รายงานการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้เข้าประชุม
1. จ.ส.อ.สมบูรณ์
2. นายจาตุรงค์
3. นายแพทย์วัฒนา
4. นายณัฐธนวัฒน์
5. นายสมหมาย
6. นายสุบิน
7. นายนวพัฒน์
8. นายพิทักษ์
9. นางสาวอมลยา
10. นายสันติ
11. นายนพดล
12. นายสมบูรณ์
13. นางสุดารัตน์
14. นายจรูญ
15. นายวิบูลย์
16. นายณัฐกิตติ์
17. พันตรีวิชานนท์
18. นายเกษม
19. นายบริบูรณ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติ
2. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
3. นายประสิทธิ์

บรรจงจิตต์
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
ปัญญาพันธ์
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
เจนตวนิชย์
เขียวอุไร
ผดุงพงษ์
คุรุภากรณ์
บุญมี
เติงจันต๊ะ
ฐานิสรากูล
บรรจงจิตต์
แดงสร้อย
ปัญญาทอง
บุญยู่ฮง

รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

จิวะสันติการ
หงษ์ใจสี
หรรษ์หิรัญ

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาพักผ่อน)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย)

๒
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุรทัศน์
4. นายสุวรรณ
5. นางนพวรรณ
6. นางจันทร์สม
7. นายสุทธิพันธ์
8. นายสุคนธ์
9. นายสมภพ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอินทมาศ
2. นายประสงค์
3. นายพีระยศ
4. ส.ต.ท.สวาท
5. นางวรรณศรี
6. นางดวงจันทร์
7. นายพงค์กร
8. นายอรรณพ
9. นายมนัส
10. นายบรรยง
11. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
12. นางสาวพัฒนี
13. นางสาววิไล
14. นายอิสรารัฐต์
15. นางวิลาวัณย์
16. นางเบญจวรรณ
17. นางสาวจารุวรรณ
18. นางเลิศลักษณ์

นามวงค์
อัญชนา
พงษ์นิกร
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์
เสียงดี
รัตนรังสรรค์
อินเตชะ
สุวรรณปัญญา

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง

สมพงษ์
รองปลัดเทศบาล
เรือนสอน
รองปลัดเทศบาล
วิรัตน์เกษ
รองปลัดเทศบาล
จําปาอูป
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
อินทราชา
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ทองกระสัน
ผู้อํานวยการกองคลัง
รัตนประเวศน์
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สิทธิวงค์
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ใหม่คํา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เอื้อนจิตร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
คุณชมภู
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
เมืองใจมา
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
วงศ์พรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ไสยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
บุษราคัม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปัญญาเป็ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ฯลฯ

๓
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป็นการนัดประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ได้เข้าประชุม
ครบองค์ป ระชุม ประกอบกับ ทางผู้บริหารเทศบาลนครลํ าปาง พร้อมด้ว ยหั วหน้าส่วนการงานของ
เทศบาลนครลําปางส่ว นหนึ่ง ได้เ ข้า ร่ว มรับ ฟัง การประชุม ครั้งนี้ด้ว ย และได้เ วลาตามกํา หนดนัด
หมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. เนื่องจากวันนี้ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปางได้ลาพักผ่อน ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอเรียนเชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมา
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) วันนี้เป็นการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อมีสมาชิกสภาฯ
เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมจึงเปิดการประชุมสภาฯ ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศฯ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบี ย บวาระของการประชุ ม สภาในวั น นี้ กระผมมี ป ระกาศจั ง หวั ด ลํ า ปาง และหนั ง สื อ ของ
สํา นัก งานเทศบาลนครลํา ปาง ซึ่ง ใช้ป ระกอบการประชุม ในวัน นี้ เพื่อเรีย นแจ้งให้ที่ป ระชุม ได้รับ
ทราบ ดังนี้
ประกาศจังหวัดลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญ สภาเทศบาลนครลําปาง
-----------------------------------------โดยที่นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอให้ผู้ว่าราชการจั งหวัดลํ าปางเปิ ดประชุ มวิส ามั ญ
สภาเทศบาลนครลําปาง และเรียกประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาญัตติที่จะต้อง
เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครลําปาง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ในการบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จํานวน
2 โครงการ เป็นเงินจํานวน 3,280,000 บาท และญัตติอื่น ๆ ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่วันที่
5 – 19 เมษายน 2561

๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางจึงประกาศเปิดประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง และ
เรียกประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลําปาง มีกําหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 เมษายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕61
ทรงพล สวาสดิ์ธรรม
(นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/1843

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000
9 เมษายน 2561
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/20 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561
ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
วิสามัญ สภาเทศบาลนครลําปาง ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบ
สํา นั ก และกอง เป็ น ผู้อ ภิป รายชี้แ จงหรือ แถลงญั ต ติแ ละตอบกระทู้ต่อ สภาเทศบาลนครลํา ปาง
ดั งรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๕
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมี ข้ อเรื่ องดั งที่ แจ้ งให้ ที่ ประชุ มได้ ทราบ จากนี้ ไปขอเรี ยนท่ านประธานในที่ ประชุ มฯ ได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ผมขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน รวมถึงท่านผู้บริหารและผู้ร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน
โปรดยืนขึ้นเพื่อไว้อาลัยให้กับนายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ขอให้ทุกท่านสงบนิ่งประมาณ 1 นาทีครับ
ที่ประชุม ยืนสงบนิ่ง 1 นาที
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕61 (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕61)
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ป ระชุ ม ) ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕61 จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม รับรองรายงาน
การประชุมนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจําปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕61 โปรดยกมือขึ้น
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง มติรั บ รองรายงานการ
ประชุมฯ ครับท่านประธาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕61

๖
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการ
บริก ารชุม ชนและสัง คมด้า นโครงสร้า งพื้น ฐาน โครงการเสริม ผิว พาราแอสฟัล ท์ค อนกรีต
จํานวน 2 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 3,280,000 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 3.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอ
อนุ มัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุ มชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จํานวน 2 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 3,280,000 บาท
(สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เชิญ ผู้เสนอญัตติ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จํานวน 2 โครงการ เป็น
จํานวนเงิน 3,280,000 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
ใช้ จ่ ายเงิน สะสมของเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ การบริก ารชุ ม ชนและสั งคม ด้ า นโครงสร้า งพื้น ฐาน
โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จํานวน 2 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 3,280,000 บาท ตาม
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อจั ดให้มีและบํ ารุงทางบกและทางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครลําปางให้เป็นไปโดย
เรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 56(1) ประกอบมาตรา 53(1) (5) และมาตรา 50(2) อันเป็นการบริการชุมชนและสังคมด้าน
การสาธารณู ป โภค ตามแผนพั ฒ นาเทศบาล 4 ปี 2561 – 2564 เพิ่ม เติม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่
2/2561 ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นได้
เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน
และสังคมฯ หรือเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บ รัก ษาเงินและการตรวจเงินขององค์ก รปกครองส่ว น

๗
ท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89(1) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ก ารใช้จ่ายเงินสะสมขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อกระทํากิจการดังกล่าว
จํานวน 2 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 3,280,000 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากในเขตเทศบาลนครลําปาง มีถนนซึ่งผิว จราจรเป็ นชนิด แอสฟัล ท์ติค คอนกรีต
หลายสาย มีสภาพชํารุดจากการใช้งานและขาดการบํารุงรักษาซ่อมแซม รวมทั้งไม่มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานการจราจร จึงสมควรต้องทําการปรับปรุงทํานุบํารุงผิวจราจรให้มีความปลอดภัยทางด้าน
วิศวกรรมจราจร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร โดยทําการ
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (แอสฟัลท์ติคคอนกรีตผสมยางพารา) ทั้งนี้ เพื่อ
บริก ารชุ มชนและสั งคมด้านการสาธารณู ป โภคและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็ นการ
เร่งด่ว น และตามหนังสือด่ว นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/
ว 2976 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 2 โครงการ ตามรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
หน่วยงาน

แผนงาน

งาน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

ลําดับที่

1

โครงการ
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างปรั บ ปรุ งถนนตรอกปลายนา ตั้งแต่
ถนนรัษฎา ข้างบ้านเลขที่ 38 ถึงถนนปงสนุก
-โดยทํ า การเสริ ม ผิ ว พาราแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ขนาด
กว้ า งประมาณ 5.00-6.00 เมตร หรื อ ตามสภาพ
ความยาวประมาณ 308 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้ อ มปรั บ ปรุ ง บ่ อ พั ก และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาล งบประมาณ 1,320,000 บาท (ตาม
แผนพั ฒ นาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง
ที่ 4.1 หน้าที่ 17)

๘
หน่วยงาน

แผนงาน

งาน

สํานัก
การช่าง

เคหะและ
ชุมชน

ไฟฟ้า
ถนน

ลําดับที่

2

โครงการ
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลําปาง-แม่ทะ ซอย 5
ตั้งแต่ถนนลําปาง-แม่ทะ ถึงบ้านเลขที่ 16
-โดยทํ า การเสริ ม ผิ ว พาราแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ขนาด
กว้ า งประมาณ 3.00-7.00 เมตร หรื อ ตามสภาพ
ความยาวประมาณ 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้ อ มปรั บ ปรุ ง บ่ อ พั ก และงานอื่ น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาล งบประมาณ 1,960,000 บาท (ตาม
แผนพั ฒ นาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง
ที่ 4.1 หน้าที่ 23)

เงินสะสม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
577,569,455.54
หัก เงินฝาก กสท.
111,433,853.37
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
5,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย
3,362,766.36
ผลต่างจากการชําระหนี้เงินกู้ (1)
45,993,380.82
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
ลูกหนี้เงินสะสม
- 160,795,000.55
เงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน
416,774,454.99
หัก สํารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว (2)
7,120,623.69
คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)
409,653,831.30
หัก สํารองงบบุคลากร (4)
114,545,644.44
เงินคงเหลือเงินสะสม (6)
295,108,186.86
หัก สํารองกรณีสาธารณภัย 10% (7)
29,510,818.69
คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ (8)
265,597,368.17

