รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 1 ครังที 1 ประจําปี 2550
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
----------------------------รายนามผู้มาประชุ ม
1. นายประสิ ทธิ
2. นางดวงนภา
3. นายจาตุรงค์
4. นายกิตติ
5. นายกําพล
6. นายจรู ญ
7. พ.ต.ท.ดีชยั
8. นายทวี
9. นายบุญช่วย
10. นายบุญชู
11. นางปรานอม
12. นายปุณณสิ น
13. นายพณิ ชชา
14. นายพิศลย์
15. นายยุทธศักดิ
16. นางละมัย
17. นางวราภรณ์
18. จ.ส.อ.สมบูรณ์
19. นายสมบูรณ์
20. นางสุ ดารัตน์
21. นายสุ ทศั น์
22. นางสาวอมลยา
23. นายอําพล

หรรษ์หิรัญ
ก้อนทอง
พรหมศร
จิวะสันติการ
ใจยา
เติงจันต๊ะ
พาณิ ชย์
ทองใบ
ตรี ยกุล
เหลี6ยมแฉ่ง
พิริยะกิจ
มณี นนั ทน์
ภัทรทวีวนิช
ตันศิริเจริ ญกุล
ศรี ทองสุ ข
บุญยง
วนชยางค์กลู
บรรจงจิตต์
คุรุภากรณ์
บุญมี
พุทธวงค์
เจนตวนิชย์
คําศรี วรรณ

1. นางอวยพร

พรรัตนพิทกั ษ์

รายนามผู้ไม่ เข้ าประชุ ม
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รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายเกรี ยงศักดิ
2. นายกิตติภูมิ
3. นายสุ รพล
4. นายสุ วฒั น์
5. พลตรี ปัญญา
6. นางสาวดวงเดือน
7. นางสาวนงเย็น
8. นางสาวภารดี
9. นางจันทร์ สม
10. นางรัศมีไข่มุก
11. นางอินทมาศ
12. นางระพินทร์
13. นางสิ ริพร
14. นางเอมอร
15. นายบุญฤทธิ
16. นายอรรณพ
17. นายสันติ
18. นายเสนีย ์
19. นายสมศักดิ
รายนามผู้ไม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายนิมิตร
2. นายมนัส
3. นายกิตติพงศ์
4. นายนรเศรษฐ์
5. นายสมเกียรติ
6. นายจําเนียร
7. นายสุ ทิน
8. นางวราภา
9.นางปรานอม
10. นางยุพิน
11. นางบานเย็น

วนชยางค์กลู
นามวงศ์
ตันสุ วรรณ
ตรี มานะพันธุ์
เทพวัลย์
ไชยชนะ
เหลืองหิ รัญรัตน์
เสลานนท์
เสี ยงดี
พร้อมเพรี ยง
สมพงษ์
พรมตัน
สุ ขมาก
ณ ลําปาง
บุญมี
สิ ทธิ วงค์
ไกรล้อมบุญ
วิไลจิตต์
สื บสาย

จิวะสันติการ
วงษ์ชาญศรี
จิรเมธาธร
จิวะสันติการ
อัญชนา
ทองกระสัน
ศรวิจิตร์
อัญชนา
สายโกสุ ม
ตรังคธาร
แสงเจริ ญ
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12. นางพนิตตา
13. นายพีระยศ
14. นายประสงค์

แก้วกูร
วิรัตน์เกษ
เรื อนสอน

เริ6 มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปางที6เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง วันนีB เป็ นการประชุ ม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 1 ครัBงที6 1 ประจําปี 2550 สมาชิ กฯมาครบองค์
ประชุมแล้ว และได้เวลาตามที6นดั หมาย กระผมขอเรี ยนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้ขB ึนทําหน้าที6เป็ น
ประธานในที6ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 1 ครัBงที6 1 ประจําปี 2550 ตาม
ระเบียบวาระการประชุมในครัBงนีB ขอเรี ยนเชิญครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดีครับ วันนีBเป็ นการประชุ มสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 1 ครัBงที6 1 ประจําปี 2550 ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอต้อนรับทุ กท่าน พร้ อมทัBงสื6 อมวลชนทุ กท่านที6 ได้ให้เกี ยรติ มาร่ วมฟั งการประชุ ม
ในวันนีB ด้วย
ความยินดียง6ิ
ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งให้ ทปี ระชุ มทราบ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที6
ท่านประธานในที6ประชุ มจะดําเนิ นการประชุ มตามระเบียบวาระการประชุ ม กระผมมีประกาศของสภา
เทศบาลนครลําปาง และหนังสื อสํานักงานเทศบาลนครลําปาง เพื6อเรี ยนแจ้งให้ที6ประชุมได้ทราบ ดังนีB
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื6 อง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 1 ครัBงที6 1 ประจําปี 2550
-------------------------ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง ลงวันที6 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ได้กาํ หนดสมัย
ประชุ มสามัญ สมัยที6 1 ประจําปี 2550 มีกาํ หนด 30 วัน ตัBงแต่วนั ที6 1 กุมภาพันธ์ ถึ งวันที6
2
มีนาคม 2550 นัBน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ6มเติมถึงฉบับที6 12 พ.ศ.2546 จึงให้เรี ยกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที6 1 ครัBงที6 1 ประจําปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที6 22 กุมภาพันธ์ 2550
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ประกาศ ณ วันที6 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
(ลงชื6อ) ประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และ หนังสื อสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ที6 ลป 52001/829 ลงวันที6 20 กุมภาพันธ์ 2550
เรื6 อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เป็ นผูต้ อบกระทูถ้ ามแทน
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามที6สภาเทศบาลนครลําปาง แจ้งกําหนดการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 1 ครัBงที6 1 ประจําปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที6 22 กุมภาพันธ์ 2550
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ6 งการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
ดังกล่าว นายกเทศมนตรี จะตอบกระทูถ้ ามของสมาชิกสภาเทศบาล นัBน
เนื6องจากนายกเทศมนตรี จะต้องเข้าร่ วมประชุมสันนิบาตแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที6 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2550 ณ จังหวัดเชียงราย จึงไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมตามวัน
เวลา ดังกล่าวได้
ดังนัBน จึงได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ที6รับผิดชอบสํานักและกองที6
เกี6ยวข้องกับกระทูถ้ ามของสมาชิกสภาเทศบาล เป็ นผูต้ อบกระทูถ้ ามของสมาชิกสภาเทศบาล
ดังมีรายชื6อต่อไปนีB
1. นายเกรี ยงศักดิ วนชยางค์กลู รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
2. นายกิตติภูมิ นามวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
3. นายสุ รพล
ตันสุ วรรณ รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
4. นายสุ วฒั น์ ตรี มานะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง
จึงเรี ยนมาเพื6อทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื6อ) นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรี นครลําปาง
กระผมมีขอ้ เรื6 องตามที6ได้เรี ยนแจ้งให้สมาชิ กฯและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้รับทราบดังรายละเอียดแจ้งแล้วนัBน
จากนีBกระผมขอเรี ยนท่านประธานฯ ได้ทาํ หน้าที6 เป็ นประธานในที6ประชุ มตามระเบียบวาระการประชุ มใน
ครัBงนีBต่อไปครับ
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ระเบียบวาระที 2 เรือง รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ
สมัยที 4 ครังที 1 ประจําปี 2549 วันที 25 ธันวาคม 2549
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมีสมาชิ กท่านใดขอแก้ไขในรายงาน
การประชุมฯ ขอเชิญครับ เมื6อไม่มีสมาชิ กฯท่านใดขอแก้ไข กระผมขอมติในที6ประชุ ม สมาชิ กฯ ท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 4 ครัBงที6 1 ประจําปี
2549 เมื6อวันที6 25 ธันวาคม 2549 ได้โปรดยกมือขึBนครับ มติเป็ นเอกฉันท์ครับ
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 4 ครัBงที6 1 ประจําปี 2549 เมื6อวันที6 25 ธันวาคม 2549
ระเบียบวาระที 3 เรือง กําหนดจํานวนสมัยประชุ มสามัญ ประจําปี 2550 ระยะเวลาและ
วันเริมต้ นประชุ ม สมัยประชุ มสามัญ ประจําปี 2550 และกําหนดระยะเวลา
และวันเริมต้ นประชุ ม สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 1 ประจําปี 2551
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอ
ขอเชิญ คุณสุ ดารัตน์ฯ ครับ
นางสุ ดารัตน์ บุญมี สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพ
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ดิฉนั นางสุ ดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอเสนอการกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2550 ระยะเวลา และวันเริ6 มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2550 ของแต่ละสมัย ดังนีB
จํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2550 ขอเสนอกําหนดให้ จํานวน 4 สมัย โดย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 1 ประจําปี 2550 ที6ประชุมสภาฯแห่งนีBได้กาํ หนดไว้แล้ว
เมื6อวันที6 27 กุมภาพันธ์ 2549 กับรายละเอียดแจ้งแล้วนัBน สําหรับสมัยประชุมสามัญ สมัยที6
2 , 3 และ 4 ประจําปี 2550 กําหนดระยะเวลาประชุมสามัญ สมัยประชุมละ 30 วัน โดยกําหนด
ให้มีวนั เริ6 มต้นประชุมของแต่ละสมัยเป็ นดังนีB
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 ประจําปี 2550 เริ6 มตัBงแต่ วันที6 1 - 30 พฤษภาคม 2550
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 ประจําปี 2550 เริ6 มตัBงแต่วนั ที6 1 – 30 สิ งหาคม 2550
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 4 ประจําปี 2550 เริ6 มตัBงแต่วนั ที6 1 - 30 ธันวาคม 2550
สําหรับกรณี วนั เริ6 มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2551 และระยะเวลาของสมัยประชุ มสามัญ ประจําปี 2551
สมัยที6 1 หรื อสมัยแรก ดิฉนั ขอเสนอและกําหนดไว้ ดังนีB
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 1 หรื อสมัยแรก ประจําปี 2551 กําหนดระยะเวลา 30 วัน
