
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมวิสามัญ  ประจําปี  ๒๕๕7 

วันอังคารที่  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕7  เวลา  ๑0.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

------------------------- 

รายนามผู้มาประชุม 
 ๑.นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  
 4.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6.นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7.นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 8.นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 9.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 12.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 13.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 14.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 15.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 16.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 17.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 18.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 19.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 21.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 22.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง(ลาพักผ่อน) 
 2.นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง(ลากิจ) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๓.นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๔.นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5.นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6.นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๗.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๘.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๙.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 ๑๐.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 1๑.นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๒.นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 1๓.นายสุเทพ บุญมายอง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
   รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 ๑๔.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 ๑๕.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๑๖.ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 ๑๗.นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ๑๘.นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร 
 ๑๙.นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ บัดนี้
สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ของเทศบาล
นครลําปางได้เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ด้วย ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจ
เข้ารับฟังการประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๐.๐๐ น. ในการนี้กระผม  
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ  
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้  ขอเรียนเชิญ 
 

ฯลฯ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้สภาเทศบาลนครลําปาง 

ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในนามของ
สภาเทศบาลนครลําปางขอต้อนรับสื่อมวลชน  คณะกรรมการชุมชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการ
ประชุม ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีหนังสือเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศจังหวัดลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมวิสามัญ สภาเทศบาลนครลําปาง 

............................................................ 
โดยที่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เปิดประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ ประจําปี พ.ศ.2557 เพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และญัตติอื่นๆ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางเปิด
ประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 10 ตุลาคม 2557  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ 
ประจําปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – ๒ ตุลาคม 2557 

ประกาศ     ณ     วันที่  25  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕7 
ธานินทร์  สุภาแสน 

(นายธานินทร์  สุภาแสน) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/5229         สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
           ถนนฉัตรไชย ลําปาง  ๕๒๑๐๐ 
                              29   กันยายน   ๒๕๕๗ 
เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
        ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/111  ลงวันที่  26  กันยายน  ๒๕๕๗ 
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ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี ๒๕๕๗ 
ในวันอังคารที่  30  กันยายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความ
ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕๖ 
วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง  เป็นผู้อภิปราย
ช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายชื่อต่อไปนี้  

๑. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๒. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๓. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 

เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 
 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
ขอแกไ้ข หรือไม่  เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 
2557 หน้าที่ 84 บรรทัดที่ 17  จากด้านบน ข้อความว่า “คือเราขอเกินเงินไว้ไม่มีอะไรเสียหาย”  
ขอแก้ไขเป็น  “คือเราขอกันเงินไว้ไม่มีอะไรเสียหาย”  และ หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 7  จากด้านล่าง 

ข้อความว่า “ผมก็อยากทราบเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปดําเนินการให้ถูกต้อง”  ขอแก้ไขเป็น  “ผมก็อยาก

ให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปดําเนินการให้ถูกต้อง”  ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่  เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 หน้าที่ 98 

วรรคที่ 2  ข้อความว่า “กระผม นาย...” ขอเพิ่มเติมเป็น  “กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์”  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 
10 กันยายน 2557 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ และให้แก้ไข
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 10 
กันยายน 2557 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแกไ้ข คือ  

๑. หน้าที่ 84 บรรทัดที่ 17  จากด้านบน ข้อความว่า “คือเราขอเกินเงินไว้ไม่มีอะไรเสียหาย”  
ขอแก้ไขเป็น  “คือเราขอกันเงินไว้ไมม่ีอะไรเสียหาย”  

๒. หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 7  จากด้านล่าง ข้อความว่า “ผมก็อยากทราบเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไป

ดําเนินการให้ถูกต้อง”  ขอแก้ไขเป็น  “ผมก็อยากให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปดําเนินการให้ถูกต้อง” 

๓. หน้าที่ 98 วรรคที่ 2  ข้อความว่า “กระผม นาย...”  ขอเพิ่มเติมข้อความเป็น  “กระผม 

นายนพดล  ผดุงพงษ์”   

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 2 ประจําปี 
2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  ข้อ 2.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 สมาชิกฯ 
ท่านใดขอแกไ้ข  เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 
2557  หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 1๑   ข้อความว่า  “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผ่านท่าน

ประธานสภาที่ได้ติดตามลําราจโรงเรียนวิชชานารี”  ขอแก้ไขเป็น  “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่าน

สมาชิกสภาผ่านท่านประธานสภาที่ได้ติดตามสํารวจโรงเรียนวิชชานารี”  และหน้าที่ 7  บรรทัดที่ 7  

ข้อความว่า “ติดตามาช้ีแจงต่อไป”  ขอแก้ไขเป็น  “ติดตามมาช้ีแจงตอ่ไป”  ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่  เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอแก้ไขรายงาน หน้าที่ 37  

บรรทัดที่ 13  จากด้านบน  ข้อความว่า “ที่จะช่วยทําลายอากาศออกซิเจนด้วย”  ขอแก้ไขเป็น  “ที่จะ

ช่วยคลายอากาศออกซิเจน”   และบรรทัดที่ 15 วรรคท้าย  ข้อความว่า “เพราะแต่ละถิ่นแต่ละที่จะ

รณรงค์ปลูกต้นไม้กัน” ขอแก้ไขเป็น “เพราะแตล่ะท้องถิ่นมีแตท่ี่จะรณรงค์ปลูกต้นไม้กัน”  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่  เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ 

หน้าที่ 38  บรรทัดที่ 4  จากด้านบน  ข้อความว่า “จากข้อร้องเรียนของราษฎรประชาชน”  ขอแก้ไข
เป็น  “จากข้อร้องเรียนของประชาชน”   บรรทัดที่ 7  วรรคท้าย  ข้อความว่า “ตอนนี้ก็ขยายระยะยาว