๙
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลนครลําปาง จํานวนเงิน 3,280,000 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89(1) ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เนื่องจากญัตตินี้มี จํานวน 2 โครงการ ผมจะให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย
รวมทั้ง 2 โครงการนะครับ แต่ในการลงมติ จะลงมติทีละโครงการนะครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเชิญครับ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้เป็นญัตติที่เกี่ยวข้องกับ
การทําถนนเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีตนะครับ ซึ่งการทําถนนนี้ ผมเห็นด้วย เพราะประชาชนจะ
ได้รับประโยชน์ในการใช้ถนน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ยวดยานพาหนะ แต่ผมอยากจะ
ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของยางพาราแอสฟัลท์ติคนี้ คือ เท่าที่เคยฟังจากทางสํานักการช่างได้เคยแจ้งกับผม
ว่า เรื่องที่หนึ่งคือ การควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะการผสมยางเข้าไปในส่วนผสมของยางแอสฟัลท์นั้น
อาจจะไม่ได้คุณภาพที่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะเกิดการใช้งานที่ไม่ทนทาน ก็เห็นมีถนนหลายเส้นที่ใช้ไปแล้ว
ก็ชํารุด โดยใช้งานได้ยังไม่นาน ถนนก็เริ่มชํารุด ท่านรองนายกฯ ท่านหนึ่งก็เคยพูดในที่ประชุมว่ามีการ
ร้องเรียนไปที่จังหวัดว่า ถนนใช้งานได้ไม่นาน ทําไมจึงมีผิวหลุดร่อน ผมก็อยากจะตั้งข้อสังเกต เรื่องที่สอง
คือเรื่องราคาต่อตารางเมตรสูงกว่าแอสฟัลท์ที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้นะครับ ตารางเมตรหนึ่งเป็นร้อย แต่
โครงการแรกนี้มีอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าตารางเมตร โครงการที่สองสองพันห้าร้อยกว่าตารางเมตร
รวมกันแล้วสี่พันกว่าตารางเมตรนะครับ ซึ่งถ้าเราใช้เป็นแอสฟัลท์แบบดั้งเดิมที่เคยใช้มานานหลายสิบปี
ก็จะสามารถประหยัดเงินไปได้สี่แสนกว่าบาท ผมจึงว่าอยากจะขอฝ่ายบริหารลองพิจารณาว่า นโยบาย
ที่รัฐบาลแจ้งมานี้ ได้กําหนดชัดเจนเลยหรือไม่ว่าจะต้องเป็นพาราแอสฟัลท์ติคเท่านั้น ถ้าไม่ได้กําหนด
ผมก็อยากจะให้คิดถึงการประหยัดงบประมาณเทศบาลเรานะครับ เพราะหากเราอยากจะใช้วัสดุใดที่
เข้ามาทดแทน ก็ควรจะมีราคาที่ไม่แพงจนเกินไป แต่ตัวนี้มีราคาสูงกว่าเดิม ตารางเมตรหนึ่งประมาณ
หนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับ ผมก็รู้สึกเสียดายเงินนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับว่า

๑๐
ถ้าหากจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกลับมาใช้ของเดิมเป็นแอสฟัลท์ติคเดิม เราก็จะประหยัดเงินนะครับ
ถ้าหากฝ่ายบริหารจะลุกขึ้นชี้แจง ผมอยากจะขอให้ท่านลองชี้แจงว่า มีข้อไหนที่รัฐบาลกําหนดว่าจะต้อง
เป็นพาราแอสฟัลท์ เพราะผมดูแล้ว เอกสารที่แนบมาในหน้าที่ 3 ข้อ 5 ก็ไม่ได้เขียนชัดเจนว่าจะต้องใช้
เป็นถนนพาราแอสฟัลท์นะครับ ก็อยากจะขอฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงในที่ประชุมด้วยครับ ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาต
ชี้แจง ด้วยความเป็นห่วงของสมาชิกสภาฯ ต่อโครงการดังกล่าว จริงๆ โครงการดังกล่าวล่าช้า เหตุผลที่
ล่าช้าคือความละเอียดในเรื่องของสํารวจ การออกแบบ และการประมาณการ เราก็ตระหนักไม่น้อย
ไปกว่าท่านนะครับ ในเรื่องของโครงการที่เป็นนโยบายของภาครัฐ ที่ให้ท้องถิ่นทั่วประเทศดําเนินการ
จริงๆ แล้วสํ านัก การช่างได้สํารวจโครงการเสนอผมมาทั้งหมด 8 โครงการ และเอามาเรีย งลําดั บ
ความสําคัญทั้ง 8 โครงการ โดยขออนุมัติใช้พาราแอสฟัลท์ติคตามนโยบายของรัฐบาล ผมก็ได้คัดเลือก
เอา 2 โครงการดังกล่าวที่ได้นําเสนอต่อสภาในวันนี้ ก็เพราะเหตุผลสําคัญคือเรื่องของราคาที่ค่อนข้าง
แพงเกินไป แต่สิ่งสําคัญคือเราต้องปฏิบัติภารกิจตามที่หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ผมขอ
อนุ ญ าตผ่านท่านประธานนะครั บ ให้ส มาชิก สภาได้เ ปิ ด หนั งสือเล่มสีเ ขีย วที่แนบญัตติ ก่อนถึงแผ่น
สุดท้าย เป็นหนังสือแจ้งมายังจังหวัด และจังหวัดแจ้งมายังท้องถิ่น ข้อที่ 2 แจ้งมอบหมายให้ท้องถิ่น
จังหวัด ท้องถิ่นอําเภอ ประสานงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาจัดทําโครงการ/
กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ค่อนข้างจะชัดเจนว่า รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา เพราะฉะนั้นเหตุผลดังกล่าวนี้ก็เหมาะสมทุกอย่าง ผมพิจารณาคัดเลือกเพียง 2 โครงการ
ทั้งๆ ที่สํานักการช่างได้นําเสนอมา 8 โครงการ ก็เป็นไปตามแบบแปลนของหน่วยราชการที่ใช้พารา
แอสฟั ล ท์ติ คในปั จ จุ บั น เราก็ อิ งจากหน่ว ยงานที่ ถือ ปฏิบั ติ เหมือนกั บ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
โดยทั่วไป ขอบคุณมากครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมดูจากญัตติขอใช้จ่ายเงิน
สะสมทําถนน 2 รายการนี้ ผมดูระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้ว
ในญัตตินี้ผมเห็นว่า เป็นโอกาสของประชาชนที่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากเทศบาลนครลําปางของเรา ซึ่ง
เป็นหน่วยงานบริการสาธารณะ ผมคิดว่าก่อนที่จะทําโครงการนี้ เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

๑๑
ในท้องถิ่น และตามนโยบายของรัฐบาล และอีกอย่างหนึ่งตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสะสม ทาง
ฝ่ายบริหารหรือคณะทํางานก็ได้กันเงินไว้ตามระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และนํ า เงิ น สะสมมาใช้ จ่ า ยได้ ทั้ ง สองโครงการนี้ ก็ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนจริงๆ ผมเห็นด้วยกับทั้งสองโครงการ เพราะเป็นประโยชน์และตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลครับ ขอบคุณมากครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติเรื่องขอ
เสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ในถนนสองสายนี้ ถ้าท่านประธานได้ดูในเหตุผลที่ผู้เสนอได้กล่าวว่า
มีถนนหลายสายในเขตเทศบาลที่ชํารุดและไม่มีความปลอดภัยจํานวนมาก ผมก็ตั้งคําถามในใจก่อนแล้ว
ว่า ผมอยากรู้ว่ามีกี่สาย ถัดมาท่านนายกเทศมนตรีบอกว่า ทางฝ่ายปฏิบัติการได้เสนอมามีถนน 8 สาย
จริงๆ ท่านน่าจะได้ระบุถนนด้วยก็จะเป็นการดีต่อสภานะครับ เพราะผมก็อยากจะทราบว่ามีสายไหน
บ้างที่ชํารุดขาดการซ่อมแซม ขาดการบํารุงรักษา คําว่าขาดการบํารุงรักษานี้ สะท้อนอะไร สะท้อนถึง
ผู้ดูแลละเลยต่อหน้าที่หรือไม่ ผมอยากฟังว่าแปดสายนั้นมีสายไหนบ้างที่ยังเป็นถนนดินอยู่ ยกตัวอย่าง
ในเขต 2 มีซอยอยู่ซอยเดียว ถนนพหลโยธินเยื้องกับโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ก็ยังเป็นถนนดินอยู่
นะครับ เป็นสิบกว่าปีแล้วที่เคยพูดในสภาแห่งนี้ด้วย สมัยที่เป็นโครงการถนนไร้ฝุ่นก็ยังไม่ได้จัดทํา เป็น
ถนนสั้นๆ แต่ผู้ที่อยู่ในซอยนั้นเป็นผู้ประกอบการทั้งนั้น เสียภาษีโรงเรือนให้เทศบาลไม่ใช่น้อย เพราะเป็น
โกดังขนถ่ายสินค้า นี่น่าเป็นห่วงว่า การสํารวจของเราได้ทําครบถ้วนหรือไม่ ได้จัดเรียงความสําคัญของ
ถนนที่จะต้องซ่อมแซม บํารุงรักษา หรือว่าทําใหม่ก็ดี ได้เรียงลําดับไว้ทั้งในแผน นอกแผน หรืออะไร
ผมเข้าใจว่า ผมยังไม่พบ แต่ถ้าท่านเรียงลําดับไว้แล้ว การที่จะทําโครงการทั้งหลายก็ง่ายขึ้น และไม่ต้อง
เสียเวลาทําประมาณการ ก็ทําไว้เสียเลย พร้อมที่หยิบฉวยมาใช้เมื่อใดก็ได้ และยิ่งในช่วงนี้ โอกาสที่จะ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้น ก็ใช่ว่าทําได้ง่ายๆ หรือทําได้บ่อย ยิ่งที่นายกเทศมนตรีได้ขอเปิดประชุมวิสามัญ
เร่งด่วน ด่วนจริงๆ จนผมไม่สามารถยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือได้ทัน เพราะได้รับจดหมายแจ้งนัดวันที่ 5
เมษายน 2561 ตอนเย็น ประชุมวันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นวันหยุด 3 วัน ท่านน่าจะฉวยโอกาสนี้
มาใช้จ่ายเงินสะสมให้ครบถ้วนเลย ถ้าหากว่าทั้ง 8 สายนั้นสําคัญและจําเป็น ทําไมไม่ทําให้ครบทั้ง 8 สาย
นโยบายของรัฐบาลเขาพูดอย่างนั้นก็จริง แต่ในการทําประชาพิจารณ์แผนพัฒนาเพิ่มเติมเมื่อหลายเดือน
ก่อน ท่านรองนายกฯ สมเกียรติฯ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านเป็นประธานในที่ประชุม ได้มีการหยิบยก
เรื่องการใช้ยางพาราแอสฟัลท์มาทําผิวถนนจราจร มีข้อสรุปว่า 1. ราคาสูงกว่าแอสฟัลท์คอนกรีต
2. คุณภาพด้อยกว่า แล้วท่านก็ยังได้สรุปว่า เทศบาลได้คํานึงถึงข้อนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นการที่จะ
พิจารณาใช้ยางพาราแอสฟัลท์ต้องมีคุณธรรม ถึงแม้นว่าส่วนกลางจะเปิดโอกาสให้สนับสนุนด้วยวิธีนี้