โดยกําหนดวันเริ6 มต้นการประชุม ตัBงแต่วนั ที6 1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที6 1 มีนาคม 2551
ขอบคุณค่ะ
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นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอผูร้ ับรองครับ มีผรู ้ ับรองถูกต้อง
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื6นอีกหรื อไม่ เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื6น
ก็เป็ นอันว่า การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2550 มีจาํ นวน 4 สมัย ซึ6 งในวันนีBการประชุม
ก็เป็ นสมัยที6 1 การประชุ มสามัญ สมัยที6 2 เริ6 มตัBงแต่วนั ที6 1 – 30 พฤษภาคม 2550 สมัยประชุ มสามัญ
สมัยที6 3 ประจําปี 2550 เริ6 มตัBงแต่วนั ที6 1 – 30 สิ งหาคม 2550 สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 4 ประจําปี
2550 เริ6 มตัBงแต่วนั ที6 1 - 30 ธันวาคม 2550 และ สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 1 หรื อสมัยแรก ประจําปี
2551 กําหนดระยะเวลา 30 วัน โดยกําหนดวันเริ6 มต้นการประชุม ตัBงแต่วนั ที6 1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที6
1 มีนาคม 2551
มติทปี ระชุ ม ที6ประชุมมีมติเห็นชอบ กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2550 มีจาํ นวน
4 สมัย ระยะเวลาและวันเริ6 มต้น ประชุ ม สมัย ประชุ มสามัญ ประจําปี 2550 และกําหนดระยะเวลา
และวันเริ6 มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 1 หรื อสมัยแรก ประจําปี 2551 ดังนีB.สมัยประชุ มสามัญ ประจําปี 2550
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 มีกาํ หนด 30 วัน เริ6 มต้นตัBงแต่วนั ที6 1 พฤษภาคม
-30 พฤษภาคม 2550 เป็ นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 3 มีกาํ หนด 30 วัน เริ6 มต้นตัBงแต่วนั ที6 1 สิ งหาคม
- 30 สิ งหาคม 2550 เป็ นต้นไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 4 มีกาํ หนด 30 วัน เริ6 มต้นตัBงแต่วนั ที6 1 ธันวาคม
- 30 ธันวาคม 2550 เป็ นต้นไป
สมัยประชุ มสามัญ ประจําปี 2551
สมัยประชุมสามัญ สมัยที6 1 มีกาํ หนด 30 วัน เริ6 มต้นตัBงแต่วนั ที6 1 กุมภาพันธ์
- 2 มีนาคม 2551 เป็ นต้นไป
ระเบียบวาระที 4 กระทู้ถาม
4.1 กระทู้ ถ าม เรื อ ง เกี ย วกั บ การดํ า เนิ น การเปลี ย นแปลงวัต ถุ ป ระสงค์ การใช้ พืน ที การเช่ าที ดิ น
ของการรถไฟแห่ งประเทศไทย ของ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ เป็ นกระทูถ้ าม เรื6 องเกี6ยวกับ
การดําเนินการเปลี6ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้พBนื ที6การเช่าที6ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ของ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ครับ
จ.ส.อ.สมบู รณ์ บรรจงจิ ตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที6 เคารพ
ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกฯ ผูท้ รงเกียรติ และผูอ้ าํ นวยการสํานักและกอง ทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์
บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตัBงกระทูถ้ ามต่อนายกเทศมนตรี หรื อรองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง เรื6 องเกี6 ยวกับการดําเนิ นการเปลี6 ยนแปลงวัตถุ ประสงค์การใช้พBืนที6จากการเช่ าที6 ดินของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีขอ้ ความต่อไปนีB
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ด้วยเมื6อสมัยประชุมสามัญ สมัยที6 2 ครัBงที6 1 ประจําปี 2549 เมื6อวันที6 8 พฤษภาคม 2549
ที6ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ได้มีมติให้ความเห็นชอบในญัตติ เรื6 อง ขอรับความเห็นชอบในการ
เปลี6ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้พBนื ที6จากการเช่าที6ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ทัBงนีB เพื6อสนับสนุนและ
ส่ งเสริ มนโยบายของผูบ้ ริ หารองค์กรแห่งนีB รายละเอียดความแจ้งอยูแ่ ล้วนัBน
การเช่าที6ดินแปลงดังกล่าว โดยเทศบาลนครลําปาง ในฐานะ ผูเ้ ช่า กับการรถไฟแห่ งประเทศไทย
ในฐานะ ผูใ้ ห้เช่ า ซึ6 ง มี เนืB อที6 ดิ น ที6 เช่ า ประมาณ 2,821 ตารางเมตรเศษ ทัBง นีB คู่ สั ญญาได้ต กลงทํา การ
เช่ าทรั พย์ต่อกันมาตัBงแต่ประมาณปี 2544 โดยตกลงชําระค่าเช่ าเป็ นรายปี และต่อมาได้มีการตกลงต่ อ
สัญญาการเช่าทรัพย์ดงั กล่าวติดต่อกันเรื6 อยมาจนถึงปั จจุบนั นีB ซึ6 งเฉพาะระหว่างวันที6 1 กันยายน 2547 ถึง
วันที6 31 สิ งหาคม 2550 คู่สัญญาตกลงชําระค่าเช่าดังนีB
ปี ที6 1 เป็ นเงินจํานวน 165,905 บาท
ปี ที6 2 เป็ นเงินจํานวน 174,200 บาท
ปี ที6 3 ณ ปั จจุบนั นีB ผูเ้ ช่าต้องชําระค่าเช่าให้กบั ผูใ้ ห้เช่า เป็ นเงินจํานวน 182,918 บาท และ
ผูเ้ ช่าได้ชาํ ระค่าเช่าจํานวนดังกล่าวทุกจํานวนให้แก่ผใู ้ ห้เช่าได้รับไว้เป็ นการครบถ้วนแล้วด้วย
แต่ในส่ วนของผูเ้ ช่ า ปรากฏว่าจนถึ งขณะนีB ทางคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครลําปาง ยังมิ ได้มีการ
ลงมือดําเนิ นการอย่างใดลงในที6ดินแปลงที6เช่ าให้เป็ นไปตามที6 ได้ให้เหตุ ผล หรื อคํามัน6 ไว้ต่อสภาแห่ งนีB
เพื6ออํานวยประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ6 นหรื อองค์กรแห่ งนีB ให้ได้รับประโยชน์อนั ควรได้รับตามที6
คาดหมายไว้ในเวลาที6รวดเร็ วพอควร หรื อเกิ ดความคุ ม้ ค่ากับการลงทุนหรื อสมประโยชน์กบั ทุกฝ่ ายแต่
ประการใดไม่ โดยเฉพาะองค์กรนีB ซึ6 งมีหน้าที6ตอ้ งชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ติดต่อกันล่วงเลยมาเป็ นระยะเวลา
กว่า 5 ปี เศษแล้ว อันเป็ นการยังผลให้ทางฝ่ ายผูใ้ ห้เช่ าได้รับประโยชน์แต่เพียงฝ่ ายเดียวจาการได้รับชําระ
เงินค่าเช่าจนถึงปั จจุบนั เป็ นเงินเกือบ ๆ ล้านบาทแล้ว ส่ วนประชาชนหรื อท้องถิ6นหรื อองค์กรนีBในฐานะ
ผูเ้ ช่าและเจ้าของภาษี ซึ6 งได้แบ่งสรรเงินภาษีนาํ ไปชําระเป็ นค่าเช่ารายปี ตลอดมานัBน กลับไม่ได้ประโยชน์
ต่างตอบแทนอันคุ ม้ ค่าจากการดังกล่าว หรื อเป็ นไปอย่างเหมาะสมตามแนวนโยบายของคณะผูบ้ ริ หาร
หรื อถ้อยแถลงการณ์บริ หารการจัดการอย่างเป็ นรู ปธรรมในเวลารวดเร็ วอันสมควรแต่ประการใดเลย
ในการนีBและเพื6อการนีB กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จึงใคร่ ถือโอกาสนีB ใช้สิทธิ ขอตัBงกระทูถ้ ามต่อนายกเทศมนตรี หรื อรองนายกเทศมนตรี นครลําปาง ผูซ้ 6 ึ งมี
ส่ วนร่ วมรับผิดชอบดูแลหรื อมีส่วนร่ วมเกี6ยวข้องกับการเช่าที6ดินแปลงดังกล่าว ความว่า
1.ท่านยังมีความประสงค์ที6จะเช่าหรื อใช้ประโยชน์จากการเช่าที6ดินแปลงดังกล่าวเพื6อให้เกิดความ
คุม้ ค่ากับทุกฝ่ ายอีกต่อไปหรื อไม่ อย่างไร และ
2. หากท่านยังประสงค์ที6จะเช่าหรื อใช้ประโยชน์จากการเช่าที6ดินแปลงดังกล่าวนัBนต่อไปแล้ว
ท่านจะดําเนิ นการอย่างไรกับที6ดินแปลงที6เช่ านีB เพื6อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและคุม้ ค่ากับประชาชนหรื อ
ท้องถิ6นหรื อองค์กร อย่างยัง6 ยืนและสมประโยชน์โดยถ้วนหน้ากันอย่างรวดเร็ วที6สุด ได้เมื6อใดและประการ
สําคัญก็คือท่านจะมีวิธีการบริ หารจัดการอย่างไร เพื6อป้ องกันหรื อบรรเทามิให้ประชาชนต้องประสบกับ
ความขาดทุนเกี6ยวกับเรื6 องดังกล่าวมากไปกว่านีB
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จึงเรี ยนเสนอกระทูถ้ ามนีB มายังท่านนายกเทศมนตรี ทราบและพิจารณาตอบกระทูถ้ ามนีBเพื6อความ
กระจ่างชัดในประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเกี6ยวกับเรื6 องดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนครลําปางด้วย
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ กระทูถ้ ามของท่านสมาชิกฯ
ขอเชิญฝ่ ายบริ หารตอบกระทูถ้ าม ขอเชิญท่านรองกิตติภูมิฯ ครับ
นายกิตติภูมิ นามวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิ กสภา
เทศบาลนครลําปาง ผูท้ รงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นครลําปาง ผูซ้ 6 ึ งได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้มาตอบกระทูถ้ ามของท่านสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ ซึ6 งถือ
ว่า เป็ นผูท้ ี6 ติดตามและให้ค วามสํา คัญกับ งบประมาณของเทศบาลนครลํา ปาง ซึ6 ง แต่ ล ะเม็ดเงิ นให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อส่ วนรวม ในประเด็นดังกล่าว เคยมีสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตัBงที6 3 ได้สอบถาม
และได้อ ภิ ป รายในสภาฯมาครัB งหนึ6 ง แล้ว ว่า ที6 ดิ น ของรถไฟที6 เ ทศบาลนครลํา ปางได้เ ช่ า และไม่ ไ ด้
ดําเนินการอะไร ต้องขออธิ บายพอสังเขปก่อนว่า วัตถุประสงค์เดิมของการเช่าที6ดินรถไฟที6ดงั กล่าวตามที6
ท่านสมาชิกฯ ได้พดู เมื6อสักครู่ นB ีวา่ วัตถุประสงค์ที6แท้จริ งเพื6อจัดเช่าใช้เป็ นสถานที6จาํ หน่ายของที6ระลึกและ
สิ นค้าพืBนเมือง มีระยะเวลาเริ6 มต้นตัBงแต่ปี 2544 ซึ6 งดําเนิ นการมาเป็ นระยะเวลาที6 ยาวนาน พอปี 2548
หลังจากที6คณะผูบ้ ริ หารชุดปั จจุบนั เข้ามารับช่วงต่อสัญญาดังกล่าวก็ยงั ไม่ได้ถูกยกเลิกไป แต่วตั ถุประสงค์
ของการเช่าก็ยงั เป็ นวัตถุประสงค์เดิมก็คือการจําหน่ ายของที6ระลึกและสิ นค้าพืBนเมือง ผมได้สอบถามจาก
เจ้าหน้าที6ซ6 ึ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในเรื6 องนีBที6ผา่ นมา เทศบาลฯ ได้ใช้งบประมาณไปจํานวนหนึ6 งสําหรับจัดตัBง
เป็ นซุ ้มและแท่นจําหน่ าย แต่หลังจากที6 ปี 48 คณะผูบ้ ริ หารชุ ดปั จจุบนั ได้เข้ามาบริ หาร ทัBงซุ ้ม และแท่น
