
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที� 1  ครั�งที�  1  ประจําปี 2550 

วนัที�  22  กุมภาพนัธ์  2550 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 

----------------------------- 
รายนามผู้มาประชุม 
   1.  นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ 
   2.  นางดวงนภา  กอ้นทอง 
   3.  นายจาตุรงค ์  พรหมศร 
   4.  นายกิตติ  จิวะสันติการ 
   5.  นายกาํพล  ใจยา 
   6.  นายจรูญ  เติงจนัตะ๊ 
   7.  พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์
   8.  นายทว ี  ทองใบ 
   9.  นายบุญช่วย  ตรียกุล 
               10.  นายบุญชู  เหลี6ยมแฉ่ง 
   11.  นางปรานอม พิริยะกิจ 
   12.  นายปุณณสิน มณีนนัทน์ 
   13.  นายพณิชชา  ภทัรทววีนิช 
   14.  นายพิศลย ์  ตนัศิริเจริญกุล 
   15.  นายยทุธศกัดิ�  ศรีทองสุข 
   16.  นางละมยั  บุญยง 
   17.  นางวราภรณ์  วนชยางคก์ลู 
   18.  จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต ์
   19.  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
   20.  นางสุดารัตน์ บุญมี 
   21.  นายสุทศัน์  พุทธวงค ์
   22.  นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์
   23.  นายอาํพล  คาํศรีวรรณ 
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 

1.  นางอวยพร  พรรัตนพิทกัษ ์
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
   1.  นายเกรียงศกัดิ�  วนชยางคก์ลู 
   2.  นายกิตติภูมิ  นามวงศ ์
   3. นายสุรพล  ตนัสุวรรณ 
   4.  นายสุวฒัน์  ตรีมานะพนัธ์ุ 
   5. พลตรีปัญญา  เทพวลัย ์ 

6. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ 
   7.  นางสาวนงเยน็ เหลืองหิรัญรัตน์ 
   8.  นางสาวภารดี  เสลานนท ์
   9.  นางจนัทร์สม  เสียงดี 
   10.  นางรัศมีไข่มุก พร้อมเพรียง 
   11.  นางอินทมาศ สมพงษ ์
   12.  นางระพินทร์ พรมตนั 
   13.  นางสิริพร  สุขมาก 
   14. นางเอมอร  ณ  ลาํปาง 
   15.  นายบุญฤทธิ�   บุญมี 
   16.  นายอรรณพ  สิทธิวงค ์
   17.  นายสันติ  ไกรลอ้มบุญ 
   18.  นายเสนีย ์  วไิลจิตต ์
   19.  นายสมศกัดิ�   สืบสาย 
    

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนิมิตร  จิวะสันติการ 
2. นายมนสั   วงษช์าญศรี 
3. นายกิตติพงศ ์  จิรเมธาธร 

   4.  นายนรเศรษฐ์  จิวะสันติการ 
5. นายสมเกียรติ  อญัชนา 
6. นายจาํเนียร  ทองกระสัน 
7. นายสุทิน  ศรวจิิตร์ 
8. นางวราภา  อญัชนา 
9.นางปรานอม  สายโกสุม 
10. นางยพุิน  ตรังคธาร 
11. นางบานเยน็  แสงเจริญ 
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12. นางพนิตตา  แกว้กรู 
13. นายพีระยศ  วรัิตน์เกษ 
14. นายประสงค ์ เรือนสอน 

เริ6มประชุมเวลา  13.30 น. 
 นายจาตุรงค์   พรหมศร   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลาํปางที6เคารพ กระผม  นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  วนันีB เป็นการประชุม
สภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 1  ครัB งที6 1   ประจาํปี 2550  สมาชิกฯมาครบองค์
ประชุมแลว้ และไดเ้วลาตามที6นดัหมาย กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  ไดขึ้Bนทาํหนา้ที6เป็น
ประธานในที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 1 ครัB งที6 1  ประจาํปี 2550  ตาม
ระเบียบวาระการประชุมในครัB งนีB   ขอเรียนเชิญครับ 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  สวสัดีครับ  วนันีB เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 1  ครัB งที6 1  ประจาํปี 2550  ในนามของสภาเทศบาลนครลาํปาง     
ขอตอ้นรับทุกท่าน  พร้อมทัBงสื6อมวลชนทุกท่านที6ได้ให้เกียรติมาร่วมฟังการประชุม  ในวนันีB ด้วย        
ความยนิดียิ6ง   
 

ระเบียบวาระที�  1  เรื�องประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ครับ 
 นายจาตุรงค์   พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลฯ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
และสมาชิกฯ ทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง ก่อนที6 
ท่านประธานในที6ประชุมจะดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  กระผมมีประกาศของสภา
เทศบาลนครลาํปาง  และหนงัสือสาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง เพื6อเรียนแจง้ใหที้6ประชุมไดท้ราบ  ดงันีB 
 

ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรื6อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที6 1 ครัB งที6 1 ประจาํปี 2550 

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

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง ลงวนัที6 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 ไดก้าํหนดสมยั
ประชุมสามญั สมยัที6 1  ประจาํปี 2550   มีกาํหนด  30  วนั  ตัBงแต่วนัที6 1  กุมภาพนัธ์  ถึงวนัที6  2       
มีนาคม 2550  นัBน 
  

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ข 
เพิ6มเติมถึงฉบบัที6 12  พ.ศ.2546  จึงใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั  
สมยัที6  1  ครัB งที6  1  ประจาํปี 2550  ในวนัพฤหสับดีที6  22  กุมภาพนัธ์   2550  
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ประกาศ  ณ  วนัที6  16   กุมภาพนัธ์     พ.ศ. 2550 
(ลงชื6อ)  ประสิทธิ�    หรรษหิ์รัญ 

(นายประสิทธิ�   หรรษหิ์รัญ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 

และ หนงัสือสาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง ที6 ลป  52001/829   ลงวนัที6 20 กุมภาพนัธ์  2550                                                                            
เรื6อง   มอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผูต้อบกระทูถ้ามแทน 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  ตามที6สภาเทศบาลนครลาํปาง  แจง้กาํหนดการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมยัประชุมสามญั สมยัที6 1 ครัB งที6 1  ประจาํปี 2550  ในวนัพฤหสับดีที6  22  กุมภาพนัธ์  2550 
เวลา 13.30 น.  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  ซึ6 งการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
ดงักล่าว  นายกเทศมนตรีจะตอบกระทูถ้ามของสมาชิกสภาเทศบาล นัBน 
  เนื6องจากนายกเทศมนตรี จะตอ้งเขา้ร่วมประชุมสันนิบาตแห่งประเทศไทย 
ระหวา่งวนัที6 22 – 24 กุมภาพนัธ์  2550  ณ จงัหวดัเชียงราย  จึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมตามวนั 
เวลา ดงักล่าวได ้  
  ดงันัBน  จึงไดม้อบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีที6รับผดิชอบสาํนกัและกองที6 
เกี6ยวขอ้งกบักระทูถ้ามของสมาชิกสภาเทศบาล  เป็นผูต้อบกระทูถ้ามของสมาชิกสภาเทศบาล 
ดงัมีรายชื6อต่อไปนีB 
  1.  นายเกรียงศกัดิ�    วนชยางคก์ลู  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  2.  นายกิตติภูมิ        นามวงศ ์       รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  3.  นายสุรพล          ตนัสุวรรณ    รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  4.  นายสุวฒัน์         ตรีมานะพนัธ์ุ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  จึงเรียนมาเพื6อทราบและดาํเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
(ลงชื6อ)   นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมิตร   จิวะสันติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

   
กระผมมีขอ้เรื6องตามที6ไดเ้รียนแจง้ให้สมาชิกฯและผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบดงัรายละเอียดแจง้แลว้นัBน 
จากนีBกระผมขอเรียนท่านประธานฯ ไดท้าํหนา้ที6 เป็นประธานในที6ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใน
ครัB งนีB ต่อไปครับ 
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ระเบียบวาระที�  2  เรื�อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมัยประชุมสามัญ  
                              สมัยที� 4  ครั�งที� 1  ประจําปี 2549  วนัที�  25  ธันวาคม  2549 
 

 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขในรายงาน      
การประชุมฯ  ขอเชิญครับ  เมื6อไม่มีสมาชิกฯท่านใดขอแกไ้ข กระผมขอมติในที6ประชุม  สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที6 4 ครัB งที6 1 ประจาํปี 
2549 เมื6อวนัที6  25  ธนัวาคม  2549  ไดโ้ปรดยกมือขึBนครับ มติเป็นเอกฉนัทค์รับ 
 

 มติที�ประชุม   ที6ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  
สมยัประชุมสามญั สมยัที6   4    ครัB งที6  1  ประจาํปี 2549  เมื6อวนัที6  25  ธนัวาคม  2549 
 

ระเบียบวาระที�  3   เรื�อง  กาํหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี 2550  ระยะเวลาและ 
                              วนัเริ�มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญ  ประจําปี 2550  และกาํหนดระยะเวลา 
                              และวนัเริ�มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ  สมัยที� 1  ประจําปี 2551 
 

 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ไดเ้สนอ 
ขอเชิญ  คุณสุดารัตน์ฯ  ครับ 
 นางสุดารัตน์   บุญมี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพ 
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ดิฉนั  นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
ขอเสนอการกาํหนดจาํนวนสมยัประชุมสามญั ประจาํปี 2550 ระยะเวลา และวนัเริ6มตน้ประชุม 
สมยัประชุมสามญั ประจาํปี  2550  ของแต่ละสมยั ดงันีB 

จาํนวนสมยัประชุมสามญั ประจาํปี 2550   ขอเสนอกาํหนดให ้จาํนวน  4 สมยั  โดย 
 สมยัประชุมสามญั  สมยัที6  1  ประจาํปี 2550  ที6ประชุมสภาฯแห่งนีBไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 
เมื6อวนัที6 27 กุมภาพนัธ์ 2549  กบัรายละเอียดแจง้แลว้นัBน  สาํหรับสมยัประชุมสามญั สมยัที6 
2 ,  3  และ 4  ประจาํปี 2550  กาํหนดระยะเวลาประชุมสามญั สมยัประชุมละ 30 วนั  โดยกาํหนด 
ใหมี้วนัเริ6มตน้ประชุมของแต่ละสมยัเป็นดงันีB 
 -  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6  2  ประจาํปี 2550  เริ6มตัBงแต่ วนัที6 1  -  30  พฤษภาคม 2550 
 -  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6  3  ประจาํปี 2550  เริ6มตัBงแต่วนัที6  1 – 30    สิงหาคม 2550 
 -  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6  4  ประจาํปี 2550  เริ6มตัBงแต่วนัที6  1 -  30  ธนัวาคม  2550      
สาํหรับกรณีวนัเริ6มสมยัประชุมสามญั ประจาํปี 2551 และระยะเวลาของสมยัประชุมสามญั  ประจาํปี 2551       
สมยัที6  1  หรือสมยัแรก ดิฉนัขอเสนอและกาํหนดไว ้ดงันีB 

-  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 1  หรือสมยัแรก  ประจาํปี 2551  กาํหนดระยะเวลา 30  วนั 
โดยกาํหนดวนัเริ6มตน้การประชุม ตัBงแต่วนัที6  1  กุมภาพนัธ์  2551  ถึงวนัที6  1  มีนาคม 2551  
ขอบคุณค่ะ 
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 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผูรั้บรองครับ  มีผูรั้บรองถูกตอ้ง 
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอยา่งอื6นอีกหรือไม่  เมื6อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอยา่งอื6น 
ก็เป็นอนัวา่  การกาํหนดสมยัประชุมสามญั  ประจาํปี 2550  มีจาํนวน 4 สมยั  ซึ6 งในวนันีBการประชุม 
ก็เป็นสมยัที6 1  การประชุมสามญั สมยัที6 2  เริ6มตัBงแต่วนัที6  1 – 30 พฤษภาคม 2550   สมยัประชุมสามญั  
สมยัที6  3  ประจาํปี 2550  เริ6มตัBงแต่วนัที6  1 – 30    สิงหาคม 2550  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6   4  ประจาํปี 
2550  เริ6มตัBงแต่วนัที6  1 -  30   ธันวาคม  2550 และ สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 1  หรือสมยัแรก  ประจาํปี 
2551  กาํหนดระยะเวลา 30  วนั โดยกาํหนดวนัเริ6มตน้การประชุม ตัBงแต่วนัที6  1  กุมภาพนัธ์  2551 ถึงวนัที6  
1  มีนาคม 2551  
 มติที�ประชุม    ที6ประชุมมีมติเห็นชอบ กาํหนดจาํนวนสมยัประชุมสามญั  ประจาํปี 2550  มีจาํนวน 
4  สมยั  ระยะเวลาและวนัเริ6 มต้นประชุม  สมยัประชุมสามญั  ประจาํปี 2550  และกาํหนดระยะเวลา                              
และวนัเริ6มตน้ประชุม สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 1  หรือสมยัแรก ประจาํปี 2551  ดงันีB .- 
สมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  2550 
   สมยัประชุมสามญั  สมยัที6    2    มีกาํหนด  30  วนั   เริ6มตน้ตัBงแต่วนัที6  1  พฤษภาคม  
-30  พฤษภาคม  2550   เป็นตน้ไป 
  สมยัประชุมสามญั   สมยัที6    3    มีกาํหนด  30  วนั   เริ6มตน้ตัBงแต่วนัที6   1  สิงหาคม 
- 30  สิงหาคม  2550    เป็นตน้ไป 
  สมยัประชุมสามญั   สมยัที6    4    มีกาํหนด   30  วนั   เริ6มตน้ตัBงแต่วนัที6   1  ธนัวาคม 
- 30  ธนัวาคม  2550   เป็นตน้ไป 
 

สมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  2551 
  สมยัประชุมสามญั  สมยัที6    1   มีกาํหนด  30  วนั   เริ6มตน้ตัBงแต่วนัที6  1  กุมภาพนัธ์  
- 2  มีนาคม  2551   เป็นตน้ไป 
 