๑๒
ก็ต าม ท่ านประธานจํ าได้ หรื อ ไม่ ว่ าในสภาแห่ ง นี้ เคยมี ส มาชิ ก ท่ า นหนึ่ งได้ อภิ ป รายไว้ ว่ า การที่ จ ะ
สนับสนุนการโดยใช้พาราแอสฟัลท์ติคนั้น เงินไม่ถึงชาวสวนยางพาราโดยตรง มันอ้อมลดเลี้ยว เคี้ยวคด
ไปเยอะแยะ ไปถึงชาวสวนนิดเดียว แต่ถ้าจะช่วยจริงๆ ทําไมไม่เอาเงินส่งให้องค์การสวนยางไปช่วย
โดยตรง จะได้ประโยชน์มากกว่า แล้วคุณภาพที่มีคุยกันระดับประเทศว่าดีกว่านั้น ก็เงียบไป ไม่มีการมา
เผยแพร่ว่าดีกว่าอย่างไร นี่ก็เป็นเรื่องที่นําเรียนท่านประธานว่า บทสรุปที่ทําประชาพิจารณ์วันนั้นน่าจะ
นํามาคํานึงถึงด้วยนะครับ ก็น่าเสียใจว่ามีถนน 8 สาย แต่ไม่ทราบว่ามีสายไหนบ้างที่ควรจะได้รับการ
ซ่อมแซม และท่านนายกฯ ก็ไม่ได้นําเสนอทั้งหมด เหตุผลอย่างไรไม่ทราบได้ ท่านเลือกเพียงสองสาย
เท่านั้นเอง นี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมได้นําเรียนท่านประธาน มีเพียงเท่านี้ครับ ส่วนการผ่านงบใช้จ่ายเงินสะสม
ก็คงจะไม่มีปัญหาแน่นอน เพียงแต่มีคําถาม ดังที่ได้เรียนท่านประธานแล้ว ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ฝ่ายบริห ารจะชี้แจงหรือ ไม่ค รับ ไม่ชี้แ จงนะครับ มีส มาชิก ท่า นใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามญัตติที่ฝ่ายบริหาร
เสนอมา ผมเห็นด้วยครับ เพราะเป็นการให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง แต่ผมขอติงอยู่ข้อหนึ่งครับ
ถนนทุกเส้นที่ฝ่ายบริหารเสนอมา และสภาฯ ได้อนุมัติไป ผมอยากให้เข้มงวดเรื่องการตรวจรับงานครับ
รายละเอียดในญัตติบอกว่า ปูยางแอสฟัลท์พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ที่ผมไปสํารวจดู กรณีปรับปรุงบ่อพัก
นี้นะครับ เห็นแต่งเฉพาะขอบบ่อครับท่านประธาน และทําเหล็กตะแกรงกั้นไว้ แต่ด้านในจริงๆ แล้ว ผม
ดูแล้วแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลย บางครั้งยังมีเศษหินเศษปูนตกไปในระหว่างบ่อพัก ยังไม่เก็บออกเลยครับ
พอผมถามช่างที่ทํา เขาก็ตอบว่า เดี๋ยวก็คงทําตอนที่ส่งงาน พอส่งงานแล้ว ผมไปดูก็เหมือนเดิมครับ นี่ก็
เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ฝนตกลงมา น้ําไหลไม่สะดวก ที่ทําให้นํา้ ท่วม เช่น ห้าแยกประตูชัยเมื่อเร็วๆ นี้ ผม
คิดว่าน่าจะเป็นอีกปัญหาหนึ่ง เพราะบางสิ่งบางอย่างเข้าไปขวางกั้นน้ํา อยากจะขอให้คณะกรรมการ
ตรวจรับงานช่วยเข้มงวดตรงนี้ด้วยครับ อีกกรณีหนึ่งอย่างที่ฝ่ายบริหารบอกว่า ถนนอีก 8 เส้นที่สํานัก
การช่างเสนอมา ผมก็ขอฝากในชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง มีถนนบายพาสอยู่เส้นหนึ่งระหว่างปลายทาง
ซอย 7 เข้ามาป้ายชุมชนบ้านดง ผมว่าดวงพระจันทร์ยังจะเรียบกว่านะครับ น่าจะเดือดร้อนมากกว่า
ถนนสองเส้นนี้นะครับ ชาวบ้านเขาถาม ผมก็ตอบอย่างเดียวว่า เสนอไปทางฝ่ายบริหารแล้ว คิดว่าคงจะ
รีบดําเนินการให้ เมื่อวันก่อนผมก็เห็นช่างไปวัด ไปทาสี ไปถามรายละเอียด เขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียด
กับผม บอกเพียงว่า กองช่างให้มาสํารวจ ไม่รู้เจ้าหน้าที่ที่ไปวัด เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนไหน ผมไม่รู้จัก ก็
อยากฝากฝ่ายบริหารว่า เรื่องไหนเร่งด่วนก็ขอให้ทําก่อนน่าจะดีกว่า เช่น ถนนปงสนุกผมก็เห็นดีด้วย
นะครับ แต่ก็ยังใช้ได้อยู่ แต่บ างเส้นก็แย่มากๆ เพราะถนนเส้นบายพาสของบ้านดง ชุมชนทับหมาก
น้ํา โท้ง เขาก็ มาใช้ถนนเส้นนี้ แม้ก ระทั่ งกองช่างที่มีบ้านพักอยู่ข้างๆ ก็ผ่านทุก วัน เขาก็บอกว่ากําลั ง

๑๓
ดําเนินการอยู่ แต่ ณ วันนี้ ผมเคยอภิปรายในสภา 3 – 4 ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยมีการแก้ไข มีแต่เอายางไป
ถมทับบ่อ พอฝนตกลงมาก็กระเด็นออกมา เพราะเส้นนั้นมีคนใช้กันมาก ก็ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะ
ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมทีละโครงการนะครับ ในระเบียบ
วาระข้อ 3.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการ
ชุมชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จํานวน 2 โครงการ
เป็นจํานวนเงิน 3,280,000 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนตรอกปลายนา ตั้งแต่ถนนรัษฎาข้างบ้านเลขที่ 38
ถึงถนนปงสนุก โดยทําการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 5.00-6.00 เมตร
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 308 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และ
งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ 1,320,000 บาท (ตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี
2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้าที่ 17)
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมเห็นชอบ 13 เสียงครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ (งดออกเสียง 4 คน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 13 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนตรอกปลายนา ตั้งแต่ถนนรัษฎาข้างบ้านเลขที่ 38 ถึงถนนปงสนุก โดยทําการเสริมผิว
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 5.00-6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ
308 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับ ปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 1,320,000 บาท (ตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้าที่ 17) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
(งดออกเสียง 4 คน)

๑๔
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ป ระชุ ม) โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างปรับ ปรุงถนนลํ าปาง-แม่ทะ ซอย 5
ตั้งแต่ถนนลําปาง-แม่ทะ ถึงบ้านเลขที่ 16 โดยทําการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง
ประมาณ 3.00-7.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ 1,960,000 บาท (ตาม
แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ย นแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1 หน้าที่ 23) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมเห็นชอบ 13 เสียงครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ (งดออกเสียง 4 คน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 13 เสียง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลําปาง-แม่ทะ ซอย 5 ตั้งแต่ถนนลําปาง-แม่ทะ ถึงบ้านเลขที่ 16 โดยทําการเสริมผิว
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 3.00-7.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ
420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรั บ ปรุงบ่อพั ก และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 1,960,000 บาท (ตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้าที่ 23) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
(งดออกเสียง 4 คน)
3.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขต
เทศบาลนครลํ า ปาง จํ า นวน 43 ชุ ม ชน สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 860,000 บาท (แปดแสน
หกหมื่นบาทถ้วน)
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 3.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขอรั บความเห็นชอบการจ่ายเงินประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดเงินอุด หนุ น ประเภทเงิน
อุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 43 ชุมชน สําหรับการ

