ประชาชนคนหนึ่งในเขตเทศบาลฯ ก็เห็นด้วยนะครับว่ามันสกปรกมาก เท่าที่ทราบเราพยายามประมูล

แห่ง ให้ได้เจ้าเดียวนะครับ ที่ผ่านมาก็เคยประมูล  แต่ว่าเจ้าเดิมอาจจะทํางานไม่ดีหรือ
สมบูรณ์นัก ก็มีการเปลี่ยนให้มีการประมูลใหม่ ก็ทราบว่าในการดําเนินการประมูลครั้งนี้ไม่สําเร็จ 

ขอประมูล  น่าจะมีเจ้าเดียวซึ่งในระเบียบของการพัสดุไม่สามารถดําเนินการได้ 
ใหญ่ไม่สามารถทําได้ แต่ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

แห่ง ประมาณ 2 คน ไม่แน่ใจคงจะจ้างเป็นรายวันนะครับ ส่วนเรื่องของการ
เก็บกวาดขยะและใบไม้จะให้สํานักการช่างเข้าไปดําเนินการ และเนื่องจากมีสวนอยู่ 

เพราะฉะนั้นการเข้าไปดําเนินการเก็บทุกวันอย่างสมํ่าเสมอก็เป็นไปไม่ได้ จึงเป็นอาทิตย์ละ 
ครั้ง และเนื่องจากตอนนี้เป็นหน้าแล้ง พอกวาดตอนเช้า  ตกเย็นก็มีลมพัดใบไม้ร่วงอีกนะครับ ฉะนั้น

ผมมีความประสงค์ที่จะให้การประชุมนี้เป็นการได้รับคําแนะนําจากสมาชิกสภาฯ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผม 
กับตัวผมเองหรือทางนายกฯ  

ผมจะขออนุญาตเอาสิ่งที่ผมรู้มาเล่า 
 

มีกองทรายเดิมที่เราเอามาทําไว้
ประการที่ 1) ที่แม่น้ําวังแห้ง

ซึ่งตัวผมเองได้ไปประสานงานกับเขื่อนแม่วังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนบ้านแลงจะเป็นตัวควบคุมน้ําในเขต
ขั้นตํ่าสุดต่อวันประมาณ 

ผ่านมานั้นนะครับ จะมากกว่านั้นไม่ได้นะครับ
เพราะจะไม่เพียงพอกับชาวบ้านที่จะทําการปลูกผักปลูกไม้ และน้ําในส่วนนั้นมันก็ถูกดูดซึมและระเหยไป 

ของแม่น้ําวัง และทําให้กองทรายโผล่ขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจน 
ดงานคราวก่อน ที่มีการทําเขื่อนกักน้ําไว้เพื่อจะทําให้น้ํามันเยอะ ทําให้การ

ลอยกระทงมีความสมบูรณ์ ก็ยอมรับว่าทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นกระสอบที่อยู่บนน้ํา
ออกไปให้มากที่สุด แต่ว่าใต้ลงไปนั้นไม่สามารถที่จะเก็บได้เพราะน้ํามันยังลึกอยู่นะครับ ถ้าจะลงไปเก็บ
จะต้องใช้รถตัก ฉะนั้นส่วนที่อยู่ใต้น้ํานั้นก็โผล่มาแล้วตอนนี้เพราะว่าน้ํามันแห้งนะครับ ก็ยอมรับว่าจะต้อง

แต่อย่างไรก็ตามที่เรามีความโชคดีนิดหนึ่งที่ผู้บริหารของเทศบาลฯ  ได้ประสานไปยัง
อนบริเวณพิชัย หลังวัดพระแก้วนะครับ 

กิโลเมตร ทางกรมเจ้าท่าได้รับทราบและอนุเคราะห์ให้มีการดําเนินการ
ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งก็คงจะทําก่อนหน้าฝน และทางผู้บริหารได้ประสานงานทางโทรศัพท์กับกรมเจ้าท่าแล้ว 

งนี้ ฉะนั้นสิ่งที่ท่านสมาชิกสภาฯ เป็นห่วงนะครับ ในกรณี 
ที่มันสกปรกก็จะดําเนินการเก็บก่อน ส่วนเรื่องของทรายที่มันเยอะแยะก็จะรอให้กรมเจ้าท่ามาดําเนินการ 
ยกเว้นกรณีที่รัฐบาลมีอะไรขึ้นมาก็อาจจะเป็นเหตุและเป็นปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้นะครับ  

อันนี้ทางผมเองไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างเดียวนะครับ ยังเป็น
เท่าที่ทราบเราพยายามประมูล 

แต่ว่าเจ้าเดิมอาจจะทํางานไม่ดีหรือไม่
สมบูรณ์นัก ก็มีการเปลี่ยนให้มีการประมูลใหม่ ก็ทราบว่าในการดําเนินการประมูลครั้งนี้ไม่สําเร็จ 

น่าจะมีเจ้าเดียวซึ่งในระเบียบของการพัสดุไม่สามารถดําเนินการได้  
ใหญ่ไม่สามารถทําได้ แต่ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เราได้ดําเนินการจ้าง

คน ไม่แน่ใจคงจะจ้างเป็นรายวันนะครับ ส่วนเรื่องของการ
เก็บกวาดขยะและใบไม้จะให้สํานักการช่างเข้าไปดําเนินการ และเนื่องจากมีสวนอยู่ 7 แห่ง และยังมีงาน

เสมอก็เป็นไปไม่ได้ จึงเป็นอาทิตย์ละ 
ตกเย็นก็มีลมพัดใบไม้ร่วงอีกนะครับ ฉะนั้น



 

ก็ยอมรับนะครับว่าสวนฯ ของเราทั้ง 
พยายามอย่างเต็มที่แล้ว  ก็คงจะดีขึ้นบ้าง ขอกราบเรียนเพื่อทราบนะครับ

เรื่องที่ 3  คือ ถนนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ลําปาง โดยเฉพาะถนนป่าขามมีรถจอดเยอะ ทั้งๆ 
ที่โรงพยาบาลพยายามหาที่จอดของเขาเองโดยขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ ไปดําเนินการ ตรงนี้
ยอมรับนะครับว่าทางผู้อํานวยการโรงพยาบาลเองซึ่งก็เป็นพรรคพวกกัน
ไม่นิยมที่จะไปจอดตรงนั้น ทั้งๆ ที่เขาก็มีรถบริการ คือ ถ้าท่านไปจอดตรงสี่แยกใหม่ก็จะมีรถบริการรับส่ง
เหมือนกับที่โรงพยาบาลเชียงใหม่เขาทําอยู่นะครับ ปรากฏว่าไม่มีคนนิยมไปจ
หน้าโรงพยาบาล  ผมก็คิดว่าถนนเส้นนั้นแคบและอันตราย
ในที่ประชุมไปเสนอยังนายกฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติต่อไปครับ