ระเบียบวาระที�  4   กระทู้ถาม  
4.1  กระทู้ถาม  เรื�อง  เกี�ยวกับการดําเนินการเปลี�ยนแปลงวัตถุประสงค์  การใช้พื�นที�  การเช่าที�ดิน          
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ของ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   เป็นกระทูถ้าม เรื6องเกี6ยวกบั 
การดาํเนินการเปลี6ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชพ้ืBนที6การเช่าที6ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ของ จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญ  จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต ์ครับ 
 จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ     
ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติ และผูอ้าํนวยการสาํนกัและกอง ทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์   
บรรจงจิตต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอตัBงกระทูถ้ามต่อนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี
นครลาํปาง  เรื6 องเกี6ยวกบัการดาํเนินการเปลี6ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้พืBนที6จากการเช่าที6ดินของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีขอ้ความต่อไปนีB 
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 ดว้ยเมื6อสมยัประชุมสามญั  สมยัที6 2  ครัB งที6 1  ประจาํปี 2549  เมื6อวนัที6 8 พฤษภาคม 2549 
ที6ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  ไดมี้มติใหค้วามเห็นชอบในญตัติ เรื6อง  ขอรับความเห็นชอบในการ
เปลี6ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชพ้ืBนที6จากการเช่าที6ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย  ทัBงนีB  เพื6อสนบัสนุนและ
ส่งเสริมนโยบายของผูบ้ริหารองคก์รแห่งนีB   รายละเอียดความแจง้อยูแ่ลว้นัBน 
 การเช่าที6ดินแปลงดงักล่าว  โดยเทศบาลนครลาํปาง ในฐานะ ผูเ้ช่า กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ในฐานะ ผูใ้ห้เช่า  ซึ6 งมีเนืBอที6ดินที6เช่า ประมาณ 2,821 ตารางเมตรเศษ  ทัB งนีB คู่สัญญาได้ตกลงทาํการ          
เช่าทรัพยต่์อกนัมาตัBงแต่ประมาณปี 2544  โดยตกลงชาํระค่าเช่าเป็นรายปี และต่อมาได้มีการตกลงต่อ
สัญญาการเช่าทรัพยด์งักล่าวติดต่อกนัเรื6อยมาจนถึงปัจจุบนันีB   ซึ6 งเฉพาะระหวา่งวนัที6  1 กนัยายน 2547 ถึง
วนัที6 31 สิงหาคม 2550 คู่สัญญาตกลงชาํระค่าเช่าดงันีB 
 ปีที6 1  เป็นเงินจาํนวน   165,905  บาท 
 ปีที6 2  เป็นเงินจาํนวน   174,200  บาท 
 ปีที6 3  ณ ปัจจุบนันีB  ผูเ้ช่าตอ้งชาํระค่าเช่าใหก้บัผูใ้หเ้ช่า เป็นเงินจาํนวน  182,918 บาท และ 
ผูเ้ช่าไดช้าํระค่าเช่าจาํนวนดงักล่าวทุกจาํนวนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าไดรั้บไวเ้ป็นการครบถว้นแลว้ดว้ย 
 แต่ในส่วนของผูเ้ช่า ปรากฏว่าจนถึงขณะนีB ทางคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครลาํปาง  ยงัมิได้มีการ     
ลงมือดาํเนินการอย่างใดลงในที6ดินแปลงที6เช่าให้เป็นไปตามที6ไดใ้ห้เหตุผล หรือคาํมั6นไวต่้อสภาแห่งนีB   
เพื6ออาํนวยประโยชน์ต่อประชาชนและทอ้งถิ6นหรือองค์กรแห่งนีB ให้ไดรั้บประโยชน์อนัควรไดรั้บตามที6
คาดหมายไวใ้นเวลาที6รวดเร็วพอควร  หรือเกิดความคุม้ค่ากบัการลงทุนหรือสมประโยชน์กบัทุกฝ่ายแต่
ประการใดไม่  โดยเฉพาะองคก์รนีB  ซึ6 งมีหนา้ที6ตอ้งชาํระค่าเช่าเป็นรายปีติดต่อกนัล่วงเลยมาเป็นระยะเวลา
กว่า 5 ปีเศษแลว้  อนัเป็นการยงัผลให้ทางฝ่ายผูใ้ห้เช่าไดรั้บประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวจาการไดรั้บชาํระ
เงินค่าเช่าจนถึงปัจจุบนัเป็นเงินเกือบ ๆ ลา้นบาทแลว้  ส่วนประชาชนหรือทอ้งถิ6นหรือองคก์รนีB ในฐานะ 
ผูเ้ช่าและเจา้ของภาษี  ซึ6 งไดแ้บ่งสรรเงินภาษีนาํไปชาํระเป็นค่าเช่ารายปีตลอดมานัBน กลบัไม่ไดป้ระโยชน์
ต่างตอบแทนอนัคุม้ค่าจากการดงักล่าว  หรือเป็นไปอย่างเหมาะสมตามแนวนโยบายของคณะผูบ้ริหาร 
หรือถอ้ยแถลงการณ์บริหารการจดัการอยา่งเป็นรูปธรรมในเวลารวดเร็วอนัสมควรแต่ประการใดเลย 
 ในการนีBและเพื6อการนีB   กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   
จึงใคร่ถือโอกาสนีB ใช้สิทธิขอตัBงกระทูถ้ามต่อนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ผูซึ้6 งมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบดูแลหรือมีส่วนร่วมเกี6ยวขอ้งกบัการเช่าที6ดินแปลงดงักล่าว  ความวา่ 

1.ท่านยงัมีความประสงคที์6จะเช่าหรือใชป้ระโยชน์จากการเช่าที6ดินแปลงดงักล่าวเพื6อใหเ้กิดความ 
คุม้ค่ากบัทุกฝ่ายอีกต่อไปหรือไม่  อยา่งไร  และ 

2. หากท่านยงัประสงคที์6จะเช่าหรือใชป้ระโยชน์จากการเช่าที6ดินแปลงดงักล่าวนัBนต่อไปแลว้   
ท่านจะดาํเนินการอยา่งไรกบัที6ดินแปลงที6เช่านีB   เพื6อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่ากบัประชาชนหรือ
ทอ้งถิ6นหรือองคก์ร อยา่งย ั6งยนืและสมประโยชน์โดยถว้นหนา้กนัอยา่งรวดเร็วที6สุด  ไดเ้มื6อใดและประการ
สําคญัก็คือท่านจะมีวิธีการบริหารจดัการอยา่งไร  เพื6อป้องกนัหรือบรรเทามิให้ประชาชนตอ้งประสบกบั
ความขาดทุนเกี6ยวกบัเรื6องดงักล่าวมากไปกวา่นีB 
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 จึงเรียนเสนอกระทูถ้ามนีB มายงัท่านนายกเทศมนตรีทราบและพิจารณาตอบกระทูถ้ามนีB เพื6อความ
กระจ่างชดัในประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกี6ยวกบัเรื6องดงักล่าวต่อสภาเทศบาลนครลาํปางดว้ย 

นายประสิทธิ1  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   กระทูถ้ามของท่านสมาชิกฯ 
ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบกระทูถ้าม   ขอเชิญท่านรองกิตติภูมิฯ ครับ 
 นายกิตติภูมิ   นามวงศ์   รองนายกเทศมนตรีฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาํปาง ผูท้รงเกียรติ  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงศ ์ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง ผูซึ้6 งไดรั้บ
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี  ให้มาตอบกระทูถ้ามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติ  ซึ6 งถือ
ว่าเป็นผูที้6ติดตามและให้ความสําคญักับงบประมาณของเทศบาลนครลาํปาง  ซึ6 งแต่ละเม็ดเงินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ในประเด็นดงักล่าว  เคยมีสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตัBงที6 3  ไดส้อบถาม
และได้อภิปรายในสภาฯมาครัB งหนึ6 งแล้วว่า  ที6 ดินของรถไฟที6เทศบาลนครลําปางได้เช่าและไม่ได้
ดาํเนินการอะไร  ตอ้งขออธิบายพอสังเขปก่อนวา่  วตัถุประสงคเ์ดิมของการเช่าที6ดินรถไฟที6ดงักล่าวตามที6             
ท่านสมาชิกฯ ไดพ้ดูเมื6อสักครู่นีBวา่  วตัถุประสงคที์6แทจ้ริงเพื6อจดัเช่าใชเ้ป็นสถานที6จาํหน่ายของที6ระลึกและ
สินคา้พืBนเมือง   มีระยะเวลาเริ6มตน้ตัBงแต่ปี 2544  ซึ6 งดาํเนินการมาเป็นระยะเวลาที6ยาวนาน  พอปี 2548  
หลงัจากที6คณะผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัเขา้มารับช่วงต่อสัญญาดงักล่าวก็ยงัไม่ไดถู้กยกเลิกไป  แต่วตัถุประสงค์
ของการเช่าก็ยงัเป็นวตัถุประสงคเ์ดิมก็คือการจาํหน่ายของที6ระลึกและสินคา้พืBนเมือง  ผมไดส้อบถามจาก
เจา้หนา้ที6ซึ6 งเป็นผูรั้บผิดชอบในเรื6องนีB ที6ผา่นมา  เทศบาลฯ ไดใ้ชง้บประมาณไปจาํนวนหนึ6งสําหรับจดัตัBง
เป็นซุ้มและแท่นจาํหน่าย แต่หลงัจากที6ปี 48  คณะผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดเ้ขา้มาบริหาร ทัBงซุ้ม และแท่น
จาํหน่ายไดถู้กใชไ้ปเป็นประโยชน์ในวตัถุประสงคอื์6นไปหมดแลว้  คงเหลืออยูแ่ต่พืBนที6วา่งเปล่า  ในปี 49 
ท่านนายกเทศมนตรีเห็นวา่ที6ดงักล่าวเป็นพืBนที6ที6มีความสาํคญั และเป็นพืBนที6ที6เราน่าจะทาํการเช่าต่อ และ 
ขอเปลี6ยนวตัถุประสงค์จากการจาํหน่ายของที6ระลึกและสินคา้พืBนเมือง ให้เป็นสวนสาธารณะ โดยไดท้าํ
หนงัสือขอเปลี6ยนวตัถุประสงค์พร้อมทัBงไดข้ออนุมติัสภาฯอนัทรงเกียรติแห่งนีB เปลี6ยนวตัถุประสงค์และ
สภาฯแห่งนีB ไดอ้นุมติัให้เปลี6ยนวตัถุประสงค ์ แต่หลงัจากที6เราไดท้าํหนงัสือสอบถามไปยงัการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  ปรากฎว่า ทางการรถไฟยงัคงให้ใชส้ัญญาฉบบัเดิม คือใช้เป็นสถานที6จาํหน่ายของที6ระลึก
และสินคา้พืBนเมือง โดยยึดถือสัญญาฉบบัเดิมเป็นระเบียบปฏิบติั  หลงัจากนัBน ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
หลงัจากที6เราไดท้าํหนงัสือถึงการรถไฟซึ6 งใช้เวลาพอสมควร  ขณะนัBนมีแม่คา้พ่อคา้จาํหน่ายในสถานที6
ดงักล่าวประมาณ 4 – 5 ราย  และช่วงระยะเวลาล่วงเลยไปจนถึงปัจจุบนัมีแม่คา้เพิ6มขึBนจาก 4 – 5  ราย 
เป็น  30 ราย ท่านนายกเทศมนตรีก็บอกว่าถา้เราจะปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะคงจะไม่เหมาะสมเพราะ
สัญญาฉบบัดงักล่าวได้ระบุไวช้ัดเจนว่าเป็นสัญญาปีต่อปี จะตอ้งลงทุนอีกมหาศาลที6จะทาํลงไป  และ
สัญญาอาจจะยกเลิกเมื6อไหร่ไม่รู้  เพราะสัญญาระหวา่งเทศบาลกบัการรถไฟเป็นสัญญาปีต่อปี  ดงันัBน เพื6อ
ไม่ใหก้ระทบต่อผูป้ระกอบการคา้ในพืBนที6ดงักล่าวประมาณ 30 ราย  เราจดัสถานที6ดงักล่าวให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไดห้รือไม่  หากปล่อยไวอ้ยา่งนัBน  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มี  ประกอบกบัสถานที6ดงักล่าว
อยูห่นา้สถานีรถไฟ เมื6อแขกบา้นแขกเมืองเขา้มาเห็นความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็บ่งบอกถึงการบริหาร
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จดัการของเรา  เราน่าจะบริหารจดัการตรงนีB โดยการจดัระเบียบ  หลงัจากนัBน ท่านนายกเทศมนตรีได้
มอบหมายใหส้าํนกัการช่างออกแบบพืBนที6ดงักล่าวให้เหมาะสม  รวมทัBงไดไ้ปรืBอรัB ว ก่อนที6จะอธิบายวา่รืB อ
รัB วเป็นอย่างไร  พืBนที6ดงักล่าวมีสองแปลง  แปลงหนึ6 งเป็นแปลงที6เราเช่ามาจากการรถไฟ ซึ6 งเป็นสถานที6
โรงแรมรถไฟเก่า  ขา้งหนา้สถานที6ที6เราเช่าก็เป็นอีกสถานที6หนึ6 งซึ6 งอยูใ่นความดูแลของการรถไฟ  ฉะนัBน 
พืBนที6สองแปลงนีBขณะนีB มีผูป้ระกอบการอยูป่ระมาณ 30 ราย  เราไดรื้BอรัB วแลว้ทางแม่คา้บางท่านก็ยงัไม่เห็น
ดว้ยเพราะยงัไม่รู้วตัถุประสงคที์6แทจ้ริงของเรา  เรื6องนีBผมอธิบายเพียงคร่าว ๆ  ให้ทราบ แลว้จะเขา้สู่คาํถาม
ของกระทูท้่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ  ผมไดเ้รียบเรียงไวว้า่ในกระทูนี้B มีประเด็นที6ท่านสนใจ  ในประเด็นที6  1  
ที6ถามว่า  ท่านมีความประสงค์ที6จะเช่าหรือใช้ประโยชน์จากการเช่าที6ดินแปลงดงักล่าว  เพื6อให้เกิดความ
คุม้ค่ากบัทุกฝ่ายอีกต่อไปหรือไม่ อยา่งไร  ผมขออธิบายวา่ในความเป็นจริงแลว้ พอบอกวา่เงินทุกบาททุก
สตางค์ที6เราเสียไปกบัการเช่าที6ดินดงักล่าวนัBนคุม้ค่าหรือไม่ ผมคงตอบปฏิเสธท่านไม่ไดว้่าคุม้ค่าเพราะ   
ไม่คุม้ค่าครับ  เพราะวา่หลงัจากที6เราเช่ามายงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไรเลย  และต่อนีB ไปเราจะเช่าอีกหรือไม่  
ถา้ผมจะตอบว่าไม่เช่าก็ได ้แต่คงเป็นการปฏิเสธดว้ยคาํพูดที6ง่ายเกินไป  สถานที6ดงักล่าวสมควรที6จะตอ้ง
เช่าต่อไป  และที6เช่าต่อไปเพราะเหตุผลอะไรเป็นคาํถามที6สองที6ท่านไดถ้ามเอาไวว้า่  เหตุผลที6เราตอ้งเช่า
ต่อไป เรายอ้นกลบัมาบอกว่าถ้าเราไม่เช่าสถานที6นีB ได้หรือไม่  ได้ครับ  แต่ถ้าผูป้ระกอบการมีมากขึB น      
จาก 4 – 5 ราย ขึBนเป็น 30 ราย ถึงแมเ้รา    ไม่เช่าที6แห่งนีB  แต่ความรับผิดชอบที6เรามีต่อผูบ้ริโภคในงานดา้น
สาธารณสุข  เราก็จาํเป็นที6จะตอ้งดูแลเรื6องของคุณภาพของอาหารในส่วนที6 1  ในส่วนที6 2  ก็คือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองในพืBนที6ดงักล่าว  เราจาํเป็นที6จะตอ้งจดัให้เป็นสถานที6ให้เรียบร้อย  เพื6อ
รองรับความสวยงามของอาคารการรถไฟซึ6งไดอ้นุรักษเ์อาไว ้ รวมทัBงเราไดส้ร้างนํB าพุและพฒันาที6ดงักล่าว
เพื6อรองรับผูค้นที6เดินทางไปมา  และใช้บริการกบัสถานีรถไฟ  ฉะนัBน  สิ6งเหล่านีB เป็นเหตุผลที6เราจาํเป็น
จะตอ้งเช่าต่อ  และในประเด็นที6  3  ถา้เช่าต่อแลว้ท่านบอกวา่จะให้ดาํเนินการอยา่งไรในประเด็นที6 3 ที6ผม
จะตอบตามกระทู ้คือเราจาํเป็นที6จะตอ้งดาํเนินการต่อ  ในวนัเสาร์ที6 26 กุมภาพนัธ์  2550  เวลาบ่ายสองโมง  
ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ผมเป็น   ผูเ้ชิญผูป้ระกอบการทัBง 30 ท่าน รวมทัBงผูที้6รับผิดชอบ  รวมทัBง
ตวัแทนจากการรถไฟมาร่วมหารือเพื6อจดัระเบียบดงักล่าว  มีความจาํเป็นจะตอ้งจดัระเบียบดงักล่าวให้เร็ว
ที6สุด  ในวนัที6 26 ไดข้อ้ยุติอยา่งไรเราตอ้งดาํเนินการต่อเพื6อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบังบประมาณที6ไดเ้รา
เสียไปกบัการเช่าที6ดินนีB   และหลงัจากที6การประชุมเสร็จเรียบร้อยการดาํเนินการการบริหารจดัการในที6ดิน
ดงักล่าว เราก็จะจดัระเบียบให้กบัแม่คา้  30 ราย  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  พร้อมทัBงเรื6องของการควบคุม
ทางด้านคุณภาพอาหารที6จะดาํเนินการต่อ  และสิ6 งที6ท่านเป็นห่วงใน 5 ประเด็นที6ผมได้ตอบรวมทัB ง
หมดแลว้นีB   และหลงัจากที6ผา่นในวนัที6 26  ไปแลว้  ผมก็ไดรั้บปากคร่าว ๆ กบัท่านนายกเทศมนตรีไวว้่า  
ถา้ไม่มีอะไรติดขดัไม่มีอะไรขดัขวางก่อนวนัรถไฟ   รถมา้นีB   สถานที6ดงักล่าวก็จะเป็นสถานที6ที6เราจดั
ระเบียบเรียบร้อยแลว้   ยกเวน้แต่วา่มีเหตุการณ์ที6เกิดขึBนซึ6 งไม่เหมาะสม  และเป็นการขดัขวางโครงการนีB   
ฉะนัBนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเจา้ของกระทูก้็สบายใจไดว้า่  งบประมาณหลงัจากที6ไดบ้ริหารจดัการตรงนีB   
แลว้ไดแ้กไ้ขปัญหาต่าง ๆ คงจะเป็นประโยชน์สูงสุดกบัพี6น้องประชาชนในเขตเทศบาล และรายละเอียด
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ต่าง ๆ หลังจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท่านสามารถสอบถามกบักระผม ซึ6 งเป็นผูรั้บผิดชอบเรื6 องนีB
โดยตรงไดต้ลอดเวลาครับ หลงัจากการประชุมในวนัที6 26 ไปแลว้ ขอขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ1    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านเจ้าของกระทู้  จ.ส.อ.สมบูรณ์         
บรรจงจิตต ์  มีอะไรจะถาม  ขอเชิญครับ 
 จ.ส.อ.สมบูรณ์   บรรจงจิตต์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานฯที6เคารพ  กระผม
ตอ้งขอขอบคุณท่านรองนายกฯ กิตติภูมิ   นามวงศ ์ ที6ไดก้รุณาตอบกระทูถ้ามของผมตามขอ้  1 และ  ขอ้ 2   
แต่ผมเห็นวา่ในการเช่าที6ผา่นมานีB เราเช่ามาหลายปี  เสียงบประมาณไปเปล่า ๆ ควรจะนาํงบประมาณที6เป็น
ค่าเช่าไปสร้างถนนไดเ้ป็นสาย  แต่ถา้ท่านรับว่าหากเช่าต่อไปท่านก็จะดาํเนินการในที6ดินแปลงนีBและจะ
เริ6มประชุมวนัที6  26  กระผมก็จะขอติดตามดูผลงานต่อไปครับ   ขอขอบคุณครับ 
 