๑๕
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน
860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เชิญ ผู้เสนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาล และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญั ตติขอรั บ ความเห็ นชอบการจ่ายเงินประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดเงิ น
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
จํานวน 43 ชุ มชนสํ าหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุ ข
ชุมชนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 860,000 บาท(แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 43 ชุมชน สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 860,000 บาท
(แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 43 ชุมชน
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท รวม
เป็นเงิน 860,000 บาท(แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ (8)
เงินอุดหนุน และมาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) เทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
เหตุผล
เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งรายละเอียดประกอบการการจัด สรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดํ า ริ ด้ า นสาธารณสุ ข ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อ ให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทําโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ
โดยจัดทําโครงการขอรับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป
0023.3/ว 27272 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสําหรับการ

๑๖
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2561
และเทศบาลนครลํา ปาง ได้บ รรจุโ ครงการขอรับ เงิน อุด หนุน สํา หรับ การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 860,000 บาท(แปดแสน
หกหมื่นบาทถ้วน) ของชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 เทศบาลนครลําปาง ตามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เทศบาลนครลําปาง ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการ
นี้ไ ว้ จึง จํ าเป็ นต้ องโอนเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตั้ง จ่ายเป็ น
รายการใหม่ในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนเอกชน รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
ดั งนั้น ขอได้โ ปรดนํ า เสนอต่ อที่ป ระชุ มสภาเทศบาลนครลํ าปาง เพื่อพิจ ารณาให้ค วาม
เห็นชอบการจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 43 ชุมชน สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 860,000 บาท
(แปดแสนหกหมื่น บาทถ้ว น) ตามพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไ ขเพิ่ม เติม จนถึง
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 67 (8) ประกอบมาตรา 67 ทวิ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหาร
จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ในระเบียบวาระข้อ
3.2 ญัต ติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับ ความเห็ นชอบการจ่ายเงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
จํานวน 43 ชุมชนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ
20,000 บาท รวมเป็นเงิน 860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมเห็นชอบ 16 เสียงครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ

๑๗
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ (งดออกเสียง 1 คน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 16 เสียง ให้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
จํานวน 43 ชุมชนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ
20,000 บาท รวมเป็นเงิน 860,000 บาท(แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง (งดออกเสียง 1 คน)
3.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้ผู้เช่ารายเดิม จํานวน 90 ราย จับสลาก
เพื่อ เข้าขายสินค้ าในพื้นที่อาคารตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลั ก เมือง) โดยไม่ ต้อ งดํ าเนินการ
ประมูล
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 3.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอ
ความเห็ นชอบให้ ผู้เ ช่ ารายเดิม จํ านวน 90 ราย จั บ สลาก เพื่อ เข้ าขายสิ นค้ าในพื้น ที่อ าคารตลาด
เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล เชิญ ผู้เสนอ
นายสุ ว รรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรีย นท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกีย รติทุก ท่าน กระผม นายสุว รรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบให้ผู้เช่ารายเดิม จํานวน 90 ราย จับสลาก เพื่อเข้าขายสินค้าในพื้นที่
อาคารตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความ
เห็ นชอบให้ผู้เช่ารายเดิมจํ านวน 90 รายจั บสลากเพื่อเข้าขายสินค้าในพื้นที่อาคารตลาดเทศบาล 1
(ตลาดหลักเมือง) โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อการควบคุมและจัดให้มีตลาดและจัดหารายได้จากทรัพย์สินของเทศบาลนครลําปาง
อันเป็นกิจการเทศพาณิชย์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 56 (6) มาตรา 66 (3) (4) และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (3)

๑๘
และการให้เช่าอสั งหาริมทรัพ ย์ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดําเนินการโดยวิธีประมูล (1) มี
กําหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ (2) มีกําหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ
และการให้เช่าตาม (1) (2) ถ้ามีความจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดําเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้ เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 6
เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครลําปาง ได้จัดให้มีตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ไว้เป็นที่ชุมนุมของ
พ่อค้าแม่ค้าได้จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อันเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง ซึ่งจะมีพื้นที่แผงลอยจัดไว้ให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีความประสงค์จะเข้ามาเช่าพื้นที่ค้าขายในตลาดได้
อย่างเพียงพอ แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้มีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเช่าพื้นที่ค้าขายเป็นจํานวนมากและมีบางส่วน
ล้นออกไปนอกอาคารตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) อันทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามสุขลักษณะของตลาดและหลักวิชาการด้านการสาธารณสุข ต่อมาเทศบาลนครลําปางจึงได้ทําการ
ปรับปรุงอาคารตลาดหลักเมืองบางส่วนเพื่อขยายพื้นที่ไว้รองรับพ่อค้าแม่ค้าได้เพิ่มขึ้นเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และมีผู้เช่ารายเดิมจํานวน 90 ราย ซึ่งสัญญาเช่าครบกําหนดเวลา 3 ปี แล้ว และประสงค์จะต่อ
อายุสัญญาเช่าอีก 3 ปี ในการนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเทศบาลลําปางมีความจําเป็นต้อง
จัดให้ผู้เช่ารายเดิมจํานวน 90 ราย จับสลากเพื่อเข้าขายสินค้าในพื้นที่อาคารตลาดเทศบาล 1 (ตลาด
หลั ก เมือง) ที่ทํ าการปรั บ ปรุ งใหม่ทั้งหมด โดยไม่ต้องดํ าเนินการประมู ล อั น เป็ นการบรรเทาความ
เดือดร้อนและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อขอความเห็นชอบให้
ผู้เช่ารายเดิมจํานวน 90 ราย จับสลากเพื่อเข้าขายสินค้าในพื้นที่อาคารตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)
โดยไม่ต้ องดํ า เนิ นการประมู ล ทั้ง นี้ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจั ด หาประโยชน์ใ น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์

๑๙
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอ
เข้ามานี้ ผมเห็นด้วยกับกรณีที่แม่ค้าในตลาดรายเดิมที่ไม่มีการประมูล เพียงแต่ให้มาจับสลากเพื่อจะจัด
ล็อคใหม่ ถูกต้องหรือไม่ครับ ปกติแล้วการทําธุรกรรมหรือการลงทุนอะไร ต้องมีผลกําไรหรือรายได้
เข้ามาใช่หรือไม่ครับ เช่นตลาดหลักเมืองของเราลงทุนไปหลายล้านบาท แต่กรณีนี้ไม่มีการประมูล ไม่รู้
ว่าผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหารายได้หรือยังครับ เพราะตามระเบียบ สามปีจะมีการ
ประมูลใหม่ หรือสรรหาผู้ค้ารายใหม่ แต่ ณ วันนี้ฝ่ายบริหารเสนอญัตติเข้ามา ไม่มีการประมูลแต่เพื่อ
จับสลากเข้ามาขาย แล้วทางเทศบาลของเราก็ไม่มีรายได้เข้ามา ก็อยากสอบถามทางฝ่ายบริหารว่า
ตลาดแห่งนี้มีคณะกรรมการจัดหารายได้ มีการประชุมลงมติหรือไม่ กรณีที่ไม่ต้องประมูล เพื่อจะไม่ให้
แม่ค้ามีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ก็เป็นเพราะว่า แม่ค้าอาจจะขายของไม่ดี หรือไม่ค่อยมีคนเข้าไปซื้อ ก็คงเป็น
เช่นนั้นครับท่านประธาน เพราะว่า ถ้าความสะดวกสบายของประชาชนที่ใช้บริการตรงนี้ ไปซื้อผักและ
ต้องจอดรถเดินเข้าไป แต่ถ้าไม่มีแม่ค้ามาขายตรงทางเท้าหรือหน้าธนาคารออมสิน ผมว่าคนซื้อก็จะเดิน
เข้าไป แม่ค้าด้านในก็จะได้ขาย แต่ ณ วันนี้ หาที่จอดรถยาก และความสะดวกสบายจากผู้ใช้บริการ
ก็ซื้อข้างถนนได้ ก็น่าเห็นใจแม่ค้าที่อยู่ในตลาดเหมือนกันนะครับ เพราะมีผู้ค้ามาขายตัดหน้า และไม่
ทราบว่า แม่ค้าที่มาขายข้างถนนนั้น ได้เสียค่าวางสินค้าขายของให้กับเทศบาลหรือไม่ ผมก็ไม่ทราบ แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็น่าเห็นใจแม่ค้าในตลาด น่าจะแก้ไขให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้น เราจัดระเบียบแม่ค้าด้านนอกใหม่
ให้เข้าไปขายด้านในดีหรือไม่ จะได้มีความเท่าเทียมกัน ทุกวันนี้แม่ค้าด้านนอกอาจจะเสียค่าธรรมเนียม
หรือไม่ได้เสียค่าธรรมเนียม คิดว่าคงจะเสียน้อยกว่าแม่ค้าด้านในตลาด เพราะไม่ต้องเสียเป็นรายเดือน
และมาขายของด้านนอกตัดหน้าเขา เราก็ไม่ว่าเพราะผู้ใช้บริการก็สะดวกสบาย จอดข้างถนนก็สามารถ
ซื้อได้ แต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ไม่น่าดูนะครับ ยิ่งช่วงระหว่างเวลาหนึ่งทุ่มขึ้นไป
รถแทบจะผ่านไปไม่ได้ และบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุ แม่ค้าเข็นล้อเข็นข้างถนนโดยไม่ได้ดูการสัญจรไปมา
ของรถที่ผ่านเส้นนั้น ผมก็อยากฝากฝ่ายบริหารให้ช่วยแก้ไขตรงนี้ และผมเคยจําได้ว่า มีประชาชนเคยทํา
หนังสือร้องเรียนไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ไม่รู้ว่าทางเทศบาลตอบปัญหาไปยังจังหวัดอย่างไร
บ้าง กรณีที่ทางจังหวัดมีหนังสือตอบมาว่า ให้เทศบาลนครลําปางช่วยแก้ปัญหาการจราจรตรงนั้น และ
จัดระเบียบแม่ค้าที่ขายริมถนน ขอบคุณมากครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตใช้
เวลาสั้นๆ ในการชี้แจงอธิบายให้สมาชิกสภาในที่ประชุมนี้ได้รับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน เราก็ทราบ
กันดีนะครับว่า หลังจากการก่อสร้างตลาดหลักเมืองก็จัดแม่ค้าด้วยการประมูล ที่ผ่านมามีการแก้ไข