จําหน่ายได้ถูกใช้ไปเป็ นประโยชน์ในวัตถุประสงค์อื6นไปหมดแล้ว คงเหลืออยูแ่ ต่พBืนที6วา่ งเปล่า ในปี 49
ท่านนายกเทศมนตรี เห็นว่าที6ดงั กล่าวเป็ นพืBนที6ที6มีความสําคัญ และเป็ นพืBนที6ที6เราน่าจะทําการเช่าต่อ และ
ขอเปลี6 ยนวัตถุ ประสงค์จากการจําหน่ ายของที6ระลึ กและสิ นค้าพืBนเมือง ให้เป็ นสวนสาธารณะ โดยได้ทาํ
หนังสื อขอเปลี6 ยนวัตถุ ประสงค์พร้ อมทัBงได้ขออนุ มตั ิสภาฯอันทรงเกี ยรติแห่ งนีB เปลี6 ยนวัตถุ ประสงค์และ
สภาฯแห่ งนีB ได้อนุ มตั ิให้เปลี6ยนวัตถุประสงค์ แต่หลังจากที6เราได้ทาํ หนังสื อสอบถามไปยังการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย ปรากฎว่า ทางการรถไฟยังคงให้ใช้สัญญาฉบับเดิ ม คือใช้เป็ นสถานที6จาํ หน่ ายของที6ระลึ ก
และสิ นค้าพืBนเมือง โดยยึดถือสัญญาฉบับเดิมเป็ นระเบียบปฏิ บตั ิ หลังจากนัBน ในช่ วงระยะเวลาดังกล่าว
หลังจากที6เราได้ทาํ หนังสื อถึ งการรถไฟซึ6 งใช้เวลาพอสมควร ขณะนัBนมีแม่คา้ พ่อค้าจําหน่ ายในสถานที6
ดังกล่าวประมาณ 4 – 5 ราย และช่ วงระยะเวลาล่วงเลยไปจนถึ งปั จจุบนั มีแม่คา้ เพิ6มขึB นจาก 4 – 5 ราย
เป็ น 30 ราย ท่านนายกเทศมนตรี ก็บอกว่าถ้าเราจะปรับปรุ งเป็ นสวนสาธารณะคงจะไม่เหมาะสมเพราะ
สัญญาฉบับดัง กล่ าวได้ระบุ ไว้ชัดเจนว่าเป็ นสัญญาปี ต่อปี จะต้องลงทุ นอี กมหาศาลที6 จะทํา ลงไป และ
สัญญาอาจจะยกเลิกเมื6อไหร่ ไม่รู้ เพราะสัญญาระหว่างเทศบาลกับการรถไฟเป็ นสัญญาปี ต่อปี ดังนัBน เพื6อ
ไม่ให้กระทบต่อผูป้ ระกอบการค้าในพืBนที6ดงั กล่าวประมาณ 30 ราย เราจัดสถานที6ดงั กล่าวให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยได้หรื อไม่ หากปล่อยไว้อย่างนัBน ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไม่มี ประกอบกับสถานที6ดงั กล่าว
อยูห่ น้าสถานีรถไฟ เมื6อแขกบ้านแขกเมืองเข้ามาเห็นความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ก็บ่งบอกถึงการบริ หาร
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จัดการของเรา เราน่ าจะบริ หารจัดการตรงนีB โดยการจัดระเบี ย บ หลัง จากนัBน ท่า นนายกเทศมนตรี ไ ด้
มอบหมายให้สาํ นักการช่างออกแบบพืBนที6ดงั กล่าวให้เหมาะสม รวมทัBงได้ไปรืB อรัBว ก่อนที6จะอธิ บายว่ารืB อ
รัBวเป็ นอย่างไร พืBนที6ดงั กล่าวมีสองแปลง แปลงหนึ6 งเป็ นแปลงที6เราเช่ ามาจากการรถไฟ ซึ6 งเป็ นสถานที6
โรงแรมรถไฟเก่า ข้างหน้าสถานที6ที6เราเช่าก็เป็ นอีกสถานที6หนึ6 งซึ6 งอยูใ่ นความดูแลของการรถไฟ ฉะนัBน
พืBนที6สองแปลงนีBขณะนีBมีผปู ้ ระกอบการอยูป่ ระมาณ 30 ราย เราได้รBื อรัBวแล้วทางแม่คา้ บางท่านก็ยงั ไม่เห็น
ด้วยเพราะยังไม่รู้วตั ถุประสงค์ที6แท้จริ งของเรา เรื6 องนีBผมอธิ บายเพียงคร่ าว ๆ ให้ทราบ แล้วจะเข้าสู่ คาํ ถาม
ของกระทูท้ ่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ ผมได้เรี ยบเรี ยงไว้วา่ ในกระทูน้ B ีมีประเด็นที6ท่านสนใจ ในประเด็นที6 1
ที6ถามว่า ท่านมีความประสงค์ที6จะเช่ าหรื อใช้ประโยชน์จากการเช่ าที6ดินแปลงดังกล่าว เพื6อให้เกิ ดความ
คุม้ ค่ากับทุกฝ่ ายอีกต่อไปหรื อไม่ อย่างไร ผมขออธิ บายว่าในความเป็ นจริ งแล้ว พอบอกว่าเงินทุกบาททุก
สตางค์ที6เราเสี ยไปกับการเช่ าที6ดินดังกล่าวนัBนคุ ม้ ค่าหรื อไม่ ผมคงตอบปฏิ เสธท่านไม่ได้ว่าคุ ม้ ค่าเพราะ
ไม่คุม้ ค่าครับ เพราะว่าหลังจากที6เราเช่ามายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย และต่อนีB ไปเราจะเช่าอีกหรื อไม่
ถ้าผมจะตอบว่าไม่เช่าก็ได้ แต่คงเป็ นการปฏิเสธด้วยคําพูดที6ง่ายเกิ นไป สถานที6ดงั กล่าวสมควรที6จะต้อง
เช่าต่อไป และที6เช่าต่อไปเพราะเหตุผลอะไรเป็ นคําถามที6สองที6ท่านได้ถามเอาไว้วา่ เหตุผลที6เราต้องเช่ า
ต่อไป เราย้อนกลับ มาบอกว่าถ้าเราไม่เช่ าสถานที6 นB ี ไ ด้ห รื อไม่ ได้ครั บ แต่ถ้าผูป้ ระกอบการมี มากขึB น
จาก 4 – 5 ราย ขึBนเป็ น 30 ราย ถึงแม้เรา ไม่เช่าที6แห่งนีB แต่ความรับผิดชอบที6เรามีต่อผูบ้ ริ โภคในงานด้าน
สาธารณสุ ข เราก็จาํ เป็ นที6จะต้องดูแลเรื6 องของคุณภาพของอาหารในส่ วนที6 1 ในส่ วนที6 2 ก็คือความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้านเมื องในพืBนที6ดงั กล่าว เราจําเป็ นที6 จะต้องจัดให้เป็ นสถานที6ให้เรี ยบร้ อย เพื6อ
รองรับความสวยงามของอาคารการรถไฟซึ6 งได้อนุรักษ์เอาไว้ รวมทัBงเราได้สร้างนํBาพุและพัฒนาที6ดงั กล่าว
เพื6อรองรับผูค้ นที6เดิ นทางไปมา และใช้บริ การกับสถานี รถไฟ ฉะนัBน สิ6 งเหล่านีB เป็ นเหตุผลที6เราจําเป็ น
จะต้องเช่าต่อ และในประเด็นที6 3 ถ้าเช่าต่อแล้วท่านบอกว่าจะให้ดาํ เนิ นการอย่างไรในประเด็นที6 3 ที6ผม
จะตอบตามกระทู ้ คือเราจําเป็ นที6จะต้องดําเนินการต่อ ในวันเสาร์ ที6 26 กุมภาพันธ์ 2550 เวลาบ่ายสองโมง
ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ผมเป็ น ผูเ้ ชิ ญผูป้ ระกอบการทัBง 30 ท่า น รวมทัBงผูท้ ี6 รับผิดชอบ รวมทัBง
ตัวแทนจากการรถไฟมาร่ วมหารื อเพื6อจัดระเบียบดังกล่าว มีความจําเป็ นจะต้องจัดระเบียบดังกล่าวให้เร็ ว
ที6สุด ในวันที6 26 ได้ขอ้ ยุติอย่างไรเราต้องดําเนิ นการต่อเพื6อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับงบประมาณที6ได้เรา
เสี ยไปกับการเช่าที6ดินนีB และหลังจากที6การประชุ มเสร็ จเรี ยบร้อยการดําเนิ นการการบริ หารจัดการในที6ดิน
ดังกล่าว เราก็จะจัดระเบียบให้กบั แม่คา้ 30 ราย ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย พร้ อมทัBงเรื6 องของการควบคุ ม
ทางด้า นคุ ณ ภาพอาหารที6 จะดํา เนิ น การต่ อ และสิ6 ง ที6 ท่ า นเป็ นห่ ว งใน 5 ประเด็ น ที6 ผ มได้ต อบรวมทัBง
หมดแล้วนีB และหลังจากที6ผา่ นในวันที6 26 ไปแล้ว ผมก็ได้รับปากคร่ าว ๆ กับท่านนายกเทศมนตรี ไว้ว่า
ถ้าไม่มีอะไรติ ดขัดไม่มีอะไรขัดขวางก่ อนวันรถไฟ รถม้านีB สถานที6 ดงั กล่ าวก็จะเป็ นสถานที6ที6เราจัด
ระเบียบเรี ยบร้ อยแล้ว ยกเว้นแต่วา่ มีเหตุการณ์ที6เกิดขึBนซึ6 งไม่เหมาะสม และเป็ นการขัดขวางโครงการนีB
ฉะนัBนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าของกระทูก้ ็สบายใจได้วา่ งบประมาณหลังจากที6ได้บริ หารจัดการตรงนีB
แล้วได้แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ คงจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดกับพี6น้องประชาชนในเขตเทศบาล และรายละเอียด
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ต่า ง ๆ หลังจากการแก้ไ ขปั ญหาดังกล่ า ว ท่ า นสามารถสอบถามกับ กระผม ซึ6 ง เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบเรื6 องนีB
โดยตรงได้ตลอดเวลาครับ หลังจากการประชุมในวันที6 26 ไปแล้ว ขอขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ1 หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่ า นเจ้า ของกระทู ้ จ.ส.อ.สมบู ร ณ์
บรรจงจิตต์ มีอะไรจะถาม ขอเชิญครับ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานฯที6เคารพ กระผม
ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกฯ กิตติภูมิ นามวงศ์ ที6ได้กรุ ณาตอบกระทูถ้ ามของผมตามข้อ 1 และ ข้อ 2
แต่ผมเห็นว่าในการเช่าที6ผา่ นมานีBเราเช่ามาหลายปี เสี ยงบประมาณไปเปล่า ๆ ควรจะนํางบประมาณที6เป็ น
ค่าเช่ าไปสร้ างถนนได้เป็ นสาย แต่ถา้ ท่านรับว่าหากเช่ าต่อไปท่านก็จะดําเนิ นการในที6ดินแปลงนีBและจะ
เริ6 มประชุมวันที6 26 กระผมก็จะขอติดตามดูผลงานต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ
4.2 กระทู้ถาม เรื อง ประสิ ทธิภาพและความคุ้มค่ าของระบบบําบัดนําเสี ย ของ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปเป็ นกระทูถ้ ามที6 2 กระทูถ้ าม
เรื6 อง ประสิ ทธิ ภาพและความคุ ม้ ค่า ของระบบบําบัดนํBาเสี ย ของนายสมบู รณ์ คุ รุภากรณ์ สมาชิ ก สภา
เทศบาลนครลําปาง ขอเชิญครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์ คุ รุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ขอตังกระทูถ้ ามต่ อ
นายกเทศมนตรี นครลําปาง เรื อง ประสิ ทธิ ภาพและความคุ ม้ ค่าของระบบบําบัดนําเสี ย มีมูลค่าโครงการ
600 กว่าล้านบาท โดยดําเนิ นมา 1 ปี เศษแล้วนัน ข้าพเจ้าได้เยียมชมการทํางานของระบบบําบัดนําเสี ย
ดังกล่าวแล้วได้รับทราบปั ญหาหลายประการ ดังนี
1.โครงสร้างของระบบใหญ่เกินกว่าการใช้งานจริ ง ปริ มาณนําเสี ยเข้าระบบมีนอ้ ย ทําให้
เครื องกลสําคัญ เช่น ปั มนําต้องใช้คน เปิ ด – ปิ ด แทนการตังค่าแบบอัตโนมัติ
2. การซ่อมแซมใช้งบประมาณสู ง และวัสดุอุปกรณ์หาได้ยากในพืนที
3.ผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีความรู ้ และเข้าใจในงาน มีจาํ กัด
4.นําในบ่อผึงเกิดสาหร่ าย และเน่าเสี ยง่าย
ปั ญหาเหล่านี เป็ นปั ญหาทีเกิดขึนประจํา มีแนวโน้มพัฒนาเป็ นปั ญหาทีใหญ่ข ึนเรื อย ๆ
นอกจากนีมูลค่างบประมาณด้านบํารุ งรักษา ค่าจ้างพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิง ค่าไฟฟ้ าเดือนละนับแสน
บาท รวมแล้วเป็ นเงินนับสิ บล้านบาทต่อปี ข้าพเจ้าขอตังกระทูถ้ ามต่อนายกเทศมนตรี เพือทราบถึงการ
ดําเนินโครงการบ่อบําบัดนําเสี ยในด้านของประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าของโครงการ เพือจะได้เป็ น
แนวทางในการบริ หารโครงการต่อไป
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ เป็ นกระทูถ้ ามของสมาชิ กสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เรื6 องประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าของระบบบําบัดนํBาเสี ย ขอเชิ ญฝ่ ายบริ หารครับ ท่านรองนายก
เกรี ยงศักดิฯ ครับ