เรื่องที่ 4  คือ  เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกครั้ง เพราะอาจจะมโีครงการสําคัญๆ อันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่าเป็นเวทีที่จะระดมสมอง 
ทางเราปฏิบัติ ทางท่านก็เสนอแนะมา ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ ไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผมถือว่า
ผมเป็นราษฎรอยูใ่นเขตเทศบาลฯ คนหนึ่งนะครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง   

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
จริงๆ แล้วการประชุมที่มีความสุขหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีความสุขนั้น ผมว่ามันไม่สําคัญเท่าพี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผลเสียจากการบริหารงาน เขาจะมีความสุขด้วยหรือเปล่า เพราะว่า
การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องราวสําคัญ
ตัวแทนท่านผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายได้ออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นเพียงความเห็น ไม่ใช่ความผูกพัน ผมก็คิดว่า
เป็นเพียงความเห็นไม่ใช่ความผูกพันนะครับ กองทรายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
งานลอยกระทง ถูกสร้างขึ้นโดยรถแบ็
นั้นเกิดสภาพความลึกผิดปกติ แล้วกลายเป็นที่รวมของขยะ
แต่กลับละเลยแล้วก็รอให้การแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับกรมเจ้าท่า มิหนําซ้ํายังกําชับต่ออีกว่าถ้าไม่เกิดอะไร
ขึ้นกับรัฐบาล ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาล 
รออะไรมาแก้ไขเหรอครับ และอีกคําหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากในสมัยการบริหารชุดนี้ก็คือ 
เฉพาะหน้า”  ผมไม่เข้าใจครับท่านประธานฯ
พร้อมแล้ว  ผมพร้อมที่จะทําทันที แต่พอเข้ามาบริหารได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาบริหาร
แล้ว จึงไม่กระทําเหมือนสิ่งที่ไดโ้ฆษณาหาเสียงหรืออาสาไว้ แต่ละอันก็บอกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าทั้งนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ เรื่องขยะ เรื่องความสกปรก ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือ
ความสะอาดของสวนสาธารณะ ผมขอเรียนถามไปยังฝ่ายบริหารว่าทําไมการประมูลเ

 

- ๑๗ -

ก็ยอมรับนะครับว่าสวนฯ ของเราทั้ง 7 แห่งนี้ ในเรื่องใบไม้ใบหญ้าสกปรกตลอด และในเรื่องของห้องน้ําก็
งจะดีขึ้นบ้าง ขอกราบเรียนเพื่อทราบนะครับ 

คือ ถนนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ลําปาง โดยเฉพาะถนนป่าขามมีรถจอดเยอะ ทั้งๆ 
ที่โรงพยาบาลพยายามหาที่จอดของเขาเองโดยขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ ไปดําเนินการ ตรงนี้
ยอมรับนะครับว่าทางผู้อํานวยการโรงพยาบาลเองซึ่งก็เป็นพรรคพวกกัน  ก็ได้แจ้งให้ทราบว่า

นิยมที่จะไปจอดตรงนั้น ทั้งๆ ที่เขาก็มีรถบริการ คือ ถ้าท่านไปจอดตรงสี่แยกใหม่ก็จะมีรถบริการรับส่ง
เหมือนกับที่โรงพยาบาลเชียงใหม่เขาทําอยู่นะครับ ปรากฏว่าไม่มีคนนิยมไปจอด ก็ยังมีคนนิยมไปจอด

ผมก็คิดว่าถนนเส้นนั้นแคบและอันตรายเป็นอย่างยิ่ง  ผมก็จะขอรับแนวคิด
ประชุมไปเสนอยังนายกฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติต่อไปครับ  

เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้แนะนําในการที่ผู้บริหารควรจะมาประชุมกับสภาฯ 
ทุกครั้ง เพราะอาจจะมโีครงการสําคัญๆ อันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่าเป็นเวทีที่จะระดมสมอง 
ทางเราปฏิบัติ ทางท่านก็เสนอแนะมา ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ ไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผมถือว่า

นเขตเทศบาลฯ คนหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง

   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จริงๆ แล้วการประชุมที่มีความสุขหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีความสุขนั้น ผมว่ามันไม่สําคัญเท่าพี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผลเสียจากการบริหารงาน เขาจะมีความสุขด้วยหรือเปล่า เพราะว่า
การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องราวสําคัญในการบริหารบ้านเมืองมันไม่ใช่การสังสรรค์นะครับ อย่างกรณีที่
ตัวแทนท่านผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายได้ออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นเพียงความเห็น ไม่ใช่ความผูกพัน ผมก็คิดว่า
เป็นเพียงความเห็นไม่ใช่ความผูกพันนะครับ กองทรายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม

นโดยรถแบ็คโฮทําการขุดทรายขึ้นมา จึงทําให้บริเวณร่องน้ํา
นั้นเกิดสภาพความลึกผิดปกติ แล้วกลายเป็นที่รวมของขยะ ในเมื่อปัญหาถูกสร้างขึ้นมาโดยฝ่ายบริหาร 
แต่กลับละเลยแล้วก็รอให้การแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับกรมเจ้าท่า มิหนําซ้ํายังกําชับต่ออีกว่าถ้าไม่เกิดอะไร
ขึ้นกับรัฐบาล ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาล  ปัญหากองทรายที่อยู่ตรงนั้นก็ยังเกิดขึ้นต่อไป 

และอีกคําหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากในสมัยการบริหารชุดนี้ก็คือ 
ผมไม่เข้าใจครับท่านประธานฯ  ว่าในวันที่เสนอตัวกับพี่น้องประชาชนนั้นก็บอกว่าผม

ผมพร้อมที่จะทําทันที แต่พอเข้ามาบริหารได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาบริหาร
จึงไม่กระทําเหมือนสิ่งที่ไดโ้ฆษณาหาเสียงหรืออาสาไว้ แต่ละอันก็บอกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าทั้งนั้น 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ เรื่องขยะ เรื่องความสกปรก ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือ
ความสะอาดของสวนสาธารณะ ผมขอเรียนถามไปยังฝ่ายบริหารว่าทําไมการประมูลเ