๒๐
ปัญหาไปในทิศทางไหน เราไม่ต้องพูดถึง แต่ ณ ปัจจุบันนี้ปัญหาดังกล่าวจําเป็นที่จะต้องถูกแก้ไข ญัตติ
ที่นําเสนอในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน จํานวนแม่ค้า 90 ราย 91 สัญญา อยู่ด้านข้างของอาคารซึ่งเป็นถนน
รอบตัวอาคารตลาดหลักเมือง ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก รวมถึง
ทางเข้า-ออกของรถดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเราเอาถนนดังกล่าวไปจัดสรรตาม
สัญญาทั้ง 91 สัญญา 90 ราย ถามว่าถูกต้องหรือไม่ คําตอบอยู่ในตัวของมันเอง ส่วนการแก้ไขปัญหา
หลังจากที่เรารู้ว่าตรงนี้เป็นปัญหา ก็มีการปรับปรุงบางส่วนในตัวอาคารตลาดหลักเมืองเพื่อรองรับ เมื่อ
ปรั บปรุ งแล้ว เราได้ทั้งหมด 115 ล็ อค สามารถจัด สรรให้กับ แม่ค้า จริงๆ แล้ว ถ้า 91 สัญ ญาแรก
ดําเนินการถูกต้อง แม่ค้าก็ได้ยื่นขอต่อสัญญาเช่าตามระเบียบมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว สัญญาก็หมดสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ถ้าที่ดังกล่าวถูกต้อง เราก็สามารถเอา 115 ล็อคไปเปิดประมูลให้กับแม่ค้ารายใหม่เข้า
ไปอยู่ในพื้นที่ที่เราปรับปรุงได้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้พอสมควรให้กับทางเทศบาล แต่เพื่อแก้ปัญหา
ให้กับ 91 สัญ ญาดังกล่าว มีความจําเป็ นที่จะต้องให้สิท ธิกั บแม่ค้าดั งกล่าว ให้เข้ามาอยู่ใ นจํ านวน
115 ล็อคที่เราได้สร้างใหม่ ก็เป็นเหตุผลที่มีความจําเป็นที่จะต้องขอมติสภาแห่งนี้ เพื่อยกเว้นระเบียบ
รวมไปถึงฝ่ายบริหารก็ได้นําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ของ
เทศบาลนครลําปาง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมติของ
คณะกรรมการก็เห็นชอบด้วยเสียงข้างมากให้ดําเนินการแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อรองรับ จํานวน 90 ราย
ส่วนที่เหลือจาก 90 ราย ก็คงเป็นหน้าที่ของทางกองคลัง ที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดหาผลประโยชน์
ต่อไป ให้เป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมายต่อไป ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมยินดีสนับสนุนนะครับถ้าเป็นไปตาม
ระเบียบ ผมมีประเด็นที่อยากจะเรียนถามไปยังฝ่ายบริหาร เมื่อสักครู่นี้ทางฝ่ายบริหารได้กรุณาอธิบาย
ความย้อนหลังให้ฟังกันแล้วว่า ก่อนที่จะนําเรื่องนี้เข้าสู่สภา ได้ผ่านทางคณะกรรมการจัดหารายได้ของ
ตลาดหลักเมืองแล้ว แต่เมื่อสักครู่นี้ มีประโยคหนึ่งที่ทางฝ่ายบริหารบอกว่า จะถูกกฎหมายหรือไม่นั้น
ก็เป็นไปตามที่รับรู้กัน ประมาณนี้ ซึ่งไม่ได้ระบุมาว่าถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย ผมเปิดเอกสาร
อ่านตาม ผมสังเกตว่าจํานวนพ่อค้าแม่ค้าซึ่งประกอบอาชีพสุจริต หากินกันตรงนั้น เขียนในรายละเอียด
การครอบครองบอกว่า ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ และขอยกตัวอย่างอ่านให้ฟัง ในลําดับที่ 25 นาง...
นามสกุ ล... หมายเลขบั ตรประชาชน... วั นที่ยื่นคํ าร้องขอต่ออายุ สัญ ญาเช่า คือ 6 ตุล าคม 2559
รายละเอียดการครอบครอง ระบุว่า เลขที่สัญญาเช่าเดิมคือ 360/56 หมายเลขล็อคที่ 33 ประเภท
สินค้าที่จําหน่ายคือ ข้าวกล่อง ตรงนี้ผมอยากถามว่า เดิม อยู่หมายเลขล็อคที่ 33 แต่ไม่ได้ประกอบการ
ค้าตรงนั้น แล้วลงไปประกอบการค้ากันที่กาดน้อยที่ว่านี้ และเมื่อทางเทศบาลเห็นว่า บริเวณของที่ตั้ง