ขึ้นมาอีก”  ขอแก้ไขเป็น “ตอนนี้ก็ขยายระยะทางขึ้นมาอีก”  และ บรรทัดที่ 8 ข้อความว่า “ตอนนี้

มาถึงหน้าเทศบาล” ขอให้ตัดคําว่า “ตอนนี้” ออก  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2  ประจําปี 2557 
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ และให้แก้ไข
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2557 เมื่อวันศุกร์
ที่ 19 กันยายน 2557 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแกไ้ข คือ  

๑. หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 1๑  ข้อความว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผ่านท่าน

ประธานสภาที่ได้ติดตามลําราจโรงเรียนวิชชานารี”  ขอแก้ไขเป็น  “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่าน

สมาชิกสภาผา่นทา่นประธานสภาที่ได้ติดตามสํารวจโรงเรียนวิชชานารี” 

๒. หน้าที่ 7  บรรทัดที่ 7  ข้อความว่า “ติดตามาช้ีแจงต่อไป”  ขอแก้ไขเป็น  “ติดตามมา

ช้ีแจงตอ่ไป” 

๓. หน้าที่ 37  บรรทัดที่ 13  จากด้านบน  ข้อความว่า “ที่จะช่วยทําลายอากาศออกซิเจน

ด้วย”  ขอแก้ไขเป็น  “ที่จะชว่ยคลายอากาศออกซิเจนด้วย” 
๔. หน้าที่ ๓๗  บรรทัดที่ 15 วรรคท้าย  ข้อความว่า “เพราะแต่ละถิ่นแต่ละที่จะรณรงค์ปลูก

ต้นไม้กัน” ขอแก้ไขเป็น  “เพราะแตล่ะท้องถิ่นมีแตท่ี่จะรณรงค์ปลูกต้นไม้กัน” 
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๕. หน้าที่ 38  บรรทัดที่ 4  จากด้านบน  ข้อความว่า “จากข้อร้องเรียนของราษฎรประชาชน”  
ขอแก้ไขเป็น  “จากข้อร้องเรียนของประชาชน” 

๖. หน้าที่ ๓๘ บรรทัดที่ 7  วรรคท้าย  ข้อความว่า “ตอนนี้ก็ขยายระยะยาวขึ้นมาอีก”   
ขอแก้ไขเป็น “ตอนนี้ก็ขยายระยะทางขึ้นมาอีก” 

๗. หน้าที่ ๓๘ บรรทัดที่ 8 ข้อความว่า “ตอนนี้มาถึงหน้าเทศบาล” ขอให้ตัดคําว่า “ตอนนี้” 
ออก 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   กระทู้ถาม 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ไม่มีนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ของสํานักการช่าง  ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหน่ึงปี 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป ในระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 4.๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ของสํานักการช่าง  ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายสุวรรณ  นครังกุล 
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ

ที่  ลป ๕๒๐๐๑ /๕๒๑๖                 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
          ถนนฉัตรไชย  ลป ๕๒๑๐๐ 

๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ของสํานักการช่าง  ซึ่งยังมไิด้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี 
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ของสํานักการช่าง  ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี 

หลักการ 

เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามีมติอนุมัติให้เทศบาลนครลําปางกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ของสํานักการช่าง  ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี  ตามรายการต่อไปนี้ 

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จํากัด ถึง
บริเวณแยกถนนสวนดอก งบประมาณตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 
ขนาดกว้างประมาณ ๑๒.๗๐-๑๓.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวประมาณ 
๔๕๖.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕-๑๒๗) 

๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย งบประมาณตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําการ
ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ขนาดกว้างประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร 
ความลึกประมาณ ๖.๐๐ เมตร พร้อมปูแผ่นยาง HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร และงานอื่นๆ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕-๒๐๙) 

เหตุผล 

 เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ของเทศบาลนครลําปาง ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีรายจ่ายงบลงทุนตั้งจ่ายใน
แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน งบประมาณตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
(ตามหลักการในรายการที่ ๑) และงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ตามหลักการในรายการที่ ๒) ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แต่ยังมีความ
จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนนี้ต่อไปอีกหนึ่งปี จึงมีความจําเป็นต้องได้รับอนุมัติกันเงินดังกล่าวจากสภา
เทศบาลนครลําปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๕๙ 
วรรคแรก ซึ่งบัญญัตไิว้ว่า 

 “ ในกรณีที่มีรายจา่ยหมวดคา่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 



 
- ๙ - 

  ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาต่อไป 

         ขอแสดงความนับถือ 
        นายกิตติภูม ิ นามวงค์       ผู้เสนอ 
       (นายกิตติภมูิ  นามวงค์) 
               นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ของสํานักการช่าง  ซึ่งยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ก่อนที่จะอภิปรายต่อไป ขอได้โปรดให้ท่านประธานดูในญัตติที่ยื่นมายังไม่ได้แก้ไข เกรงว่า
จะผิด  ถนนสวนดอก  มีหรือ อยู่ตรงไหน ผู้ยื่นญัตติเขียนไว้ “ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท 
สหภัณฑ์เคหะกิจ จํากัด ถึงบริเวณแยกถนนสวนดอก” อยากจะให้ทบทวนและแก้ไขให้ถูกต้องก่อน 
เพราะถนนสวนดอกผมหาไม่เจอ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง  ตามที่ท่านสมาชิกได้กรุณาช้ีแจงในเรื่องของแยกถนนสวนดอก กระผมใคร่ขออนุญาตช้ีแจง
ว่า เป็นคําอธิบายที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๙  ซึ่งเขียน
ไว้ว่า “ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จํากัด  ถึงบริเวณ
แยกถนนสวนดอก” เนื่องจากเทศบัญญัติเขียนไว้อย่างนั้น ผมจึงใช้ข้อความที่ปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขออนุญาตช้ีแจงเท่านี้ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปราย
หรือไม่ครับ  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในการ
ประชุมคราวที่แล้ว จะเป็นร่างเทศบัญญัติอยู่นะครับ เพราะเราเพิ่งได้พิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติไป 
แต่ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการนําเทศบัญญัติเข้าสู่สภาเพื่อขออนุมัติกันเงิน กระผมพิจารณาญัตติที่
ทางฝ่ายบริหารส่งเข้ามาแล้ว มีข้อความที่ปรากฏเพียง ๑.แผนงานเคหะและชุมชน คือถนนสวนดอก กับ 
๒.แผนงานเคหะและชุมชน  เกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ไม่ได้มีการพูดถึงตัวงบกลาง  ซึ่ง