แห่งนี้ ในเรื่องใบไม้ใบหญ้าสกปรกตลอด และในเรื่องของห้องน้ําก็

คือ ถนนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ลําปาง โดยเฉพาะถนนป่าขามมีรถจอดเยอะ ทั้งๆ  
ที่โรงพยาบาลพยายามหาที่จอดของเขาเองโดยขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ ไปดําเนินการ ตรงนี้

ก็ได้แจ้งให้ทราบว่าประชาชน
นิยมที่จะไปจอดตรงนั้น ทั้งๆ ที่เขาก็มีรถบริการ คือ ถ้าท่านไปจอดตรงสี่แยกใหม่ก็จะมีรถบริการรับส่ง

อด ก็ยังมีคนนิยมไปจอด 
ผมก็จะขอรับแนวคิดข้อเสนอ 

แนะนําในการที่ผู้บริหารควรจะมาประชุมกับสภาฯ  
ทุกครั้ง เพราะอาจจะมโีครงการสําคัญๆ อันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่าเป็นเวทีที่จะระดมสมอง 
ทางเราปฏิบัติ ทางท่านก็เสนอแนะมา ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ ไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผมถือว่า

บริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

จริงๆ แล้วการประชุมที่มีความสุขหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีความสุขนั้น ผมว่ามันไม่สําคัญเท่าพี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผลเสียจากการบริหารงาน เขาจะมีความสุขด้วยหรือเปล่า เพราะว่า 

องมันไม่ใช่การสังสรรค์นะครับ อย่างกรณีที่
ตัวแทนท่านผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายได้ออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นเพียงความเห็น ไม่ใช่ความผูกพัน ผมก็คิดว่า
เป็นเพียงความเห็นไม่ใช่ความผูกพันนะครับ กองทรายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม

ร่องน้ําที่ติดกับกองทราย
ในเมื่อปัญหาถูกสร้างขึ้นมาโดยฝ่ายบริหาร 

แต่กลับละเลยแล้วก็รอให้การแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับกรมเจ้าท่า มิหนําซ้ํายังกําชับต่ออีกว่าถ้าไม่เกิดอะไร
ปัญหากองทรายที่อยู่ตรงนั้นก็ยังเกิดขึ้นต่อไป 

และอีกคําหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากในสมัยการบริหารชุดนี้ก็คือ “แก้ปัญหา 
ว่าในวันที่เสนอตัวกับพี่น้องประชาชนนั้นก็บอกว่าผม 

ผมพร้อมที่จะทําทันที แต่พอเข้ามาบริหารได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาบริหาร
จึงไม่กระทําเหมือนสิ่งที่ไดโ้ฆษณาหาเสียงหรืออาสาไว้ แต่ละอันก็บอกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าทั้งนั้น 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ เรื่องขยะ เรื่องความสกปรก ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือเรื่อง
ความสะอาดของสวนสาธารณะ ผมขอเรียนถามไปยังฝ่ายบริหารว่าทําไมการประมูลเพื่อดูแลรักษา 



 

ความสะอาดถึงต้องคิดกันให้ต้องมีการประมูล 
มาผู้รับจ้างไปบริหารจัดการเก็บรักษาความสะอาดสวนสาธารณะนั้นไม่ได้ผลดีหรือไม่มีผลงานที่ดี
ฝ่ายบริหารคาดหวังหรือคาดการณ์ไว้ว่าควรจะเป็นอย่างไร แต่ผ
ว่าจะให้ได้ผลงานที่ดีกว่านั้นมันกลับเป็นการสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลกระทบ
บริการสาธารณะหรือแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยว มาพักผ่อน และสิ่งที่เขาได้เห็นกลับไป ทางฝ่ายบริหาร
คิดว่ามันเป็นผลงานที่ดีกว่าผลงานในการว่าจ้างผู้รับจ้างครั้งที่ผ่านๆ มาหรือเปล่าครับ 
คําพูดว่า “ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ศึกษาข้อมูล และป้องกันปัญหา ถ้า
ไม่ต่างอะไรกับลิงแก้แหนะครับ ขอบคุณครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
เสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นาย

นายสันติ  เขียวอุไร   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เมื่อสักครู่ที่ท่านรองนายกฯ ได้พูดถึงเรื่องของสวนสาธารณะว่าเห็นด้วยกับผมที่เห็นว่ามันไม่งาม เหมือนที่
เราประชาสัมพันธ์และโฆษณาไป 
ก็คงจะทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา เพราะคราวที่แล้วมีครั้งหนึ่งในการประชุม ท่านนายกฯ บอกกับผมว่า
มันตายแล้ว โครงการปลูกต้นซากุระเป็นโครงการความร่วมมือกับผู้ที่มอบให้มาจากประเทศญี่ปุ่น วันนั้น
เราไปปลูกนั้นเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสิบล้านต้น ซึ่งเป็นโครงการของระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
ผมไม่แนใ่จว่าการกระทําครั้งนี้เทศบาลเราโดยผู้บริหารได้ปล่อยปละละเลยหรืออย่า
ให้มานั้นก็เป็นต้นไม้ที่มาปลูกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
อยากจะให้บันทึกไว้นะครับ เพราะผมจะทําหนังสือไปทางประเทศญี่ปุ่นว่าต้นไม้ที่เขาให้มานั้นมัน
กี่ต้นแล้ว เพราะถูกปล่อยปละละเลยหรือเปล่า ซึ่งทางผู้บริหารก็ต้องมาให้คําช้ีแจงนะครับ แล้วจะทํา
อย่างไรกับวัตถุประสงค์ที่เขาให้มาครับ ปลูก
จะเกิดอะไรขึ้นกับต้นซากุระก็ช่างมันขอให้มันอยู่ในสวนเป็นใช้ได้หรืออย่างไร 
และให้บันทึกไว้นะครับว่า การกํากับและติดตามมันคงจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดนะครับว่า 
ได้มาอย่างไร ใช้อย่างไร ก็เหมือนโครงการทั่วไปนะครับ ท่านไมไ่ด้กํากับและติดตาม และไม่มีวิธีดําเนินการ
ต่อ ถามใครก็ตอบไม่ได้ คนที่จะตอบได้ก็คือนายกฯ ที่จะต้องให้นโยบายอย่างไรนะครับ 
ดอก และออกดอกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับดอกซากุระ ซึ่งมันมีที่เดียวในประเทศไทยที่ไ
อย่างเช่นที่เชียงใหม่บนดอยเขาปลูกพญาเสือโคร่งนั้น คนไปเป็นหมื่นเป็นแสนเอาเงินไปใช้จ่าย
เท่าไหร่  ไปที่แม่สะลองเอาเงินไปใช้จ่าย
ครับว่ามีสวนซากุระ  มีต้นซากุระ 

