
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่  1  ประจําปี ๒๕๕๗ 

วันอังคารที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา  ๑3.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

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

รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๔.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๕.นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๖.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7.นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 8.นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 9.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑1.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑3.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑4.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑5.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑6.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 17.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๑8.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 19.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20.นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 21.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒2.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๒3.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 24.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
 ๓.นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๔.นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๕.นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๖.นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง  
 ๗.นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๘.นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๙.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๐.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 ๑๑.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 ๑๒.นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 13.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 ๑4.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 15.นายสุเทพ บุญมายอง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 ๑6.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 17.นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 18.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมพู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 19.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 20.นางสาววไิล วงค์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ 
 21.นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร ๘ วช. 
 ๒2.นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ๒3.นางเบญญาภา ต้นกันยา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 ๒4.นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 

ฯลฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 

เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 
บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม  ประกอบกับทางหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปาง
ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว  ตลอดจนได้รับเกียรติจากประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมในวันนี้
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อีกส่วนหนึ่งด้วย และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑3.3๐ น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ 
พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการชุมชน สื่อมวลชนทุกท่าน  ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟัง 
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้ง 
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี  ๒๕๕๗ 

........................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๕7  และ

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕8  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕7  ได้กําหนด 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕๕๗ มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-30 สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังความแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี  ๒๕๕๗  มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-30 
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑5  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

กิตติ  จิวะสันติการ 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
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ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/4343           สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
             ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 
                               18   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ 
 ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/73  ลงวันที่  15  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๕๗ ในวันอังคารที่  19  สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้
อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1.นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2.นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3.นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ 

ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

1.1 เรื่อง  ส่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60) เทศบาลนครลําปาง 
นายกิตติ   จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่  ๑  

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 เรื่อง  ส่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60) เทศบาล
นครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลนครลําปาง  จํานวน  1 เล่ม  
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 ตามที่เทศบาลนครลําปาง ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลนครลําปาง 
เสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ 
 ดังนั้น เทศบาลนครลําปาง จึงขอส่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลนครลําปาง 
เพื่อให้ท่านไดโ้ปรดแจ้งให้สภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อทราบต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูม ิ นามวงค์ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 ท่ีประชุม รับทราบ 

 
1.2 เรื่อง  การไม่สามารถนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทัน

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
นายกิตติ   จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่  ๑  

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 เรื่อง  การไม่สามารถนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี

เสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ 23 ได้กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวันที่  15  สิงหาคม เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ นั้น 
 นายกเทศมนตรีนครลําปางได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะไม่สามารถนําร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปางได้ทันภายในวันที่  15  สิงหาคม 
2557 เนื่องจากเหตุผลความจําเป็น ดังต่อไปนี้ 
 1. ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งเมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2557 ยกคําร้อง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
นครลําปางใหม่ ซึ่งนายกเทศมนตรีนครลําปางได้หยุดปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่วันที่  14  มีนาคม  2557 
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และเพิ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2557  จึงจําเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณา
ตรวจสอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อความละเอียด
รอบคอบ 
 2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2557 ได้กําหนดให้การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบ 
และปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) จึงจําเป็นต้องมีการเพิ่มเติมปรับปรุงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ในบางส่วนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
 ทั้งนี้  ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่สามารถนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภา
เทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ ๒๔ วรรคสอง 

ได้กําหนดไว้ว่า “สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า
จะไม่สามารถนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นต่อประธานสภาเทศบาล ก่อนวันที่  15  
สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน” 
 ด้วยเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครลําปางจึงขอเรียนช้ีแจงต่อประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และขอเลื่อนนําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 เสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ภายในวันที่  30  กันยายน  2557 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูม ิ นามวงค์ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

  ท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี ๒๕๕7 (วันท่ี  ๒9  พฤษภาคม  2557) 

นายกิตติ จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 
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2557 เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2557  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์   
บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง มีข้อแกไ้ขรายงานการประชุมสภาฯ ในหน้าที่ 42 บรรทัดที่ ๑5 ข้อความ  “จะไม่เกิดอาการพลาด 

เหวอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ” ขอแก้ไขเป็น “จะไมเ่กิดอาการพลาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ” ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภา 

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง มีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ในหน้าที่ 56 จากข้างล่างบรรทัดที่ 12 ข้อความ  

“กูเอาตัวรอดไว้ก่อนละ ให้มันรอดไปวันหนึ่งละ”  ขอแก้ไขเป็น “เอาตัวรอดไว้ก่อนละ ให้มันรอดไป

วันหนึ่งละ”  ขอบคุณครับ  

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามที่สมาชิกฯ  
ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๕๗  
เมื่อวันที่  ๒9  พฤษภาคม  พ.ศ. 255๗ ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้แกไ้ข รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒9  พฤษภาคม  พ.ศ. 255๗  ดังนี้ 

1) หน้าที่ 42 บรรทัดที่ ๑5 ข้อความ  “จะไม่เกิดอาการพลาด เหวอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ” 
แก้ไขเป็น “จะไมเ่กิดอาการพลาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ” 

2) หน้าที่ 56 จากข้างลา่งบรรทัดที่ 12 ข้อความ“กูเอาตัวรอดไว้ก่อนละ ให้มันรอดไปวันหนึ่งละ”  
แก้ไขเป็น “เอาตัวรอดไว้กอ่นละ ให้มันรอดไปวันหนึ่งละ”   

และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒9  พฤษภาคม  พ.ศ. 255๗ 
 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ไม่มีนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  
ที่เสนอใหม่  ไม่มีนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอื่นๆ 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง ในวาระอื่นนั้นก็คงจะเป็นการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ นั่นก็คือการตรวจสอบ
และติดตามงานในงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งกําลังจะหมดไป ว่าได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ในการประชุม
สภาฯ เมื ่อวันที ่ 29 พฤษภาคม 2557 เราได้มีเรื ่องหารือในที่ประชุมสภาฯ นี ้มากมายหลายเรื ่อง  
ทั้งเรื่องงบประมาณก็ดี กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งที่เพื่อนสมาชิกฯ ได้สอบถามฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้น 
ในการประชุมสภาฯ ในวันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะสมาชิกสภาฯ ที่จะต้องติดตาม  
ก็อยากจะขอให้ฝ่ายบริหารได้ตอบคําถามต่างๆ จากรายงานการประชุมที่เพิ่งจะรับรองไปเมื่อสักครู่นี้ว่า
ฝ่ายบริหารได้ดําเนินการทําอะไรไปบ้าง ได้ติดตามสิ ่งที ่สมาชิกสภาฯ ได้ซักถาม ผมจะยกตัวอย่าง  
เรื่องที่ 1.ท่านสมหมายฯ ได้ถามเรื่องการแก้ปัญหาไฟฟ้าดับสาธารณะช้ามาก ได้ดําเนินการไปอย่างไร  
2.ท่านสมบูรณ์ฯ ได้ถามเรื่องการจัดเก็บขยะหลังงานคอนเสิร์ตว้าวๆ รวมถึงความปลอดภัยในตลาด 
หลักเมือง การเก ็บค่าเช ่าที ่จอดรถยนต์ใต ้ด ินตลาดหลักเมือง  และที ่สําค ัญอีกเรื ่องหนึ ่งก ็ค ือ 
การซ่อมแซมตลาดหลักเมืองในระยะเวลาสัญญาประกันที่ยังมีอยู ่  3.ท่านบริบูรณ์ฯ ได้ถามเรื ่อง 
การจ้างเหมาดูแลสวน  4.ท่านพิทักษ์ได้ถามถึงเรื ่องการซ่อมแซมตลาดรัษฎา  5.ท่านอมลยาฯ  
ได้สอบถามเรื ่องผลสํารวจของการจัดงานสลุงหลวงปีใหม่เมืองที่ผ่านมา  การชํารุดทรุดโทรมของ 
ข่วงนคร และเรื่องที่ฝ่ายบริหารขอโอนเงินงบประมาณ รวมทั้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
นั้นไปดําเนินกิจการในหลายเรื่อง เช่น ปรับปรุงถนนประตูม้า เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
เครื่องดนตรี โอนเงินไปซ่อมแซมรถตีนตะขาบสองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาท ได้ดําเนินการอะไร 
ไปถึงไหนอย่างไร ขอให้ฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบด้วย  6.ท่านนพดลฯ ได้สอบถาม
เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณถนนพหลโยธิน ในย่านปากทางเข้า - ออกห้างเซ็นทรัลลําปาง   
7.ท่านจาตุรงค์ฯ ได้สอบถามเรื ่องการขุดลอกลําเหมืองคูคลองชุมชนป่าขาม 1 หลังบ้านอาจารย์
สายสมร  8.ท ่านสันติฯ ได้สอบถามเรื ่องการถ่ายทอดสดการประชุมสภา และเรื ่องต้นซากุระ 
ในสวนสาธารณะเขลางค์  9.ท่านณัฐกิตติ์ฯ ได้สอบถามเรื่องของความไม่สมบูรณ์ของหนังสือรายงาน
กิจการเทศบาล พ.ศ. 2556  และยังมีอีกหลายๆ เรื่อง หลายๆ ท่าน ฉะนั้นเกือบ 20 เรื่อง ผมอยากจะ
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ให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงในที่สภาแห่งนี้ ให้สมาชิกสภาฯ ให้สื่อมวลชน  ให้ตัวแทนชุมชนได้รับทราบด้วยว่า  
ทั้งหลายทั้งปวงที่เราประชุมไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว จนถึงบัดนี้ได้ดําเนินการอะไร อย่างไร
ไปบ้าง  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกฯ นะครับ พอดีผมก็ไม่อยู่ 4 เดือน 16 วัน ท่านได้ติดตามเรื่องทั้งหมดที่ผมพอจะ
โน้ตได้ก็เกือบ 20เรื่อง ช่วงระยะเวลาสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ด้วยความสัตย์จริงว่าผมไม่ได้เปิดดูเพราะคิดว่า
ตัวเองไมไ่ด้อยูใ่นการประชุม จึงได้มารับฟังในที่ประชุมในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตนะครับ ในทั้งหมด 20 เรื่อง 
ผมจะยังไม่ตอบในวันนี้ ผมจะขอเอารายละเอียดทั้งหมดที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้เอ่ยมาทุกเรื่อง 
ในเบื้องต้นผมจะให้ส่วนงานรับผิดชอบรวบรวม และผมจะตอบผ่านไปยังท่านประธานสภาฯ เป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนการประชุมครั้งหน้า และถ้าหากท่านยังติดใจสงสัยในเรื่องอะไร ผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่ง 