 
- ๑๐ - 

อยูใ่นเทศบัญญัติด้วย ผมก็เลยสงสัยว่า ไม่ขอกันเงินด้วยหรือครับ สําหรับงบกลางอีก ๑๑๕,๐๐๐ บาท 
ที่อยูใ่นเทศบัญญัติ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง งบกลางที่ท่านได้กรุณาอภิปราย ทางเทศบาลนครลําปางได้เบิกจ่ายและจัดส่งไปให้ทาง
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญเรียบร้อยแล้วภายในปีงบประมาณนี้    จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง
กันเงิน ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ของสํานักการช่าง  ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกหนึ่งปี  เนื่องจากมีสองรายการ ผมจะขอลงมติเป็นสองรายการ 

๑. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จํากัด 
ถึงบริเวณแยกถนนสวนดอก งบประมาณตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๑๒.๗๐-๑๓.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาว
ประมาณ ๔๕๖.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
หน้า ๕-๑๒๗)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัตใิห้กันเงิน  รายการค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จํากัด ถึงบริเวณแยกถนนสวนดอก 
งบประมาณตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

 
๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย งบประมาณตั้งไว้ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย  ขนาดกว้างประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร  หรือ
ตามสภาพ ความยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร ความลึกประมาณ ๖.๐๐ เมตร  พร้อมปูแผ่นยาง HDPE  
ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร  และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน้า ๕-๒๐๙) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงิน  รายการค่าก่อสร้างบ่อ
ฝังกลบมูลฝอย งบประมาณตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 



 
- ๑๑ - 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรือ่งอื่นๆ 
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ จะ

มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายสมัย  เมฆนคร 
นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร

ลําปางที่เคารพ ท่านสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสไปร่วมงานฌาปนกิจศพที่
สุสานร่องสามดวง สิ่งที่จะพูดวันนี้คือ ฌาปนสถาน หรือศาลา มีความชํารุดทรุดโทรม เผอิญช่วงที่ไป
ร่วมงานเป็นเวลาที่ฝนเพิ่งหยุดตก ทําให้มองเห็นชัดเจน คือ 

1. หลังคาร่ัว  จากประตูทางเข้า มองเข้าไปจะอยู่ด้านซ้ายมือ คงจะร่ัวมานานแล้ว เพราะ
สังเกตเห็นตะไคร้น้ําเป็นสีเขียว และไหลไปตามทางประมาณ ๒-๓ เมตร  

2. เพดานโหว่ประมาณ ๒ ตารางเมตรทางซ้ายห้อง ซึ่งหากมองว่าเรื่องชํารุดสึกหรอเป็นเรื่อง
ของสังขาร ก็เหมือนกับคนตาย มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา แต่หากคิดอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่า 
สถานที่แห่งนี้สร้างมาด้วยเงินของประชาชน ซึ่งมีราคาเป็นหลักล้าน จะปล่อยให้ชํารุดสึกหรอ โดยไม่มี
การเหลียวแลหรือครับ  แขกที่มาแต่ละที่ไม่ใช่เฉพาะคนลําปางเท่านั้น มีทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง มากันหมด  ถ้าปล่อยไว้ผมกลัวจะขายหน้าครับว่าลําปางไม่มีการเหลียวแล จึงขอฝากฝ่าย
บริหารด้วยครับ สําหรับเพดานโหว่ ดีว่าไม่มีค้างคาวขึ้นไปอาศัยอยู่ ซึ่งถ้ามีคงจะส่งกลิ่นเหม็นเป็นที่
รําคาญแก่แขกที่ไปร่วมงานอย่างยิ่ง 

3. ห้องน้ําไม่เป็นสัดส่วน  เพราะมีห้องน้ํารวมอยู่หนึ่งที่ พระก็เข้าที่น่ัน ฆราวาสชาย-หญิง ก็เข้า
ที่นั่น ไม่น่าดูครับ 