 

- ๑๘ -

ความสะอาดถึงต้องคิดกันให้ต้องมีการประมูล 7 แห่งรวมเป็นสัญญาเดียว ให้เหตุผลว่าการประมูลที่ผ่าน
มาผู้รับจ้างไปบริหารจัดการเก็บรักษาความสะอาดสวนสาธารณะนั้นไม่ได้ผลดีหรือไม่มีผลงานที่ดี
ฝ่ายบริหารคาดหวังหรือคาดการณ์ไว้ว่าควรจะเป็นอย่างไร แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายบริหารคาดหวัง
ว่าจะให้ได้ผลงานที่ดีกว่านั้นมันกลับเป็นการสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลกระทบ
บริการสาธารณะหรือแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยว มาพักผ่อน และสิ่งที่เขาได้เห็นกลับไป ทางฝ่ายบริหาร

าผลงานในการว่าจ้างผู้รับจ้างครั้งที่ผ่านๆ มาหรือเปล่าครับ 
ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า” ผมว่ามันไม่ใช่การบริหาร เพราะการบริหารต้องมีการวางแผน 

ศึกษาข้อมูล และป้องกันปัญหา ถ้าจะบริหารด้วยคําว่า “แก้ปัญหาเฉพาะหน้า” และ 
ขอบคุณครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ 

สันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   ผมขออนุญาตได้แสดงความคิดเห็นต่อ 
เมื่อสักครู่ที่ท่านรองนายกฯ ได้พูดถึงเรื่องของสวนสาธารณะว่าเห็นด้วยกับผมที่เห็นว่ามันไม่งาม เหมือนที่
เราประชาสัมพันธ์และโฆษณาไป  ผมยังเป็นกังวลอยู่ว่าวันนั้นผมก็ตั้งใจจะไปชมดอกซากุระที่เราปลูกไว้ 

คงจะทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา เพราะคราวที่แล้วมีครั้งหนึ่งในการประชุม ท่านนายกฯ บอกกับผมว่า
โครงการปลูกต้นซากุระเป็นโครงการความร่วมมือกับผู้ที่มอบให้มาจากประเทศญี่ปุ่น วันนั้น

ลูกนั้นเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสิบล้านต้น ซึ่งเป็นโครงการของระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
ใจว่าการกระทําครั้งนี้เทศบาลเราโดยผู้บริหารได้ปล่อยปละละเลยหรืออย่า

ให้มานั้นก็เป็นต้นไม้ที่มาปลูกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดลําปาง ของเทศบาลฯ
อยากจะให้บันทึกไว้นะครับ เพราะผมจะทําหนังสือไปทางประเทศญี่ปุ่นว่าต้นไม้ที่เขาให้มานั้นมัน
กี่ต้นแล้ว เพราะถูกปล่อยปละละเลยหรือเปล่า ซึ่งทางผู้บริหารก็ต้องมาให้คําช้ีแจงนะครับ แล้วจะทํา
อย่างไรกับวัตถุประสงค์ที่เขาให้มาครับ ปลูกแล้วปลูกเลยปล่อยให้มันตายไป หรือว่าอันไหนโตก็โตไป 
จะเกิดอะไรขึ้นกับต้นซากุระก็ช่างมันขอให้มันอยู่ในสวนเป็นใช้ได้หรืออย่างไร  นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝาก

การกํากับและติดตามมันคงจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดนะครับว่า 
ใช้อย่างไร ก็เหมือนโครงการทั่วไปนะครับ ท่านไมไ่ด้กํากับและติดตาม และไม่มีวิธีดําเนินการ

ต่อ ถามใครก็ตอบไม่ได้ คนที่จะตอบได้ก็คือนายกฯ ที่จะต้องให้นโยบายอย่างไรนะครับ 
ดอก และออกดอกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับดอกซากุระ ซึ่งมันมีที่เดียวในประเทศไทยที่ไ
อย่างเช่นที่เชียงใหม่บนดอยเขาปลูกพญาเสือโคร่งนั้น คนไปเป็นหมื่นเป็นแสนเอาเงินไปใช้จ่าย

ไปที่แม่สะลองเอาเงินไปใช้จ่ายเท่าไหร่  แต่ถามว่าลําปางเราได้อะไรครับ
มีต้นซากุระ  มีเทศกาลดอกซากุระบานนั้น  คนจะมาซื้อน้ําขวดคนละขวดกิน

ให้เหตุผลว่าการประมูลที่ผ่าน
มาผู้รับจ้างไปบริหารจัดการเก็บรักษาความสะอาดสวนสาธารณะนั้นไม่ได้ผลดีหรือไม่มีผลงานที่ดีตามที่

ลที่เกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายบริหารคาดหวัง
ว่าจะให้ได้ผลงานที่ดีกว่านั้นมันกลับเป็นการสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลกระทบ ผู้ที่ใช้
บริการสาธารณะหรือแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยว มาพักผ่อน และสิ่งที่เขาได้เห็นกลับไป ทางฝ่ายบริหาร

าผลงานในการว่าจ้างผู้รับจ้างครั้งที่ผ่านๆ มาหรือเปล่าครับ ถ้าฝ่ายบริหารใช้แต่
ผมว่ามันไม่ใช่การบริหาร เพราะการบริหารต้องมีการวางแผน 

และ “สุดวิสัย” ผมว่ามันก็

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ 

ผมขออนุญาตได้แสดงความคิดเห็นต่อ 
เมื่อสักครู่ที่ท่านรองนายกฯ ได้พูดถึงเรื่องของสวนสาธารณะว่าเห็นด้วยกับผมที่เห็นว่ามันไม่งาม เหมือนที่

นกังวลอยู่ว่าวันนั้นผมก็ตั้งใจจะไปชมดอกซากุระที่เราปลูกไว้  
คงจะทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา เพราะคราวที่แล้วมีครั้งหนึ่งในการประชุม ท่านนายกฯ บอกกับผมว่า