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นายเกรี ยงศั กดิ1 วนชยางค์ กูล รองนายกเทศมนตรี ฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ และท่าน
สมาชิกฯผูม้ ีเกียรติทุกท่าน กระผม นายเกรี ยงศักดิ วนชยางค์กูล รองนายกเทศมนตรี กระทูถ้ ามเกี6ยวกับ
โครงการบําบัดนํBาเสี ย ต้องขอขอบคุ ณท่านสมาชิ กฯ ครับที6ไปดูท่านก็จะได้เห็ นของจริ ง และคิดว่าท่าน
สมาชิ กฯ หลาย ๆ ท่านคงยังไม่เคยได้ไป ความจริ งน่ าจะไปจะได้เห็นว่าคุ ม้ ค่าหรื อไม่คุม้ ค่า ก่อนอื6นผม
ใคร่ ข อลํา ดับ ความเป็ นมาของโครงการบํา บัด นํBา เสี ย ก่ อ น คื อ เมื6 อ ปี พ.ศ.2540 ทางเทศบาลได้ตB ัง
งบประมาณสําหรับศึกษาออกแบบเป็ นเงินจากระทรวงวิทยาศาสตร์ ให้มาจ้างศึกษา ได้บริ ษทั ที6มาศึกษา
บําบัดนํBาเสี ย โดยเขาตัBงเป้ าไว้วา่ จะรับนํBาเสี ยบ่อบําบัดนํBาเสี ยทัBงที6เรามีที6อยูก่ ่อนแล้วที6หลังวัดศรี กB าํ ห่ างจาก
แม่นB าํ วังประมาณ 1 ก.ม. ที6แปลงนีBเทศบาลได้ซBือและได้รับเงินอุดหนุ นบางส่ วนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
ซึ6 งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เห็นชอบให้ซBื อที6ดินแปลงนีB จากที6เขาศึกษาจะรับนํBาได้สูงสุ ดในระยะ 20 ปี คือ
ปี พ.ศ.2540 จนถึ งปี พ.ศ.2560 รับนํBาได้สูงสุ ดวันละ 24,000 คิว และเขาก็แบ่งงานไว้เป็ น 2 ส่ วน โดย
นํBาเสี ยจะออกจากในเมืองไปทัBงสองฝั6 งแม่นB าํ โดยเฉพาะฝั6 งในเมื องนํBาเสี ยจะมีประมาณ 75 เปอร์ เซ็ นต์
ของทัBงหมด ส่ วนตําบลเวียงเหนือประมาณ 25 เปอร์ เซ็นต์ เขาจะแบ่งระยะการควบคุมระบบนํBาเสี ยเป็ น
2 ส่ วน ส่ วนที6 1 นอกจากฝั6งในเมืองแล้ว จะเริ6 มต้นจากวัดศรี กB าํ เป็ นต้นมา บ่อบําบัดนํBาเสี ยซึ6 งเรามีพBืนที6
ประมาณ 209 ไร่ ระยะที6 1 เป็ นพืBนที6หลังวัดศรี กB าํ มาเรื6 อย ๆ 1 ก.ม. ถึงแม่นB าํ วัง และข้ามแม่นB าํ วังมาถึ ง
วัดศรี ปงชัย และมาจนถึงสะพานเรี ยบแม่นB าํ วังผ่านนาก่วมเหนื อ นาก่วมใต้ และศรี บุญเรื อง ตัดผ่านบ้าน
ดงพัฒนา เป็ นระยะที6 1 ส่ วนระยะที6 2 ตัBงแต่สะพานบ้านดงพัฒนา เข้ามาในเมืองผ่านเขื6อนยางบนถนน
เข้าถนนวังขวาบางส่ วน เข้าถนนทิพย์ชา้ งบางส่ วน ลงตลาดจีนและขึBนไปเรื6 อย ๆ จนถึงห้วยแม่กระติQบ ซึ6 ง
ส่ วนที6 1 คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ทB งั หมดของนํBาเสี ยประมาณ 75 เปอร์ เซ็นต์ มีท่อนํBาเสี ยที6ลงแม่นB าํ วังประมาณ
32 ท่อ เป็ นท่อระบายนํBาจากในเมืองลงไป สําหรับส่ วนที6 2 คือฝั6งตําบลเวียงเหนื อ จะวางท่อระบบนํBาเสี ย
ตัBงแต่บา้ นช่างแต้มเป็ นต้นมา เรื6 อยมาตามถนน บางส่ วนก็ลงริ มแม่นB าํ บางส่ วนก็จะวิ6งผ่า กลางถนนมาถึง
สะพานบ้านดง มีนB าํ เสี ยประมาณ 25 เปอร์ เซ็นต์ของทัBงหมด ในปี 44 ทัBงส่ วนที6 1 และ 2 ประมาณ 2,400
คิวต่อวัน งบประมาณในปี 44 เทศบาลได้ 600 กว่าล้านบาท มาดําเนิ นการในระยะที6 1 ของส่ วนที6 1 คือ
บ่อบําบัดนํBาเสี ยที6หลังวัดศรี กB าํ เรื6 อยมาจนถึงสะพานบ้านดงพัฒนา มีงบฯ แค่นB ี ก็ทาํ แค่นB ี เหตุที6ใช้งบฯ มาก
เพราะต้องทําสโลบกันแม่นB าํ วัง กันตลิ6งพัง ท่อนํBาเสี ยจะอยูบ่ นถนน และค่าทําสะพานข้ามแม่นB าํ ด้วย เพื6อ
จะเอาท่อนํBาเสี ยแขวนไปกับสะพาน ฉะนัBน ในระยะที6 1 ระยะทางประมาณ 4 ก.ม. แต่รับนํBาเพียง 25
เปอร์ เซ็นต์ อันนีB คือปั ญหา นอกจากนีB ทางผูบ้ ริ หารเทศบาลก็ไม่ได้น6ิ งนอนใจ ได้ทาํ เรื6 องของบประมาณ
เพิ6มเติ มจากส่ วนกลางอี ก 210 ล้านบาท เพื6อจะมาทําในระยะที6 2 คื อจากบ้านดงพัฒนาไปถึ งห้วยแม่
กระติQบให้ได้ เพื6อจะรับนํBา 75 เปอร์ เซ็นต์ให้ได้ และคาดว่าในปี 51 คงจะได้ และก็จะมาถึงกระทูถ้ ามที6วา่
โครงสร้ า งของระบบบํา บัด นํBาเสี ย ใหญ่ เ กิ น กว่ า ใช้ ง านจริ ง ปริ มาณนํBาเสี ย เข้า ระบบน้ อ ย ทํา ไม
เครื6 องจักรกลทํางานต้องใช้คนแทนระบบอัตโนมัติ ท่านคิดดูวา่ บ่อบําบัดนํBาเสี ยโครงการที6ศรี กB าํ รับนํBา
เสี ยได้สูงสุ ด 24,000 คิว ถ้าจะให้ระบบอัตโนมัติเดิน ต้องมีนB าํ เสี ยอย่างน้อยประมาณ 17,000 – 18,000
คิว เขาวางแผนไว้ถึง 20 ปี จึงจะมีนB าํ เสี ยมากขึBนไปเรื6 อย ๆ ถ้าจะให้ระบบอัตโนมัติเดินได้ผลที6สุด โดยคน
ไม่ตอ้ งไปแตะต้องอะไร ประมาณ 17,000 – 18,000 คิวต่อวัน แต่ปัจจุบนั นํBาที6เข้าบ่อของเราประมาณ
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6,000 – 7,000 คิวต่อวัน ฉะนัBน จะเสี ยหายไปมหาศาล ถ้าใช้ระบบอัตโนมัติทB งั หมดเครื6 องจะพัง จึงต้อง
ใช้ระบบคนเข้าช่ วยด้วย เพราะวันหนึ6 งจะสู บประมาณ 3 ครัBง ๆ ละประมาณ 1 ชัว6 โมง จะสู บนํBาจาก
โรงสู บนํBาบ้านศรี ปงชัยส่ งไปที6บ่อบําบัดนํBาเสี ยศรี กB าํ ถ้านํBาเสี ยมามาก ๆ บางครัBงก็อตั โนมัติ และบางครัBงก็
ใช้คนกดเอาประมาณ 1 ชัว6 โมง ท่านคิดดูว่า 7,000 คิวต่อวัน กับ 24,000 หรื อ 17,000 – 18,000 คิว ก็
ประมาณ 25 เปอร์ เซ็นต์เท่านัBน ฉะนัBน นํBาที6เข้าระบบเราจริ ง ๆ ปั จจุบนั เข้าเพียง 25 เปอร์ เซ็นต์ ของแผน
ที6ตB งั ไว้ ฉะนัBนท่านจะให้อตั โนมัติตลอดเวลาคงเป็ นไปไม่ได้ ผมจึงต้องใช้คนเฝ้ าเพื6อไม่ให้เครื6 องมันพัง
สําหรับที6บอกว่าโครงสร้างของระบบใหญ่เกิ นกว่าการใช้งานจริ ง ผมยอมรับว่าจริ ง เขาต้องสร้ างเผื6อไว้
ไม่ใช่สร้างเล็กไว้ก่อนให้เหมาะสมกับจํานวนนํBาเสี ย 25 เปอร์ เซ็นต์ และหากได้งบประมาณเพิ6มขึBนมาอีก
50 เปอร์ เซ็นต์ เพิ6มเข้าไปอีกเราต้องไปขุดบ่อใหม่อีกคงตายแน่ เขาต้องเผื6อบ่อไว้ก่อน ซึ6 งก็มีปัญหาอีก
ผมคิดว่าภายในอีก 5 ปี ระบบบําบัดนํBาเสี ยคงเดินด้วยระบบอัตโนมัติแน่นอนถ้าเราได้งบประมาณอีก 210
ล้านบาท สําหรับกระทูถ้ ามคําถามที6 2 ที6ถามว่าการซ่ อมแซมใช้งบประมาณสู งและวัสดุ อุปกรณ์ หายาก
เรื6 องนีBท่านต้องคิดก่อนว่าระบบบําบัดนํBาเสี ยของเทศบาลตัBงแต่ตน้ เราพยายามให้ใช้ไฟฟ้ าน้อยที6สุด โดยใช้
ระบบจากที6สูงไหลไปหาที6ต6าํ ใช้ระบบปัB มให้นอ้ ยที6สุดเท่าที6จะน้อยได้ ถ้าหากในช่วงนัBนเรามีที6ดินอยูฝ่ ั6งนีB
คงไม่มีปัญหา แทบจะต้องไม่ใช้ปB ั มนํBาเลย แต่นี6เราต้องสู บจากบ่อข้างล่างขึBนสะพานแขวนไปกับสะพาน
ไปบ้านศรี กB าํ ซึ6 งบ้านศรี กB าํ พืBนที6ดินสู งกว่าฝั6งทางนีB และท่านบอกว่าซ่ อมแซมใช้งบประมาณสู ง เรื6 องนีB
ตัBงแต่เปิ ดมาได้ปีกว่าไม่ได้ใช้งบฯของเทศบาลซ่ อมแซมเลย เป็ นของบริ ษทั ที6ก่อสร้ างเขาทดลองระบบ
เขาจะต้องทดลองระบบของเราให้ได้ภายใน 1 ปี เขารับผิดชอบในการซ่ อม 1 ปี เขาซ่ อมตะแกรงดักขยะ
หนึ6งครัBง และท่อเหล็กขนาด 80 ซม. รั6ว และตะแกรงดักขยะก็เป็ นฟั นเฟื อง เท่านัBนเองเขาก็เปลี6ยนให้
ใหม่ เนื6 องจากฟั น เฟื องวัสดุ ไม่ แข็งพอ ก็ไม่ ได้ใช้งบฯของเทศบาลเลย และอี กอย่างที6 ท่ านถามว่าวัส ดุ
อุปกรณ์ หายากนัBน มันไม่มีเทคนิ คอะไรสักอย่าง เป็ นปัB มนํBาเฉย ๆ เป็ นไดโว่ จํานวน 3 ตัวเรี ยงกัน
และใช้ทีละตัว เขาสํารองไว้ทB งั หมด 3 ตัว ไม่มีเทคนิ คอะไรยิ6งบ่อนํBาก็ยิ6งไม่มีอะไร เป็ นที6เก็บนํBาธรรมดา
เพราะระบบบํา บัดนํBา เสี ย ของเราเป็ นระบบบ่ อผึ6ง นํBา จะไปผึ6ง และเดิ น ไปตามระบบจนกระทัง6 ไปถึ ง
ปลายทางนํBาก็จะใสและพอใสแล้วก็ปล่อยลงแม่นB าํ วังได้ แต่ถา้ หากเราใช้ระบบเหมือนที6อื6น เช่น ใช้ระบบ
เป่ าออกซิ เจนเข้าไปนัBนแพงมากมหาศาล จะมีเทคนิ คมากยุง่ ยากมาก ของเรานํBาตัBงแต่ในท่อก็ไหลไปเรื6 อย
ๆ ไปรวมกันที6ศรี ปงชัย และสู บจากศรี ปงชัยไปศรี กB าํ ไม่มีอะไรยุ่งยาก ไม่มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ไฟฟ้ าก็
ธรรมดา ๆ ตัวอัตโนมัติก็ธรรมดา ฉะนัBน อุปกรณ์ หาไม่ยากมีขายในท้องตลาดในลําปาง สําหรับกระทู ้
ถามข้อ 3 ผูป้ ฏิ บตั ิ มีความรู ้ ความเข้าใจในการดําเนิ นการมี จาํ กัด เรื6 องนีB ผมคิ ดว่า ผูต้ B งั กระทูค้ งได้ไป
สอบถามคนงานบ้าง ไปเห็ นคนงาน หัวหน้า งาน ก็เป็ นธรรมดา ข้าราชการก็บ่ นไว้ก่ อน เขามัก จะบ่ น
ตลอดเวลา ท่านอาจจะไปเห็ นตอนที6เขากําลังสู บนํBาเพื6อล้างบ่อ เพื6อเอาเศษวัชพืชอะไรออก ท่านคงจะ
เห็ นตอนนัBน มี คนงานไม่กี6คน แต่ช่วงที6 ว่างทําไมเขาไม่คิด เขาไม่ได้ทาํ อะไรเลยนัง6 มองแต่นB าํ ฉะนัBน
ท่านอย่าไปเชื6 อเขานะครับ คนของเรามีพร้ อมครับ มีทุกอย่างพร้ อม โดยเฉพาะสํานักการช่ างช่ วยได้ ถ้า
หากต้องการคนไปช่ วยบ่อบําบัดนํBาเสี ย
ขอกําลังคนจากทางโยธา ทางโยธาก็จะส่ งคนไปช่ วยส่ ง
เครื6 องจักรเข้าไปช่วย ฉะนัBนไม่มีปัญหาเรื6 องคน และสําหรับที6ท่านบอกว่ามีจาํ กัดก็อย่างที6ผมบอกวัน ๆ
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หนึ6 งบางที ไม่มีอะไรทําขับเรื อเล่น เพื6อปั6 นนํBา ฉะนัBนไม่ตอ้ งห่ วงเรื6 องนีB และสําหรับความรู ้ ความเข้าใจ
เรามีการส่ งคนของเราไปอบรมทุกครัBงครับ ถ้ากระทรวงวิทยาศาสตร์ ส่งเรื6 องเข้ามา สผ.ส่ งเรื6 องเข้ามาบอก
มี ก ารอบรมเรื6 องระบบนํBา เสี ย ที6 ไ หนเราจะส่ ง คนของเราไปอบรมตลอด และอี ก อย่า งหนึ6 ง คนงานฝึ ก
วันเดี ยวก็เป็ นเพราะไม่มีเทคโนโลยีอะไรสักอย่าง จะยากก็เรื6 องทดสอบนํBา ซึ6 งเราก็ได้รับความช่ วยเหลื อ
จากสิ6 งแวดล้อมภาค 2 จังหวัดลําปาง ฉะนัBนปั ญหาเรื6 องความรู ้ความเข้าใจไม่มีปัญหาเลย ส่ วนกระทู ้
ข้อ 4 นํBาในบ่อผึ6งเกิดสาหร่ ายเน่าเสี ย เป็ นธรรมดาครับมันต้องเกิด ถ้าไม่เกิด คือนํBาไม่เสี ย เราเอานํBาเสี ย
มาบําบัด หากนํBาไม่เน่ าเสี ยเราจะเอามาบําบัดทําไมเราก็ปล่ อยลงแม่นB าํ วัง นี6 เพราะเป็ นนํBาเน่ าเสี ยเราจึ ง
นํามาบําบัด เอามาอยูใ่ นบ่อของเราเอามาบําบัดมันจะต้องเกิดสาหร่ ายแน่นอน การเกิดสาหร่ ายเป็ นระบบ
ของมันเอง สาหร่ ายจะทําให้เกิดออกซิ เจนขึBนมา และไปเลีBยงจุลินทรี ยท์ ี6อยูใ่ นบ่อ และที6ท่านไปเห็นไปพบ