4. ป้ายบอกไม่ชัดเจน ที่ผ่านมามีป้ายติดริมถนนจามเทวี เข้าสุสานเก่าจะผ่านสุสานคริสต์ แต่
ปัจจุบันไม่ใช้  จะเลี่ยงไปใช้ถนนเส้นไปวัดพระเจ้าทันใจ  เพราะฉะนั้นด้านข้างจะไม่มีป้าย ผมเห็น
คนต่างจังหวัดบ่นว่าหลงทาง ผมขอเสนอการแกไ้ขครับ การติดป้ายบอกสถานที่ไม่สมควรปิดป้ายขนาน
ไปกับถนน เพราะขณะขับรถมองไม่ทันครับ การปิดป้ายจะต้องอยู่ขวางถนน จะได้มองเห็นชัดเจน  ผม
ขอฝาก ๔ เรื่องครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ 
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  จากการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗  กระผมได้ถาม
เรื่องการตัดต้นจามจุรี  จะทํากระทู้ถามเหมือนกันแต่ทําไม่ทัน   พอดีมีชาวบ้านถามผมว่า  ใครเป็นคน
ไปตัด ผมก็มาสอบถามเจ้าหน้าที่แล้ว เขาบอกว่าไม่ได้ไปตัด และจากการที่ผมไปดูต้นไม้ ก็โดนตัดไป
แล้ว แต่หาคนตัดไม่ได้ ครั้งที่แล้วที่ผมถาม ก็ว่า ทางเทศบาลตัด แต่พอถามเจ้าหน้าที่ ก็บอกว่าไม่ได้ไป
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ตัดเอง ผมก็อยากจะถามว่า หากเทศบาลไปตัดแล้ว ต้นของมันไปอยู่ที่ไหน เพราะต้นของมันมีอายุเกือบ
ร้อยปี ต้นใหญ่มาก ถ้าตีเป็นมูลค่าก็หลายหมื่น เพราะต้นจามจุรีเขานิยมเอาไปทําเฟอร์นิเจอร์ เพราะ
ลายสวย และตอนนี้เขาหาซื้อกันเป็นจํานวนมากด้วย  และการที่จะหาต้นไม้มาทําเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้ก็
หายาก แต่ของเราจู่ๆ ก็หายไป ผมก็สงสัยว่าหายไปไหน แต่ข้อสงสัยของผมไม่เท่าไหร่ แต่ชาวบ้านถาม
มา ผมไม่มีคําตอบ ผมก็อยากได้รู้คําตอบตรงนี้ว่า ตัดแล้วเอาต้นไม้ไปไหน ไปอยู่ที่ไหน ผมจะได้มี
คําตอบให้ชาวบ้าน ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยตอบด้วยครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้อง
ขอบคุณที่ติดตามเรื่องนี้ ผมก็ติดตามอยู่เหมือนกัน  ว่าต้นไม้ต้นนี้ไปอยู่ที่ไหน ประจวบกับช่วงเวลา
ดังกล่าวผมก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย แต่ไม่เป็นไร ในฐานะความรับผิดชอบ ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ไป
เรียบร้อยแล้ว แต่เจ้าหน้าที่เทศบาลก็ตอบว่า ไม่รู้ ไม่ได้ตัด ก็เหลืออยู่แต่ว่า องค์กรที่เกี่ยวข้องเรื่อง
ต้นไม้ ทางเท้า ก็คือ การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ และที่สําคัญคือ เจ้าของบ้าน ผมก็พยายามอยู่ว่าจะ
สอบถามในลักษณะไหน ก็ขอเวลาให้ผมสักนิดนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับว่า เรื่องดังกล่าว
ถ้าจะเอากันจริงจังก็ต้องมีการติดตามอย่างชัดเจน  ถ้าพูดออกไปในที่นี้แล้วเราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน 
และกระทบต่อองค์กรภายนอก ต่อความสัมพันธ์ขององค์กร ผมในฐานะนายกเทศมนตรี ผมขอรับเรื่อง
ดังกล่าวไป และหากได้ผลประการใดจะรายงานให้สภารับทราบและชัดเจนต่อไป ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 
นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ต้องขอขอบคุณฝ่าย
บริหารที่รับเรื่องนี้ไป ผมก็คงจะเอาไปตอบชาวบ้านไม่ได้อยู่ดีนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมก็จะเก็บเอา
คําพูดของฝ่ายบริหารไปช้ีแจง ผมก็อยากขอให้ดําเนินการให้เร็วหน่อย เพราะกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เขาสนใจเรื่องตัดต้นไม้มาก เพราะบางครั้งกลุ่มนี้เขาจะรวมตัวกันไปปลูกต้นไม้ที่ม่อนพระยาแช่บ้าง 
เมืองปานบ้าง ซึ่งบ่อยมาก  เขาก็สนใจว่าในเขตเทศบาลเราทําไมถึงมาตัดต้นไม้ที่มีอายุเกือบร้อยปี เป็น
ประโยชน์มาก อย่างที่ผมได้อธิบายครั้งที่แล้ว อย่างน้อยก็ช่วยฟอกอากาศให้เราไว้หายใจ แท้จริงแล้ว
เขาอยากจะทราบเหตุผลว่าทําไมต้องตัดต้นนี้  ผมขอฝากฝ่ายบริหาร และขอความกรุณาช่วยติดตามให้
ด้วยนะครับ ผมจะไดไ้ปช้ีแจงให้กับชาวบ้าน ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  ผมใคร่ขออนุญาตได้เสนอความคิดเห็น สิ่งที่ผมจะพูดจากวาระการประชุมที่ผ่านมา เมื่อไม่กี่