โครงการปลูกต้นซากุระเป็นโครงการความร่วมมือกับผู้ที่มอบให้มาจากประเทศญี่ปุ่น วันนั้น
ลูกนั้นเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสิบล้านต้น ซึ่งเป็นโครงการของระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
ใจว่าการกระทําครั้งนี้เทศบาลเราโดยผู้บริหารได้ปล่อยปละละเลยหรืออย่างไร วัตถุประสงค์ที่เขา

ของเทศบาลฯเรา ผมพูดไว้ตรงนี้
อยากจะให้บันทึกไว้นะครับ เพราะผมจะทําหนังสือไปทางประเทศญี่ปุ่นว่าต้นไม้ที่เขาให้มานั้นมันตายไป 
กี่ต้นแล้ว เพราะถูกปล่อยปละละเลยหรือเปล่า ซึ่งทางผู้บริหารก็ต้องมาให้คําช้ีแจงนะครับ แล้วจะทํา

แล้วปลูกเลยปล่อยให้มันตายไป หรือว่าอันไหนโตก็โตไป  
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝาก

การกํากับและติดตามมันคงจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดนะครับว่า  
ใช้อย่างไร ก็เหมือนโครงการทั่วไปนะครับ ท่านไมไ่ด้กํากับและติดตาม และไม่มีวิธีดําเนินการ

ต่อ ถามใครก็ตอบไม่ได้ คนที่จะตอบได้ก็คือนายกฯ ที่จะต้องให้นโยบายอย่างไรนะครับ อีก 3 ปีมันออก
ดอก และออกดอกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับดอกซากุระ ซึ่งมันมีที่เดียวในประเทศไทยที่ได้ปลูกต้นซากุระ 
อย่างเช่นที่เชียงใหม่บนดอยเขาปลูกพญาเสือโคร่งนั้น คนไปเป็นหมื่นเป็นแสนเอาเงินไปใช้จ่ายบนดอย

แต่ถามว่าลําปางเราได้อะไรครับ  เราเคยวาดฝันไว้นะ
คนจะมาซื้อน้ําขวดคนละขวดกิน 



 

สามพันคนก็ได้เงินสามหมื่นบาท
เอาเงินมาใช้จ่ายที่นี่  มานอน  มากิน มาเที่ยวที่นี่ 
หนึ่งกี่ล้านบาท นี่คือการกํากับและติดตามสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ 
อย่างดี แต่ปลูกแล้วผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารนะครับว่า ท่านต้องมีคําตอบให้เพราะผมจะตั้งกระทู้ถามในครั้งต่อไปว่า ท่านมีนโยบายอย่างไร
กับต้นไม้เหล่านี้ ดีกว่าไปปลูกทิ้งไว้นะครับ 
เยอะแยะที่ปลูกไว้ที่นาก่วม  ปลูกไว้
อยู่ครั้งเดียว ตอนนี้หญ้าขึ้นเต็มทําให้ต้นไม้ตายไปไม่รู้กี่ต้น นี่คือความสําเร็จของโครงการหรือครับ 
ผมคิดว่ามันไม่สําเร็จนะครับ การจะทําอะไรแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จ
ถ่ายรูปผมว่าอย่าทําเลยดีกว่านะ
เพราะผมจะได้นําไปช้ีแจงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่เขาจะเขียนหนังสือมาแล้วขอต้นไม้คืน เมื่อตอนนั้นเราจะ
เอาอะไรคืนเขา เป็นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศญี่ปุ่นนะครับ และการที่
หรือไม่ว่าเขาให้อย่างไร ท่านไปที่ญี่ปุ่นแล้วไปขอต้นกล้ามาปลูกบ้านเรานั้น จ้างเครื่องบินเขาก็ไม่ให้ผ่าน
ด่านมานะครับ  แต่มีกรรมวิธีที่จะเอามาได้ร้อยๆ 
เขา  ผมขอฝากนะครับ ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเยอะแยะแต่ทําไมไม่
เขา ผมฝากไปยังท่านผู้บริหารด้วยนะครับว่าที่เขาให้มานั้นให้มาด้วยความจริง ผมคิดว่าเป็นสาระสําคัญ
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย
ผมขออนุญาตช้ีแจงอยู่  2 ประเด็นที่ผมพอจะมีความรู้นะครับ 
ตื้นเขินของทราย รวมทั้งเศษวัสดุที่ไหลมากั
ทําความสะอาดสวนสาธารณะและห้องส้วม 
ในการดําเนินการในแม่น้ํานะครับ ส่วนสําหรับเทศบาลเองทําได้เฉพาะการทําความสะอาด ฉะนั้นในการใช้
เครื่องจักรอะไรลงไปขุดลอก ถ้าตามอํานาจจริงๆ แล้วเราทําไม่ได้นะครับ 
รับผิดชอบก็จะพยายามทําความสะอาด
ต้องเป็นส่วนของกรมอื่นที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบนะครับ ในประเด็นของกรมเจ้าท่าก็ต้องใช้งบประมาณของ
แผ่นดิน  ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผมพูดว่าขึ้นอยู่กับรั
ถ้าเงินมาก็สามารถดําเนินการได้ 
ข้อจริงนะครับ ไม่ใช่ข้อเท็จนะครับ
ทั้งใบไม้ และห้องส้วมนะครับ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประมูล

 

- ๑๙ - 

พันคนก็ได้เงินสามหมื่นบาทที่ให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนในพื้นที่ได้ใช้จ่าย มาแสนคน มาสามแสนคน 
มากิน มาเที่ยวที่นี่  มาดูดอกซากุระที่นี่  มีเงินหมุนเวียน หน้าท่องเที่ยววัน

งกี่ล้านบาท นี่คือการกํากับและติดตามสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ ตอนที่เราปลูกก็ชื่นชมกัน
อย่างดี แต่ปลูกแล้วผู้ที่ดูแลรับผิดชอบจะทําอย่างที่เป็นโครงการปลูกได้หรือไม่ 
ฝ่ายบริหารนะครับว่า ท่านต้องมีคําตอบให้เพราะผมจะตั้งกระทู้ถามในครั้งต่อไปว่า ท่านมีนโยบายอย่างไร
กับต้นไม้เหล่านี้ ดีกว่าไปปลูกทิ้งไว้นะครับ ที่ไปปลูกไว้ที่สวนสาธารณะเมื่อวันที่ 12 