4.2  กระทู้ถาม  เรื�อง  ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของระบบบําบัดนํ�าเสีย ของ นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ต่อไปเป็นกระทูถ้ามที6 2  กระทูถ้าม 
เรื6 อง ประสิทธิภาพและความคุม้ค่าของระบบบาํบดันํB าเสีย ของนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาํปาง  ขอเชิญครับ 
 นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
นครลาํปาง  ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอตั�งกระทูถ้ามต่อ
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง เรื�อง ประสิทธิภาพและความคุม้ค่าของระบบบาํบดันํ� าเสีย มีมูลค่าโครงการ  
600  กวา่ลา้นบาท  โดยดาํเนินมา   1  ปีเศษแลว้นั�น  ขา้พเจา้ไดเ้ยี�ยมชมการทาํงานของระบบบาํบดันํ� าเสีย
ดงักล่าวแลว้ไดรั้บทราบปัญหาหลายประการ ดงันี� 
  1.โครงสร้างของระบบใหญ่เกินกวา่การใชง้านจริง ปริมาณนํ�าเสียเขา้ระบบมีนอ้ย ทาํให้
เครื�องกลสาํคญั เช่น  ปั� มนํ�าตอ้งใชค้น เปิด – ปิด แทนการตั�งค่าแบบอตัโนมติั 
  2. การซ่อมแซมใชง้บประมาณสูง และวสัดุอุปกรณ์หาไดย้ากในพื�นที� 
  3.ผูป้ฏิบติังานที�มีความรู้ และเขา้ใจในงาน  มีจาํกดั 
  4.นํ�าในบ่อผึ�งเกิดสาหร่าย และเน่าเสียง่าย 
  ปัญหาเหล่านี�  เป็นปัญหาที�เกิดขึ�นประจาํ มีแนวโนม้พฒันาเป็นปัญหาที�ใหญ่ขึ�นเรื�อย ๆ  
นอกจากนี�มูลค่างบประมาณดา้นบาํรุงรักษา ค่าจา้งพนกังาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งค่าไฟฟ้าเดือนละนบัแสน
บาท  รวมแลว้เป็นเงินนบัสิบลา้นบาทต่อปี ขา้พเจา้ขอตั�งกระทูถ้ามต่อนายกเทศมนตรี เพื�อทราบถึงการ
ดาํเนินโครงการบ่อบาํบดันํ�าเสียในดา้นของประสิทธิภาพและความคุม้ค่าของโครงการ เพื�อจะไดเ้ป็น
แนวทางในการบริหารโครงการต่อไป 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ    เป็นกระทูถ้ามของสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง  เรื6องประสิทธิภาพและความคุม้ค่าของระบบบาํบดันํB าเสีย ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  ท่านรองนายก
เกรียงศกัดิ� ฯ ครับ 
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 นายเกรียงศักดิ1   วนชยางค์กูล  รองนายกเทศมนตรีฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่าน
สมาชิกฯผูมี้เกียรติทุกท่าน  กระผม นายเกรียงศกัดิ�   วนชยางคก์ูล  รองนายกเทศมนตรี  กระทูถ้ามเกี6ยวกบั
โครงการบาํบดันํB าเสีย  ตอ้งขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ครับที6ไปดูท่านก็จะไดเ้ห็นของจริง  และคิดวา่ท่าน
สมาชิกฯ หลาย ๆ ท่านคงยงัไม่เคยไดไ้ป  ความจริงน่าจะไปจะไดเ้ห็นวา่คุม้ค่าหรือไม่คุม้ค่า  ก่อนอื6นผม
ใคร่ขอลําดับความเป็นมาของโครงการบําบัดนํB าเสียก่อน คือ เมื6อปี พ.ศ.2540  ทางเทศบาลได้ตัB ง
งบประมาณสําหรับศึกษาออกแบบเป็นเงินจากระทรวงวิทยาศาสตร์ให้มาจา้งศึกษา  ไดบ้ริษทัที6มาศึกษา
บาํบดันํBาเสีย  โดยเขาตัBงเป้าไวว้า่จะรับนํBาเสียบ่อบาํบดันํBาเสียทัBงที6เรามีที6อยูก่่อนแลว้ที6หลงัวดัศรีกํBาห่างจาก
แม่นํBาวงัประมาณ 1 ก.ม. ที6แปลงนีB เทศบาลไดซื้Bอและไดรั้บเงินอุดหนุนบางส่วนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
ซึ6 งกระทรวงวิทยาศาสตร์เห็นชอบให้ซืBอที6ดินแปลงนีB   จากที6เขาศึกษาจะรับนํB าไดสู้งสุดในระยะ 20 ปี  คือ  
ปี พ.ศ.2540 จนถึงปี พ.ศ.2560  รับนํB าไดสู้งสุดวนัละ  24,000  คิว และเขาก็แบ่งงานไวเ้ป็น 2 ส่วน  โดย   
นํB าเสียจะออกจากในเมืองไปทัBงสองฝั6งแม่นํB า  โดยเฉพาะฝั6งในเมืองนํB าเสียจะมีประมาณ  75 เปอร์เซ็นต ์ 
ของทัBงหมด  ส่วนตาํบลเวยีงเหนือประมาณ 25 เปอร์เซ็นต ์ เขาจะแบ่งระยะการควบคุมระบบนํBาเสียเป็น 
2  ส่วน  ส่วนที6 1   นอกจากฝั6งในเมืองแลว้  จะเริ6มตน้จากวดัศรีกํBาเป็นตน้มา บ่อบาํบดันํB าเสียซึ6 งเรามีพืBนที6
ประมาณ  209  ไร่ ระยะที6  1 เป็นพืBนที6หลงัวดัศรีกํBา มาเรื6อย ๆ 1 ก.ม. ถึงแม่นํB าวงั  และขา้มแม่นํB าวงัมาถึง
วดัศรีปงชยั  และมาจนถึงสะพานเรียบแม่นํB าวงัผา่นนาก่วมเหนือ นาก่วมใต ้และศรีบุญเรือง ตดัผา่นบา้น  
ดงพฒันา เป็นระยะที6 1  ส่วนระยะที6 2  ตัBงแต่สะพานบา้นดงพฒันา เขา้มาในเมืองผา่นเขื6อนยางบนถนน 
เขา้ถนนวงัขวาบางส่วน เขา้ถนนทิพยช์า้งบางส่วน  ลงตลาดจีนและขึBนไปเรื6อย ๆ จนถึงห้วยแม่กระติQบ  ซึ6 ง
ส่วนที6 1 คิดเป็นเปอร์เซ็นตท์ัBงหมดของนํB าเสียประมาณ 75 เปอร์เซ็นต ์  มีท่อนํB าเสียที6ลงแม่นํB าวงัประมาณ 
32 ท่อ เป็นท่อระบายนํB าจากในเมืองลงไป  สําหรับส่วนที6 2 คือฝั6งตาํบลเวียงเหนือ  จะวางท่อระบบนํB าเสีย
ตัBงแต่บา้นช่างแตม้เป็นตน้มา เรื6อยมาตามถนน บางส่วนก็ลงริมแม่นํB า บางส่วนก็จะวิ6งผา่   กลางถนนมาถึง
สะพานบา้นดง  มีนํB าเสียประมาณ 25 เปอร์เซ็นตข์องทัBงหมด  ในปี 44 ทัBงส่วนที6 1 และ 2 ประมาณ 2,400 
คิวต่อวนั  งบประมาณในปี 44 เทศบาลได ้600 กวา่ลา้นบาท  มาดาํเนินการในระยะที6 1  ของส่วนที6 1  คือ  
บ่อบาํบดันํBาเสียที6หลงัวดัศรีกํBาเรื6อยมาจนถึงสะพานบา้นดงพฒันา  มีงบฯ แค่นีB ก็ทาํแค่นีB   เหตุที6ใชง้บฯ มาก
เพราะตอ้งทาํสโลบกนัแม่นํBาวงั  กนัตลิ6งพงั   ท่อนํBาเสียจะอยูบ่นถนน และค่าทาํสะพานขา้มแม่นํB าดว้ย  เพื6อ
จะเอาท่อนํB าเสียแขวนไปกบัสะพาน  ฉะนัBน ในระยะที6 1 ระยะทางประมาณ 4  ก.ม.  แต่รับนํB าเพียง  25 
เปอร์เซ็นต ์ อนันีB คือปัญหา  นอกจากนีBทางผูบ้ริหารเทศบาลก็ไม่ไดนิ้6งนอนใจ  ไดท้าํเรื6องของบประมาณ
เพิ6มเติมจากส่วนกลางอีก  210 ล้านบาท  เพื6อจะมาทาํในระยะที6 2  คือจากบา้นดงพฒันาไปถึงห้วยแม่
กระติQบใหไ้ด ้ เพื6อจะรับนํBา 75 เปอร์เซ็นตใ์ห้ได ้และคาดวา่ในปี 51 คงจะได ้ และก็จะมาถึงกระทูถ้ามที6วา่
โครงสร้างของระบบบําบัดนํB า เสียใหญ่เกินกว่าใช้งานจริง  ปริมาณนํB าเสียเข้าระบบน้อย  ทําไม
เครื6องจกัรกลทาํงานตอ้งใชค้นแทนระบบอตัโนมติั  ท่านคิดดูวา่บ่อบาํบดันํB าเสียโครงการที6ศรีกํBา    รับนํB า
เสียไดสู้งสุด  24,000 คิว  ถา้จะให้ระบบอตัโนมติัเดิน ตอ้งมีนํB าเสียอยา่งน้อยประมาณ 17,000 – 18,000  
คิว  เขาวางแผนไวถึ้ง 20 ปี จึงจะมีนํBาเสียมากขึBนไปเรื6อย ๆ  ถา้จะให้ระบบอตัโนมติัเดินไดผ้ลที6สุด โดยคน
ไม่ตอ้งไปแตะตอ้งอะไร  ประมาณ  17,000 – 18,000 คิวต่อวนั แต่ปัจจุบนันํB าที6เขา้บ่อของเราประมาณ  
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6,000 – 7,000  คิวต่อวนั ฉะนัBน จะเสียหายไปมหาศาล  ถา้ใชร้ะบบอตัโนมติัทัBงหมดเครื6องจะพงั  จึงตอ้ง
ใชร้ะบบคนเขา้ช่วยดว้ย  เพราะวนัหนึ6งจะสูบประมาณ 3  ครัB ง ๆ ละประมาณ 1 ชั6วโมง        จะสูบนํB าจาก
โรงสูบนํBาบา้นศรีปงชยัส่งไปที6บ่อบาํบดันํBาเสียศรีกํBา  ถา้นํBาเสียมามาก ๆ บางครัB งก็อตัโนมติั  และบางครัB งก็
ใชค้นกดเอาประมาณ  1 ชั6วโมง  ท่านคิดดูว่า  7,000 คิวต่อวนั  กบั  24,000  หรือ 17,000 – 18,000 คิว  ก็
ประมาณ  25 เปอร์เซ็นตเ์ท่านัBน  ฉะนัBน นํB าที6เขา้ระบบเราจริง ๆ ปัจจุบนัเขา้เพียง 25 เปอร์เซ็นต ์ ของแผน
ที6ตัBงไว ้ ฉะนัBนท่านจะให้อตัโนมติัตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได ้ ผมจึงตอ้งใชค้นเฝ้าเพื6อไม่ให้เครื6องมนัพงั  
สําหรับที6บอกว่าโครงสร้างของระบบใหญ่เกินกว่าการใช้งานจริง  ผมยอมรับว่าจริง  เขาตอ้งสร้างเผื6อไว้
ไม่ใช่สร้างเล็กไวก่้อนให้เหมาะสมกบัจาํนวนนํB าเสีย  25 เปอร์เซ็นต ์และหากไดง้บประมาณเพิ6มขึBนมาอีก 
50 เปอร์เซ็นต์ เพิ6มเขา้ไปอีกเราตอ้งไปขุดบ่อใหม่อีกคงตายแน่  เขาตอ้งเผื6อบ่อไวก่้อน  ซึ6 งก็มีปัญหาอีก  
ผมคิดวา่ภายในอีก 5 ปี ระบบบาํบดันํB าเสียคงเดินดว้ยระบบอตัโนมติัแน่นอนถา้เราไดง้บประมาณอีก 210 
ลา้นบาท  สําหรับกระทูถ้ามคาํถามที6 2 ที6ถามว่าการซ่อมแซมใช้งบประมาณสูงและวสัดุอุปกรณ์หายาก  
เรื6องนีBท่านตอ้งคิดก่อนวา่ระบบบาํบดันํBาเสียของเทศบาลตัBงแต่ตน้เราพยายามให้ใชไ้ฟฟ้านอ้ยที6สุด  โดยใช้
ระบบจากที6สูงไหลไปหาที6ต ํ6าใชร้ะบบปัB มให้นอ้ยที6สุดเท่าที6จะนอ้ยได ้ ถา้หากในช่วงนัBนเรามีที6ดินอยูฝั่6งนีB
คงไม่มีปัญหา แทบจะตอ้งไม่ใช้ปัB มนํB าเลย  แต่นี6เราตอ้งสูบจากบ่อขา้งล่างขึBนสะพานแขวนไปกบัสะพาน
ไปบา้นศรีกํB า  ซึ6 งบา้นศรีกํBาพืBนที6ดินสูงกว่าฝั6งทางนีB   และท่านบอกว่าซ่อมแซมใช้งบประมาณสูง  เรื6องนีB
ตัBงแต่เปิดมาไดปี้กว่าไม่ได้ใช้งบฯของเทศบาลซ่อมแซมเลย  เป็นของบริษทัที6ก่อสร้างเขาทดลองระบบ  
เขาจะตอ้งทดลองระบบของเราให้ไดภ้ายใน  1 ปี  เขารับผิดชอบในการซ่อม 1 ปี  เขาซ่อมตะแกรงดกัขยะ
หนึ6งครัB ง  และท่อเหล็กขนาด  80 ซม. รั6ว  และตะแกรงดกัขยะก็เป็นฟันเฟือง      เท่านัBนเองเขาก็เปลี6ยนให้
ใหม่  เนื6องจากฟันเฟืองวสัดุไม่แข็งพอ ก็ไม่ได้ใช้งบฯของเทศบาลเลย และอีกอย่างที6ท่านถามว่าวสัดุ
อุปกรณ์หายากนัBน   มนัไม่มีเทคนิคอะไรสักอย่าง  เป็นปัB มนํB าเฉย ๆ เป็นไดโว่     จาํนวน  3 ตวัเรียงกนั  