วันที่ผ่านมา หลายท่านจะได้รับทราบเรื่องของต้นซากุระที่ผลิดอกแรกให้เราได้ชมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมและ
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คณะที่ได้ประสานงานเรื่องซากุระมา รู้สึกตื่นเต้น และคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยพูดกับใคร เพราะครั้งแรกที่
เอามา หลายคน หลายหน่วยงานก็ไม่เห็นด้วยว่า จะปลูกที่ลําปาง และจะออกดอกหรือ  ซึ่งสองสาม
วันที่ผ่านมา ก็เป็นบทพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราคิด ประสบผลสําเร็จแล้ว ซึ่งการออกดอกครั้งนี้ยังไม่เต็มร้อย 
เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ส่งสัญญาณให้เห็นว่า ซากุระพันธุ์ที่นํามาปลูกนี้ เป็นพันธุ์ที่เหมาะสําหรับเมืองร้อน 
ผมได้รายงานให้ทางผู้ประสานงาน คือ คุณสุพล  สุดอ่อน และทางผู้มอบต้นซากุระมาจากประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ส่งภาพ ส่งคําอธิบายไปให้ทางโน้น ซึ่งทางประเทศญี่ปุ่นก็ได้ตอบมาแล้วว่า ขอชื่นชมและยินดีที่
การปลูกครั้งนี้ประสบผลสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย สิ่งที่ผมจะเรียนต่อที่ประชุมฝากผ่านท่าน
ประธานสภาไปยังฝ่ายบริหาร ผมคิดว่าถึงเวลาแล้ว เมื่อเป็นปรากฏการณ์อย่างนี้ ซึ่งสองสามวันที่ผ่าน
มา กระแสโซเซียลมีเดียกระจายไปทั่วประเทศแล้ว หลายๆ หน่วยงานมีเพื่อนจากต่างจังหวัด ทั้งภาค
กลาง ภาคอีสานก็ได้โทรมาสอบถาม ผมคิดว่าตรงนี้ ก็จะส่งผลให้กับการบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่
แรก ในเรื่องของการส่งเสริมและเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเมืองเรา คิดว่า ในวาระต่อไปก็
อยากฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า สิ่งที่เราจะต้องเตรียมการจัดทําว่า ต้นซากุระเหล่านี้ ปีหน้า
ขนาดก็จะโต ต้นสูงขึ้น ความพร้อมที่จะออกดอก ความพร้อมที่จะดูแลตัวเองของเขาได้ จะส่งเสริม
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของลําปางได้อย่างไร ผมคิดว่าต้องมีการน่ังคุยกันเป็นวาระ เพื่อจะดูแนวทางว่า
จะส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจของลําปางได้อย่างไร ต้องขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้ความสนใจ
เรื่องนี้ ทราบว่า ได้ทําแผนการปลูกต้นซากุระในถนนแหล่งท่องเที่ยวของเราเรียบร้อยแล้ว ก็สืบเนื่องมา
ว่า ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ นี้ทางคณะผู้ประสานงานจากญี่ปุ่น จะมาสํารวจสถานที่เพื่อจะพาคณะ
ญี่ปุ่นที่จะมาในวันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บําเพ็ญประโยชนใ์นการแจกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับ
โรงเรียน ชาวบ้าน และเด็กๆในชนบท ปีนี้ทราบว่าจะไปบริจาคที่บ้านแม่ส้าน ซึ่งวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
นี้ ทางคณะจะส่งตัวแทนมาและไปสํารวจสถานที่กัน เพื่อจะเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ และอีก
เดือนถัดไป วันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ทางคณะญี่ปุ่นก็จะมาแจกสิ่งของ และร่วมกิจกรรมงาน
ลอยกระทงกับเรา ผมคิดว่าเป็นโอกาสดี และในโอกาสเดียวกันนี้  เมื่อวานผมได้คุยและประสานงานกับ
ผู้ประสานงานโตโยต้า เอฮิเมะ ซึ่งตอนนี้ทางคณะโตโยต้า เอฮิเมะ กําลังทํากิจกรรมเรื่องหนึ่ง ผมคิดว่า
เป็นเรื่องที่สําคัญคือ  การมอบรถดับเพลิงขนาดเล็ก เป็นรถสี่ล้อขนาดเล็กให้กับประเทศเพื่อนบ้านเรา  
ก็คือ ประเทศลาว กับประเทศเวียดนาม ผมก็ได้คุยในเบื้องต้น ถ้าทางเทศบาลนครลําปางมีความ
ประสงค์ ทางโน้นก็จะไม่ขัดข้อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เขาก็จะมาดูความจําเป็นของเราอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็คิดว่า