ในช่วงนีBเป็ นช่วงหน้าแล้งปริ มาณนํBาเข้าน้อย 6,000 – 7,000 คิว ต่อวัน หากนํBานิ6 งในบ่อนานเกินไปทําให้
เกิดสาหร่ ายเน่าเสี ย ปกติ 5-6 วัน ก็ปล่อยออกได้แล้ว เมื6อสาหร่ ายเกิดตายขึBนมาก็จะหนาขึBน ๆ เรื6 อย ๆ จะ
เกิดช่วงหน้าแล้ง และเราก็ได้ไปศึกษาวิธีการจากผูเ้ ชี6 ยวชาญจากที6อื6น เขาก็บอกว่ามีวิธีแก้โดยการเอานํBา
ฉี ดพ่นขึBนไปเป็ นฝอย จะเกิดเฉพาะบ่อ 1 บ่อ 2 สําหรับ บ่อ 3 บ่อ 4 ไม่มีปัญหาอะไร บ่อ 1 นํBาสกปรกจะ
เข้า ไปช่ ว งแรกตะกอนจะเกิ ดมากกว่าบ่ ออื6 น เราก็ จะพ่น นํBาขึB นไปเพื6อให้เป็ นฝอยตกลงมาถู กสาหร่ า ย
สาหร่ ายก็จะจมเป็ นตะกอนอยูใ่ ต้นB าํ และวิธีที6 2 เขาแนะนําให้ใช้เรื อเล็ก ๆ ไล่วิ6งตามบ่อ 1 บ่อ 2 เพื6อให้
สาหร่ ายที6ตายแล้วตกตะกอนลงไป นํBาก็จะใสขึBน และอีกวิธีหนึ6 งคือใช้เรื อตักสาหร่ าย ประมาณอาทิตย์
ละครัBง และเรื6 องเหม็นก็ตอ้ งมีบา้ งเพราะเป็ นนํBาเน่ า และอีกวิธีหนึ6 งที6ใช้อยู่ คือสู บนํBาจากแม่นB าํ วังเข้าไป
เพิ6มปริ มาณให้มากขึBน เพื6อให้เจือจางลงนํBาก็จะดี ขB ึน ทัBง 4 วิธีนB ี เราใช้อยูท่ ุกวัน ซึ6 งไม่ได้เปลื องแรงงาน
ไม่ได้เสี ยค่าใช้จ่ายอะไรมาก และเป็ นวิธีการที6เขาแนะนํามาด้วย มีอีกวิธีหนึ6งคือใช้สารเคมี เป็ นวิธีที6เราไม่
เห็ นด้วย เพราะทุกวันนีB บ่อบําบัดนํBาเสี ยมีปลาเต็มไปหมด จนกระทัง6 ไม่รู้จะเอาออกอย่างไร ฉะนัBนนํBาก็
เสี ยไม่จริ ง ถ้าเสี ยจริ งปลาคงตายไปแล้ว ท่านไปดูได้ปลาเต็มไปหมด ผมได้ไปปรึ กษากับประมงจังหวัด
ให้ช่วยนําปลาออกไปบ้าง เขาก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเหมือนกัน เคยมาช่วยครัBงหนึ6 งเขาบอกว่ายอมแพ้เพราะ
ปลามากจริ ง ๆ ตามกระทูถ้ ามข้อ 4 สาหร่ ายเน่าเสี ยยอมรับว่ามีจริ ง แต่ก็ได้แก้ไขไป สําหรับในช่วงฤดูฝน
ท่านจะไม่ได้เห็นสาหร่ ายเลย เพราะระบบนํBาเข้ามามาก เป็ นนํBาที6เจือจางมาแล้วมีนB าํ ฝนปนมาด้วย นํBาจะ
สวยทุกบ่อ ทัBงหมดนีB ส่วนช่ างสุ ขาภิบาล เป็ นผูร้ ับผิดชอบและตามที6ท่านบอกว่ามีค่าบํารุ งรักษา ค่าจ้าง
พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ6งค่าไฟฟ้ านับแสนบาทจริ งครับ ปั จจุบนั ค่าไฟฟ้ าประมาณเดื อนละ 60,000 –
70,000 บาท ถ้าอนาคตจะยิ6งกว่านีB อีกถ้าระบบเดินได้เป็ นระบบอัตโนมัติจะแพงมากกว่านีB อีก และตามที6
บอกว่าเดือนนับแสนแต่ท่านคูณอย่างไรไม่ทราบ ปี ละก็ประมาณล้านกว่าบาท แต่ท่านบอกว่าสิ บล้านบาท
ต่อปี ความจริ งประมาณล้านสองเท่านัBนเอง เดื อนประมาณแสนผมได้ทุกอย่างแม้กระทัง6 คนงานสวน 2
คน ท่านไปดูได้เหมือนสวนสาธารณะเลย ด้านหน้าเข้าไปตอนนีBกาํ ลังจะปรับปรุ งใหม่ต่อเข้าไปอีกข้างใน
เพื6อให้ได้ชุมชนในละแวกนัBนมาใช้พBืนที6นB ี ดว้ ย ซึ6 งมีพBืนที6เหลื อประมาณ 50 ไร่ พืBนที6วา่ งเปล่า เขาขอ
สนามกีฬาขออะไร ชุมชนรอบบริ เวณนัBน เราจะไปทําให้โดยไม่ใช้งบประมาณ ใช้เฉพาะงบของส่ วนช่าง
สุ ขาภิบาล รถแทรคเตอร์ และอื6น ๆ ของเรา จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมด้วย และอีกเรื6 องหนึ6 งที6ท่านถาม
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ว่าคุ ม้ ค่าหรื อไม่ ผมว่าปั จจุบนั นีB ไม่คุม้ ค่าหรอกครับ แต่อนาคตคุ ม้ ค่าแน่ นอน ที6ผมพูดว่าคุ ม้ ค่าแน่ นอน
เพราะอะไรครับ ถ้าท่านสามารถทําระบบบําบัดนํBาเสี ย หมายความว่าท่อรวบรวมนํBาเสี ยครบทุกจุดแล้ว
ท่านสามารถตัBงเทศบัญญัติเก็บเงินค่าบําบัดนํBาเสี ยเหมือนเก็บเงินขยะได้เลย ในประเทศไทยมีตวั อย่างเพียง
แห่ งเดี ยว คือพัทยา เขาคุ ม้ ค่าเหมือนเก็บค่าขยะนี6 แหละเป็ นค่าใช้จ่ายเรื6 องบําบัดนํBาเสี ย ครับผมขอชีB แจง
เท่านีBครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ เจ้าของกระทู ้ คุ ณสมบูรณ์ คุ รุภากรณ์
มีอะไรเพิ6มเติมหรื อไม่ครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพกระผม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื6นต้องขอชีBแจงต่อท่านผูบ้ ริ หารว่าที6ผมถาม
ก็คือถามประสิ ทธิ ภาพของระบบ ไม่ใช่ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการ แต่ท่านก็ได้ตอบได้ใจความ
พอประมาณแล้ว ก่อนอื6นก็อยากจะขอชีBแจงต่อนิดหนึ6งเกี6ยวกับการซ่อมแซมใช้งบฯสู งผมก็ไม่ได้คิด
เอาเอง ผมเห็นว่าได้มีการตัBงงบฯในปี 50 มีรายการเป็ นแสน ๆ ทัBงนัBน และเคยเห็นในแผนฯ 3 ปี หรื อ
แผนอื6นผมจําไม่ได้วา่ แผนไหน รายการก็เป็ นตัวเลขที6สูง ก็ขอชีBแจงนะครับ สําหรับที6ท่านชีBแจงว่าปัB มเป็ น
ปัB มทัว6 ไป มันไม่ใช่ทว6ั ไปเพราะว่าถ้าท่านพูดว่าทัว6 ไปผูอ้ ื6นอาจจะคิดว่าเป็ นปัB มไดรโว่ที6สูบนํBาง่าย ๆ เป็ น
ปัB มตัวใหญ่ ๆ ทัBงนัBน ถ้าหากเสี ยชิBนส่ วนน๊อตอะไร เครื6 องยนต์กลไกที6มีอยูใ่ นปัB มไม่ใช่วา่ จะหาได้ใน
ท้องตลาด ผมยืนยันได้วา่ ไม่ใช่ของธรรมดา ไม่มีขายในท้องตลาดแน่นอน และพูดถึงประสิ ทธิ ภาพของ
ตัวระบบถ้าท่านคิดว่าดี ก็คงจะไม่ตอ้ งไปใช้เรื อไปพายไปตีนB าํ หรื อต้องสู บนํBาในแม่นB าํ วังเข้า มาเติมถ้า
ประสิ ทธิ ภาพดีจริ งระบบต้องดําเนินได้ดว้ ยตัวเองและมีความประหยัด จึงขอชีBแจงตอบในระดับหนึ6งไป
ก่อน ในส่ วนที6ผมจะขอกล่าวเพิ6มเติมก็คือ ผมจะขอปูพBืนนิดหนึ6งเรื6 องระบบนํBาเสี ย ความจริ งแล้วมีอยู่
หลายวิธี 7 – 8 วิธี แต่ในหลักการที6จะบําบัดมี 2 อย่าง แบบเติมอากาศ และแบบไม่เติมอากาศ ของเรา
เป็ นแบบไม่เติมอากาศ จึงใช้พBนื ที6มากจะต้องมีบ่อที6กว้างและทําให้บ่อตืBนเพื6อที6จะรับแสงแดดและรับ
ออกซิ เจนได้มากยิง6 ขึBน ซึ6 งระบบนีBจะต้องใช้พBืนที6มาก สําหรับระบบเติมอากาศก็คือจะเติมออกซิ เจนเข้า
ไปในนํBาเน่าเสี ย เพื6อให้ออกซิ เจนมีอยูใ่ นนํBาให้แบคทีเรี ยสามารถย่อยสลายของเน่าเสี ยให้เป็ นนํBาที6ดี
พอสมควรแก่การที6จะทิBงลงแม่นB าํ ซึ6 งระบบของเราผมดูแล้วก็ไม่อยากจะวิพากษ์วจิ ารณ์เพราะมาจาก
ส่ วนกลาง ทางท้องถิ6นเราไม่สามารถจะโต้แย้งอะไรได้ในขณะนัBน และผมก็ทราบดีวา่ โครงการนีB เกิดขึBน
พร้อมกันทัว6 ประเทศเราก็จาํ เป็ นต้องรับมา มีจุดบกพร่ องอยู่ 2 เรื6 อง เรื6 องแรกก็คือถ้าระยะทางตามที6ท่าน
รองนายกฯ พูดถึงว่าระบบที6สมบูรณ์ในระยะที6 1 ถ้าสมบูรณ์คือจากแม่กระติQบมาถึงที6ศรี กB าํ ระยะทาง 10
กว่ากิโลเมตร ซึ6 งผมดูแล้วไม่น่าจะถูกต้อง เพราะเรานํานํBาเสี ยวิง6 ระยะทางเหมือนกับเกาะคามาที6ลาํ ปาง
นอกจากวิง6 แล้วแล้วการตกตะกอนในเส้นท่อย่อมมีมากเป็ นธรรมดา และถ้าเราเอาอย่างนัBนจริ ง ๆ เรา
จะต้องมีการลอกตะกอน จะต้องมีการทําอะไรหลาย ๆ อย่างที6เกิดจากปั ญหาตัวนีB และปั ญหาต่อมาก็คือ
ระบบของเราไปพึ6งพิงปัB มนํBาที6จะต้องสู บจากสถานีที6ศรี กB าํ สู บข้ามสะพานข้ามแม่นB าํ ไปยังบ่อ ถ้าหากปัB ม
ตัวนีBเสี ยชํารุ ดทํางานไม่ได้ระบบก็จะเป็ นอัมพาตทันที ไม่สามารถบําบัดนํBาได้ ผมจึงอยากจะตัBงกระทูถ้ าม
เรื6 องนีBต่อผูบ้ ริ หารเพื6อที6จะได้คิดคํานึงให้รอบคอบเพราะว่าถ้าเราจะหาเงินอีก 200 ล้านบาท มาทํา แม้ท่าน
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สามารถผลักดันของบฯมาได้จริ ง ขอให้ท่านได้รับทราบถึงปั ญหาที6อาจจะเกิดขึBน นอกจากนีBการที6ท่าน
อยากจะทําให้สมบูรณ์ ท่านลองขับรถไปดูจากสะพานวัดบ้านดงถึงห้วย แม่กระติQบเราจะเห็นว่าไม่ใช่
สร้างได้ง่าย ๆ ดูแล้วไม่ได้ง่ายเหมือนที6เราทําในระยะที6 1 มีแต่ที6วา่ งเปล่าสามารถทําได้ง่าย ก็คิดว่า
อยากจะตัBงลักษณะเป็ นข้อสังเกตไว้วา่ ถ้าเราจะทําตัวนีBต่ออยากให้พิจารณาโดยรอบคอบ ผมอยากอธิ บาย
ให้เข้าใจนิดหนึ6งถึงระยะทางวิง6 ของของเสี ย ปกติเราจะต้องเข้าสู่ ระบบที6เร็ วที6สุดสัBนที6สุด อย่างเช่น
ท่านประธานฯ สมมุติวา่ ท่านสร้างบ้านใหม่ท่อนํBาทิBงจากส้วมแล้วไม่มีใครที6จะเดินท่อไปไกล ๆ แล้วไป
ลงบ่อจะต้องเอาบ่อเข้าไปประชิดห้องนํBาให้ใกล้ที6สุดเพื6อที6จะลงถังแล้วบําบัด ถ้าปล่อยให้ของเสี ยวิง6
ระยะทาง 10 ก.ม. ผมว่าระบบนีBประสิ ทธิ ภาพคงจะมีไม่มากนัก สําหรับในประเด็นในเรื6 องความคุม้ ค่าผม
ได้คาํ นวณด้วยข้อมูลที6ผมมี ลองคํานวณเป็ นตัวเลขกลม ๆ ซึ6 งอาจจะคลาดเคลื6อน แต่ผมคิดว่าก็มีนยั สําคัญ
ที6ฝ่ายบริ หารน่าจะเอาไปคิดก็คือ ที6บอกว่านํBาขณะนีBรับได้ 25 เปอร์ เซ็นต์ สมมุติวา่ ประชากรในเทศบาลมี
80,000 คน 25 เปอร์ เซ็นต์ก็จะมี 20,000 คน นํBาใช้ของคนเราคนหนึ6งประมาณ 50 ลิตร เป็ นตัวเลขที6วศิ วกร
ใช้คาํ นวณเป็ นการกําหนดปริ มาณนํBาที6ใช้ในบ้าน สมมุติวา่ ใช้ 50 ลิตร ก็จะประมาณ 1,000 คิวต่อวัน
นํBา 1,000 คิว ที6เข้าสู่ ระบบกับการที6เราเสี ยเงินค่าบริ หารจัดการที6ท่านรองนายกฯ พูดถึงค่าใช้จ่ายล้าน
กว่าบาท ความจริ งแล้วไม่ใช่ จะมีเงินเดือนพนักงานตรงนีBก็ตอ้ งคิดเราจะคิดเฉพาะ ค่าไฟอย่างเดียวไม่ได้
ก็จะมีเงินเดือนพนักงาน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชัว6 คราว ค่าบริ การต่าง ๆเพื6อให้ได้มาอะไรนีBแหละประมาณ
ล้านกว่าบาทแล้ว ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสาํ หรับการขนส่ ง ค่านํBามันเชืB อเพลิง รวมแล้วถ้า
คิดเป็ นตัวเลขรวม ๆ ก็จะประมาณร่ วมสิ บล้าน ถ้าเรามาคํานวณแล้วก็จะเป็ นต้นทุนของการบําบัดนํBาเสี ยจะ
ประมาณ 30 บาทต่อคิว และหากเราเทียบกับนํBาประปาที6ใช้ในบ้านจะประมาณคิวละ 10 บาท เท่านัBนเอง
ฉะนัBน ก็จะเห็นว่าตัวนีBสูงมากพอสมควร ตรงนีBเรายังไม่คิดเอา หากร้อยล้านมาคิดแต่นี6เราเอาค่าใช้จ่าย
ประจําปี มาคิดก็ยงั สู งอยู่ ฉะนัBนการที6เราจะดําเนิ นการในระยะต่อไป จึงอยากจะให้คิดดูให้รอบคอบ ผมก็
อยากจะขอให้ฝ่ายบริ หารศึกษาเพิ6มสักนิดหนึ6งว่าเราควรมีระบบอื6น ๆ เป็ นทางเลือกหรื อไม่ ซึ6 งลักษณะ
ของการบําบัดนํBาเสี ยไม่ควรที6จะไปรวมศูนย์อยูท่ ี6เดียว และอยูท่ ี6ไกล ๆ เราควรจะมีสถานีบาํ บัดเป็ นสถานี