และใชที้ละตวั  เขาสํารองไวท้ัBงหมด 3 ตวั  ไม่มีเทคนิคอะไรยิ6งบ่อนํB าก็ยิ6งไม่มีอะไร เป็นที6เก็บนํB าธรรมดา  
เพราะระบบบาํบดันํB าเสียของเราเป็นระบบบ่อผึ6 ง  นํB าจะไปผึ6งและเดินไปตามระบบจนกระทั6งไปถึง
ปลายทางนํBาก็จะใสและพอใสแลว้ก็ปล่อยลงแม่นํBาวงัได ้ แต่ถา้หากเราใชร้ะบบเหมือนที6อื6น เช่น  ใชร้ะบบ
เป่าออกซิเจนเขา้ไปนัBนแพงมากมหาศาล จะมีเทคนิคมากยุง่ยากมาก  ของเรานํB าตัBงแต่ในท่อก็ไหลไปเรื6อย 
ๆ ไปรวมกนัที6ศรีปงชยั  และสูบจากศรีปงชยัไปศรีกํB า  ไม่มีอะไรยุ่งยาก ไม่มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ไฟฟ้าก็
ธรรมดา ๆ  ตวัอตัโนมติัก็ธรรมดา  ฉะนัBน อุปกรณ์หาไม่ยากมีขายในทอ้งตลาดในลาํปาง  สําหรับกระทู้
ถามขอ้ 3  ผูป้ฏิบติัมีความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินการมีจาํกดั  เรื6 องนีB ผมคิดว่า    ผูต้ ัBงกระทูค้งได้ไป
สอบถามคนงานบ้าง ไปเห็นคนงาน หัวหน้างาน ก็เป็นธรรมดา  ขา้ราชการก็บ่นไวก่้อน เขามกัจะบ่น
ตลอดเวลา   ท่านอาจจะไปเห็นตอนที6เขากาํลงัสูบนํB าเพื6อลา้งบ่อ  เพื6อเอาเศษวชัพืชอะไรออก ท่านคงจะ
เห็นตอนนัBน มีคนงานไม่กี6คน  แต่ช่วงที6ว่างทาํไมเขาไม่คิด  เขาไม่ได้ทาํอะไรเลยนั6งมองแต่นํB า  ฉะนัBน 
ท่านอย่าไปเชื6อเขานะครับ คนของเรามีพร้อมครับ มีทุกอย่างพร้อม  โดยเฉพาะสํานกัการช่างช่วยได ้ ถา้
หากตอ้งการคนไปช่วยบ่อบาํบดันํB าเสีย  ขอกาํลงัคนจากทางโยธา  ทางโยธาก็จะส่งคนไปช่วยส่ง
เครื6องจกัรเขา้ไปช่วย  ฉะนัBนไม่มีปัญหาเรื6องคน  และสําหรับที6ท่านบอกวา่มีจาํกดัก็อยา่งที6ผมบอกวนั ๆ 
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หนึ6 งบางทีไม่มีอะไรทาํขบัเรือเล่น เพื6อปั6นนํB า  ฉะนัBนไม่ตอ้งห่วงเรื6องนีB   และสําหรับความรู้ความเขา้ใจ    
เรามีการส่งคนของเราไปอบรมทุกครัB งครับ ถา้กระทรวงวิทยาศาสตร์ส่งเรื6องเขา้มา  สผ.ส่งเรื6องเขา้มาบอก
มีการอบรมเรื6 องระบบนํB าเสียที6ไหนเราจะส่งคนของเราไปอบรมตลอด  และอีกอย่างหนึ6 งคนงานฝึก        
วนัเดียวก็เป็นเพราะไม่มีเทคโนโลยีอะไรสักอย่าง จะยากก็เรื6องทดสอบนํB า  ซึ6 งเราก็ไดรั้บความช่วยเหลือ
จากสิ6งแวดลอ้มภาค 2 จงัหวดัลาํปาง  ฉะนัBนปัญหาเรื6องความรู้ความเขา้ใจไม่มีปัญหาเลย  ส่วนกระทู ้
ขอ้ 4  นํBาในบ่อผึ6งเกิดสาหร่ายเน่าเสีย  เป็นธรรมดาครับมนัตอ้งเกิด   ถา้ไม่เกิด คือนํB าไม่เสีย  เราเอานํB าเสีย
มาบาํบดั  หากนํB าไม่เน่าเสียเราจะเอามาบาํบดัทาํไมเราก็ปล่อยลงแม่นํB าวงั  นี6 เพราะเป็นนํB าเน่าเสียเราจึง
นาํมาบาํบดั  เอามาอยูใ่นบ่อของเราเอามาบาํบดัมนัจะตอ้งเกิดสาหร่ายแน่นอน  การเกิดสาหร่ายเป็นระบบ
ของมนัเอง  สาหร่ายจะทาํใหเ้กิดออกซิเจนขึBนมา และไปเลีBยงจุลินทรียที์6อยูใ่นบ่อ และที6ท่านไปเห็นไปพบ
ในช่วงนีB เป็นช่วงหนา้แลง้ปริมาณนํBาเขา้นอ้ย  6,000 – 7,000 คิว ต่อวนั  หากนํB านิ6งในบ่อนานเกินไปทาํให้
เกิดสาหร่ายเน่าเสีย  ปกติ 5-6 วนั ก็ปล่อยออกไดแ้ลว้   เมื6อสาหร่ายเกิดตายขึBนมาก็จะหนาขึBน ๆ เรื6อย ๆ  จะ
เกิดช่วงหน้าแลง้  และเราก็ไดไ้ปศึกษาวิธีการจากผูเ้ชี6ยวชาญจากที6อื6น  เขาก็บอกวา่มีวิธีแกโ้ดยการเอานํB า
ฉีดพน่ขึBนไปเป็นฝอย  จะเกิดเฉพาะบ่อ 1 บ่อ 2  สาํหรับ  บ่อ 3  บ่อ 4 ไม่มีปัญหาอะไร  บ่อ 1  นํB าสกปรกจะ
เขา้ไปช่วงแรกตะกอนจะเกิดมากกว่าบ่ออื6น  เราก็จะพ่นนํB าขึB นไปเพื6อให้เป็นฝอยตกลงมาถูกสาหร่าย  
สาหร่ายก็จะจมเป็นตะกอนอยูใ่ตน้ํB า  และวิธีที6 2  เขาแนะนาํให้ใชเ้รือเล็ก ๆ ไล่วิ6งตามบ่อ 1 บ่อ 2  เพื6อให้
สาหร่ายที6ตายแลว้ตกตะกอนลงไป  นํB าก็จะใสขึBน  และอีกวิธีหนึ6 งคือใช้เรือตกัสาหร่าย  ประมาณอาทิตย ์
ละครัB ง  และเรื6องเหม็นก็ตอ้งมีบา้งเพราะเป็นนํB าเน่า  และอีกวิธีหนึ6 งที6ใชอ้ยู่ คือสูบนํB าจากแม่นํB าวงัเขา้ไป
เพิ6มปริมาณให้มากขึBน  เพื6อให้เจือจางลงนํB าก็จะดีขึBน  ทัBง 4 วิธีนีB เราใช้อยูทุ่กวนั  ซึ6 งไม่ไดเ้ปลืองแรงงาน
ไม่ไดเ้สียค่าใชจ่้ายอะไรมาก และเป็นวธีิการที6เขาแนะนาํมาดว้ย  มีอีกวธีิหนึ6งคือใชส้ารเคมี  เป็นวิธีที6เราไม่
เห็นดว้ย  เพราะทุกวนันีB บ่อบาํบดันํB าเสียมีปลาเต็มไปหมด  จนกระทั6งไม่รู้จะเอาออกอย่างไร  ฉะนัBนนํB าก็
เสียไม่จริง  ถา้เสียจริงปลาคงตายไปแลว้  ท่านไปดูไดป้ลาเต็มไปหมด  ผมไดไ้ปปรึกษากบัประมงจงัหวดั
ใหช่้วยนาํปลาออกไปบา้ง  เขาก็ไม่รู้จะทาํอยา่งไรเหมือนกนั  เคยมาช่วยครัB งหนึ6งเขาบอกวา่ยอมแพเ้พราะ
ปลามากจริง ๆ  ตามกระทูถ้ามขอ้ 4 สาหร่ายเน่าเสียยอมรับวา่มีจริง  แต่ก็ไดแ้กไ้ขไป  สําหรับในช่วงฤดูฝน  
ท่านจะไม่ไดเ้ห็นสาหร่ายเลย  เพราะระบบนํB าเขา้มามาก  เป็นนํB าที6เจือจางมาแลว้มีนํB าฝนปนมาดว้ย  นํB าจะ
สวยทุกบ่อ  ทัBงหมดนีB ส่วนช่างสุขาภิบาล เป็นผูรั้บผิดชอบและตามที6ท่านบอกว่ามีค่าบาํรุงรักษา  ค่าจา้ง
พนกังาน  โดยเฉพาะอย่างยิ6งค่าไฟฟ้านบัแสนบาทจริงครับ  ปัจจุบนัค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 60,000 – 
70,000 บาท  ถา้อนาคตจะยิ6งกวา่นีB อีกถา้ระบบเดินไดเ้ป็นระบบอตัโนมติัจะแพงมากกวา่นีB อีก  และตามที6
บอกวา่เดือนนบัแสนแต่ท่านคูณอยา่งไรไม่ทราบ ปีละก็ประมาณลา้นกวา่บาท   แต่ท่านบอกวา่สิบลา้นบาท
ต่อปี  ความจริงประมาณลา้นสองเท่านัBนเอง  เดือนประมาณแสนผมไดทุ้กอยา่งแมก้ระทั6งคนงานสวน 2 
คน  ท่านไปดูไดเ้หมือนสวนสาธารณะเลย  ดา้นหนา้เขา้ไปตอนนีBกาํลงัจะปรับปรุงใหม่ต่อเขา้ไปอีกขา้งใน
เพื6อให้ไดชุ้มชนในละแวกนัBนมาใช้พืBนที6นีB ดว้ย  ซึ6 งมีพืBนที6เหลือประมาณ 50 ไร่  พืBนที6วา่งเปล่า  เขาขอ
สนามกีฬาขออะไร  ชุมชนรอบบริเวณนัBน เราจะไปทาํให้โดยไม่ใชง้บประมาณ  ใชเ้ฉพาะงบของส่วนช่าง
สุขาภิบาล   รถแทรคเตอร์  และอื6น ๆ ของเรา จะใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย และอีกเรื6องหนึ6งที6ท่านถาม
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วา่คุม้ค่าหรือไม่  ผมว่าปัจจุบนันีB ไม่คุม้ค่าหรอกครับ  แต่อนาคตคุม้ค่าแน่นอน  ที6ผมพูดว่าคุม้ค่าแน่นอน
เพราะอะไรครับ  ถา้ท่านสามารถทาํระบบบาํบดันํB าเสีย  หมายความว่าท่อรวบรวมนํB าเสียครบทุกจุดแลว้  
ท่านสามารถตัBงเทศบญัญติัเก็บเงินค่าบาํบดันํBาเสียเหมือนเก็บเงินขยะไดเ้ลย  ในประเทศไทยมีตวัอยา่งเพียง
แห่งเดียว คือพทัยา  เขาคุม้ค่าเหมือนเก็บค่าขยะนี6แหละเป็นค่าใช้จ่ายเรื6องบาํบดันํB าเสีย  ครับผมขอชีB แจง
เท่านีBครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ1     หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ     เจา้ของกระทู ้ คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   
มีอะไรเพิ6มเติมหรือไม่ครับ 
 นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพกระผม  
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ก่อนอื6นตอ้งขอชีBแจงต่อท่านผูบ้ริหารวา่ที6ผมถาม
ก็คือถามประสิทธิภาพของระบบ  ไม่ใช่ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ  แต่ท่านก็ไดต้อบไดใ้จความ
พอประมาณแลว้  ก่อนอื6นก็อยากจะขอชีBแจงต่อนิดหนึ6งเกี6ยวกบัการซ่อมแซมใชง้บฯสูงผมก็ไม่ไดคิ้ด     
เอาเอง  ผมเห็นวา่ไดมี้การตัBงงบฯในปี 50 มีรายการเป็นแสน ๆ ทัBงนัBน และเคยเห็นในแผนฯ 3 ปี หรือ    
แผนอื6นผมจาํไม่ไดว้า่แผนไหน  รายการก็เป็นตวัเลขที6สูง  ก็ขอชีBแจงนะครับ  สาํหรับที6ท่านชีBแจงวา่ปัB มเป็น
ปัB มทั6วไป  มนัไม่ใช่ทั6วไปเพราะวา่ถา้ท่านพดูวา่ทั6วไปผูอื้6นอาจจะคิดวา่เป็นปัB มไดรโวที่6สูบนํBาง่าย ๆ  เป็น
ปัB มตวัใหญ่ ๆ ทัBงนัBน  ถา้หากเสียชิBนส่วนน๊อตอะไร เครื6องยนตก์ลไกที6มีอยูใ่นปัB มไม่ใช่วา่จะหาไดใ้น
ทอ้งตลาด  ผมยนืยนัไดว้า่ไม่ใช่ของธรรมดา ไม่มีขายในทอ้งตลาดแน่นอน  และพดูถึงประสิทธิภาพของ
ตวัระบบถา้ท่านคิดวา่ดี  ก็คงจะไม่ตอ้งไปใชเ้รือไปพายไปตีนํBา หรือตอ้งสูบนํBาในแม่นํBาวงัเขา้    มาเติมถา้
ประสิทธิภาพดีจริงระบบตอ้งดาํเนินไดด้ว้ยตวัเองและมีความประหยดั  จึงขอชีBแจงตอบในระดบัหนึ6งไป
ก่อน ในส่วนที6ผมจะขอกล่าวเพิ6มเติมก็คือ  ผมจะขอปูพืBนนิดหนึ6งเรื6องระบบนํBาเสีย   ความจริงแลว้มีอยู่
หลายวธีิ  7 – 8 วธีิ   แต่ในหลกัการที6จะบาํบดัมี  2 อยา่ง  แบบเติมอากาศ และแบบไม่เติมอากาศ  ของเรา
เป็นแบบไม่เติมอากาศ   จึงใชพ้ืBนที6มากจะตอ้งมีบ่อที6กวา้งและทาํใหบ้่อตืBนเพื6อที6จะรับแสงแดดและรับ
ออกซิเจนไดม้ากยิ6งขึBน  ซึ6 งระบบนีBจะตอ้งใชพ้ืBนที6มาก  สําหรับระบบเติมอากาศก็คือจะเติมออกซิเจนเขา้
ไปในนํBาเน่าเสีย เพื6อใหอ้อกซิเจนมีอยูใ่นนํBาใหแ้บคทีเรียสามารถยอ่ยสลายของเน่าเสียใหเ้ป็นนํBาที6ดี
พอสมควรแก่การที6จะทิBงลงแม่นํBา   ซึ6 งระบบของเราผมดูแลว้ก็ไม่อยากจะวพิากษว์จิารณ์เพราะมาจาก
ส่วนกลาง  ทางทอ้งถิ6นเราไม่สามารถจะโตแ้ยง้อะไรไดใ้นขณะนัBน และผมก็ทราบดีวา่โครงการนีB เกิดขึBน
พร้อมกนัทั6วประเทศเราก็จาํเป็นตอ้งรับมา  มีจุดบกพร่องอยู ่ 2 เรื6อง  เรื6องแรกก็คือถา้ระยะทางตามที6ท่าน