ปลูกไว้แล้วก็ได้ภาพ  1 ภาพ  ลงหนังสือพิมพ์เรียบร้อยนะครั
อยู่ครั้งเดียว ตอนนี้หญ้าขึ้นเต็มทําให้ต้นไม้ตายไปไม่รู้กี่ต้น นี่คือความสําเร็จของโครงการหรือครับ 

ครับ การจะทําอะไรแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จและได้ผลนะครับ
นะครับ ฉะนั้นขอฝากไว้ตรงนี้นะครับและต้องมีคําตอบให้ผมนะครับ 

เพราะผมจะได้นําไปช้ีแจงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่เขาจะเขียนหนังสือมาแล้วขอต้นไม้คืน เมื่อตอนนั้นเราจะ
เอาอะไรคืนเขา เป็นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศญี่ปุ่นนะครับ และการที่จะให้ต้นซากุระใคร ท่านทราบ

ท่านไปที่ญี่ปุ่นแล้วไปขอต้นกล้ามาปลูกบ้านเรานั้น จ้างเครื่องบินเขาก็ไม่ให้ผ่าน
แต่มีกรรมวิธีที่จะเอามาได้ร้อยๆ  ต้นนั้นเขาผ่านมาให้เรา  เพราะเป็นต้นไม้ประจําชาติของ

ผมขอฝากนะครับ ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเยอะแยะแต่ทําไมไม่รับทราบถึงวิธีการและธรรมเนียมปฏิบัติของ
ท่านผู้บริหารด้วยนะครับว่าที่เขาให้มานั้นให้มาด้วยความจริง ผมคิดว่าเป็นสาระสําคัญ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร

  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร   รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

ประเด็นที่ผมพอจะมีความรู้นะครับ  ในเรื่องความสกปรกของแม่น้ําวังที่มีการ
ตื้นเขินของทราย รวมทั้งเศษวัสดุที่ไหลมากับน้ําตอนที่น้ําเยอะนะครับ และในเรื่องของการการประมูล
ทําความสะอาดสวนสาธารณะและห้องส้วม ประเด็นที่หนึ่ง  คือ เนื่องจากเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่า
ในการดําเนินการในแม่น้ํานะครับ ส่วนสําหรับเทศบาลเองทําได้เฉพาะการทําความสะอาด ฉะนั้นในการใช้

อก ถ้าตามอํานาจจริงๆ แล้วเราทําไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นทางผมเองที่มีส่วน
รับผิดชอบก็จะพยายามทําความสะอาด ก็ยอมรับนะครับว่าทําเฉพาะหน้าจริงๆ  และในส่วนระยะยาวก็คง
ต้องเป็นส่วนของกรมอื่นที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบนะครับ ในประเด็นของกรมเจ้าท่าก็ต้องใช้งบประมาณของ

ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผมพูดว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาล  น่ันคือช่วงจังหวะของการขุดลอกเ
ถ้าเงินมาก็สามารถดําเนินการได้  แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนั้นเงินมาช่วงฝนก็ไม่สามารถทําได้อีก
ข้อจริงนะครับ ไม่ใช่ข้อเท็จนะครับ ประเด็นที่สอง  คือ การประมูลจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ทั้งขยะ 
ทั้งใบไม้ และห้องส้วมนะครับ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประมูล ซึ่งดําเนินการในช่วงวันที่ 

มาแสนคน มาสามแสนคน 
มีเงินหมุนเวียน หน้าท่องเที่ยววัน

ตอนที่เราปลูกก็ชื่นชมกัน 
 ผมฝากเรียนผ่านไปยัง 

ฝ่ายบริหารนะครับว่า ท่านต้องมีคําตอบให้เพราะผมจะตั้งกระทู้ถามในครั้งต่อไปว่า ท่านมีนโยบายอย่างไร
12 สิงหาคม ต้นไม้ตายไป

หนังสือพิมพ์เรียบร้อยนะครับ ไปรดน้ํา 
อยู่ครั้งเดียว ตอนนี้หญ้าขึ้นเต็มทําให้ต้นไม้ตายไปไม่รู้กี่ต้น นี่คือความสําเร็จของโครงการหรือครับ  

และได้ผลนะครับ  ถ้าจะทําเพียงเพื่อได้
ฉะนั้นขอฝากไว้ตรงนี้นะครับและต้องมีคําตอบให้ผมนะครับ  

เพราะผมจะได้นําไปช้ีแจงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่เขาจะเขียนหนังสือมาแล้วขอต้นไม้คืน เมื่อตอนนั้นเราจะ
ต้นซากุระใคร ท่านทราบ

ท่านไปที่ญี่ปุ่นแล้วไปขอต้นกล้ามาปลูกบ้านเรานั้น จ้างเครื่องบินเขาก็ไม่ให้ผ่าน
เป็นต้นไม้ประจําชาติของ

และธรรมเนียมปฏิบัติของ
ท่านผู้บริหารด้วยนะครับว่าที่เขาให้มานั้นให้มาด้วยความจริง ผมคิดว่าเป็นสาระสําคัญ 

ฝ่ายบริหาร 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ในเรื่องความสกปรกของแม่น้ําวังที่มีการ
ในเรื่องของการการประมูล 

เนื่องจากเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่า
ในการดําเนินการในแม่น้ํานะครับ ส่วนสําหรับเทศบาลเองทําได้เฉพาะการทําความสะอาด ฉะนั้นในการใช้

เพราะฉะนั้นทางผมเองที่มีส่วน
ก็ยอมรับนะครับว่าทําเฉพาะหน้าจริงๆ  และในส่วนระยะยาวก็คง

ต้องเป็นส่วนของกรมอื่นที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบนะครับ ในประเด็นของกรมเจ้าท่าก็ต้องใช้งบประมาณของ
ฐบาล  น่ันคือช่วงจังหวะของการขุดลอกเป็นช่วงหน้าแล้ง  

แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนั้นเงินมาช่วงฝนก็ไม่สามารถทําได้อีก นี่ก็เป็น 
จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ทั้งขยะ  

ซึ่งดําเนินการในช่วงวันที่ 4-19 



 