ย่อย ๆ ไป และอาจจะใช้วธิ ี อื6น เช่น วิธีที6ใช้ พืBนที6นอ้ ยเป็ นการเติมอากาศ เติมคลอรี นแล้วทิBงลงแม่นB าํ ไป
ใกล้ ๆ ผมคิดว่าน่าจะดีกว่า
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ผมขอท่านสมาชิกฯ ได้สรุ ป เนื6องจากเรื6 องนีB
ได้ใช้เวลานานแล้วครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ครับอีกนาทีเดียวครับ ผมคิดว่าบ่อบําบัดนํBาเสี ย
น้อยคนนักที6จะรู ้เรื6 องถึงสถานะ รู ้เรื6 องการทํางานของบ่อบําบัด วันนีBผมก็เลยได้นาํ เอาข้อมูล ข้อเท็จจริ ง
มาชีB แจงต่อสภาฯ ความจริ งวันนีB เสี ยดายนิ ดหนึ6 งท่านนายกฯไม่อยู่นะครับ ก็ขอจบเกี6 ยวกระทูถ้ ามเพียง
เท่านีBครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิ กฯ ครับ เป็ นเพียงการตัBงข้อสังเกต
นะครับ ท่านรองนายกฯจะตอบหรื อไม่ตอบก็ได้ครับ ขอเชิญ ท่านรองเกรี ยงศักดิฯ ครับ
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นายเกรี ย งศั ก ดิ1 วนชยางค์ กู ล รองนายกเทศมนตรี ฯ กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ และ
ท่านสมาชิกฯ ผูม้ ีเกียรติทุกท่าน ตามที6ท่านสมาชิกฯ ได้สอบถามว่ามีขอ้ สังเกตอะไร ถูกต้องครับแต่วา่ เขา
ใช้เงินถึง 3 ล้านกว่าบาทจ้างบริ ษทั มาศึกษา ซึ6 งบริ ษทั ก็คดั เลือกโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เขาบอกว่าเป็ น
ระบบที6ดีที6สุด ถูกที6สุด และความเป็ นไปได้มีสูง จากในตัวเมื องไปหมู่บา้ นศรี กB าํ สโลปแม่นB าํ วังสู งมาก
ฉะนัBนมันเป็ นไปได้ และมีขอ้ แม้โรงสู บนํBาของเราต้องมีให้น้อยที6สุดเพื6อประหยัดค่าไฟฟ้ า ผมไปเห็ นที6
รู ้สึกจะจังหวัดขอนแก่นระบบพังหมดเขาใช้ปB ัมนํBามากเกินไป เพราะเป็ นระดับพืBนที6พอ ๆ กัน โรงสู บนํBามี
เป็ นจุด ๆ แม้กระทัง6 เชียงใหม่ก็มีปัญหาเรื6 องโรงสู บนํBา ของลําปางมีจุดเดียว ปัB ม 3 ตัว ไดรโว่ยกั ษ์ ไม่ได้มี
เทคโนโลยีอะไรเลย ทัว6 ประเทศไทยมีหมดจะเอาเมื6อไหร่ ก็ได้ และเรื6 องไฟฟ้ าก็ง่าย ๆ ทัBงนัBน และระบบ
เติมอากาศที6ท่านสมาชิ กฯพูดถึง หรื อว่าจะทําไว้เป็ นจุด ๆ เขาศึกษามาแล้วบอกไม่มีที6วา่ งที6จะให้ทาํ และ
จะต้องใช้คนมากขึBนไปอีก เขาบอกใช้วิธีให้นB าํ ไหลเท่าที6ผมทราบสโลปจากหลังค่ายทหารมาถึงศรี กB าํ
ประมาณ 9 เมตร ผมจําได้เพราะขณะนัBนเขาจะสร้ างเขื6อนยาง ผมบอกขอขยับไปอีกจนถึงศรี บุญเรื องเขา
บอกว่าไม่ได้ เพราะสโลปนํBาสู งเกินไปนํBาไหลเร็ วเกินไปจะไปท่วมที6อื6น และอีกอย่างบริ ษทั ที6ปรึ กษาเขา
ใช้เวลาเป็ นปี ๆ แล้วมาเถี ยงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ดว้ ย มาเถี ยงกันเราด้วยว่าเราจะเอาอย่างนีB เราจะทํา
อย่ า งนีB เขาศึ ก ษามาก่ อ นเพราะเทศบาลไม่ มี ปั ญญาทํ า และออกแบบไม่ เ ป็ น เป็ นเรื6 องของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ทB งั หมด และที6ตวั เลขที6ท่านสมาชิกฯบอกว่าค่าใช้จ่ายของพนักงานเทศบาลส่ วนช่าง
สุ ขาภิบาล ไม่มีเฉพาะบําบัดนํBาเสี ยอย่างเดียว ขยะก็ใช่ รถดูดโคลนดูดเลน คนที6อยูบ่ ่อบําบัดนํBาเสี ยจริ ง ๆ
มี อยู่ไ ม่กี6คน เพราะแทบจะไม่ ใช้ค นมาก มี หัวหน้างาน มี คนตรวจสอบคุ ณ ภาพนํBาคนงาน 2 – 3 คน
ที6อยูบ่ ริ เวณนัBน ท่านบอกว่าถ้ามีประสิ ทธิ ภาพทําไมต้องใช้เรื อไปตี เป็ นข้อแนะนําทุกแห่ งก็ใช้วิธีนB ี เพราะ
เป็ นหน้าแล้ง นํBาเข้าบ่อน้อยก็ตอ้ งทําอย่างนีB ผมเคยคุยกับท่านนายกฯว่า ในเมื6อกระทรวงเขาไม่ได้เพิ6มเงิน
มาให้เราหรื อไม่ให้เงินเรามา เราใช้เงินของเราดีหรื อไม่ ทีละนิ ด ๆ เหมือนกับสร้างพนังกันตลิ6งพัง ปี ละ
5 ล้าน 10 ล้าน ท่านนายกฯก็บอกให้ไปศึกษาโครงการและจะตัดตอนเป็ นช่วง ๆ ก็วา่ มา ซึ6 งก็คงจะใช้เงิน
น้อยเพราะไม่มีพนังกันตลิ6งพังในส่ วนของตัวเมือง มันคงจะถูกกว่าที6ทาํ ไปแล้ว การทําครัBงนัBนที6ผมต้องสู ้
กับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ เขาจะตัดเงิ น เขาจะไม่ ให้มี ถนน จะไม่ใ ห้มีพ นังกัน ตลิ6 ง พัง เขาบอกว่า
ไม่เกี6ยวกับนํBาเสี ย ผมบอกต้องเกี6ยวเพราะว่าไปทําริ มแม่นB าํ วังผมจะได้ถนนเส้นใหม่อีก 1 เส้น และเพื6อจะ
ได้กนั ไม่ให้ประชาชนบุกรุ กแม่นB าํ วัง ตอนหลังมาก็เห็นชอบทําลิปแลปก็ทาํ ถนนก็ทาํ ท่ออยูใ่ ต้ถนน ไม่ใช้
ว่าเราคิ ดเอง แต่เราก็ตอ้ งมีเหตุมีผลกับเขาด้วย ฉะนัBนท่านก็สบายใจได้ ประสิ ทธิ ภาพกับคนที6เราใช้อยู่
ปั จจุบนั นีBคุม้ ค่ากัน ของเราส่ วนช่างสุ ขาฯ ท่อเหม็นในเมืองก็ตอ้ งไปดูด บ่อขยะทัBงบ่อเขาก็ไปดูแล ฉะนัBน
เงินส่ วนนีBถา้ ท่านนํามารวมก็แพงแน่นอนครับ ขอชีBแจงแค่นB ีครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ คุ ณสมบูรณ์ฯ น่าจะจบนะครับกระทูถ้ าม
ของท่านนะครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ ขอนาทีเดี ยวครับ คือถ้าจะใช้กาวิตB ี ผมคิดว่า
น่าจะกาวิตB ี ทัBงระบบไปเลย ไม่ใช่วา่ มา กาวิตB ีครึ6 ง ๆ กลาง ๆ แล้วใช้ปB ั มสู บข้ามนํBาไป ส่ วนนีB ผมคิดว่าเป็ น
จุดด้อยของโครงการครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯครับ
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4.3 กระทู้ถาม เรือง การรายงานผลงานการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ของ พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ เป็ นกระทูถ้ ามที6 3 เรื6 องการรายงานผลงาน
การปฏิ บตั ิ ตามนโยบายนายกเทศมนตรี นครลําปาง ของ พ.ต.ท.ดี ชัย พาณิ ชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอเชิญครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพ กระผม
พ.ต.ท.ดีชยั พาณิ ชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 กระผมขอตัBงกระทูถ้ ามท่านนายกเทศมนตรี
เรื6 อง การรายงานผลงานการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย นายกเทศมนตรี นครลําปาง ดังนีB.ตามที น ายกเทศมนตรี นครลํา ปาง ได้ เ สนอรายงานผลการปฏิ บ ั ติ ง านตามนโยบายต่ อ
สภาเทศบาลนครลําปางในการประชุ ม สมัยประชุ มสามัญ สมัยที 4 ครังที 1 ประจําปี 2549 เมือวันที
25 ธันวาคม 2549 โดยเสนอให้สภารั บทราบผลการปฏิ บตั ิ งาน โดยซึ งปรากฏตามเอกสารสรุ ปการ
ปฏิ บ ัติง านแล้ว นัน ในด้า นนโยบายด้า นสาธารณสุ ข ในข้อ 5 ประสานองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น
ใกล้เคียง เพือย้ายโรงฆ่าสัตว์ไปนอกพืนทีชุมชน ซึ งผูบ้ ริ หารได้ต งั คณะกรรมการให้ศึกษาในเรื องนี และ
คณะกรรมการมีขอ้ สรุ ปว่าให้หาข้อมูลไปยังโรงฆ่าสัตว์เอกชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ งการดําเนิ นการ
ยังไม่มีบทสรุ ปในการย้ายโรงฆ่าสัตว์เดิมแต่อย่างไร ซึ งเรื องนี ขา้ พเจ้าเคยตังกระทูถ้ ามถึงปั ญหาทีเกิดขึน
ในปั จจุบนั ว่าจะส่ งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมในชุ มชน ซึ งจะต้องแก้ไขด่วน แต่ทางผูบ้ ริ หารก็ได้มีประกาศ
ของเทศบาลนครลําปาง ให้ปิดโรงฆ่าสัตว์ ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2550 เป็ นต้นมาแล้ว ซึ งการประกาศ
ปิ ดโรงฆ่าสัตว์ก็ไปกระทบกับผูม้ ี อาชี พฆ่าสัตว์ ผูจ้ าํ หน่ ายเนื อสัตว์ ซึ งไม่รู้ว่าจะไปฆ่าสัตว์ ณ ทีใดเป็ น
เรื องที จะต้องแก้ไขโดยด่ วน และอี กประการหนึ ง เทศบาลจะต้องมี โรงฆ่ าสัตว์ในเขตเทศบาลนัน ซึ ง
ปั ญหานี จึงขอเรี ยนถามนายกเทศมนตรี นครลําปางว่า ในกรณี ทีนายกเทศมนตรี มีนโยบายทีจะปรับปรุ ง
โรงฆ่าสัตว์ เป็ นสวนสาธารณะนัน ในส่ วนของการจัดตังโรงฆ่าสัตว์ท่านดําเนิ นการอย่างไรต่อไปข้าพเจ้า
จึงขอตังกระทูถ้ ามนายกเทศมนตรี นครลําปาง ท่านในฐานะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครลําปาง จะดําเนิ นการใน
เรื6 องนีBอย่างไร ครับ ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญฝ่ ายบริ หารครับ ขอเชิญ
ท่านรองกิตติภูมิฯ ครับ
นายกิตติภูมิ นามวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิ ก
เทศบาลนครลําปางผูท้ รงเกี ยรติ ก่อนอื6นต้องขอขอบคุ ณท่านสมาชิ กสภาเทศบาล ที6 ให้ความสนใจและ
ติดตามเรื6 องหนึ6 งในโครงการตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ซึ6 งได้นาํ เสนอต่อสภาฯ ก่อนเข้ารั บ
ตําแหน่ง และได้นาํ เสนอเมื6อครบ 1 ปี ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี เรื6 องการที6จะปิ ดโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครลําปาง ซึ6 งอยู่ในเขตตําบลเวียงเหนื อ วัตถุ ประสงค์ของการที6 จะปิ ดโรงฆ่าสัตว์ดงั กล่ าวก็
เพราะว่าในโรงฆ่าสัตว์ที6มีอยูใ่ นปั จจุบนั ของเทศบาลนครลําปางเป็ นโรงฆ่าสัตว์ที6อยูใ่ นพืBนที6ของย่านชุ มชน
ได้ส่งผลกระทบต่อสิ6 งแวดล้อมและสุ ขภาพพี6นอ้ งประชาชนที6อยูร่ อบข้างของโรงฆ่าสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์
ดังกล่าวไม่เป็ นโรงฆ่าสัตว์ที6ถูกต้องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการฆ่าและการจําหน่ายเนืB อสัตว์ พ.ศ. 2535
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จากกระทูข้ องท่านสมาชิ กฯ กระผมก็ได้สรุ ปคร่ าว ๆ และจับประเด็นเป็ น นัยว่า เรื6 องที6 1 ท่านคงอยากจะ
ถามตรง ๆ ว่า ในเมื6อโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครลําปาง เป็ นหน้าที6ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ตาม
มาตรา 56 บทที6 3 เรื6 องเทศบาลนคร โดยอนุ โลมให้ใช้มาตรา 53 เทศบาลเมือง เป็ นหน้าที6 ของเทศบาล
จะต้องจัดให้มี โรงฆ่า สั ตว์ ถ้าเทศบาลนครลําปางไม่ดาํ เนิ นการจะเป็ นเช่ นไร จะเป็ นการผิดกฎหมาย
และผิดพระราชบัญญัติเทศบาลหรื อไม่ อี กประเด็ นหนึ6 ง เมื6 อโรงฆ่ า สั ตว์ดงั กล่ า วเมื6 อปิ ดแล้ว ท่ า นจะ