รองนายกฯ พูดถึงวา่ระบบที6สมบูรณ์ในระยะที6 1 ถา้สมบูรณ์คือจากแม่กระติQบมาถึงที6ศรีกํBาระยะทาง  10 
กวา่กิโลเมตร  ซึ6 งผมดูแลว้ไม่น่าจะถูกตอ้ง  เพราะเรานาํนํBาเสียวิ6งระยะทางเหมือนกบัเกาะคามาที6ลาํปาง  
นอกจากวิ6งแลว้แลว้การตกตะกอนในเส้นท่อยอ่มมีมากเป็นธรรมดา  และถา้เราเอาอยา่งนัBนจริง ๆ เรา
จะตอ้งมีการลอกตะกอน จะตอ้งมีการทาํอะไรหลาย ๆ อยา่งที6เกิดจากปัญหาตวันีB   และปัญหาต่อมาก็คือ 
ระบบของเราไปพึ6งพิงปัB มนํBาที6จะตอ้งสูบจากสถานีที6ศรีกํBาสูบขา้มสะพานขา้มแม่นํBาไปยงับ่อ  ถา้หากปัB ม
ตวันีB เสียชาํรุดทาํงานไม่ไดร้ะบบก็จะเป็นอมัพาตทนัที  ไม่สามารถบาํบดันํBาได ้ ผมจึงอยากจะตัBงกระทูถ้าม
เรื6องนีB ต่อผูบ้ริหารเพื6อที6จะไดคิ้ดคาํนึงให้รอบคอบเพราะวา่ถา้เราจะหาเงินอีก  200 ลา้นบาท มาทาํ  แมท้่าน
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สามารถผลกัดนัของบฯมาไดจ้ริง  ขอใหท้่านไดรั้บทราบถึงปัญหาที6อาจจะเกิดขึBน  นอกจากนีBการที6ท่าน
อยากจะทาํใหส้มบูรณ์  ท่านลองขบัรถไปดูจากสะพานวดับา้นดงถึงหว้ย   แม่กระติQบเราจะเห็นวา่ไม่ใช่
สร้างไดง่้าย ๆ  ดูแลว้ไม่ไดง่้ายเหมือนที6เราทาํในระยะที6 1  มีแต่ที6วา่งเปล่าสามารถทาํไดง่้าย  ก็คิดวา่
อยากจะตัBงลกัษณะเป็นขอ้สังเกตไวว้า่ ถา้เราจะทาํตวันีB ต่ออยากใหพ้ิจารณาโดยรอบคอบ  ผมอยากอธิบาย
ใหเ้ขา้ใจนิดหนึ6งถึงระยะทางวิ6งของของเสีย   ปกติเราจะตอ้งเขา้สู่ระบบที6เร็วที6สุดสัBนที6สุด  อยา่งเช่น   
ท่านประธานฯ สมมุติวา่ท่านสร้างบา้นใหม่ท่อนํBาทิBงจากส้วมแลว้ไม่มีใครที6จะเดินท่อไปไกล ๆ แลว้ไป  
ลงบ่อจะตอ้งเอาบ่อเขา้ไปประชิดหอ้งนํBาใหใ้กลที้6สุดเพื6อที6จะลงถงัแลว้บาํบดั ถา้ปล่อยใหข้องเสียวิ6ง
ระยะทาง 10 ก.ม. ผมวา่ระบบนีBประสิทธิภาพคงจะมีไม่มากนกั  สาํหรับในประเด็นในเรื6องความคุม้ค่าผม
ไดค้าํนวณดว้ยขอ้มูลที6ผมมี  ลองคาํนวณเป็นตวัเลขกลม ๆ ซึ6 งอาจจะคลาดเคลื6อน  แต่ผมคิดวา่ก็มีนยัสาํคญั
ที6ฝ่ายบริหารน่าจะเอาไปคิดก็คือ  ที6บอกวา่นํBาขณะนีB รับได ้25 เปอร์เซ็นต ์ สมมุติวา่ประชากรในเทศบาลมี 
80,000 คน  25 เปอร์เซ็นตก์็จะมี 20,000 คน นํBาใชข้องคนเราคนหนึ6งประมาณ 50 ลิตร เป็นตวัเลขที6วศิวกร
ใชค้าํนวณเป็นการกาํหนดปริมาณนํBาที6ใชใ้นบา้น  สมมุติวา่ใช ้50 ลิตร ก็จะประมาณ 1,000 คิวต่อวนั     
นํBา 1,000 คิว ที6เขา้สู่ระบบกบัการที6เราเสียเงินค่าบริหารจดัการที6ท่านรองนายกฯ พดูถึงค่าใชจ่้ายลา้น     
กวา่บาท ความจริงแลว้ไม่ใช่  จะมีเงินเดือนพนกังานตรงนีBก็ตอ้งคิดเราจะคิดเฉพาะ ค่าไฟอยา่งเดียวไม่ได ้ 
ก็จะมีเงินเดือนพนกังาน  ค่าจา้งประจาํ  ค่าจา้งชั6วคราว  ค่าบริการต่าง ๆเพื6อใหไ้ดม้าอะไรนีBแหละประมาณ
ลา้นกวา่บาทแลว้  ค่าซ่อมแซม ค่าวสัดุก่อสร้าง  ค่าวสัดุสาํหรับการขนส่ง  ค่านํBามนัเชืBอเพลิง  รวมแลว้ถา้
คิดเป็นตวัเลขรวม ๆ ก็จะประมาณร่วมสิบลา้น  ถา้เรามาคาํนวณแลว้ก็จะเป็นตน้ทุนของการบาํบดันํBาเสียจะ
ประมาณ 30 บาทต่อคิว  และหากเราเทียบกบันํBาประปาที6ใชใ้นบา้นจะประมาณคิวละ 10 บาท เท่านัBนเอง  
ฉะนัBน ก็จะเห็นวา่ตวันีB สูงมากพอสมควร ตรงนีB เรายงัไม่คิดเอา   หากร้อยลา้นมาคิดแต่นี6เราเอาค่าใชจ่้าย
ประจาํปีมาคิดก็ยงัสูงอยู ่ ฉะนัBนการที6เราจะดาํเนินการในระยะต่อไป  จึงอยากจะใหคิ้ดดูใหร้อบคอบ ผมก็
อยากจะขอใหฝ่้ายบริหารศึกษาเพิ6มสักนิดหนึ6งวา่เราควรมีระบบอื6น ๆ เป็นทางเลือกหรือไม่  ซึ6 งลกัษณะ
ของการบาํบดันํBาเสียไม่ควรที6จะไปรวมศูนยอ์ยูที่6เดียว และอยูที่6ไกล ๆ  เราควรจะมีสถานีบาํบดัเป็นสถานี
ยอ่ย ๆ ไป  และอาจจะใชว้ธีิอื6น เช่น วธีิที6ใช ้ พืBนที6นอ้ยเป็นการเติมอากาศ เติมคลอรีนแลว้ทิBงลงแม่นํBาไป
ใกล ้ๆ  ผมคิดวา่น่าจะดีกวา่  
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ผมขอท่านสมาชิกฯ ไดส้รุป เนื6องจากเรื6องนีB  
ไดใ้ชเ้วลานานแลว้ครับ 
 นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ครับอีกนาทีเดียวครับ ผมคิดวา่บ่อบาํบดันํB าเสีย
นอ้ยคนนกัที6จะรู้เรื6องถึงสถานะ รู้เรื6องการทาํงานของบ่อบาํบดั วนันีBผมก็เลยไดน้าํเอาขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง 
มาชีB แจงต่อสภาฯ ความจริงวนันีB เสียดายนิดหนึ6 งท่านนายกฯไม่อยู่นะครับ  ก็ขอจบเกี6ยวกระทูถ้ามเพียง
เท่านีBครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านสมาชิกฯ ครับ เป็นเพียงการตัBงขอ้สังเกต
นะครับ  ท่านรองนายกฯจะตอบหรือไม่ตอบก็ไดค้รับ ขอเชิญ ท่านรองเกรียงศกัดิ� ฯ  ครับ 
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 นายเกรียงศักดิ1   วนชยางค์กูล  รองนายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และ      
ท่านสมาชิกฯ ผูมี้เกียรติทุกท่าน  ตามที6ท่านสมาชิกฯ ไดส้อบถามวา่มีขอ้สังเกตอะไร  ถูกตอ้งครับแต่วา่เขา
ใชเ้งินถึง 3 ลา้นกวา่บาทจา้งบริษทัมาศึกษา  ซึ6 งบริษทัก็คดัเลือกโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เขาบอกวา่เป็น
ระบบที6ดีที6สุด ถูกที6สุด และความเป็นไปไดมี้สูง  จากในตวัเมืองไปหมู่บา้นศรีกํB าสโลปแม่นํB าวงัสูงมาก  
ฉะนัBนมนัเป็นไปได ้และมีขอ้แมโ้รงสูบนํB าของเราตอ้งมีให้น้อยที6สุดเพื6อประหยดัค่าไฟฟ้า  ผมไปเห็นที6
รู้สึกจะจงัหวดัขอนแก่นระบบพงัหมดเขาใชปั้B มนํBามากเกินไป  เพราะเป็นระดบัพืBนที6พอ ๆ กนั  โรงสูบนํB ามี
เป็นจุด ๆ  แมก้ระทั6งเชียงใหม่ก็มีปัญหาเรื6องโรงสูบนํBา  ของลาํปางมีจุดเดียว ปัB ม 3 ตวั ไดรโวย่กัษ ์ ไม่ไดมี้
เทคโนโลยีอะไรเลย ทั6วประเทศไทยมีหมดจะเอาเมื6อไหร่ก็ได ้ และเรื6องไฟฟ้าก็ง่าย ๆ ทัBงนัBน  และระบบ
เติมอากาศที6ท่านสมาชิกฯพูดถึง หรือวา่จะทาํไวเ้ป็นจุด ๆ  เขาศึกษามาแลว้บอกไม่มีที6วา่งที6จะให้ทาํ  และ
จะตอ้งใชค้นมากขึBนไปอีก  เขาบอกใชว้ิธีให้นํB าไหลเท่าที6ผมทราบสโลปจากหลงัค่ายทหารมาถึงศรีกํB า
ประมาณ 9 เมตร ผมจาํไดเ้พราะขณะนัBนเขาจะสร้างเขื6อนยาง ผมบอกขอขยบัไปอีกจนถึงศรีบุญเรืองเขา
บอกวา่ไม่ได ้ เพราะสโลปนํB าสูงเกินไปนํB าไหลเร็วเกินไปจะไปท่วมที6อื6น  และอีกอยา่งบริษทัที6ปรึกษาเขา
ใช้เวลาเป็นปี ๆ แลว้มาเถียงกบักระทรวงวิทยาศาสตร์ดว้ย มาเถียงกนัเราดว้ยวา่เราจะเอาอย่างนีB เราจะทาํ
อย่ าง นีB   เขา ศึก ษ าม า ก่อน เพ รา ะ เท ศ บา ล ไม่ มี ปั ญญา ทําแ ล ะออก แ บบ ไ ม่ เ ป็ น  เ ป็ น เ รื6 องข อง
กระทรวงวทิยาศาสตร์ทัBงหมด  และที6ตวัเลขที6ท่านสมาชิกฯบอกวา่ค่าใชจ่้ายของพนกังานเทศบาลส่วนช่าง
สุขาภิบาล  ไม่มีเฉพาะบาํบดันํBาเสียอยา่งเดียว  ขยะก็ใช่ รถดูดโคลนดูดเลน  คนที6อยูบ่่อบาํบดันํB าเสียจริง ๆ 
มีอยู่ไม่กี6คน  เพราะแทบจะไม่ใช้คนมาก  มีหัวหน้างาน  มีคนตรวจสอบคุณภาพนํB าคนงาน 2 – 3 คน        
ที6อยูบ่ริเวณนัBน  ท่านบอกวา่ถา้มีประสิทธิภาพทาํไมตอ้งใชเ้รือไปตี  เป็นขอ้แนะนาํทุกแห่งก็ใชว้ิธีนีB เพราะ
เป็นหนา้แลง้  นํBาเขา้บ่อนอ้ยก็ตอ้งทาํอยา่งนีB   ผมเคยคุยกบัท่านนายกฯวา่  ในเมื6อกระทรวงเขาไม่ไดเ้พิ6มเงิน
มาให้เราหรือไม่ให้เงินเรามา เราใชเ้งินของเราดีหรือไม่ ทีละนิด ๆ  เหมือนกบัสร้างพนงักนัตลิ6งพงั  ปีละ   
5 ลา้น  10 ลา้น  ท่านนายกฯก็บอกใหไ้ปศึกษาโครงการและจะตดัตอนเป็นช่วง ๆ ก็วา่มา  ซึ6 งก็คงจะใชเ้งิน
นอ้ยเพราะไม่มีพนงักนัตลิ6งพงัในส่วนของตวัเมือง  มนัคงจะถูกกวา่ที6ทาํไปแลว้  การทาํครัB งนัBนที6ผมตอ้งสู้
กบัทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เขาจะตดัเงิน เขาจะไม่ให้มีถนน จะไม่ให้มีพนังกนัตลิ6งพงั   เขาบอกว่า        
ไม่เกี6ยวกบันํBาเสีย  ผมบอกตอ้งเกี6ยวเพราะวา่ไปทาํริมแม่นํB าวงัผมจะไดถ้นนเส้นใหม่อีก 1 เส้น และเพื6อจะ
ไดก้นัไม่ใหป้ระชาชนบุกรุกแม่นํBาวงั  ตอนหลงัมาก็เห็นชอบทาํลิปแลปก็ทาํถนนก็ทาํ ท่ออยูใ่ตถ้นน ไม่ใช้
ว่าเราคิดเอง แต่เราก็ตอ้งมีเหตุมีผลกบัเขาดว้ย  ฉะนัBนท่านก็สบายใจได้ ประสิทธิภาพกบัคนที6เราใช้อยู่
ปัจจุบนันีB คุม้ค่ากนั  ของเราส่วนช่างสุขาฯ  ท่อเหม็นในเมืองก็ตอ้งไปดูด บ่อขยะทัBงบ่อเขาก็ไปดูแล ฉะนัBน
เงินส่วนนีBถา้ท่านนาํมารวมก็แพงแน่นอนครับ ขอชีBแจงแค่นีBครับ  
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ      คุณสมบูรณ์ฯ  น่าจะจบนะครับกระทูถ้าม
ของท่านนะครับ 
 นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ขอนาทีเดียวครับ  คือถา้จะใชก้าวิตีB   ผมคิดว่า
น่าจะกาวตีิB  ทัBงระบบไปเลย  ไม่ใช่วา่มา กาวิตีBครึ6 ง ๆ กลาง  ๆ แลว้ใชปั้B มสูบขา้มนํB าไป ส่วนนีBผมคิดวา่เป็น
จุดดอ้ยของโครงการครับ  ขอบคุณครับท่านประธานฯครับ 
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 4.3  กระทู้ถาม  เรื�อง การรายงานผลงานการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครลาํปาง                               
ของ พ.ต.ท.ดีชัย  พาณชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นกระทูถ้ามที6 3  เรื6องการรายงานผลงาน
การปฏิบติัตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครลาํปาง ของ พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง  ขอเชิญครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย  พาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพ กระผม 
พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เขต 1  กระผมขอตัBงกระทูถ้ามท่านนายกเทศมนตรี  
เรื6อง  การรายงานผลงานการปฏิบติังานตามนโยบาย นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ดงันีB .- 
 ตามที�นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อ 
สภาเทศบาลนครลาํปางในการประชุม  สมยัประชุมสามญั สมยัที�   4   ครั� งที�   1  ประจาํปี  2549  เมื�อวนัที�  
25  ธันวาคม   2549  โดยเสนอให้สภารับทราบผลการปฏิบติังาน  โดยซึ� งปรากฏตามเอกสารสรุปการ
ปฏิบัติงานแล้วนั�น ในด้านนโยบายด้านสาธารณสุขในข้อ  5  ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
ใกลเ้คียง เพื�อยา้ยโรงฆ่าสัตวไ์ปนอกพื�นที�ชุมชน ซึ� งผูบ้ริหารไดต้ั�งคณะกรรมการให้ศึกษาในเรื�องนี� และ
คณะกรรมการมีขอ้สรุปวา่ใหห้าขอ้มูลไปยงัโรงฆ่าสัตวเ์อกชน เทศบาลเมืองเขลางคน์คร ซึ� งการดาํเนินการ
ยงัไม่มีบทสรุปในการยา้ยโรงฆ่าสัตวเ์ดิมแต่อย่างไร  ซึ� งเรื�องนี�ขา้พเจา้เคยตั�งกระทูถ้ามถึงปัญหาที�เกิดขึ�น
ในปัจจุบนัวา่จะส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มในชุมชน ซึ� งจะตอ้งแกไ้ขด่วน แต่ทางผูบ้ริหารก็ไดมี้ประกาศ
ของเทศบาลนครลาํปาง ให้ปิดโรงฆ่าสัตว ์ ตั�งแต่วนัที� 1  มกราคม  2550   เป็นตน้มาแลว้ ซึ� งการประกาศ
ปิดโรงฆ่าสัตวก์็ไปกระทบกบัผูมี้อาชีพฆ่าสัตว ์ผูจ้าํหน่ายเนื�อสัตว ์ซึ� งไม่รู้ว่าจะไปฆ่าสัตว ์ ณ  ที�ใดเป็น
เรื� องที�จะต้องแก้ไขโดยด่วน และอีกประการหนึ� ง เทศบาลจะตอ้งมีโรงฆ่าสัตว์ในเขตเทศบาลนั�น  ซึ� ง
ปัญหานี� จึงขอเรียนถามนายกเทศมนตรีนครลาํปางว่า  ในกรณีที�นายกเทศมนตรีมีนโยบายที�จะปรับปรุง 
โรงฆ่าสัตว ์เป็นสวนสาธารณะนั�น ในส่วนของการจดัตั�งโรงฆ่าสัตวท์่านดาํเนินการอยา่งไรต่อไปขา้พเจา้
จึงขอตั�งกระทูถ้ามนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ท่านในฐานะผูบ้ริหารเทศบาลนครลาํปาง จะดาํเนินการใน
เรื6องนีBอยา่งไร ครับ ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ1    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ ขอเชิญ 
ท่านรองกิตติภูมิฯ ครับ 
 นายกิตติภูมิ  นามวงศ์   รองนายกเทศมนตรีฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก
เทศบาลนครลาํปางผูท้รงเกียรติ  ก่อนอื6นตอ้งขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที6ให้ความสนใจและ
ติดตามเรื6องหนึ6 งในโครงการตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี  ซึ6 งไดน้าํเสนอต่อสภาฯ ก่อนเขา้รับ
ตาํแหน่ง และไดน้าํเสนอเมื6อครบ 1 ปี ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีเรื6องการที6จะปิดโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครลาํปาง  ซึ6 งอยู่ในเขตตาํบลเวียงเหนือ  วตัถุประสงค์ของการที6จะปิดโรงฆ่าสัตวด์งักล่าวก็
เพราะวา่ในโรงฆ่าสัตวที์6มีอยูใ่นปัจจุบนัของเทศบาลนครลาํปางเป็นโรงฆ่าสัตวที์6อยูใ่นพืBนที6ของยา่นชุมชน  
ไดส่้งผลกระทบต่อสิ6งแวดลอ้มและสุขภาพพี6นอ้งประชาชนที6อยูร่อบขา้งของโรงฆ่าสัตว ์และโรงฆ่าสัตว์
ดงักล่าวไม่เป็นโรงฆ่าสัตวที์6ถูกตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัการฆ่าและการจาํหน่ายเนืBอสัตว ์พ.ศ. 2535 
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จากกระทูข้องท่านสมาชิกฯ กระผมก็ไดส้รุปคร่าว ๆ และจบัประเด็นเป็น นยัวา่ เรื6องที6 1 ท่านคงอยากจะ
ถามตรง ๆ วา่ ในเมื6อโรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลนครลาํปาง เป็นหนา้ที6ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 ตาม
มาตรา 56 บทที6 3 เรื6 องเทศบาลนคร โดยอนุโลมให้ใช้มาตรา 53 เทศบาลเมือง  เป็นหน้าที6ของเทศบาล
จะตอ้งจดัให้มีโรงฆ่าสัตว์  ถ้าเทศบาลนครลาํปางไม่ดาํเนินการจะเป็นเช่นไร จะเป็นการผิดกฎหมาย        
และผิดพระราชบญัญติัเทศบาลหรือไม่  อีกประเด็นหนึ6 ง  เมื6อโรงฆ่าสัตว์ดงักล่าวเมื6อปิดแล้วท่านจะ
ปรับปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะท่านจะมีวธีิการบริหารจดัการอยา่งไร  เป็นประเด็นที6 2 ที6ท่านสนใจ ผมจะ 
ชีB แจงเป็นประเด็นและจะถือโอกาสตอบขอ้ซักถามตามกระทูด้งักล่าวด้วย  การจดัให้มีโรงฆ่าสัตวต์าม
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496  เป็นหน้าที6 ถูกต้อง  หน้าที6อันนีB การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.2496  ในขณะนัBนตามพระราชบญัญติัการฆ่าสัตว ์และจาํหน่ายเนืBอสัตว ์   
พ.ศ.2502   ไดก้าํหนดไวต้ามพระราชบญัญติัชดัเจนว่า  ผูที้6จะดาํเนินการตามพระราชบญัญติัการฆ่าและ
จาํหน่ายเนืBอสัตวก์็คือทอ้งถิ6น  โดยมีอธิบดีกรมการปกครองขณะนัBนเป็นผูมี้อาํนาจสูงสุด  และ พ.ศ.2535  
ไดมี้การแกไ้ขเพิ6มเติม พระราชบญัญติัการฆ่าและจาํหน่ายเนืBอสัตว ์ พ.ศ.2535  อาํนาจดงักล่าวตกไปอยู่ที6
กรมปศุสัตวโ์ดยอธิบดีกรมปศุสัตวไ์ดม้อบหมายผา่นมายงัผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูข้ออนุญาต  ในเนืBอหา
สาระของพระราชบญัญติัการฆ่าและจาํหน่ายเนืBอสัตว ์พ.ศ.2535 ไดก้ล่าวไวช้ดัเจนวา่  นอกจากทอ้งถิ6นที6
จะเป็นผูจ้ดัให้มีโรงฆ่าสัตวต์ามหน้าที6ของตนเองได้แล้วด้วย  ในพระราชบญัญติัดงักล่าวยงัให้อาํนาจ
เอกชนหรือเอกชนร่วมทุนกบัทอ้งถิ6นเป็นผูด้าํเนินการได ้  เป็นขอ้หนึ6 งที6หยิบมาเป็นประเด็นการศึกษา
ความเป็นไปได้ว่า ถ้าเราปิดโรงฆ่าสัตวข์องเทศบาลนครลาํปางแล้ว  เราจะกระทบต่อพระราชบญัญติั
เทศบาลหรือไม่  ท่านนายกเทศมนตรีไดต้ัBงคณะทาํงานมาชุดหนึ6งเพื6อศึกษาทัBงหมด  เป็นผลการศึกษาว่า 
ผลกระทบของการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตวข์องเทศบาลถา้เราไม่ทาํแลว้เราจะกระทบต่ออะไรบา้ง และ 
ผลกระทบจะเป็นเช่นไร  อนันีB เป็นจุดเริ6มตน้ของการที6เราจะปิดโรงฆ่าสัตวแ์ห่งนีB   ผลการศึกษาดงักล่าวได้
ครอบคลุมทัBงหมด  ไม่วา่จะเรื6องขอสภาพของสุขาภิบาลสิ6งแวดลอ้มโรงฆ่าสัตว ์ณ ปัจจุบนัวา่เหมาะสม
หรือไม่  เป็นไปตามพระราชบญัญติัการฆ่าและจาํหน่ายเนืBอสัตว ์พ.ศ.2535 หรือไม่  งบประมาณในการ
ดาํเนินการกิจการปัจจุบนัคุม้ค่าหรือไม่  กบัสัตวที์6ฆ่าโรงฆ่าสัตว ์ ณ  วนันีB มีอยู่  8 ราย จากพ่อคา้ที6อยู่ใน   
เขตเทศบาลทัBงหมด 200 กวา่ราย ฆ่าสัตวใ์นโรงฆ่าสัตวมี์ไม่เกินวนัละ 40 ตวั  แต่ในเทศบาลกินหมู่วนัละ 
450 ตวั  คุม้ค่ากนัหรือไม่  สิ6งนีB ผลการศึกษาออกมาอยูใ่นเรื6องของงบประมาณ  และขอ้กฎหมายต่าง ๆ  ที6
เกิดขึBนกระทบกบักฎหมายอะไรบา้งนอกจากพระราชบญัญติัการฆ่าและการจาํหน่ายเนืBอสัตว ์ ขอ้ที6 1 แลว้  
ขอ้ที6  2   มีพระราชบญัญติัสิ6งแวดลอ้ม  มีพระราชบญัญติัโรงงาน  มีกฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภคเขา้มา
เกี6ยวขอ้งอีก  สิ6งเหล่านีB เป็นกฎหมายที6เกี6ยวขอ้งทัBงนัBน  และผลกระทบต่อพี6นอ้งประชาชนที6อยูพ่ืBนที6รอบ
โรงฆ่าสัตว์  มนักระทบจริงหรือไม่ ตามที6พี6น้องประชาชนได้ในพืBนที6ได้ร้องเรียนเข้ามา จริงหรือไม่       
จริงเช่นไร  และสุดท้ายก็คือผลกระทบตามที6เจ้าของกระทู้ได้ถามว่า  กระทบต่อผูป้ระกอบการกรณี       
เลิกกิจการ คือ 8 รายที6อยูใ่นโรงฆ่าสัตว ์กระทบต่อเขาหรือไม่เมื6อเขาไม่ไดฆ่้าที6นี6แลว้  กระทบต่อผูบ้ริโภค
ในเขตเทศบาลหรือไม่   60,000 กว่าคนในเขตเทศบาลตามทะเบียนราษฎร  กระทบหรือไม่  ผลการศึกษา
ระบุไวช้ดัเจนครับ  การบริหารจดัการไดเ้ริ6มแรกที6เราไดศึ้กษาผลกระทบดงักล่าว  ฉะนัBน  เราจะถามบอก
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วา่เทศบาลจะตอ้งดาํเนินการอยา่งไรให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีไดแ้ต่งตัBง
คณะทาํงานขึB นมาชุดหนึ6 งเพื6อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล  คือแต่งตัB งคณะกรรมการจดัหา
สถานที6ก่อสร้างว่าสถานที6ในพืBนที6  22.17 ตร.กม. มีพืBนที6ที6ไหนบ้างของเทศบาลที6เหมาะสมที6จะเป็น     
โรงฆ่าสัตว ์ คงไปอยูใ่นพืBนที6ของท่านสมาชิกสภาท่านใดก็คงจะปฏิเสธแน่เพราะจะกระทบต่อสิ6งแวดลอ้ม
อยา่งรุนแรง  คาํสั6งดงักล่าวก็มีผมเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาในเรื6องนีBและชุดเมื6อสักครู่นีBก็เป็นอีกชุด
หนึ6 งคือคณะกรรมการศึกษาผลกระทบทัBงหมด ซึ6 งก็มีผมเป็นประธานในเรื6องนีB เช่นกนั  วิธีการบริหาร
จดัการเพื6อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาลเราจะทาํอยา่งไร  ประเด็นที6 1  คณะกรรมการชุดดงักล่าว