เราน่าจะมีไว้สักคัน ก็เลยเสนอไปว่า ถ้าวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ที่คณะญี่ปุ่นมานั้น ก็เชิญมาเป็น
แขกของเทศบาลและฟังบรรยายสรุปในเรื่องของซากุระ และโครงการรถพยาบาลที่มอบให้เรา  ว่าเรา
ใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน และพาชมสถานที่เรื่องของรถดับเพลิงอะไรต่างๆ ซึ่งตามธรรมเนียมของ
ชาวญี่ปุ่น เมื่อเราขอส่วนใหญ่จะไม่ได้ แต่ถ้าเขามาเห็นความจําเป็นในสิ่งที่เราต้องการและใช้ประโยชน์ 
เขาจะยินดีให้เราทันที ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิก  ผ่านไปยังผู้บริหาร
ได้ทราบ  และให้โอกาสอีกอย่างหนึ่ง  เขาก็ยังไม่อยากบอกเราว่า  ในการมาครั้งนี้ก็จะมอบต้นซากุระ
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ให้เราอีก  ๒๐๐ ต้น  แต่ยังไม่แจ้งอย่างเป็นทางการ  แต่ได้คุยกันภายในว่า  เห็นสิ่งที่เราทําแล้ว
ประสบผลสําเร็จก็ยินดีจะสนับสนุนต่อไป ก็ฝากเรียนประธานผ่านไปยังผู้บริหารได้ช่วยกรุณาว่า จะทํา
อย่างไรต่อไปในอีกหนึ่งปีข้างหน้า หรือสองปีข้างหน้า เมื่อได้สิ่งนั้นมาเพิ่มขึ้น  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใดอีกหรือไม่
เชิญ  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาเทศบาลนครลําปางที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง เรื่องต้นไม้กับดอกไม้ ก็มีทั้งเรื่องที่น่าดีใจและน่าเสียใจไปพร้อมๆ กัน ผมได้เห็น
ภาพดอกซากุระดอกแรกในสวนเขลางค์ทางไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ผมกลับจาก
กรุงเทพถึงวันอาทิตย์ เมื่อวานก็ได้เดินไปหาดูว่า ดอกแรกอยู่ตรงไหน เป็นอย่างไร ก็ปรากฏว่า มีนักกีฬา
ที่วิ่งในสวน ช้ีบอกผมว่า ต้นที่อยู่ตรงมุมด้านหลังสนามเทนนิส แต่เมื่อไปดูจริงๆ ตอนนั้นประมาณเกือบ 
๖ โมงเย็น ก็หาดอกไม่พบ ก็เข้าใจว่าอาจจะร่วงหล่นไปแล้วก็ได้ ที่ผมว่าน่าดีใจก็คือ เราได้เห็นดอกแรก 
แต่ที่ท่านสมาชิกสภาที่ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ได้ถ่ายรูปส่งมาอีกครั้งหนึ่งท่านว่ามีสามดอก ปรากฏว่า 
ผมไม่เห็นสักดอก ไม่ทราบว่าด้วยสภาวะอากาศที่ฝนตกหรืออย่างไร ก็เลยไม่เห็น ที่ผมพูดว่ามีทั้งเสียใจ
ไปพร้อมกันในเรื่องดอกไม้กับต้นไม้ ท่านประธานจําได้หรือไม่ครับ ผู้บริหารโดยนายกเทศมนตรีท่านนี้
พูดในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ถ้าเขารู้มาก่อน โครงการอย่างนี้จะไม่รับไว้ทํา นี่เรื่องของดอกไม้ ที่เสียใจอีก
เรื่องหนึ่งคือมาตรการทั้งหลายที่จะปกป้องดูแลต้นไม้เก่า ต้นจามจุรีอายุหลายสิบปี ก็ยังไม่มีใครทราบ 
แล้วท่านประธานลองคิดดูสิครับ ถ้ามาตรการไม่มี ฝ่ายบริหารไม่ทราบเลยว่ามีมาตรการหรือไม่  แล้ว
จะใช้มาตรการอย่างไร และพวกเราชาวเมืองลําปางจะไว้วางใจได้หรือ ซึ่งต้นไม้มีอีกหลายที่และ
เกี่ยวพันกันไปเยอะแยะ เวลาที่ชาวบ้านเดือดร้อนต้องการให้ตัดต้นไม้ออก ต้นหน้าบ้านก็ดี ที่สาธารณะ
ก็ดี มักจะยุ่งยากหลายประการ แต่ถ้าเป็นต้นไม้ในบ้านก็ได้รับคําแนะนําที่ดีจากเจ้าหน้าที่ อันนี้ก็เป็น
เรื่องที่เชื่อว่าหลายคนจะทราบข้อมูลนี้ดีว่า เรื่องตัดกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ ทั้งนอกบ้านในบ้านมีปัญหาเยอะ แต่
ต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ มีคนไปตัดซึ่งไม่สามารถจะใช้เวลาในวันเดียวเสร็จ กลับไม่มีผู้ใดรู้เรื่องเลยหรือ  ซึ่ง
ผิดกับในกรณีทราบว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถไปชนทําความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างของเทศบาล เช่น 
เสาไฟ รั้ว ขอบกระถางก็ดี ในประสบการณ์เรื่องนี้ปรากฏว่าเร็ว มีเจ้าหน้าที่ไปหาผู้ทําความเสียหายได้
อย่างรวดเร็ว พร้อมกับแจ้งค่าเสียหายให้ด้วย เรื่องนี้ผมก็อยากหยิบยกมาเรียนท่านประธานว่า 
มาตรการอย่างนี้ผู้บริหารทราบหรือไม่ว่าดีอย่างไร ถ้าทราบกรุณาช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ ก็จะเป็น