ปรับปรุ งให้เป็ นสวนสาธารณะท่านจะมีวธิ ี การบริ หารจัดการอย่างไร เป็ นประเด็นที6 2 ที6ท่านสนใจ ผมจะ
ชีB แจงเป็ นประเด็นและจะถื อโอกาสตอบข้อซักถามตามกระทูด้ งั กล่ าวด้วย การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ตาม
พระราชบัญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 เป็ นหน้ า ที6 ถู ก ต้อ ง หน้ า ที6 อ ัน นีB การจัด ให้ มี โ รงฆ่ า สั ต ว์ต าม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ในขณะนัBนตามพระราชบัญญัติการฆ่ าสัตว์ และจําหน่ า ยเนืB อสัตว์
พ.ศ.2502 ได้กาํ หนดไว้ตามพระราชบัญญัติชดั เจนว่า ผูท้ ี6จะดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติการฆ่าและ
จําหน่ายเนืB อสัตว์ก็คือท้องถิ6น โดยมีอธิ บดี กรมการปกครองขณะนัBนเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสู งสุ ด และ พ.ศ.2535
ได้มีการแก้ไขเพิ6มเติม พระราชบัญญัติการฆ่าและจําหน่ายเนืB อสัตว์ พ.ศ.2535 อํานาจดังกล่าวตกไปอยู่ที6
กรมปศุสัตว์โดยอธิ บดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายผ่านมายังผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูข้ ออนุ ญาต ในเนืBอหา
สาระของพระราชบัญญัติการฆ่าและจําหน่ายเนืB อสัตว์ พ.ศ.2535 ได้กล่าวไว้ชดั เจนว่า นอกจากท้องถิ6นที6
จะเป็ นผูจ้ ดั ให้มีโรงฆ่า สัตว์ตามหน้าที6 ของตนเองได้แล้ว ด้วย ในพระราชบัญญัติดงั กล่ า วยัง ให้อาํ นาจ
เอกชนหรื อเอกชนร่ วมทุนกับท้องถิ6 นเป็ นผูด้ าํ เนิ นการได้ เป็ นข้อหนึ6 งที6 หยิบมาเป็ นประเด็นการศึกษา
ความเป็ นไปได้ว่า ถ้า เราปิ ดโรงฆ่าสั ตว์ของเทศบาลนครลําปางแล้ว เราจะกระทบต่อพระราชบัญญัติ
เทศบาลหรื อไม่ ท่านนายกเทศมนตรี ได้ตB งั คณะทํางานมาชุ ดหนึ6 งเพื6อศึกษาทัBงหมด เป็ นผลการศึกษาว่า
ผลกระทบของการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลถ้าเราไม่ทาํ แล้วเราจะกระทบต่ออะไรบ้าง และ
ผลกระทบจะเป็ นเช่นไร อันนีBเป็ นจุดเริ6 มต้นของการที6เราจะปิ ดโรงฆ่าสัตว์แห่ งนีB ผลการศึกษาดังกล่าวได้
ครอบคลุมทัBงหมด ไม่วา่ จะเรื6 องขอสภาพของสุ ขาภิบาลสิ6 งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์ ณ ปั จจุบนั ว่าเหมาะสม
หรื อไม่ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการฆ่าและจําหน่ ายเนืB อสัตว์ พ.ศ.2535 หรื อไม่ งบประมาณในการ
ดําเนิ นการกิ จการปั จจุบนั คุม้ ค่าหรื อไม่ กับสัตว์ที6ฆ่าโรงฆ่าสัตว์ ณ วันนีB มีอยู่ 8 ราย จากพ่อค้าที6อยู่ใน
เขตเทศบาลทัBงหมด 200 กว่าราย ฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มีไม่เกินวันละ 40 ตัว แต่ในเทศบาลกิ นหมู่วนั ละ
450 ตัว คุม้ ค่ากันหรื อไม่ สิ6 งนีB ผลการศึกษาออกมาอยูใ่ นเรื6 องของงบประมาณ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที6
เกิดขึBนกระทบกับกฎหมายอะไรบ้างนอกจากพระราชบัญญัติการฆ่าและการจําหน่ายเนืB อสัตว์ ข้อที6 1 แล้ว
ข้อที6 2 มีพระราชบัญญัติส6ิ งแวดล้อม มีพระราชบัญญัติโรงงาน มีกฎหมายการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคเข้ามา
เกี6 ยวข้องอีก สิ6 งเหล่านีB เป็ นกฎหมายที6เกี6 ยวข้องทัBงนัBน และผลกระทบต่อพี6นอ้ งประชาชนที6อยูพ่ Bืนที6รอบ
โรงฆ่ า สั ตว์ มัน กระทบจริ ง หรื อไม่ ตามที6 พี6 น้องประชาชนได้ใ นพืBน ที6 ไ ด้ร้องเรี ย นเข้า มา จริ ง หรื อไม่
จริ ง เช่ น ไร และสุ ดท้า ยก็ คื อผลกระทบตามที6 เจ้า ของกระทู ้ไ ด้ถ ามว่า กระทบต่ อผูป้ ระกอบการกรณี
เลิกกิจการ คือ 8 รายที6อยูใ่ นโรงฆ่าสัตว์ กระทบต่อเขาหรื อไม่เมื6อเขาไม่ได้ฆ่าที6นี6แล้ว กระทบต่อผูบ้ ริ โภค
ในเขตเทศบาลหรื อไม่ 60,000 กว่าคนในเขตเทศบาลตามทะเบียนราษฎร กระทบหรื อไม่ ผลการศึกษา
ระบุไว้ชดั เจนครับ การบริ หารจัดการได้เริ6 มแรกที6เราได้ศึกษาผลกระทบดังกล่าว ฉะนัBน เราจะถามบอก
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ว่าเทศบาลจะต้องดําเนินการอย่างไรให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ได้แต่งตัBง
คณะทํา งานขึB น มาชุ ดหนึ6 ง เพื6 อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล คื อแต่ ง ตัBง คณะกรรมการจัดหา
สถานที6 ก่ อสร้ างว่าสถานที6 ในพืBน ที6 22.17 ตร.กม. มี พBืน ที6 ที6ไ หนบ้างของเทศบาลที6 เหมาะสมที6 จะเป็ น
โรงฆ่าสัตว์ คงไปอยูใ่ นพืBนที6ของท่านสมาชิกสภาท่านใดก็คงจะปฏิเสธแน่เพราะจะกระทบต่อสิ6 งแวดล้อม
อย่างรุ นแรง คําสั6งดังกล่าวก็มีผมเป็ นประธานคณะกรรมการศึกษาในเรื6 องนีBและชุดเมื6อสักครู่ นB ี ก็เป็ นอีกชุ ด
หนึ6 งคื อคณะกรรมการศึ กษาผลกระทบทัBงหมด ซึ6 งก็มีผมเป็ นประธานในเรื6 องนีB เช่ นกัน วิธีการบริ หาร
จัดการเพื6อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลเราจะทําอย่างไร ประเด็นที6 1 คณะกรรมการชุ ดดังกล่าว
นีB จะต้องศึ ก ษาให้ชัด เจนว่า ในพืBน ที6 ที6 22.17 ตร.กม. มี พBื นที6 ใดบ้า งที6 จะเหมาะสมเป็ นโรงฆ่ าสั ตว์ของ
เทศบาลเพื6อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ แต่ก็คงเป็ นไปไม่ได้ใครก็คงจะไม่ให้ไปตัBงโรงฆ่าสัตว์แน่นอน
และประเด็นที6 2 พืBนที6ของเทศบาลที6มีอยู่ ณ ปั จจุบนั นีB ที6อยูน่ อกเขตเทศบาลมีที6ไหนบ้างที6เหมาะสมที6จะ
เป็ นโรงฆ่าสัตว์ แต่การที6 จะไปทําโรงฆ่าสัตว์ในพืBนที6ทอ้ งถิ6 นอื6 น เรื6 องที6 1 ต้องได้รับความยินยอมจาก
ท้องถิ6นนัBน ๆ ด้วย เรื6 องที6 2 ต้องเหมาะสมในพืBนที6ดว้ ยว่าหากทําไปแล้วคุม้ ค่ากับการลงทุนหรื อไม่ และ
เรื6 องที6 3 เราร่ วมกับท้องถิ6 นอื6 นได้หรื อไม่ที6จะจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ ซึ6 งเราก็ได้ประสานไปยังโรงฆ่าสัตว์
เอกชนที6อยู่ในพืBนที6ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที6บา้ นลําปางกลาง เป็ นโรงงานที6ได้รับใบอนุ ญาตจาก
อธิ บดี กรมปศุ สัตว์เรี ยบร้ อย และผ่านการตรวจจากสิ6 งแวดล้อมว่าเป็ นโรงฆ่าสัตว์ที6ให้เปิ ดดําเนิ นการได้
ปรากฎว่า ผูป้ ระกอบการที6อยูใ่ นโรงฆ่าสัตว์ที6มีอยูใ่ นปั จจุบนั นีBจาํ นวน 8 ราย ไม่ยินยอมที6จะไปฆ่าสัตว์ที6
โรงฆ่า สัตว์ของเอกชนคื อที6 ล าํ ปางกลาง ท่า นนายกฯลงนามเมื6 อวันที6 22 พฤศจิ กายน 2549 ให้วนั ที6 1
มกราคม 2550 ให้หยุดกิจการทันที เราได้ประกาศถูกต้องตามที6เจ้าของกระทูไ้ ด้พูดถึง ปั จจุบนั นีB ประกาศ
ดังกล่ าวก็ได้ปิดอยู่ที6โรงฆ่าสัตว์ แต่ประกาศแผ่นใหญ่ท่านนายกฯได้ยกออกไปแล้ว เหตุผลทุกท่านคง
อยากจะรู ้ วา่ ทําไมวันที6 1 เมื6อประกาศไปแล้วทําไมปิ ดไม่ได้เพราะอะไร ทําไมถึ งมีอาํ นาจอะไรเหนื อกว่า
นัBน ความจริ งแล้วในวันที6 1 ถ้าหากเราจะดืBอดึ งปิ ดก็ปิดได้ ผูป้ ระกอบการทัBง 8 ราย ได้ยกขบวนไปพบ
ท่านรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดที6รับผิดชอบเกี6ยวกับท้องถิ6น โดยอ้างเหตุผลว่าเขาไม่ยินยอมที6จะไปฆ่าสัตว์ที6
บ้านลําปางกลางเพราะไกลเกินไป ขอให้ชะลอได้หรื อไม่ ระยะเวลา 2 เดือน คือหลังเดือนกุมภาพันธ์ คือ
วันที6 1 มีนาคม 2550 ขอให้โรงฆ่าสัตว์ของเอกชนอี ก 1 แห่ งที6 เกิ ดขึBนใน อ.บ.ต.ต้นธงไชยเสร็ จก่ อน
ภายใน 2 เดือน ทาง อ.บ.ต.รับว่าจะเสร็ จ ไม่ใช่ อ.บ.ต.อย่างเดียวทางผูป้ ระกอบการโรงฆ่าสัตว์แห่ งใหม่ใน
อ.บ.ต.ร่ วมกับทางนายกฯ อ.บ.ต. ต้นธงชัย ผมก็บอกว่าเหตุผลดังกล่าวระยะเวลาที6ขอ 2 เดื อนเหมาะสม
หรื อไม่ แต่ก็เป็ นเหตุผลน่านํามาพิจารณาได้วา่ 2 เดือน เรารอกันมา 20 ปี 30 ปี โรงฆ่าสัตว์ทุกวันนีBส่ง
ผลกระทบสิ6 งแวดล้อม ณ วันนีB ถ้าทนไปอี ก 2 เดื อนทนกันไม่ได้เชี ยวหรื อ ผมปรึ กษากันท่านนายกฯ
ท่า นนายกฯก็ บอกว่า ได้ 2 เดื อน ก็ 2 เดื อน หมายถึ งว่า สิB น เดื อนกุ ม ภาพันธ์ 2550 เขาไม่ ไ ด้ตกลงกับ
เทศบาล แต่ผปู ้ ระกอบการ 8 ราย ไปตกลงกับทางจังหวัดว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล แต่
จะย้ายไปฆ่าสัตว์ที6โรงฆ่าสัตว์เอกชนของ อ.บ.ต.ต้นธงไชย ผมเป็ นห่ วงว่าโรงฆ่าสัตว์ดงั กล่ าวเป็ นการ
กล่ าวขึB นมาลอย ๆ หรื อว่าจริ งเท็จขนาดไหน ผมส่ งท่านรองปลัดเทศบาลซึ6 งเป็ นผูร้ ั บผิดชอบเมื6 อเดื อน
มกราคม 2550 ไปหารื อกับท่านนายกฯ อ.บ.ต.ว่าจริ งเท็จขนาดไหน ปรากฎว่าโรงฆ่าสัตว์ดงั กล่าวมีจริ ง
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ครับ ผมก็ยงั ไม่มน6ั ใจอีกเมื6อปลายเดือนที6ผ่านมาผมก็ไปพบท่านนายกฯ อ.บ.ต.ด้วยตัวผมเอง แล้วไปกับ
ปลัด อ.บ.ต.ไปดูสถานที6จริ งว่าเหมาะสมหรื อไม่ วันที6ผมไปยังไม่ได้มุงหลังคา ผมได้สอบถามว่าสิB นเดือน
กุมภาพันธ์ 2550 จะเสร็ จหรื อไม่ เขาบอกว่าเสร็ จ ครัBงสุ ดท้ายผมถามด้วยวาจากับท่านรองผูว้ า่ ราชการท่าน
หนึ6งในวันเปิ ดกีฬาไก่ขาวเกมส์ ผมถามท่านว่า เรื6 องโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนครลําปางจะทําอย่างไรเพราะ
พี6นอ้ งประชาชนที6อยูร่ อบๆ ถ้าไม่ปิดเขาจะลุกฮือกันขึBนมาแล้วครับ ท่านรองผูว้ า่ ฯก็บอกว่า ก็ตกลงกันเป็ น
ที6เรี ยบร้อยแล้วว่าสิB นเดือนกุมภาพันธ์ 2550 จะหยุดกิจการทันที และจะย้ายไปที6 อ.บ.ต. ความจริ งส่ วนลึก
แล้วการกล่าวอ้างว่าสถานที6โรงฆ่าสัตว์อยูไ่ กลเกิ นไปไม่สะดวก ไม่เหมาะสม ความจริ งแล้วเป็ นคําพูดที6
กลับ กัน เพราะ โรงฆ่าสั ตว์นB ี ถ้า ยิ6ง อยู่ไ กลชุ มชนได้มากเท่ าไหร่ จะส่ งผลกระทบต่อสิ6 งแวดล้อมน้อย
เท่านัBน ข้ออ้างดังกล่าวความจริ งเป็ นข้ออ้างที6ไม่สมเหตุสมผลนัก แต่ไม่เป็ นไร ฉะนัBน ท่านเจ้าของกระทูก้ ็
สบายใจได้วา่ ถ้าลําดับเหตุการณ์ให้ท่านทราบถึงขนาดนีBวา่ สิB นเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ทาง อ.บ.ต.