นีB จะต้องศึกษาให้ชัดเจนว่า ในพืBนที6ที6  22.17 ตร.กม. มีพืBนที6ใดบา้งที6จะเหมาะสมเป็นโรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาลเพื6อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั  แต่ก็คงเป็นไปไม่ไดใ้ครก็คงจะไม่ให้ไปตัBงโรงฆ่าสัตวแ์น่นอน  
และประเด็นที6 2  พืBนที6ของเทศบาลที6มีอยู ่ณ ปัจจุบนันีB ที6อยูน่อกเขตเทศบาลมีที6ไหนบา้งที6เหมาะสมที6จะ
เป็นโรงฆ่าสัตว ์ แต่การที6จะไปทาํโรงฆ่าสัตวใ์นพืBนที6ทอ้งถิ6นอื6น  เรื6องที6 1  ตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก
ทอ้งถิ6นนัBน ๆ ดว้ย  เรื6องที6  2 ตอ้งเหมาะสมในพืBนที6ดว้ยวา่หากทาํไปแลว้คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่  และ
เรื6องที6 3  เราร่วมกบัทอ้งถิ6นอื6นได้หรือไม่ที6จะจดัให้มีโรงฆ่าสัตว ์ ซึ6 งเราก็ไดป้ระสานไปยงัโรงฆ่าสัตว์
เอกชนที6อยู่ในพืBนที6ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที6บา้นลาํปางกลาง  เป็นโรงงานที6ไดรั้บใบอนุญาตจาก
อธิบดีกรมปศุสัตวเ์รียบร้อย และผ่านการตรวจจากสิ6งแวดล้อมว่าเป็นโรงฆ่าสัตวที์6ให้เปิดดาํเนินการได ้
ปรากฎว่า  ผูป้ระกอบการที6อยูใ่นโรงฆ่าสัตวที์6มีอยูใ่นปัจจุบนันีB จาํนวน 8 ราย ไม่ยินยอมที6จะไปฆ่าสัตวที์6
โรงฆ่าสัตว์ของเอกชนคือที6ลาํปางกลาง  ท่านนายกฯลงนามเมื6อวนัที6 22 พฤศจิกายน 2549 ให้วนัที6 1 
มกราคม 2550 ให้หยุดกิจการทนัที เราไดป้ระกาศถูกตอ้งตามที6เจา้ของกระทูไ้ดพู้ดถึง ปัจจุบนันีB  ประกาศ
ดงักล่าวก็ไดปิ้ดอยู่ที6โรงฆ่าสัตว ์ แต่ประกาศแผ่นใหญ่ท่านนายกฯได้ยกออกไปแลว้ เหตุผลทุกท่านคง
อยากจะรู้วา่ทาํไมวนัที6 1 เมื6อประกาศไปแลว้ทาํไมปิดไม่ไดเ้พราะอะไร ทาํไมถึงมีอาํนาจอะไรเหนือกว่า
นัBน  ความจริงแลว้ในวนัที6 1 ถา้หากเราจะดืBอดึงปิดก็ปิดได ้ ผูป้ระกอบการทัBง 8 ราย ไดย้กขบวนไปพบ
ท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดัที6รับผิดชอบเกี6ยวกบัทอ้งถิ6น โดยอา้งเหตุผลวา่เขาไม่ยินยอมที6จะไปฆ่าสัตวที์6
บา้นลาํปางกลางเพราะไกลเกินไป  ขอให้ชะลอไดห้รือไม่ ระยะเวลา  2 เดือน คือหลงัเดือนกุมภาพนัธ์ คือ 
วนัที6 1  มีนาคม  2550   ขอให้โรงฆ่าสัตวข์องเอกชนอีก 1 แห่งที6เกิดขึBนใน อ.บ.ต.ตน้ธงไชยเสร็จก่อน
ภายใน 2 เดือน  ทาง อ.บ.ต.รับวา่จะเสร็จ ไม่ใช่ อ.บ.ต.อยา่งเดียวทางผูป้ระกอบการโรงฆ่าสัตวแ์ห่งใหม่ใน 
อ.บ.ต.ร่วมกบัทางนายกฯ  อ.บ.ต. ตน้ธงชยั  ผมก็บอกวา่เหตุผลดงักล่าวระยะเวลาที6ขอ 2 เดือนเหมาะสม
หรือไม่ แต่ก็เป็นเหตุผลน่านาํมาพิจารณาไดว้า่ 2 เดือน  เรารอกนัมา 20 ปี  30 ปี  โรงฆ่าสัตวทุ์กวนันีB ส่ง
ผลกระทบสิ6งแวดลอ้ม ณ วนันีB     ถา้ทนไปอีก 2 เดือนทนกนัไม่ไดเ้ชียวหรือ  ผมปรึกษากนัท่านนายกฯ 
ท่านนายกฯก็บอกว่าได้  2 เดือน ก็ 2 เดือน หมายถึงว่า สิBนเดือนกุมภาพนัธ์ 2550  เขาไม่ได้ตกลงกับ
เทศบาล  แต่ผูป้ระกอบการ 8 ราย   ไปตกลงกบัทางจงัหวดัวา่จะไม่ฆ่าสัตวใ์นโรงฆ่าสัตวข์องเทศบาล  แต่
จะยา้ยไปฆ่าสัตวที์6โรงฆ่าสัตวเ์อกชนของ อ.บ.ต.ตน้ธงไชย  ผมเป็นห่วงว่าโรงฆ่าสัตวด์งักล่าวเป็นการ
กล่าวขึBนมาลอย ๆ หรือว่าจริงเท็จขนาดไหน  ผมส่งท่านรองปลดัเทศบาลซึ6 งเป็นผูรั้บผิดชอบเมื6อเดือน
มกราคม 2550 ไปหารือกบัท่านนายกฯ อ.บ.ต.ว่าจริงเท็จขนาดไหน  ปรากฎวา่โรงฆ่าสัตวด์งักล่าวมีจริง
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ครับ  ผมก็ยงัไม่มั6นใจอีกเมื6อปลายเดือนที6ผ่านมาผมก็ไปพบท่านนายกฯ อ.บ.ต.ดว้ยตวัผมเอง แลว้ไปกบั
ปลดั อ.บ.ต.ไปดูสถานที6จริงวา่เหมาะสมหรือไม่  วนัที6ผมไปยงัไม่ไดมุ้งหลงัคา  ผมไดส้อบถามวา่สิBนเดือน
กุมภาพนัธ์ 2550 จะเสร็จหรือไม่  เขาบอกวา่เสร็จ ครัB งสุดทา้ยผมถามดว้ยวาจากบัท่านรองผูว้า่ราชการท่าน
หนึ6งในวนัเปิดกีฬาไก่ขาวเกมส์  ผมถามท่านวา่ เรื6องโรงฆ่าสัตวข์องเทศบาลนครลาํปางจะทาํอยา่งไรเพราะ
พี6นอ้งประชาชนที6อยูร่อบๆ  ถา้ไม่ปิดเขาจะลุกฮือกนัขึBนมาแลว้ครับ ท่านรองผูว้า่ฯก็บอกวา่ ก็ตกลงกนัเป็น
ที6เรียบร้อยแลว้วา่สิBนเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 จะหยุดกิจการทนัที และจะยา้ยไปที6 อ.บ.ต.  ความจริงส่วนลึก
แลว้การกล่าวอา้งว่าสถานที6โรงฆ่าสัตวอ์ยูไ่กลเกินไปไม่สะดวก ไม่เหมาะสม  ความจริงแลว้เป็นคาํพูดที6
กลบักนั  เพราะ   โรงฆ่าสัตว์นีB ถ้ายิ6งอยู่ไกลชุมชนได้มากเท่าไหร่จะส่งผลกระทบต่อสิ6งแวดล้อมน้อย
เท่านัBน  ขอ้อา้งดงักล่าวความจริงเป็นขอ้อา้งที6ไม่สมเหตุสมผลนกั  แต่ไม่เป็นไร ฉะนัBน ท่านเจา้ของกระทูก้็
สบายใจไดว้า่    ถา้ลาํดบัเหตุการณ์ใหท้่านทราบถึงขนาดนีBวา่สิBนเดือนกุมภาพนัธ์  2550  ทาง อ.บ.ต.  
ตน้ธงไชย โดยเอกชนที6เขา้ไปสร้างโรงฆ่าสัตวก่์อสร้างเสร็จผูป้ระกอบการ 8 ราย ก็จะยา้ยไปดาํเนินการ  
ฆ่าสัตวที์6โรงฆ่าสัตวแ์ห่งใหม่ ที6ตรงนีBก็จะปิดลง  ในนามของผูรั้บผิดชอบก็จะส่งมอบพืBนที6ดงักล่าว พร้อม
ทัBงขออนุญาตเปลี6ยนวตัถุประสงคก์ารจดัตัBงโรงฆ่าสัตวเ์ป็นสวนสาธารณะไปยงัเจา้ของพืBนที6ธนารักษเ์ดิม  
ซึ6 งไดห้ารือกบัท่านรองผูว้่าฯ ที6เป็นผูรั้บมอบหมายในเรื6องนีB เอาไวเ้บืBองตน้แลว้วา่ทางจงัหวดัไม่ขดัขอ้งที6
จะใหเ้ป็นสวนสาธารณะ  แต่ขอใหแ้กไ้ขเรื6องนีB ให้พน้วนัที6 28 กุมภาพนัธ์ 2550 ไปก่อน ฉะนัBนการบริหาร
จัดการตรงนีB ก็ดําเนินการต่อ  ถ้าวกมาถามถึงว่าในส่วนของเทศบาลจะทําอย่างไรให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  
 นายประสิทธิ1  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ผมคิดวา่คงพอจะเขา้ใจแลว้นะครับ 
 นายกติติภูมิ   นามวงศ์   รองนายกเทศมนตรีฯ  ขอเพิ6มเติมอีกนิดหนึ6งนะครับ  แลว้เทศบาลจะทาํ
อยา่งไรนัBน  คณะกรรมการฯที6ท่านนายกฯไดแ้ต่งตัBงโดยผมเป็นประธานฯ พิจารณาในเรื6องดงักล่าว  ก็จะ
พิจารณาเพื6อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล 2496 โดยที6มีพระราชบญัญติัการฆ่าและจาํหน่าย
เนืBอสัตว ์2535 เขา้มาเกี6ยวขอ้งแลว้ทุกท่านก็คงจะได้สบายใจในเรื6องขอ้กฎหมายและการบริหารจดัการ
ดงักล่าวก็คงจะเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกฯ ที6จะเปลี6ยนโรงฆ่าสัตวเ์ป็นสวนสาธารณะตามความ
ตอ้งการของพี6นอ้งประชาชนที6ไดเ้ลือกท่านนายกฯ เขา้มาบริหารตรงนีB   ผมขอตอบกระทูเ้พียงเท่านีBครับ 
ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญเจา้ของกระทูค้รับ  
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพ 
ไดรั้บฟังท่านรองนายกฯไดต้อบกระทู ้ซึ6 งบางสิ6งบางอยา่งก็ไม่ตรงประเด็นตามที6ผมถาม ผมถามทีเดียวไม่
ตอ้งตอบยดืยาว  ผมอยากจะกราบเรียนอีกขอ้หนึ6งวา่  ตามนโยบายของท่านที6ไดก้าํหนดนโยบายไวเ้กี6ยวกบั
ปิดโรงฆ่าสัตวก์็ดีอะไรก็ดี ท่านไดศึ้กษาพระราชบญัญติัเทศบาล  ซึ6 งตามมาตรา48 เตรส  นายกเทศมนตรีมี
อาํนาจหนา้ที6ดงันีB 
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       1.  กาํหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย  คือ เมื6อเริ6มตน้ท่านก็ผดิแลว้  ขดักบักฎหมาย 
มาตรา 56  ของเทศบาลนคร มาตรา 53 ของเทศบาลเมือง  คือ เขาเขียนไม่ชดัเจนในมาตรา 53 ภายใตบ้งัคบั
แห่งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที6ตอ้งทาํในเขตเทศบาล ดงันีB    ขอ้ 1 ขอ้  2  และ ขอ้ 3 ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
และเทศบาลนครใช้อาํนาจ  มีผล ในมาตราขอ้ 56 ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย การปิดกิจการนีB ถูกตอ้ง
หรือไม่ในมาตรา 53  กาํหนดเป็นอาํนาจหนา้ที6ของเทศบาลนครดว้ย  ซึ6 งพดูนโยบายของท่าน ท่านจะไปขดั
กฎหมายไม่ได้  แต่มีปัญหาว่าอาํนาจจริง ๆ ที6ท่านปิดโรงฆ่าสัตวท์่านใช้กฎหมายอาํนาจอะไร  เพราะ
พระราชบญัญติัไม่ให้ขดัต่อกฎหมาย  ซึ6 งตอ้งมีและที6มนัผิดเพราะไม่มี   ขอท่านไปศึกษาดู  ศึกษาให้ดี ๆ  
ถ้ามีปัญหาขึB นมาภายหลัง และท่านสมาชิกฯ ก็คอยดู  ท่านทาํอะไรผมจะดู  ขอให้ท่านรักษาระเบียบ
กฎหมายให้ดี  จะไปเอาตามความคิดตวัเองวา่จะตอ้งทาํอย่างโน้นอยา่งนีB   ผมก็คงจะสรุปไดง่้าย ๆ วา่ เมื6อ
ท่านไดด้าํเนินการปิดโรงฆ่าสัตวไ์ปเรียบร้อยแลว้  และก็มีผลตามกฎหมายเบ็ดเสร็จไปหมดแลว้ ท่านจะ
ขยายเวลาอยา่งไร ทาํไมท่านไม่แจง้ไม่ประกาศให้เขาทราบว่าท่านไดข้ยายไปอีก  2 เดือน  เมื6อท่านปิดได้
ท่านตอ้งขยายได ้ ท่านก็ไม่ไดแ้จง้ให้เขาทราบ  ผมในฐานะสมาชิกฯ ผมก็ยงัไม่รู้ว่าท่านขยายเวลาไปอีก    
2 เดือน  เรื6องนีB เป็นเรื6องที6ประชาชนตอ้งไดรั้บรู้  สมาชิกฯก็ตอ้งรับรู้ดว้ย  คาํตอบมีอยูใ่นตวัแลว้ คือศึกษา
อาํนาจหนา้ที6ของนายกเทศมนตรี ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 เตรส  ขอความกรุณาไปอ่านดู
ใหเ้รียบร้อยแลว้ค่อยวา่กนั   ขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ1    หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   กระทู้ถามนีB คงจะจบนะครับ เพราะเป็น  
กระทูถ้ามโดยตรงตามรายงานของท่านนายกเทศมนตรีที6แถลงผลงานของท่าน  และประกอบกบัวนันีB   
ท่านนายกฯ ไม่ไดม้าร่วมประชุมก็คงจะพอแค่นีBครับ 
 