ประโยชน์ ในเรื่องดอกไม้ ดอกซากุระ  สิ่งที่ผมเห็นเปลี่ยนแปลงไปก็คือ  ขอบต้นไม้ซึ่งเดิมที่ลงไว้  เราได้
อภิปรายเมื่อสี่ครั้งก่อนนั้น  เป็นซีเมนต์บล็อกที่วางเป็นขอบไว้ประมาณ ๖๐ x ๖๐ ซม. แต่ขณะนี้ถูกเปลี่ยน
เท่าที่ผมเห็นเมื่อวาน กว้างประมาณเมตรเศษๆ สี่เหลี่ยมจัตุรัสวางรอบ แต่ก็มีคําถามอยู่ในใจว่า ความโต
ผมเห็นว่าไมโ่ตเลย  แล้วก็มีหนึ่งหลุมอยู่ตรงหน้าศาลานับจากด้านหัวโค้งเดินมาก็ประมาณหลุมที่สิบห้า 
มีแต่ต้นหญ้า  แต่ต้นซากุระนั้นหายไป เข้าใจว่าจะแห้งตายหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ ถ้าจะเปลี่ยนความ
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เสียใจเป็นความดีใจ   ผมจะดีใจมากถ้าฝ่ายบริหารจะตอบในที่ประชุมแห่งนี้ได้ว่า  สองร้อยต้นแรกนั้น
ไปลงไวใ้นสวนนี้กี่ต้น ความสูงความเจริญโตไปกี่เซนติเมตร ขณะนี้เหลืออยู่กี่ต้น ตายกี่ต้น และที่เหลือ
จากสองร้อยนั้นไปชําไว้ที่ไหน และมีแผนการอะไรที่จะไปลงให้เป็นถนนซากุระ ถ้าท่านเปิดดูในเวปไซต์
ในอินเตอร์เน็ต  ท่านจะเห็นว่า มีสวนซากุระสวยงามมากหลายแห่ง  ถ้าสามารถตอบได้ผมคิดว่า  
ความเสียใจของผมจะคลายลง ก็มีเรื่องจะเรียนท่านประธานสองเรื่อง ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมขอบคุณที่
ติดตามเรื่องต้นซากุระ ตอนนี้ผมได้เตรียมการ ได้ให้ทาง สํานักการช่างได้ออกแบบสถานที่พร้อม
เตรียมการที่จะรองรับต้นซากุระอีกใหม่ ๒๐๐ ต้น ที่ผ่านมาไม่ถึงสองร้อยต้นนะครับ ต้องทําความเข้าใจ
ใหม่ เพราะเราเพาะไว้สองแถวฝ่ังซ้าย ฝ่ังขวา ฝ่ังหนึ่งมีจํานวน ๒๔ ต้น ตายไป ๒ ต้น และอีกฝ่ังหนึ่งมี 
๒๙ ต้น ตายไป ๑ ต้น ที่ออกดอกมีต้นเดียว ผมก็เพิ่งได้รับแจ้งว่า พอเริ่มออกดอก ก็ไม่รู้หายไปได้
อย่างไร กระถางข้างล่างก็อยู่เหมือนเดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยน  เพียงแต่ว่าได้ไปทําให้ดีขึ้น  ตรงไหนที่
ก้อนอิฐหลุดออก  ตรงนั้นต้องเข้าใจว่า  เป็นต้นซากุระที่ทางสมาชิกสภาตั้งแต่สมัยท่านประธานสภา
ท่านเดิมกับผู้ประสานงานคือ อาจารย์สันติ ได้ประสานงาน เราบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นการเพาะเอาไว้
เพื่อจะหาสถานที่ที่เหมาะสมในการปลูกต่อไป ในเบื้องต้นในส่วนลึกแล้ว เราก็ไม่มีความม่ันใจว่าต้น
ซากุระ จะออกดอก จะโต  แต่ตอนนี้เราเห็นออกดอกแล้ว แต่ความโตยังอยู่เหมือนเดิม ถึงแม้จะตายไป 
๓ ต้น ก็ยังเหลืออีก ๕๐ ต้น เราได้มา ๕๓ ต้น ซึ่งตอนแรกไม่ทราบว่าได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ ได้มีการ
แบ่งสันปันส่วนกันไป ไปเพาะที่ราชมงคล รู้สึกว่าที่ราชมงคลก็ไมโ่ตเหมือนกัน เราก็ม่ันใจว่า ออกดอกได้ 
ก็น่าจะโตได้ ก็เลยได้ออกแบบ ในงบประมาณปี ๒๕๕๘ จะพยายามประหยัดเท่าที่จะประหยัดได้ 
เพื่อที่จะให้เหลือเงินปลายปีเพื่อที่จะมาปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว เป็นที่รองรับต้นซากุระและทําเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลําปาง อันนี้คือการเตรียมการเรื่องซากุระทั้งหมด ต้องขอบคุณ
มากที่ติดตาม ส่วนรายละเอียดทั้งหมด ขอให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้จะนําเสนอให้สภาฯได้รับทราบ
ต่อไป ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ 
อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมใคร่ขออนุญาตได้เรียนช้ีแจงเพิ่มเติม
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันว่า แต่เดิมที่ผ่านมานั้น ได้รับมอบซากุระมาจํานวน ๑๐๐ ต้น ในส่วนหนึ่งเรา
ปลูกไว้ที่สวน ๖๐ ต้น ก็อาจจะมีตายไปบ้างจากการที่ทดลองปลูก และส่วนหนึ่งสิบต้นมอบให้กับ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยไปทําสวนพฤกษศาสตร์สําหรับการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่
สวนในโรงเรียน  สิบต้นให้กับทางราชมงคลเพื่อที่จะเอาไปทดลองและศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์ต่างๆ และ