กุมภาพันธ์ 2557 เป็นช่วงของการขายแบบ และจะเปิดซองในวันที่ 
6 แห่งนะครับ แต่ที่ผมกราบเรียนเมื่อสักครู่นี้นะค
เนื่องจากคุณสมบัติของผู้ที่มาประมูลนั้นไม่ครบถ้วนเราจึงต้อ
การดําเนินการเฉพาะหน้าจริงๆ นะครับคือเราต้องจ้างเป็นรายเดือนสวนละ 
ผมพูดผิดไปเป็นรายวันนะครับ ขอบคุณครับ

นายกิตติ  จิวะสันติการ
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์
และเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
สอบถามฝ่ายบริหารนะครับ   คือผมได้
ทิพย์ช้างนะครับ เขาพูดบอกว่าในวันที่ 
พวกเรานะครับ บอกว่าทําอะไรกันอยู่ และกรณีไฟฟ้าแถวนาก่วมใต้ก็ไม่ติด มืดไปหมดเลยนะครับ
ผมก็บอกชาวบ้านว่าผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่มีอํานาจอะ
ชาวบ้าน ในสวนสาธารณะเจ้าพ่อทิพย์ช้างมันมีเสาไฟฟ้าที่มันดับ 
ไว้  และผมก็ไปทําเรื่องผ่านฝ่ายกิจ
เครื่องหมายที่ผมได้ทําไว้คือผูกเชือกฝางไว้ที่เสาไฟฟ้าที่มีการช๊อต มืดมิดไม่มีไฟฟ้า ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับ
การเหลียวแล ไม่ได้รับการทําให้มันดีขึ้น สวนสาธารณะนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลําปาง ใครผ่านไปมา
ก็ต้องแวะสักการะ ผมก็ไม่เห็นว่าฝ่ายบริหารจะให้ความสําคัญตรงนี้เลยครับ ตอนนี้หญ้าตายหมดนะครับ 
ไม่มใีครไปรดน้ํา และยามรักษาการ
เอาครอบครัวมาสังสรรค์กันตรงที่สวนเลย ผมก็ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ อีกอย่า
ขอให้ที่ประชุมบันทึกไว้ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหารก็ไม่เห็นมาประชุม ผมไม่เห็นท่านให้ความสําคัญ
แห่งนี้ วันนี้ญาติของผมนอนโรงพยาบาลไม่สบาย
ท่านก็ทราบดีว่าเราแจ้งไปให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
ผมอยากให้บันทึกไว้ว่าครั้งที่ 1 
งาน อสม. งานอะไรท่านก็ไปหมด ท่าน
ครั้งที่ 1  นายกฯ ไม่มาเข้าร่วมประชุม 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายสุรทัศน์  พงษ์กร  

ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นาย

 

- ๒๐ -

เป็นช่วงของการขายแบบ และจะเปิดซองในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
แห่งนะครับ แต่ที่ผมกราบเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า ที่ผ่านมาไม่สามารถดําเนินการประมูลได้

เนื่องจากคุณสมบัติของผู้ที่มาประมูลนั้นไม่ครบถ้วนเราจึงต้องยกเลิกตามระเบียบของพัสดุนะครับ
การดําเนินการเฉพาะหน้าจริงๆ นะครับคือเราต้องจ้างเป็นรายเดือนสวนละ 2 คนนะครับ ซึ่งเมื่อสักครู่

ขอบคุณครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง

ยณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

ณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 

สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เพื่อนเทศบาลและสื่อมวลชน กระผม นาย
  วันนี้เราก็คุยกันเรื่องสวนสาธารณะแล้วนะครับ ผมก็มีเรื่องอยากจะ
คือผมได้การร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ในละแวกสวนสาธารณะเจ้าพ่อ

ช้างนะครับ เขาพูดบอกว่าในวันที่ 15 นี้ ถ้าไม่มีการบวงสรวงก็คงไม่มีการตัดหญ้า ซึ่งเขาด่าเขาแช่ง
พวกเรานะครับ บอกว่าทําอะไรกันอยู่ และกรณีไฟฟ้าแถวนาก่วมใต้ก็ไม่ติด มืดไปหมดเลยนะครับ
ผมก็บอกชาวบ้านว่าผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่มีอํานาจอะไร แต่ผมคิดว่าอยู่กับชาวบ้านก็จะต้องดูแล
ชาวบ้าน ในสวนสาธารณะเจ้าพ่อทิพย์ช้างมันมีเสาไฟฟ้าที่มันดับ  31 ต้น และผมเองที่ไปทําเครื่องหมาย

ฝ่ายกิจสภา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ถึงตอนนี้ก็ 
เครื่องหมายที่ผมได้ทําไว้คือผูกเชือกฝางไว้ที่เสาไฟฟ้าที่มีการช๊อต มืดมิดไม่มีไฟฟ้า ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับ
การเหลียวแล ไม่ได้รับการทําให้มันดีขึ้น สวนสาธารณะนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลําปาง ใครผ่านไปมา
ก็ต้องแวะสักการะ ผมก็ไม่เห็นว่าฝ่ายบริหารจะให้ความสําคัญตรงนี้เลยครับ ตอนนี้หญ้าตายหมดนะครับ 
ไม่มใีครไปรดน้ํา และยามรักษาการณ์ วันนั้นผมมีโอกาสเข้าไปเดินออกกําลังกาย 
เอาครอบครัวมาสังสรรค์กันตรงที่สวนเลย ผมก็ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ อีกอย่า

ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหารก็ไม่เห็นมาประชุม ผมไม่เห็นท่านให้ความสําคัญ
ของผมนอนโรงพยาบาลไม่สบายหนัก ผมก็ยังต้องมาประชุมสภา ผมก็ไม่ทราบนายกฯ 

ท่านก็ทราบดีว่าเราแจ้งไปให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าหลายวัน ท่านก็ควรจะมอบหมายให้ผู้แทนตอบ 
1 ท่านไม่มาประชุมสภา  ก็ไม่ทราบว่ามีงานกิจกรรมอื่นท่านไปหมด 

งานอะไรท่านก็ไปหมด ท่านทําอย่างนี้ท่านไม่ให้เกียรติสภาเลยครับ 
นายกฯ ไม่มาเข้าร่วมประชุม ไม่ทราบว่าไปแก้บนอะไรที่ไหนผมก็ไม่ทราบ ขอฝากไว้แค่นี้ครับ

กิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร

  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร   รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งหมด 
ามารถดําเนินการประมูลได้  

งยกเลิกตามระเบียบของพัสดุนะครับ ก็เป็น
คนนะครับ ซึ่งเมื่อสักครู่ 

จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง

ยนท่านประธานสภาที่เคารพ 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์   
วันนี้เราก็คุยกันเรื่องสวนสาธารณะแล้วนะครับ ผมก็มีเรื่องอยากจะ