ในการประชุมครั้งต่อไป ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง เป็นคําตอบที่เหมือนไม่ใช่คําตอบ ไม่ทราบว่าท่านประธานฯ ท่านสมาชิกฯ  
ท่านสื่อมวลชน  คิดอย่างผมหรือไม่  เรื่องตลาดหลักเมืองที่จะซ่อมแซม ที่สัญญาประกันใกล้จะหมดแล้ว 
ฝ่ายบริหารท่านเข้ามาแล้วพูดว่ามีความพร้อมตลอดเวลา นี่คือความพร้อมที่สาธารณชนพึงรับทราบ 
รับรู้ เดือนนี้เดือนสิงหาคม เราประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคม  กิจกรรมหรือกิจการในเขตเทศบาลทุกอย่าง
ก็ต้องดําเนินการมาตลอดนะครับ มิใช่แต่อยู ่ในรายงานแล้ว หรือไม่ได้เข้าประชุมแล้วจะไม่รับทราบ 
เป็นไปไม่ได้ ผู้บริหารย่อมจะต้องรับทราบ รับรู้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ ความเป็น
ความตาย หรือการทํามาหากินของราษฎร ทั้งเรื่องตลาดรัษฎาหรือเรื่องอะไรเหล่านี้เป็นต้น เรื่องต้น
ซากุระก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้บริหารทราบดีอยู่แล้วในการประชุมเมื่อปลายปี ต้นปีก็ยังพูดถึงอยู่เสมอ ก็เกือบ 
20 เรื ่องที ่ผมได้กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  เมื ่อสักครู่ เป็นเรื ่องที ่ผมเชื ่อว่าฝ่ายบริหารรู้ แต่ให้ 
ความใส่ใจน้อยเกินไป ไม่สนใจ ก็เลยมาตอบอย่างที่ตอบเมื่อสักครู่นี้ จะมีความหมายอะไรหรือครับ  
ถ้าจะตอบหลังจากวันนี้ แจ้งท่านประธานสภาฯ คนเดียว ท่านประธานสภาฯ ก็ต้องนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าท่านจะนัดเมื่อไหร่ ยิ่งเป็นที่เสียหายร้ายแรงไปกว่านั้น คือคําแก้ตัวที่ว่าไม่สามารถ
นําส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2558 ของเทศบาลนครลําปาง เสนอต่อสภา
พิจารณาในเดือนนี้ได้ เป็นเรื ่องที ่แสดงความไร้ประสิทธิภาพ ข้ออ้างนั้นฟังไม่ขึ ้น ฟังดูดี แต่ถ้าท่าน 
ได้ศึกษาจริงๆ แล้วก็จะทราบว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณก็คือ ปลัดเทศบาล ได้มีการดําเนินกิจการกิจกรรม
ทางงบประมาณครบถ้วนสมบูรณ์ มีการประชุมกรรมการพัฒนาเทศบาล มีอะไรต่ออะไรรวมทั ้ง 
กับสมาชิกสภาฯ ด้วย ในเรื่องที่จะเสนองบลงทุนหรือแผนพัฒนาที่จะไปปรับปรุงถนน ขุดท่อระบายน้ํา  
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สิ่งต่างๆ ตามที่ประชาชนเรียกร้องและต้องการ เหล่านี้ครบถ้วนหมดแล้วครับ หนังสือของคณะกรรมการ
รักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 นั้น ก็ก่อนแผนพัฒนาเทศบาลในวันที่ 
9 กรกฎาคม 2557 นั ่นหมายถึงว ่าแผนพัฒนาสามปีนั ้นท ่านพร้อมจะหยิบอะไรก็ได ้มาบรรจุ 
ในงบประมาณปี 2558 ผมก็ยังขอยืนยันกับท่านประธานว่า ผมว่าเจ้าหน้าที ่งบประมาณเขาทํา 
พร้อมหมด แต่เหตุผลที่ว่าเพื่อความรอบคอบแล้วมารื้องบประมาณนั้น ก็ให้ท่านประธาน และท่านที่ฟัง
ในห้องนี ้เอาไปคิดเองว่า รื ้อเพื ่ออะไร เพื ่อความรอบคอบหรือ ผู ้ทําการแทนนายกเทศมนตรีเขา 
ได้ปฏิบัติงานครบถ้วนในช่วงที่ท่านผู้บริหารคนนี้ไม่ได้อยู่ทําหน้าที่ แล้วถ้าเกิดงบประมาณปี 2558  
กว่าจะไปผ่านวาระที่ 3 ในเดือนกันยายน 2557 หรือเดือนตุลาคม 2557 ผมถามว่าการใช้จ่าย
งบประมาณจะล่าช้าไปไหม จะก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยประการใดก็ยังคาดไม่ได้ ในหนังสือ 
ขอเลื่อนก็มิได้ระบุว่าจะยื่นในวันไหน เอาเพียงว่าภายในวันที่ 30 กันยายน 2557  สมมุติว่าเสนอ 
ต่อสภาในวันที่  25 หรือ 29 สิงหาคม 2557 แน่นอนครับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ
เทศบาลนครลําปาง ประจําปี 2558 ไม่สามารถใช้ได้ในวันที ่ 1 ตุลาคม  2557 แน่นอนนะครับ  
น่าเสียใจนะครับท่านประธานสภา เมื ่อไม่ตอบก็ไม่เป็นไรครับ มีคนเฝ้าติดตามเยอะ ทางชุมชนก็ดี  
ก็ไปดูเอาละกันว่าตลาดหลักเมืองเขาซ่อมอะไรไปบ้างหรือยัง ตลาดรัษฎาซ่อมเรียบร้อยไหม และอะไรอีก
เยอะแยะตามที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปประมาณ 20 หัวข้อเมื ่อสักครู่นี ้ ที่ยิ ่งกว่านั้นในวันนี้
จะต้องมีกระทู้ถามอีกเยอะแยะเท่าที่ผมทราบจากเพื่อนสมาชิกฯ  แต่เนื่องจากว่าสมาชิกฯ  ยังให้
โอกาสผู้บริหารอยู่ ก็เลยไม่มีใครยื่นกระทู้ถาม แต่ในเรื ่องอื่นๆ ซึ่งผมจําเป็นต้องเรียนท่านประธาน 
เพราะผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ เรากําลังติดตามการทํางานของฝ่ายบริหารอยู่นะครับ ผมเชื่อว่าผมได้ทํา
หน้าที่ครบถ้วน ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหารมีอะไรชี้แจง ไม่มี

นะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านนายกฯ ได้มีหนังสือ 
ถึงสภาเพื่อที่จะขอเลื่อนการนําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปี 2558 นั้น ผมก็เห็นว่าได้ขอมา
ตามที่มีกฎหมายเปิดช่องให้นะครับ ทีนี้ผมก็อยากจะขอฝากถึงฝ่ายบริหารนะครับว่า เมื่อปีที่ผ่านมานั้น 
ท่านจัดทํางบประมาณ และท่านได้ดําเนินการตามที่ท่านทําแผนไว้ และพวกเราก็ทําการตรวจสอบในสภา
นะครับ ซึ่งมีหลายๆ เรื่องที่ท่านตอบไม่ได้ ตอบไม่ชัดเจน หรือไม่ตอบเอาดื้อๆ เลย ผมคิดว่าก็คงยัง 
จํากันได้อยู่นะครับ อย่างเช่นท่านที่ถามอยู่บ่อยๆ คือ ขอประธานโทษที่เอ่ยนามนะครับ ท่านสมหมายฯ  
นะครับ ถามเรื่องการแกไ้ขระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลเรา  เดิมใช้ผู้ประกอบการในการรับผิดชอบเบ็ดเสร็จ
ไปเลยในการเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนโคมต่างๆ ในเวลาอันรวดเร็วเพียงแค่วันหรือสองวันก็เสร็จ แต่พอ 
เมื่อท่านได้มาบริหารท่านก็ได้ใช้เวลานานกว่ามากเลยครับ จากเดิมวันหรือสองวันก็เป็นเดือนขึ้นไป ท่านก็
ไม่ตอบหรือตอบไม่ได้ แล้วหลีกเลี่ยงด้วยประการต่างๆ ซึ่งทุกท่านก็ได้เห็นได้ฟังมาแล้วในการช้ีแจง 
ของท่านนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือ โครงการที่ท่านไม่สามารถตอบได้ชัดเจนคือ งานขุดลอกท่อ ล้างท่อ
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ระบายน้ํานั้น ไม่ทราบว่าใช้จ่ายจริงจํานวนเท่าไหร่ และมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน การจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับเหมามาก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนกระจ่างแจ้ง เป็นต้นนะครับ ถ้าหากปี 2558 มีการทําโครงการเข้ามาอีก
ในลักษณะแบบเดิมๆ อยู่ ผมก็ขอเรียนถึงฝ่ายบริหารด้วย หากผมได้เป็นกรรมการแปรญัตติ ผมก็จําเป็น 
ที่จะต้องตัดทอนหรือต้องซักถาม  ถ้ายังไม่สามารถชี้แจงได้ก็อย่าว่าสมาชิกสภาฯ  เรากลั่นแกล้งหรือ
ขัดขวางการทํางานของฝ่ายบริหารนะครับ ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ก็เป็นการยกตัวอย่างสักสองประการ 
จริงๆ นั้นมีมากกว่านั้น แต่เท่าที่ผมจําได้มีอยู่สองเรื่อง ผมก็ขอฝากไว้ด้วยครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจงหรือไม่  
ไม่มีนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2557 ก็ได้ประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุมทุกเรื่องแล้วนะครับ ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านสื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี้ ในนามของสภา
เทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑4.1๐ น. 
 

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

 
 