๒๑
กาดน้อยนั้น เป็นพื้นที่ที่สงวนไว้ให้รถดับเพลิงเข้าออกในยามฉุกเฉินหรือยามจําเป็น จึงเป็นพื้นที่ที่ไม่อาจจะ
เอามาทําให้เกิดการค้าขายได้ ทางเทศบาลจึงปรับปรุงอาคารด้านนอก เพื่อให้เกิดเป็นล็อคการค้า
แล้วจึงให้ความเห็นว่า ควรจะนําพ่อค้าแม่ค้าทั้ง 90 รายมาจับสลากเข้าไปก่อน โดยไม่ต้อง ทําการ
ประมูลใหม่ เป็นการเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ครับ เป็นคําถามข้อที่หนึ่งที่ถามไว้นะครับ คําถามข้อที่สอง
ในระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าเขาไม่ได้อยู่ในบริเวณล็อค แต่ลงมาอยู่ในบริเวณกาดน้อย ตามรูปภาพที่ทาง
ฝ่ายบริหารได้นําเสนอเข้ามา ทางเทศบาลได้มีการจัดเก็บค่าเช่าหรือรายได้ประเภทอื่นให้กับเทศบาล
หรือไม่ ซึ่งตรงนี้จะเป็นประเด็นสําคัญที่จะนําไปสู่คําถามที่ว่า ถ้าผู้เช่ารายเดิมปฏิบัติตามสัญญา ชําระ
ค่าเช่า แล้ว ทางคณะกรรมการจั ด หารายได้ของตลาด เห็ น ควรว่ าควรจะยกเว้ นระเบีย บนี้ ผมว่า ก็
เหมาะสม แต่อยากจะถามว่า ที่ผ่านมามีการจัดเก็บค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาว่า อยู่ตามล็อคต่างๆ แต่
ไม่ได้ค้าขายที่ล็อค แต่ไปค้าขายกันอยู่ในบริเวณของกาดน้อย สิ่งเหล่านี้ขอให้ทางฝ่ายบริหารอธิบาย
ให้กับสมาชิกสภาและกระผมได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่บอกว่าไม่ค่อย
จะถูกนัก เหตุผลคือผมไม่อยากจะขุดคุ้ยเรื่องเก่า ให้เกิดความไม่สบายใจทุกๆ ฝ่าย เมื่อผ่านไปแล้วและ
เรารู้ว่าเป็นปัญหา ในฐานะที่เป็นผู้บริหารในปัจจุบันเราก็แก้ไขให้ถูกต้อง แต่ถ้าคิดว่า เรื่องดังกล่าวเป็น
สาระสําคัญ จะให้มีการขุดคุ้ยในการที่จะให้ดําเนินการอะไรต่อ ก็ด้วยความยินดี ก็แล้วแต่ แต่ในเหตุผล
ส่วนตัวผม ผมก็ไม่อยากจะขุดคุ้ยเรื่องดังกล่าวให้มีความเดือดร้อนไปทุกฝ่าย อยากให้ยุติลง เพื่อให้
สังคมขั บเคลื่อนไปข้างหน้าได้ เพราะปัญ หาดั งกล่าว เป็นปั ญ หาที่ส่งผลกระทบต่อหลายๆ ฝ่ายอยู่
เหมือนกันนะครับ ถูกต้องนะครับที่ท่านสมาชิกสภาได้ตั้งข้อสังเกต และสอบถาม มีแม่ค้ากลุ่มหนึ่งที่มี
ล็อคอยู่บนตลาดหลักเมืองอยู่แล้ว แต่ลงมาจับจอง และมาทําสัญญากับกาดน้อยอีกหนึ่งสัญญา ภายใต้
สัญญาก็ระบุชัดเจนว่า เมื่อแม่ค้ามีล็อคด้านบนอยู่แล้วและไม่ยกเลิกสัญญา ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบ เมื่อมาสัญญาที่กาดน้อยคุณก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กาดน้อยเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้
ถามว่า 115 ล็อคที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับแม่ค้า 91 สัญญา 90 ราย ว่าเขามีสิทธิที่จะได้ล็อค
ใน 115 ล็อคที่จัดสร้างใหม่หรือไม่ ตอบว่า เขาก็มีสิทธิ เพราะเขามีหนึ่งสัญญาที่กาดน้อยเช่นเดียวกัน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาในกาดน้อยจํานวน 90 ราย ยกเว้นแม่ค้าดังกล่าวบอกว่า
เมื่อกาดน้อยไม่มีแล้ว ขึ้นไปอยู่ในจํานวน 115 ล็อคแล้ว และเขามีล็อคอยู่แล้ว เขายกเลิกสัญญา เขา
ไม่ต่อสัญญา เขาไม่ยอมจับสลากก็เป็นสิทธิของเขา เพราะฉะนั้นการดําเนินการครั้งนี้ เป็นการแก้ไข
ปัญหา อะไรที่ไม่ถูกต้อง ทําให้ถูกต้องทั้งหมดเพื่อทุกฝ่ายจะได้สบายใจครับ ขอบคุณมากครับ
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จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริงๆ ก็กระจ่างแจ้ง เข้าใจในคําอธิบาย
ดีแล้วนะครับ แต่ที่ต้องลุกขึ้นมาขออนุญาตอีกครั้ง จะบอกว่า ผมไม่ได้ขุดคุ้ยนะครับ ไม่ได้เจตนาจะเอา
ไปร้องหรือทําอะไรเลย เพีย งแต่เห็ นว่า ถ้าพ่อค้าแม่ค้าชําระค่าธรรมเนีย มตามเดิมอยู่แล้ว ก็ จะเข้า
เงื่อนไขที่เหมาะสมในการที่คณะกรรมการจะบรรเทาความเดือดร้อน และยื่นขอยกเว้นเข้ามาในวันนี้
แต่ทีนี้ หลังจากที่ไม่เคยรู้เรื่องเลย ตอนนี้ก็รู้เรื่องแล้วว่า จากที่ท่านผู้บริหารได้ลุกขึ้นมาอธิบายเองว่า
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเดิมก็คือมีสัญญาอยู่กับตลาดหลักเมืองอยู่แล้ว แต่ก็ได้เข้ามาทําสัญญาอยู่กับกาดน้อย
ซึ่งกาดน้อยนี้เป็นกาดซึ่งใช้พื้นที่ที่ไม่ถูกต้องในการเอาไปหาประโยชน์ หรือเอาไปให้เกิดการบริการ
แล้วทางผู้บริหารก็ตอบเองว่า ในเมื่อเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ก็หาทางบรรเทาทําให้ถูกต้องเสีย ก็
เห็นด้วยนะครับที่จะบรรเทาให้ความเดือดร้อนหายไป และทําให้ถูกต้องตามระเบียบ เพราะฉะนั้นการที่
บอกว่ามาขุดคุ้ยนั้น ก็ยืนยันขอทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน บรรดาพ่อค้าแม่ค้าด้วย ผมไม่ได้มี
เจตนาอย่างนั้น ต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้นเอง ส่วนเรื่องใครทําอะไร ไม่ถูกต้อง
แล้ว และบอกว่ายินดีที่จะรับการตรวจสอบ ก็ให้เป็นไปตามสิ่งที่ได้กระทําไว้ก็แล้วกันครับ ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เรียนคุณบริบูรณ์ฯ เท่าที่ผมฟัง ผู้บริหารไม่ได้ว่าคุณเป็นคนขุดคุ้ย ท่าน
นายกฯ เองบอกว่าไม่อยากจะขุดคุ้ย ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากญัตติที่ฝ่ายบริหารได้เสนอเข้ามา ผม
ก็คิด ว่า น่า จะเป็น การดีใ นเรื่อ งของการช่ว ยกัน พิจ ารณา และก็มีข้อ เสนอแนะจากสมาชิก สภา
หลายๆ ท่ า น ก็ ค งจะเป็ น เรื่ อ งที่ ส ะสมมานาน เรื่ อ งของตลาด คิ ด ว่ า เป็ น ปั ญ หาเรื้ อ รั ง เป็ น เรื่ อ ง
ละเอียดอ่อน เพราะว่าตลาด เราก็เห็นชอบในการก่อสร้างให้สวยงามตามที่ได้พิจารณากันไปเมื่อวาระ
ก่อนๆ นั้น มีการจัดสรรงบประมาณ หาวิธีการทําตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ถูกต้องตามระเบียบ เราอยู่กับ
พ่อค้าแม่ค้า หลายคนคงจะรู้ว่า พ่อค้าแม่ค้าในคนหมู่มากนั้น ปัญหาก็เกิดขึ้นมามาก ผมคิดว่าตลาด
ทั้งหลายเป็นปัญหาของทุกที่ทุกองค์กรท้องถิ่น จังหวัดอื่นก็เช่นกัน อยู่ที่ว่าเราจะช่วยกันแก้ไข หรือหา
วิธีการจัดสรรให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างไร จากปัญหาที่ผ่านๆ มา พ่อค้าแม่ค้า ค้าขายก็อยากได้
กํ าไร อยากได้ รายได้ม ากๆ ใช้ จ่า ยน้ อยๆ นี่ก็ เ ป็ น สาระหนึ่ งที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการไม่ ป ฏิ บั ติ ตาม
กฎระเบียบต่างๆ ที่เราตั้งไว้ เรื่องของความถูกต้อง ก็มีคนส่วนหนึ่งปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ และอีก
ส่วนหนึ่งก็ไม่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ เพราะเรื่องของการค้า ที่ว่าไว้ อยากได้กําไรมากๆ ทุกคนก็มี
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ความจําเป็นของแต่ละคน ในเรื่องของระเบียบต่างๆ ผมคิดว่าทางคณะกรรมการตลาดที่เป็นผู้ดูแลเรื่อง
การจัดสรรผลประโยชน์ ก็น่าจะมีการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ในญัตตินี้ผมคิดว่า ผมเองก็ไม่ขัดข้องที่จะ
สนับสนุน แต่มีข้อคํานึงว่า คงจะแก้ไขไม่ได้ทันที หลังจากที่เราแก้ไขครั้งนี้แล้ว อาจจะเกิดปัญหาอะไร
ตามมาอีกไม่ทราบ เพราะเราอยู่กับคนหมู่มาก เรื่องของความเท่าเทียม เรื่องของความไม่เหลื่อมล้ําของ
พ่อ ค้ า แม่ ค้ า ที่ จะขายของในตลาด ก็ อ ยากจะฝากข้ อ คํ านึ ง นี้ ไ ว้สํ า หรั บ ฝ่ า ยบริ ห ารหรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ที่
เกี่ย วข้องในการบริหารตลาด ให้คํานึงถึงเรื่องความเท่าเทีย มกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะว่าเป็นเรื่องของ
ประโยชน์ และเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ในยามเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ช่วยกันส่งเสริมเท่าที่ทําได้ แต่ใน
ความไม่เหลื่อมล้ํานะครับ ก็ฝากไว้ตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะ
ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค รับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ป ระชุมนะครับ ในระเบีย บวาระข้อ
3.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบให้ผู้เช่ารายเดิม จํานวน 90 ราย จับสลาก เพื่อเข้าขาย
สินค้าในพื้นที่ อาคารตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมเห็นชอบ 14 เสียงครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ (งดออกเสียง 5 คน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ให้ผู้เช่ารายเดิม จํานวน 90 ราย จับสลาก
เพื่อเข้าขายสินค้าในพื้นที่ อาคารตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง (งดออกเสียง 5 คน)

3.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีกันเงิน ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ จํานวน 2 คัน
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จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 3.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีกันเงิน
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ จํานวน 2 คัน เชิญ ผู้เสนอ
นายสุ ว รรณ นครั งกุ ล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรีย นท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกีย รติทุก ท่าน กระผม นายสุว รรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผู้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรณีกันเงิน ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ จํานวน 2 คัน
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีกันเงิน ในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ จํานวน 2 คัน ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้
หลักการ
สภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในหมวดค่า ครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง รายการรถบรรทุ ก น้ํา อเนกประสงค์
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า สามารถจุน้ําได้ไม่น้อยกว่า
8,000 ลิตร มีปั๊มน้ําสามารถดูดน้ําและส่งน้ําให้กับรถดับเพลิงได้ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 3,400,000 บาท
เป็นเงิน 6,800,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (สํานักปลัดเทศบาล) ในคราวประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม
2560 และเนื่องจากเทศบาลได้ยกเลิกการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ จํานวน 2 คัน (ตามราคา
ในท้องถิ่น) ดังกล่าว โดยมีความประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ํา จํานวน 2 คัน ให้เป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องสํ า นั ก งบประมาณ จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีกันเงิน ในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รายการรถบรรทุ กน้ําอเนกประสงค์ จํ านวน 2 คัน ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ย นแปลงคําชี้แจง

๒๕
งบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้
เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
เหตุผล
เพื่อให้การจัดหารถยนต์บรรทุกน้ํามาทดแทนรถคันเดิม เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของ
งานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย และเตรีย มความพร้อมในการสนั บ สนุ นช่ว ยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล การดําเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนมกราคม 2561 จึงจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ มีรายละเอียดดังนี้
จากเดิม รถบรรทุก น้ําอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ มีกําลังแรงม้าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า สามารถจุน้ําได้ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร มีปั๊มน้ําสามารถดูดน้ําและส่งน้ํา
ให้กับรถดับเพลิงได้ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 3,400,000 บาท เป็นเงิน 6,800,000 บาท (ตามราคาใน
ท้องถิ่น) (สํานักปลัดเทศบาล)
แก้ไขเป็น รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท
เป็นเงิน 5,000,000 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) จุน้ําได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 12,000 กิโลกรัม
3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
(ตามราคามาตรฐาน) (สํานักปลัดเทศบาล)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารและบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
ดั ง นั้ น ขอได้ โ ปรดนํ า เรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีกันเงิน ในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง รายการรถบรรทุ ก น้ํ า อเนกประสงค์ จํ า นวน 2 คั น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 31 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