ระเบียบวาระที�  5  ญตัติอื�น ๆ    
 นายประสิทธิ1    หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะยื6นญตัติอะไร
หรือไม่  ขอเชิญ  คุณสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ครับ 
 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที6เคารพ กระผม 
นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ผมมีญตัติเกี6ยวกบัเรื6 องห้องสุขาสาธารณะ
อยากจะเสนอดว้ยวาจาต่อที6ประชุมสภาฯ ครับ  
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอสมาชิกฯรับรองดว้ยครับ  สมาชิกฯรับรอง
ถูกตอ้งครับ ขอเชิญครับ 
 นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรื6องห้องส้วม ห้องสุขา ไม่วา่ที6ไหนก็มีปัญหา
ไปหมด  ไม่วา่จะเป็นเรื6องความสะอาดหรือการใชง้านอยูใ่นสภาพที6ใชไ้ม่ไดโ้ดยสิBนเชิง  บางแห่งใชอ้ะไร
ไม่ไดเ้ลย  ไม่ว่าจะอ่างลา้งหนา้ ฯลฯ   วนันีB ก็เลยอยากจะมาพูดในสภาฯเกี6ยวกบัเรื6องนีB   ก็อยากจะให้ทาง
ฝ่ายบริหารไดใ้หค้วามสนใจในเรื6องนีBดว้ย  เพราะเรื6องนีB มีผลต่อความนิยม มีผลต่อการมองวา่ฝ่ายบริหารมี
ประสิทธิภาพการทาํงานมากน้อยแค่ไหน  ห้องส้วมปกติแลว้ถา้เราไปจงัหวดัอื6น ๆ  หรือเป็นทานอาหาร   
ที6ไหนก็ตามปัจจุบนันีB จะนิยมทาํห้องนํB าห้องส้วมแข่งขนักนั  ถ้าสามารถทาํไดส้ะอาด สะดวก ปลอดภยั   
ถ้าได้ใช้แล้วเราก็จะจดจําแล้วเราก็จะมาอีกไม่ว่าจะเป็นปัB มนํB ามันหรือร้านอาหารที6 ต่าง ๆ  อันนีB ก็
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เช่นเดียวกนัถา้สมมุติเขาพูดถึงเทศบาลนครลาํปางว่าห้องส้วมสกปรก  อย่างนีB เราก็เสียไปเลย  ฉะนัBน จึง
อยากจะขอวา่ถา้เราจะไดจ้ดัทาํงบประมาณใหม่ก็อยากจะขอใหเ้ราใหค้วามสาํคญัในเรื6องหอ้งส้วมไวอ้นัดบั
ต้น ๆ  และหากสมมุติว่าท่านได้บรรจุเรื6 องนีB เข้าสู่การปรับปรุงซ่อมแซม  ก็อยากจะขอเสนอแนะไป
ล่วงหนา้เลยวา่อยากจะขอให้ออกแบบให้มีระบบท่อต่าง ๆ ให้ใหญ่ไวก่้อน เช่น หากมาตรฐาน 2 นิBว เราก็
เพิ6มเป็น 3 นิBว เพื6อวา่จะไดข้จดัปัญหาเรื6องการอุดตนั  ปกติแลว้ท่อต่าง ๆ ในห้องส้วมจะตนัง่ายตนัเร็ว หาก
เราใช้ขนาดใหญ่อีกรุ่นหนึ6 งก็จะป้องกันได้  ปัจจุบันนีB ถ้าสามารถออกแบบห้องนํB าให้มีการใช้พืBนที6              
ที6เหมาะสมการทาํความสะอาดก็จะทาํไดง่้าย  เราดูจากปัB มนํB ามนัต่าง ๆ เดีUยวนีBแยกส่วน จะเขา้ไปปัสสาวะ
เราก็ไม่ตอ้งเขา้ไปในห้องนํB าเราก็ออ้มไปดา้นหลงั  หรือถา้เราออกแบบห้องส้วมเป็นหลงัและทุกอยา่งตอ้ง
เขา้ประตูเดียวความสกปรกก็จะเกิดไดง่้าย  จึงอยากจะขอเสนอแนะไวล่้วงหน้า หากฝ่ายบริหารจะได ้     
ทาํใหม่  นอกจากนีBถา้เราสามารถแบ่งงบประมาณมาเรื6องนีBก็พูดหลายครัB งแลว้เรื6องรถสุขาเคลื6อนที6 ถา้เรามี
สํารองไวก้็จะดีในกรณีที6ห้องนํB าใช้งานไม่ได ้ เพราะเทศบาลมีกิจกรรมสาธารณะหลายๆ ครัB ง  และหาก
ส้วมตนัส้วมเตม็เราก็มีรถสุขาสาํรองไดช้ั6วคราว ครับก็คงมีเพียงเท่านีBครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯครับ 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ   ครับจะมีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอญตัติ 
ดว้ยวาจาอีกหรือไม่  ขอเชิญ  พ.ต.ท.ดีชยัฯ ครับ จะยื6นญตัติเกี6ยวกบัเรื6องอะไรครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กระผมจะหารือท่านประธานฯ เกี6ยวกบั 
เรื6อง  การลงมติของที6ประชุมสภาฯครับ  
 นายประสิทธิ1  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอผูรั้บรองครับ  มีผูรั้บรองถูกตอ้ง 
ขอเชิญครับ 
 พ.ต.ท.ดีชัย   พาณชิย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที6เคารพ 
กระผม  พ.ต.ท.ดีชยั  พาณิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เขต 1  ตามที6กระผมไดข้อยื6นญตัติเรื6อง    
การลงมติของที6ประชุมสภาเทศบาล  ดว้ยวาจาต่อท่านประธานสภาฯ ซึ6 งท่านประธานสภาฯ ไดอ้นุญาตให้
กระผมไดพู้ดนัBน  กระผมอยากจะเรียนเสนอแนะนิดเดียวเกี6ยวกบักิจการสภาฯของเรา  คือในการประชุม
สภาฯทุกครัB ง เมื6อมีการลงมติเพื6อให้ความเห็นชอบในการประชุมแต่ละครัB ง  ซึ6 งบางครัB งบางท่านเห็นดว้ย 
บางท่านก็งดออกเสียง บางท่านไม่เห็นดว้ยเช่นนีB   ทุก ๆ ครัB งที6ถือปฏิบติัมาผมวา่จะไม่ชอบดว้ยระเบียบ คือ
บางครัB งท่านประธานฯ อยูข่า้งบนท่านก็ไม่ไดย้กมือไม่ไดท้าํอะไรสักอยา่ง  แต่ลงความเห็นมติเป็นเอกฉนัท ์ 
ซึ6 งความจริงก็ไม่เป็นเอกฉนัทน์ะครับ  เพราะท่านก็ไม่ไดย้กมือ  เลขาฯก็ไม่ไดย้ก  ฉะนัBน ผมอยากขอความ
กรุณาท่านวา่  เวลาขอมติช่วยบอกดว้ยวา่เห็นดว้ยกี6เสียง ไม่เห็นดว้ยกี6เสียง  งดออกเสียงกี6เสียง  เพื6อจะเป็น
ผลในทางปฏิบติั  หากเกิดมีการร้องเรียนอะไรขึBนมา  เหมือนกบัที6จงัหวดัภูเก็ตคือโดนศาลปกครองจะ
ชดใชเ้รื6องเงินเรื6องทอง ขอขอบคุณครับ 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกฯ ครับ ผมนั6งอยู่
ขา้งบนผมก็เห็นท่านสมาชิกฯ ยกมือออกเสียง  ผมจึงสรุปมติเป็นเอกฉนัท ์  เมื6อผมไม่เห็นเป็นเอกฉนัทผ์ม
ก็จะถามว่าสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื6นทุกครัB ง  แต่คงไม่เหมือนจงัหวดัภูเก็ตคนละเรื6องกนันะครับ  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดยื6นญตัติดว้ยวาจาอีกหรือไม่  เมื6อไม่มีกระผมขอเรียนท่านสมาชิกฯว่า  เนื6องจากมี
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ญตัติเร่งด่วนของผูบ้ริหารเทศบาลถึงสภาเทศบาลฯ และนาํบรรจุไม่ทนัในการประชุมในวนันีB   แต่ยงัมี
ระยะเวลาของสมยัประชุมสามญั สมยัที6 1 ยงัเหลืออยู ่ จึงขอนดัการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลอีกครัB งเป็น
การประชุมฯ สมยัประชุมสามญั  สมยัที6 1  ครัB งที6  2  ในวนัจนัทร์ที6  26  กุมภาพนัธ์  2550 เวลา 13.30 น. 
สําหรับเอกสารขอเชิญท่านสมาชิกฯ รับได้ที6หน้าห้องประชุมฯครับ  กระผมขอปิดการประชุม และ
ขอขอบคุณทุกท่านครับ สวสัดีครับ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.15 น. 
 

 

 

 

..............................................................                                      ......................................................... 
  (นายประสิทธิ�    หรรษหิ์รัญ)                                                           (นายจาตุรงค ์  พรหมศร) 
ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง                                                   เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 

 