ะแวกสวนสาธารณะเจ้าพ่อ
นี้ ถ้าไม่มีการบวงสรวงก็คงไม่มีการตัดหญ้า ซึ่งเขาด่าเขาแช่ง

พวกเรานะครับ บอกว่าทําอะไรกันอยู่ และกรณีไฟฟ้าแถวนาก่วมใต้ก็ไม่ติด มืดไปหมดเลยนะครับ  
ไร แต่ผมคิดว่าอยู่กับชาวบ้านก็จะต้องดูแล

ต้น และผมเองที่ไปทําเครื่องหมาย
ถึงตอนนี้ก็ 5 เดือนเต็มๆ ครับ 

เครื่องหมายที่ผมได้ทําไว้คือผูกเชือกฝางไว้ที่เสาไฟฟ้าที่มีการช๊อต มืดมิดไม่มีไฟฟ้า ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับ 
การเหลียวแล ไม่ได้รับการทําให้มันดีขึ้น สวนสาธารณะนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลําปาง ใครผ่านไปมา 
ก็ต้องแวะสักการะ ผมก็ไม่เห็นว่าฝ่ายบริหารจะให้ความสําคัญตรงนี้เลยครับ ตอนนี้หญ้าตายหมดนะครับ 

 ผมเห็นยามรักษาการณ์
เอาครอบครัวมาสังสรรค์กันตรงที่สวนเลย ผมก็ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งผมก็อยาก

ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหารก็ไม่เห็นมาประชุม ผมไม่เห็นท่านให้ความสําคัญต่อสภา
ผมก็ยังต้องมาประชุมสภา ผมก็ไม่ทราบนายกฯ 

ก็ควรจะมอบหมายให้ผู้แทนตอบ  
ก็ไม่ทราบว่ามีงานกิจกรรมอื่นท่านไปหมด  

ทําอย่างนี้ท่านไม่ให้เกียรติสภาเลยครับ  ขอให้บันทึกไว้เลยว่า 
ไม่ทราบว่าไปแก้บนอะไรที่ไหนผมก็ไม่ทราบ ขอฝากไว้แค่นี้ครับ 

ฝ่ายบริหาร 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 



 

ผมได้รับจดหมายด่วนนะครับว่า ขณะนี้ท่านนายกฯ ติดราชการกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วน เรื่องของงบประมาณที่จะนํามาดําเนินการอะไรสักอย่างนะครับ ขอเรียนที่ประชุมเพื่อ
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ
นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์

ผมขอขอบคุณท่านรองนายกฯ มากนะครับ ผมก็คิดว่าอย่างสภาของเรานี้ไม่ได้ประชุมทุกวัน
นะครับ สองสามเดือนประชุมครั้ง
ปัญหาของชาวบ้านในที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพราะว่าเราก็อาสากันเข้ามาทําประโยชน์เพื่อชาวบ้าน เมื่อท่าน
อาสาเข้ามาแล้วท่านก็ควรให้ความสนใจ
ยังมีอีกเยอะ มีอีกหลายเรื่อง ผมก็ขอได้รับเกียรติจากท่านนายกฯ ให้เกียรติเข้ามาประชุมสภาด้วยครับ 
ขอบคุณครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ
จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
เทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่านสื่อมวลชน และประธานชุมชน ตล
ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี้ ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม

 

 
 

.........................................
             (นายกิตติ  จิวะสันติการ
      ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
 
 
 
 
 
 

 

- ๒๑ -

ได้รับจดหมายด่วนนะครับว่า ขณะนี้ท่านนายกฯ ติดราชการกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วน เรื่องของงบประมาณที่จะนํามาดําเนินการอะไรสักอย่างนะครับ ขอเรียนที่ประชุมเพื่อ

จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์

ณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ผมขอขอบคุณท่านรองนายกฯ มากนะครับ ผมก็คิดว่าอย่างสภาของเรานี้ไม่ได้ประชุมทุกวัน

นประชุมครั้งหนึ่งนะครับ มีเหตุการณ์อะไรก็ขอให้ท่านนายกฯ ได้เข้ามารับทราบ
ปัญหาของชาวบ้านในที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพราะว่าเราก็อาสากันเข้ามาทําประโยชน์เพื่อชาวบ้าน เมื่อท่าน

เข้ามาแล้วท่านก็ควรให้ความสนใจ  ผมคิดว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะมีการได้พูดคุยกันในสภาแห่งนี้อีก
เยอะ มีอีกหลายเรื่อง ผมก็ขอได้รับเกียรติจากท่านนายกฯ ให้เกียรติเข้ามาประชุมสภาด้วยครับ 

กิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ วันนี้ก็ได้เนื้อหาสาระพอสมควร 

ขอกราบขอบคุณท่านสื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอด
การประชุมวันนี้ ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุม  เวลา  

............................................                    จาตุรงค์  พรหมศร
กิตติ  จิวะสันติการ)         (นายจาตุรงค์  พรหมศร

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง           เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

ได้รับจดหมายด่วนนะครับว่า ขณะนี้ท่านนายกฯ ติดราชการกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วน เรื่องของงบประมาณที่จะนํามาดําเนินการอะไรสักอย่างนะครับ ขอเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

ยณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ผมขอขอบคุณท่านรองนายกฯ มากนะครับ ผมก็คิดว่าอย่างสภาของเรานี้ไม่ได้ประชุมทุกวัน หรือทุกเดือน

มีเหตุการณ์อะไรก็ขอให้ท่านนายกฯ ได้เข้ามารับทราบ
ปัญหาของชาวบ้านในที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพราะว่าเราก็อาสากันเข้ามาทําประโยชน์เพื่อชาวบ้าน เมื่อท่าน

ผมคิดว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะมีการได้พูดคุยกันในสภาแห่งนี้อีก 
เยอะ มีอีกหลายเรื่อง ผมก็ขอได้รับเกียรติจากท่านนายกฯ ให้เกียรติเข้ามาประชุมสภาด้วยครับ 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
วันนี้ก็ได้เนื้อหาสาระพอสมควร ในนามของสภา

อดจนข้าราชการทุกท่าน  
การประชุมวันนี้ ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม  เวลา  ๑1.๓๐ น. 

าตุรงค์  พรหมศร 
นายจาตุรงค์  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 