ต้นธงไชย โดยเอกชนที6เข้าไปสร้างโรงฆ่าสัตว์ก่อสร้างเสร็ จผูป้ ระกอบการ 8 ราย ก็จะย้ายไปดําเนินการ
ฆ่าสัตว์ที6โรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ ที6ตรงนีB ก็จะปิ ดลง ในนามของผูร้ ับผิดชอบก็จะส่ งมอบพืBนที6ดงั กล่าว พร้อม
ทัBงขออนุ ญาตเปลี6ยนวัตถุประสงค์การจัดตัBงโรงฆ่าสัตว์เป็ นสวนสาธารณะไปยังเจ้าของพืBนที6ธนารักษ์เดิ ม
ซึ6 งได้หารื อกับท่านรองผูว้ ่าฯ ที6เป็ นผูร้ ับมอบหมายในเรื6 องนีBเอาไว้เบืBองต้นแล้วว่าทางจังหวัดไม่ขดั ข้องที6
จะให้เป็ นสวนสาธารณะ แต่ขอให้แก้ไขเรื6 องนีB ให้พน้ วันที6 28 กุมภาพันธ์ 2550 ไปก่อน ฉะนัBนการบริ หาร
จัด การตรงนีB ก็ ด ํา เนิ น การต่ อ ถ้ า วกมาถามถึ ง ว่ า ในส่ ว นของเทศบาลจะทํา อย่ า งไรให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ผมคิดว่าคงพอจะเข้าใจแล้วนะครับ
นายกิตติภูมิ นามวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ ขอเพิ6มเติมอีกนิ ดหนึ6 งนะครับ แล้วเทศบาลจะทํา
อย่างไรนัBน คณะกรรมการฯที6ท่านนายกฯได้แต่งตัBงโดยผมเป็ นประธานฯ พิจารณาในเรื6 องดังกล่าว ก็จะ
พิจารณาเพื6อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 โดยที6 มี พระราชบัญญัติการฆ่า และจํา หน่ า ย
เนืB อสัตว์ 2535 เข้ามาเกี6 ยวข้องแล้วทุกท่านก็คงจะได้สบายใจในเรื6 องข้อกฎหมายและการบริ หารจัดการ
ดังกล่าวก็คงจะเป็ นไปตามนโยบายของท่านนายกฯ ที6จะเปลี6 ยนโรงฆ่าสัตว์เป็ นสวนสาธารณะตามความ
ต้องการของพี6นอ้ งประชาชนที6ได้เลือกท่านนายกฯ เข้ามาบริ หารตรงนีB ผมขอตอบกระทูเ้ พียงเท่านีB ครับ
ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญเจ้าของกระทูค้ รับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพ
ได้รับฟังท่านรองนายกฯได้ตอบกระทู ้ ซึ6 งบางสิ6 งบางอย่างก็ไม่ตรงประเด็นตามที6ผมถาม ผมถามทีเดียวไม่
ต้องตอบยืดยาว ผมอยากจะกราบเรี ยนอีกข้อหนึ6งว่า ตามนโยบายของท่านที6ได้กาํ หนดนโยบายไว้เกี6ยวกับ
ปิ ดโรงฆ่าสัตว์ก็ดีอะไรก็ดี ท่านได้ศึกษาพระราชบัญญัติเทศบาล ซึ6 งตามมาตรา48 เตรส นายกเทศมนตรี มี
อํานาจหน้าที6ดงั นีB
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1. กําหนดนโยบายโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย คือ เมื6อเริ6 มต้นท่านก็ผดิ แล้ว ขัดกับกฎหมาย
มาตรา 56 ของเทศบาลนคร มาตรา 53 ของเทศบาลเมือง คือ เขาเขียนไม่ชดั เจนในมาตรา 53 ภายใต้บงั คับ
แห่ งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที6ตอ้ งทําในเขตเทศบาล ดังนีB ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้มีโรงฆ่าสัตว์
และเทศบาลนครใช้อาํ นาจ มี ผล ในมาตราข้อ 56 ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมาย การปิ ดกิ จการนีB ถูกต้อง
หรื อไม่ในมาตรา 53 กําหนดเป็ นอํานาจหน้าที6ของเทศบาลนครด้วย ซึ6 งพูดนโยบายของท่าน ท่านจะไปขัด
กฎหมายไม่ไ ด้ แต่มี ปัญหาว่า อํานาจจริ ง ๆ ที6 ท่านปิ ดโรงฆ่ าสัตว์ท่า นใช้กฎหมายอํานาจอะไร เพราะ
พระราชบัญญัติไม่ให้ขดั ต่อกฎหมาย ซึ6 งต้องมีและที6มนั ผิดเพราะไม่มี ขอท่านไปศึกษาดู ศึกษาให้ดี ๆ
ถ้า มี ปั ญหาขึB น มาภายหลัง และท่ า นสมาชิ ก ฯ ก็ ค อยดู ท่ า นทํา อะไรผมจะดู ขอให้ท่ า นรั ก ษาระเบี ย บ
กฎหมายให้ดี จะไปเอาตามความคิดตัวเองว่าจะต้องทําอย่างโน้นอย่างนีB ผมก็คงจะสรุ ปได้ง่าย ๆ ว่า เมื6อ
ท่านได้ดาํ เนิ นการปิ ดโรงฆ่าสัตว์ไปเรี ยบร้อยแล้ว และก็มีผลตามกฎหมายเบ็ดเสร็ จไปหมดแล้ว ท่านจะ
ขยายเวลาอย่างไร ทําไมท่านไม่แจ้งไม่ประกาศให้เขาทราบว่าท่านได้ขยายไปอีก 2 เดือน เมื6อท่านปิ ดได้
ท่านต้องขยายได้ ท่านก็ไม่ได้แจ้งให้เขาทราบ ผมในฐานะสมาชิ กฯ ผมก็ยงั ไม่รู้ว่าท่านขยายเวลาไปอีก
2 เดือน เรื6 องนีB เป็ นเรื6 องที6ประชาชนต้องได้รับรู ้ สมาชิ กฯก็ตอ้ งรับรู ้ดว้ ย คําตอบมีอยูใ่ นตัวแล้ว คือศึกษา
อํานาจหน้าที6ของนายกเทศมนตรี ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 เตรส ขอความกรุ ณาไปอ่านดู
ให้เรี ยบร้อยแล้วค่อยว่ากัน ขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ กระทู ้ถามนีB ค งจะจบนะครั บ เพราะเป็ น
กระทูถ้ ามโดยตรงตามรายงานของท่านนายกเทศมนตรี ที6แถลงผลงานของท่าน และประกอบกับวันนีB
ท่านนายกฯ ไม่ได้มาร่ วมประชุมก็คงจะพอแค่นB ีครับ
ระเบียบวาระที 5 ญัตติอนื ๆ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใดจะยื6น ญัตติ อะไร
หรื อไม่ ขอเชิญ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯที6เคารพ กระผม
นายสมบู รณ์ คุ รุภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ผมมี ญตั ติ เกี6 ย วกับ เรื6 องห้องสุ ขาสาธารณะ
อยากจะเสนอด้วยวาจาต่อที6ประชุมสภาฯ ครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอสมาชิกฯรับรองด้วยครับ สมาชิ กฯรับรอง
ถูกต้องครับ ขอเชิญครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ เรื6 องห้องส้วม ห้องสุ ขา ไม่วา่ ที6ไหนก็มีปัญหา
ไปหมด ไม่วา่ จะเป็ นเรื6 องความสะอาดหรื อการใช้งานอยูใ่ นสภาพที6ใช้ไม่ได้โดยสิB นเชิ ง บางแห่ งใช้อะไร
ไม่ได้เลย ไม่ว่าจะอ่างล้างหน้า ฯลฯ วันนีB ก็เลยอยากจะมาพูดในสภาฯเกี6ยวกับเรื6 องนีB ก็อยากจะให้ทาง
ฝ่ ายบริ หารได้ให้ความสนใจในเรื6 องนีBดว้ ย เพราะเรื6 องนีB มีผลต่อความนิ ยม มีผลต่อการมองว่าฝ่ ายบริ หารมี
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานมากน้อยแค่ไหน ห้องส้วมปกติแล้วถ้าเราไปจังหวัดอื6น ๆ หรื อเป็ นทานอาหาร
ที6ไหนก็ตามปั จจุบนั นีB จะนิ ยมทําห้องนํBาห้องส้วมแข่งขันกัน ถ้าสามารถทําได้สะอาด สะดวก ปลอดภัย
ถ้า ได้ใ ช้ แ ล้ว เราก็ จ ะจดจํา แล้ว เราก็ จ ะมาอี ก ไม่ ว่ า จะเป็ นปัB มนํBา มัน หรื อ ร้ า นอาหารที6 ต่ า ง ๆ อัน นีB ก็
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เช่ นเดียวกันถ้าสมมุติเขาพูดถึ งเทศบาลนครลําปางว่าห้องส้วมสกปรก อย่างนีB เราก็เสี ยไปเลย ฉะนัBน จึง
อยากจะขอว่าถ้าเราจะได้จดั ทํางบประมาณใหม่ก็อยากจะขอให้เราให้ความสําคัญในเรื6 องห้องส้วมไว้อนั ดับ
ต้น ๆ และหากสมมุ ติว่า ท่ า นได้บ รรจุ เรื6 อ งนีB เข้า สู่ ก ารปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม ก็ อยากจะขอเสนอแนะไป
ล่วงหน้าเลยว่าอยากจะขอให้ออกแบบให้มีระบบท่อต่าง ๆ ให้ใหญ่ไว้ก่อน เช่น หากมาตรฐาน 2 นิBว เราก็
เพิ6มเป็ น 3 นิBว เพื6อว่าจะได้ขจัดปั ญหาเรื6 องการอุดตัน ปกติแล้วท่อต่าง ๆ ในห้องส้วมจะตันง่ายตันเร็ ว หาก
เราใช้ข นาดใหญ่ อี ก รุ่ น หนึ6 ง ก็ จ ะป้ องกัน ได้ ปั จ จุ บ ัน นีB ถ้า สามารถออกแบบห้ อ งนํBา ให้ มี ก ารใช้พBื น ที6
ที6เหมาะสมการทําความสะอาดก็จะทําได้ง่าย เราดูจากปัB มนํBามันต่าง ๆ เดีUยวนีB แยกส่ วน จะเข้าไปปั สสาวะ
เราก็ไม่ตอ้ งเข้าไปในห้องนํBาเราก็ออ้ มไปด้านหลัง หรื อถ้าเราออกแบบห้องส้วมเป็ นหลังและทุกอย่างต้อง
เข้าประตูเดี ยวความสกปรกก็จะเกิ ดได้ง่าย จึงอยากจะขอเสนอแนะไว้ล่วงหน้า หากฝ่ ายบริ หารจะได้
ทําใหม่ นอกจากนีBถา้ เราสามารถแบ่งงบประมาณมาเรื6 องนีBก็พูดหลายครัBงแล้วเรื6 องรถสุ ขาเคลื6อนที6 ถ้าเรามี
สํารองไว้ก็จะดี ในกรณี ที6ห้องนํBาใช้งานไม่ได้ เพราะเทศบาลมีกิจกรรมสาธารณะหลายๆ ครัBง และหาก
ส้วมตันส้วมเต็มเราก็มีรถสุ ขาสํารองได้ชว6ั คราว ครับก็คงมีเพียงเท่านีBครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ครับจะมีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอญัตติ
ด้วยวาจาอีกหรื อไม่ ขอเชิญ พ.ต.ท.ดีชยั ฯ ครับ จะยืน6 ญัตติเกี6ยวกับเรื6 องอะไรครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กระผมจะหารื อท่านประธานฯ เกี6ยวกับ
เรื6 อง การลงมติของที6ประชุมสภาฯครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอผูร้ ับรองครับ มีผรู ้ ับรองถูกต้อง
ขอเชิญครับ
พ.ต.ท.ดีชัย พาณิชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลฯ กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ
กระผม พ.ต.ท.ดี ชยั พาณิ ชย์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 1 ตามที6กระผมได้ขอยื6นญัตติเรื6 อง
การลงมติของที6ประชุมสภาเทศบาล ด้วยวาจาต่อท่านประธานสภาฯ ซึ6 งท่านประธานสภาฯ ได้อนุ ญาตให้
กระผมได้พูดนัBน กระผมอยากจะเรี ยนเสนอแนะนิ ดเดียวเกี6ยวกับกิ จการสภาฯของเรา คือในการประชุ ม
สภาฯทุกครัBง เมื6อมีการลงมติเพื6อให้ความเห็นชอบในการประชุ มแต่ละครัBง ซึ6 งบางครัBงบางท่านเห็นด้วย
บางท่านก็งดออกเสี ยง บางท่านไม่เห็นด้วยเช่นนีB ทุก ๆ ครัBงที6ถือปฏิบตั ิมาผมว่าจะไม่ชอบด้วยระเบียบ คือ
บางครัBงท่านประธานฯ อยูข่ า้ งบนท่านก็ไม่ได้ยกมือไม่ได้ทาํ อะไรสักอย่าง แต่ลงความเห็นมติเป็ นเอกฉันท์
ซึ6 งความจริ งก็ไม่เป็ นเอกฉันท์นะครับ เพราะท่านก็ไม่ได้ยกมือ เลขาฯก็ไม่ได้ยก ฉะนัBน ผมอยากขอความ
กรุ ณาท่านว่า เวลาขอมติช่วยบอกด้วยว่าเห็นด้วยกี6เสี ยง ไม่เห็นด้วยกี6เสี ยง งดออกเสี ยงกี6เสี ยง เพื6อจะเป็ น
ผลในทางปฏิบตั ิ หากเกิดมีการร้องเรี ยนอะไรขึBนมา เหมือนกับที6จงั หวัดภูเก็ตคือโดนศาลปกครองจะ
ชดใช้เรื6 องเงินเรื6 องทอง ขอขอบคุณครับ
นายประสิ ทธิ1 หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอบคุณครับ ท่านสมาชิ กฯ ครับ ผมนัง6 อยู่
ข้างบนผมก็เห็นท่านสมาชิ กฯ ยกมือออกเสี ยง ผมจึงสรุ ปมติเป็ นเอกฉันท์ เมื6อผมไม่เห็นเป็ นเอกฉันท์ผม
ก็จะถามว่าสมาชิ กฯ ท่านใดเห็ นเป็ นอย่างอื6นทุกครัBง แต่คงไม่เหมือนจังหวัดภูเก็ตคนละเรื6 องกันนะครับ
จะมี สมาชิ กฯ ท่านใดยื6นญัตติ ดว้ ยวาจาอีกหรื อไม่ เมื6อไม่มีกระผมขอเรี ยนท่านสมาชิ กฯว่า เนื6 องจากมี
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ญัตติ เร่ งด่ วนของผูบ้ ริ หารเทศบาลถึ งสภาเทศบาลฯ และนําบรรจุ ไม่ทนั ในการประชุ มในวันนีB แต่ยงั มี
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยที6 1 ยังเหลืออยู่ จึงขอนัดการประชุ มสมาชิ กสภาเทศบาลอีกครัBงเป็ น
การประชุ มฯ สมัยประชุ มสามัญ สมัยที6 1 ครัBงที6 2 ในวันจันทร์ ที6 26 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.30 น.
สํา หรั บ เอกสารขอเชิ ญท่ า นสมาชิ ก ฯ รั บ ได้ที6 ห น้า ห้องประชุ ม ฯครั บ กระผมขอปิ ดการประชุ ม และ
ขอขอบคุณทุกท่านครับ สวัสดีครับ
เลิกประชุมเวลา 15.15 น.

..............................................................
(นายประสิ ทธิ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

.........................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