๒๖
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริงๆ ญัตตินี้ผมไม่ขัดข้องนะครับ แต่มี
ข้อสังเกตว่า เรื่องนี้ไม่ทราบว่าล่าช้าเพราะอะไร ในญัตตินี้ที่ขอมาลดจํ านวนเงินลงเราก็ ยินดีนะครั บ
เพราะจ่ายเงินน้อยกว่า เรากันเงินให้เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 แล้ว และยังไม่ได้ดําเนินการถึงไหน
ไม่ทราบว่าขัดข้องประการใด หรือบกพร่องประการใดในเรื่องการจัดซื้อ ขอมาเพราะความจําเป็นว่า
จะใช้เรื่องอั คคีภัย แต่ไม่รีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือดําเนินการตามระเบียบวิธีการที่ถูกต้องให้
รวดเร็ว ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น เป็นข้อสังเกตนะครับว่า ถ้าเห็นชอบครั้งนี้ไปแล้ว ก็ควรจะเร่ง
ดําเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพราะอัคคีภัยไม่เข้าใครออกใคร และเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นก็ฝาก
เป็นข้อสังเกตนะครับ ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้องขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาที่ให้ข้อสังเกต จริงๆ เรื่องนี้ควรจะเป็นงานเร่งด่วน ควรที่จะไม่ติดปัญหาอะไร เพราะมี
ความจําเป็น โดยเฉพาะเหตุเพลิงไหม้เมื่อ 2 – 3 รายที่ผ่านมานี้ ก็เห็นหลายปัญหา การจัดซื้อรถน้ํา
อเนกประสงค์ 2 คัน ตามราคาในท้องถิ่น หรือตามสเปค คันละ 3,400,000 บาท รวม 2 คัน เป็นเงิน
6,800,000 บาท เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนขึ้น
โดยร้องเรียนไปที่จังหวัด ทางเทศบาลก็ได้ชี้แจงกับทางจังหวัด หลายๆ องค์ประกอบ ทั้งข้อสังเกตและ
ทีมงานบริหารก็ได้ปรึกษาหารือกันว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จริงๆ หลายๆ ที่ก็ใช้ตามสเปคดังกล่าว เพื่อให้
เกิดความถูกต้องและความสบายใจของทุกฝ่าย ผมจึงสั่งยุติ ยกเลิกการประมูลครั้งนั้น ถ้าจําไม่ผิดเมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นะครับ และสั่งการให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเป็นญัตติในวันนี้ ให้เป็นไปตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง เพื่อเกิดความสบายใจ ซึ่งตอนนี้กระแสเรื่องรถก็แรงระดับประเทศ
และเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจ และที่สําคัญก็คือให้ถูกต้องตามระเบียบ และมีความจําเป็นที่ต้อง
นําเสนอเพื่อแก้ไขตามญัตติที่นําเสนอต่อสภาในวันนี้ ขอบคุณมากครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง

๒๗
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนในที่นี้
ขอบคุณไปยังผู้ที่ยื่นหนังสือคําร้อง เพราะได้ช่วยกันตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร ด้วยหนังสือ
เพียงฉบับเดียว สามารถทําให้เทศบาลนครลําปางประหยัดเงินงบประมาณไปถึง 1.8 ล้านบาท ถามว่า
ที่ผ่านมาการตั้งงบประมาณที่มีงบประมาณตามเดิมถึง 6.8 ล้านบาท ก็บอกว่าทําถูกต้องตามระเบียบ
ทําตามความเร่งด่วน แต่ทําไมความถูกต้องตามระเบียบ ตามความเร่งด่วนจึงเป็นความถูกจริงๆ ตาม
ราคาไม่ได้หรือ ทําไมกลายเป็น 6.8 ล้านบาท ที่ผมลุกขึ้นมาครั้งนี้ อยากจะขอบคุณ อยากจะให้เสียง
ขอบคุณดังออกไปถึงพี่น้องประชาชน อย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเอง อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้
รับทราบว่าท่านเป็นพลังที่จะช่วยกันตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารได้ ยกกรณีตัวอย่างที่ดังถึง
ระดั บ ประเทศ เพีย งนั ก ศึก ษาฝึ ก งานที่ไ ม่ ย อมทํ าตามคํ าขู่คํ าบั งคั บ ยั งสามารถที่จะทํ าให้เ กิด การ
ตรวจสอบการทํางานมุมกว้าง เอาความถูกต้องแท้จริง เอาความยุติธรรมกลับมาให้กับสังคมได้ ผมก็
ดีใจนะครับที่ลําปางเรามีคนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ แต่ก็ช่วยกันตรวจสอบ เพราะงบประมาณภาษีที่จัดเก็บ
จากเรา เอามาเป็นภาษีในการบริหารราชการ ทุกคนก็มีส่วนช่วยกันทั้งนั้นครับ ขอบคุณมากครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีความรู้สึกขอบคุณฝ่ายบริหารด้วย
ใจจริงนะครับ ที่ได้ช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการ และขอบคุณอีกครั้งสําหรับความจริงใจ
ในการที่นําปัญหานี้เข้าสู่สภา บอกด้วยว่า เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนไปถึงกระทรวงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รถดับเพลิงทั้ง 2 คัน ซึ่งมีราคาสูงกว่าบัญชีงบประมาณของทางการ ผมก็อยากให้ทุกเรื่องของเทศบาล
นครลําปางผ่านการกลั่นกรองโดยถี่ถ้วน นึกถึงภาษีอากรของพี่น้องประชาชน นึกถึงนครลําปางได้ใช้
งบประมาณไปจัดทําในส่วนที่ขาดเหลือหรือบกพร่อง ให้ดี ทัดเทียมจังหวัดใกล้เคียงหรือดีกว่า ถึงแม้ว่า
จะเป็นจังหวัดเล็กๆ ก็อยากให้มีความโปร่งใส ช่วยกันคนละไม้คนละมือ มีหลายสโลแกนเหลือเกิน
ใครมาก็บัญญัติสวยหรู ดูน่าติดตาม ดูน่ามาเที่ยว แต่ตราบใดที่เราเอางบประมาณออกมาใช้และไม่
คุ้ม ค่า ทํ าให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย ไม่รู้ ว่ าเงิน ไปตกหล่น ตรงไหน ผมอยากให้ช่ ว ยกั น ทุ ก คนได้ช่ ว ยกั น
ตรวจสอบลักษณะอย่างนี้ ฉะนั้นในการเสนอญัตติเข้าสภาวันนี้ให้พิจารณาถึง 4 – 5 รายการ ซึ่งเป็น
รายการที่เร่งด่วน โดยเฉพาะเป็นงบประมาณซึ่งทางการได้ให้ไว้ แต่ก็มีระยะเวลาจํากัดในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ให้มาตั้งแต่เดือนธันวาคม ระยะเวลาสี่เดือน แต่ 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา ผมก็ไม่ทราบว่า ท่าน
ฝ่ายบริหารคงจะเอาไปคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วน ตกผลึกแล้วจึงนําเสนอเข้าสู่สภา เป็นวาระซึ่งมีการประชุม
ใกล้จะถึงวันสงกรานต์อีกวันสองวัน และใกล้ครบกําหนดเวลาที่ท่านจะนําเสนอให้ทางส่วนราชการใน
วันที่ 20 เมษายน ผมเป็นห่วงครับ แต่การบริหารจัดการ การนําเสนอเหล่านี้ เอกสารไม่ครบถ้วนหรือ

๒๘
อะไรต่างๆ ไม่ทราบว่าจะทันตามเวลาที่ท่านต้องการหรือตามที่ประชาชนต้องการตามที่ท่านอ้างมา
หรือไม่ ก็น่าเป็นห่วงนะครับ เพราะฝ่ายบริหารก็มีความคิด มีวิธีบริหารจัดการเกี่ยวกับการนําญัตติ
เข้าสู่สภานี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมาก ผมก็อยากให้ในลักษณะนี้ออกไปทางปฏิบัติให้ได้ผล ในทางปฏิบัติ
คือใช้งบประมาณไม่ทันความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับ ไม่ใช่ขอแค่ผ่านไปแล้ว
ทําไม่ได้ ไม่ทัน ก็น่าเป็นห่วงอยู่ เราเคยให้ใช้เงินสะสมไปในการบรรเทาความเดือดร้อนของน้ําท่วม ที่
ห้าแยกประตูชัย วันก่อนชาวบ้านที่ห้าแยกประตูชัยก็ยังมาร้องเรียน เจอพายุหลงฤดูเข้ามานิดเดียว น้ํา
ไหลไม่ทั น ผมว่าน่าเป็ นห่ว ง เอาไปใช้แล้วใช้ได้คุ้มค่าหรือไม่ แล้ว น้ําก็ไ หลไปที่กาดกองต้าก่อนที่จะ
ระบายลงสู่แ ม่น้ํ าวั ง ก็ ไ หลไม่ทั น ล้ นท่ อออกมา ดีที่ ไ ม่ ใ ช่ วั น ตลาดเปิ ด มี ก ารค้ าขายชาวบ้า นคงจะ
เดือดร้อนกัน ผมก็อยากจะให้ไปทบทวน ถ้าทําแล้ว ฝ่ายตรวจสอบดูแลด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าทิ้งไป พอ
เกิดความเดือดร้อนก็เสียหายทั้งสภา ที่ประชาชนมาร้องเรียน มาด่าว่า ก็ด่าสภา สภาอนุมัติไปแล้ว และ
ก็ ทํ า ไม่ ดี สภาอนุ มั ติ ไ ปแล้ ว ก็ ไ ม่ ทํ า ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามกํ า หนด เหมื อ นกั บ ว่ า อาศั ย มื อ สภาให้ ผ่ า น
งบประมาณไป และฝ่ายบริหารจะเอาไปทําอย่างไรก็ได้ ผมขอร้องนะครับ อย่างน้อยพวกเราก็รักบ้าน
รักเมืองเหมือนกัน ก็อยากจะให้บ้านเมืองเจริญ ฝ่ายบริหารเอาเงินไปใช้ ก็ใช้ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ใช่ว่า
พอมีปัญหาขึ้นมา สภาต้องรับผิดชอบ ไม่ได้ครับ ถือว่าไม่รักกันจริง ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นแบบเอกสาร
ในลักษณะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายนี้ ผมขอชมเชยมากๆ เพราะเอกสารครบถ้วน มี
เอกสารโต้ตอบ คํ าสั่งการ ค่าใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ที่ผ่านมา ผมดูแล้วก็ มีความมั่ นใจอย่างน้อย
80% ประกันตัวผมเองไว้ก่อน ส่วนจะยกมือให้หรือไม่ เราก็เสียวนะครับ เพราะถ้าฝ่ายบริหารจริงใจ
เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเราก็มั่นใจ ผมไม่ว่า แต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมาโยนให้สภา นี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าเศร้า
ผมก็อยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้ช่วยกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ถือว่าช่วยฝ่ายบริหารอีกทางหนึ่งในการ
ที่จะทําให้งบประมาณตกถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ขอบคุณฝ่ายบริหารอีก ครั้งครับ ที่วันนี้
ได้ประหยัดเงินงบประมาณของแผ่นดินไว้จํานวนมากพอสมควร ขอบคุณมากครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะ
ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค รับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ป ระชุมนะครับ ในระเบีย บวาระข้อ
3.4 ญัต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีกันเงิน ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงั บอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค์ จํานวน 2 คัน สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมเห็นชอบ 15 เสียงครับ