 
- ๑๖ - 

อีกสิบต้นมอบให้กับทางค่ายสุรศักดิ์มนตรี เอาไปทดลองปลูกที่สนามกอล์ฟค่ายทหาร และสนามกอล์ฟ
แม่เมาะ และอีกสิบต้นผู้ประสานงานคือ คุณสุพล  สุดอ่อน ได้นําไปมอบให้กับสนามกอล์ฟที่เชียงใหม่ 
ไม่แน่ใจสนามกอล์ฟที่ไหน น่าจะเป็นสนามกอล์ฟค่ายทหารที่เชียงใหม่ เอาไปทดลองปลูกเหมือนกัน 
สําหรับส่วนที่เหลืออยู่นี้  ในวิธีการขั้นแรกที่ได้มานั้น  ขนาดของต้นที่ได้มาคือ ๑.๒๐ เมตร  มาเฉพาะ
ลําต้น กิ่งก้านใบไม่มี มีต้นกับรากที่แพคมาอย่างดีส่งมาทางตู้เย็นบนเครื่องบิน ซึ่งทางผมก็ได้นําคณะ
ของเทศบาลไปศึกษาวิธีการปลูกจากผู้เช่ียวชาญของสมาคมซากุระไทย  เขาก็แนะนําวิธีการปลูก มีการ
ประสานงานมาเรียบร้อย การที่เอามาปลูกครั้งแรกนั้น จะต้องเป็นการปลูกฝาก หมายถึงว่า ปลูก
เพื่อที่จะให้ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุอยู่แล้ว  คลอบคลุมเพื่อจะช่วยเลี้ยงดูให้กับต้นซากุระที่กําลังมาปลูกนี้
ปรับสภาพเพื่อให้ผลิใบ และถึงนําไปปลูกที่สวนสาธารณะ แต่ในการปลูกฝากนั้น ในระยะเวลาหนึ่งปี
เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตและสามารถดํารงชีพด้วยตัวเองได้แล้ว จะต้องย้ายที่ปลูกเพื่อที่จะปลูกในสถานที่
ที่เหมาะสม เราก็คุยกันไว้ว่าที่ถนนดวงรัตน์ ไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้น ในการปลูกที่ใหม่เพื่อจะให้ต้น
ซากุระได้เจริญเติบโตด้วยตนเอง ได้แดด หากินเองได้ถึงจะเจริญเติบโต จากการที่เห็นในสวนสาธารณะ 
ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาปีกว่าเกือบสองปีแล้ว การเติบโตก็จะช้า เพราะธรรมชาติของการปลูกต้นไม้นั้น
เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ที่เป็นพี่เลี้ยงอยู่ กับต้นที่ปลูก เมื่อต้นเล็กเติบโตได้เต็มที่แล้ว ไม่จําเป็นต้องอาศัยต้นไม้
ใหญ่เป็นพี่เลี้ยงแล้ว การเจริญเติบโตก็จะคู่ขนานกันไป ถ้าเราสังเกตเห็นต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตเต็มที่แล้ว 
ไม่ขยายแล้ว ต้นไม้เล็กของเราที่อยู่ข้างล่างก็จะหยุดขยายพร้อมกับต้นไมใ้หญ่   ผมจึงเรียนย้ํานักหนาว่า 
ถ้าเราอยู่อย่างนั้น ต้นซากุระก็จะอยู่แบบนี้ ก็จะไม่โต แต่ถ้าท่านสังเกตว่าต้นที่ไม่อยู่ในที่ร่ม ต้นที่อยู่
เดี่ยวๆ เช่น ต้นที่กําลังออกดอก กับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ถนนที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่  ต้นซากุระจะเติบโตมากกว่า
ที่อยู่ในร่ม ผมไปวัดขนาดก็คิดว่าสูงเกิน ๑๕๐ ซม. ฉะนั้น หนึ่งปีกว่า ๑๕๐ ซม. ระยะเวลา ๓ ปีที่ทาง
ผู้เช่ียวชาญในการปลูกต้นซากุระบอกว่า ๓ ปี จะออกดอกให้เห็นชัดแน่นอน เพราะต้นเจริญเติบโตเต็มที่ 
ผมก็เป็นห่วงว่าต้นที่อยูใ่นร่มก็จะไม่เจริญเติบโต เพราะมันหยุดเจริญเติบโตไปพร้อมกับต้นไม้ใหญ่ที่เป็น
พี่เลี้ยงเขาอยู่แล้ว นี่เป็นสิ่งที่จะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบไปพร้อมๆ กัน แต่ในสิ่งที่เพื่อนสมาชิกท่าน
นายแพทย์วัฒนาได้แจ้งเมื่อสักครู่ว่าดอกซากุระหาย ผมตรวจสอบแล้วว่า ตอนนี้ก็ยังอยู่ ท่านอาจจะดู
ผิดต้นนะครับ เพราะดอกเล็ก อาจจะไม่เห็น เพราะใบบัง  มีอยู่สามดอก จะใช้เวลาบานอยู่ประมาณ ๒ 
อาทิตย์กว่าๆ และจะสังเกตว่าทําไมออกช่วงนี้ ในขณะที่ต้นซากุระประเทศญี่ปุ่นจะออกเดือนกุมภาพันธ์ 
ผมเรียนแต่ต้นแล้วว่า เป็นซากุระพันธุ์เมืองร้อน จะออกในหน้าหนาวของเรา ประมาณเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม ก็เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมได้ทราบ และต้องขอบคุณที่สนใจ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ 
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  พูดถึงเรื่องสวน ผมก็นึก
ถึงสวนประตูเวียง ไม่รู้ว่าเรื่องทําความสะอาดจะเกี่ยวกับการดูแลอาคารสิ่งปลูกสร้างด้วยหรือเปล่า  



 
- ๑๗ - 

ผมผ่านไปทุกครั้ง เห็นมีจิตรกรรมไปพ่นสีไว้ที่ห้องน้ําชาย เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเป็นห้องน้ําชาย แต่ 
ณ วันนี้ห้องน้ําหญิงก็มีพ่นอีกแล้ว ไม่รู้เขาจะไปสร้างอะไร พ่นสเปรย์ไว้เต็มหมดเลย ตอนนี้มีทั้งห้องน้ํา
ชายห้องน้ําหญิงเลย ไม่รู้ทางเอกชนที่รับจ้างดูแลสวนของเรา ได้ดูแลตรงนี้ด้วยหรือเปล่า เพราะว่าดู
แล้วอับอาย ขายหน้าจริงๆ เทศบาลของเรามีห้องน้ําที่เหมือนกับอะไร มีคนเอาสเปรย์ไปพ่น ไปเขียนชื่อ
ตัวเองบ้าง เป็นภาษาอังกฤษ เต็มไปหมดครับ ตอนแรกผมเห็นของสุขาชายอย่างเดียว ผมก็นิ่งคิดว่าทาง
เทศบาลของเราจะรีบไปแก้ไขอะไร ก็ไม่แก้ไขอะไรสักที จนกระทั่ง ณ วันนี้ทั้งสองสุขาเลยครับ ทั้งหญิง
ทั้งชายมีสเปรย์พ่นเต็มไปหมด ไม่ทราบว่าทางเทศบาลของเราจะไปดําเนินการอย่างไร หรือให้ทางฝ่าย
ผู้ดูแลรักษาทําความสะอาดสวนแก้ไขตรงนี้  ในระเบียบผมไม่รู้ว่าจะดูแลเฉพาะต้นไม้ กิ่งไม้หรือเปล่า 
แต่เรื่องอาคารที่เปรอะเปื้อน ไม่รู้จะแก้ไขให้ด้วยหรือเปล่า ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารด้วยนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
สําหรับการไปพ่นสีต่างๆ ในห้องน้ํา ผมผ่านไปเมื่อวานได้เห็น ก็ขอเรียนว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ทําความสะอาด จะเป็นเรื่องของเทศบาลที่จะต้องไปดําเนินการทาสีทับใหม่ วันนี้ผมจะสั่งการครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ 
ไม่มีนะครับ  ขอบคุณทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุม  เวลา  ๑1.20 น. 

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