๒๙
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ (งดออกเสียง 4 คน)
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ 15 เสี ย ง อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีกันเงิน ในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ จํานวน 2 คัน ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
(งดออกเสียง 4 คน)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ในวาระอื่นๆ นี้มีเรื่องที่พูด 3 เรื่อง เคยนําเข้าสู่ที่ประชุมสภาแห่งนี้แล้วคือ ปัญหาเรื่องการปล่อยปละ
ละเลยให้ป ระชาชนมาขายของบริเ วณรอบๆ สวนสาธารณะเขลางค์ ซึ่ง เคยพู ด ไปหลายเดื อนแล้ ว
ปัจจุบันนี้ปัญหาก็ยังคงอยู่ ก็ยังมีพี่น้องประชาชนนํารถเร่มาขายของรอบๆ สวนสาธารณะเป็นจํานวน
มาก ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องที่จอดรถ ซึ่งบริเวณนั้นก็มีปัญหาเรื่องที่จอดรถอยู่แล้ว รถที่มาขายของตรงนี้
ก็มาแย่งที่จอดรถของประชาชนที่มาออกกําลังกาย มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดอัศวิน และก่อให้เกิดขยะ
มูลฝอยบริเวณนั้น ซึ่งขยะมูลฝอยตรงนี้ รถเร่ที่มาขายของก็ไม่ได้ชําระภาษีค่าเก็บขยะให้กับเทศบาล
ไม่ได้เสียภาษีอะไรเลย ใช้ทางสาธารณะมาหาประโยชน์ เทศบาลควรจะไปดําเนินการในเรื่องนี้ เพราะมี
ผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนใหญ่กับพ่อค้าแม่ค้าเพียง
ไม่กี่ราย ต่อมาคือเรื่องการซ่อมแซมวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งเคยนําเรียนฝ่ายบริหารผ่านทางท่าน
ประธานสภาแห่งนี้แล้ว ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข อุบัติเหตุที่มีรถมาชนวงเวียนนี้เกิดมานานมาแล้ว
นะคะ ไม่มีใครไปซ่อมแซมเลย ประชาชนก็ไปร้องเรียนผ่านสื่อว่า ไม่มีใครไปซ่อมแซม กลางคืนมืด ไม่มี
ไฟส่องสว่าง บางทีน้ําพุล้นออกมาด้านนอกทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทางเทศบาลก็ไม่ได้ให้ความสนใจ
ที่จะไปซ่อมแซมปัญหาดังกล่าว ซึ่งคุยกันมานานแล้วก็ยังไม่มีใครไปแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน เรื่อง
ถัดมาคือเรื่องจอ LED ที่แยกศาลหลักเมือง วันนั้นบังเอิญขับรถผ่านไป จอขึ้นข้อความเรื่อง ประกาศ

๓๐
ขออภัยในความไม่สะดวกในการซ่อมแซมศาลหลักเมือง ซึ่งหมดสัญญาไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561
ตามที่ขึ้นหน้าจอ ปัจจุบันนี้เดือนเมษายน 2561 แล้ว ข้อความนี้ก็ยังปรากฏอยู่บนจอ อายเขาหรือไม่
คะท่าน แล้วจะซื้อมาอีกสิบกว่าจอ ใช้เงินอีกกี่ล้านบาท แต่การบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่
ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ เป็นการประจานหน่วยงานของตนเองว่า ไม่มีการเอาใจใส่ดูแล ปรับปรุงข้อมูล
ที่จะเผยแพร่ใ ห้กั บ ประชาชน ให้เ ป็ นข้อ มู ล ที่ทั นสมั ย บางครั้งหน้าจอค้าง เป็ น หน้าฝ่ายบริหารบ้า ง
ประชาสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่มีใครแก้ไข นี่ก็เป็นปัญหาในการบริหารจัดการของเทศบาล ก็จะเห็นว่า มี
ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่ฝ่ายบริหารไม่ได้ให้ความสนใจ ไม่ได้ใส่ใจที่จะไปแก้ไขให้กับประชาชน ก็ฝาก
ฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผม นายณั ฐ กิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ผมเป็ นตั ว แทนของ
ประชาชนในเขตเทศบาล เขต 4 ผมเป็นคนลําปางโดยกําเนิด ผมมีความรู้สึกส่วนตัว คือ ผิดหวังเล็กน้อย
เกี่ยวกับผู้บริหาร กับโครงการหนึ่งที่ผู้บริหารไม่มีความกล้า และไม่จริงจังที่จะพัฒนาทําในสิ่งที่ดี ทํา
ในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคนลําปาง และต่อจังหวัดลําปาง นั่นคือ การพิจารณาในการพัฒนาแหล่งน้ํา ฟื้นฟู
แหล่งน้ํา แม่น้ําวังของจังหวัดลําปาง คือโครงการบําบัดน้ําเสีย เฟส 2 ผมว่าผู้บริหารจะคิดอย่างไรก็
ไม่ทราบ ผมไม่ได้ก้าวก่ายงานของท่านนะครับ ผมว่าท่านไม่กล้าทําในสิ่งที่ดี คือ โครงการบําบัดน้ําเสีย
ของแม่น้ําวัง ในระยะที่ 1 เทศบาลได้รับงบประมาณจากสํานักงบประมาณ จากรัฐบาลในยุคนั้นมา
หกร้อยกว่าล้านบาท ทําบ่อบําบัดน้ําเสียที่บ้านศรีก้ําถึงโรงน้ําปลาที่ท่าคราวน้อย แล้วทําต่อไม่ได้หรือ
อย่างไร เราก็ไม่ทราบ คือทําแล้วไม่มีผล เอาน้ําเสียจากระบบในตัวเมืองเข้าไปสู่ในเฟสที่ 1 เพื่อบําบัด
เป็นน้ําดีได้ น้ําในแม่น้ําวังตอนนี้ ส่วนมากครัวเรือนปล่อยน้ําเสียออกมา ผมพูดถึงทางเหนือที่บ่อบําบัด
น้ําเสียที่ศรีก้ํานะครับ ระบบทางตัวเมืองไม่มีน้ําเสียที่จะเข้าไปบําบัดที่บ่อของเรา ในเมื่อโครงการระงับ
หรือไม่มีน้ําที่จะเข้าไป เพราะทําผิดจุดประสงค์ของงบประมาณที่ขอไป สํานักงบประมาณจึงพิจารณา
ไม่ให้งบประมาณเพิ่มเติม ในกรณีอย่างนี้เราจะเอาเงินที่ไหนมาทํา เพราะจําเป็นต้องทํา ถ้าไม่ทํา ระบบ
น้ําเสียจากในตัวเมือง ทั้งน้ําเสีย (ถอนคําพูด) จากครัวเรือน ไม่มีน้ําเข้าไป เราไม่มีงบประมาณตัวนั้น
และทางรั ฐ บาลก็ ใ ห้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หางบประมาณทํ า เอง และเราจะไปเอาตรงไหน
งบประมาณแต่ละปีของเราก็เยอะมาก ทั้งงบประมาณการพัฒนา งบเงินเดือนแต่ละปีเยอะมาก เราไม่เงิน
ที่จะทํา แต่เรามีเงินสะสม ผมอยากเห็นนครลําปางเรามีน้ําใสสะอาด สัตว์น้ํามีชีวิต อาศัยอยู่ได้ ไม่เน่า
เหม็นเหมือนทุกวันนี้ และอีกอย่างหนึ่งคือ ผักตบชวา ซึ่งเมื่อก่อนมีจริง ตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว ฝ่ายบริหารได้
แก้ไขแล้ว แต่น้ํายังเน่าเหม็น ปลาตาย เพราะเราไม่มีท่อบําบัดน้ําเสียส่งไปในเฟส 1 การที่เราจะทําในเฟส
2 งบประมาณเท่าไหร่ เราทําประชาพิจารณ์ไปแล้ว สิ่งที่ดีของการที่เราจะทําเฟส 2 ระยะทางประมาณ

๓๑
4 กิโลเมตรคือ จะเป็นประโยชน์มาก เพราะเราจะได้นําน้ําเสียจากตัวเมืองเข้าไปบําบัดถึง 90% ส่วนอีก
10% เป็นของตําบลเวียงเหนือ ในการทําของเฟส 2 (มีผู้ประท้วง)
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) คุณณัฐกิตติ์หยุดอภิปรายก่อนครับ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ผู้อภิปราย
ท่านบอกว่า น้ําเสียจากโรงพยาบาล ก็ควรจะระบุชื่อด้วยนะครับ ให้ชัดเจน ถ้าท่านได้ศึกษาเรื่องนี้อย่าง
ถ่องแท้แล้ว ท่านจะได้อภิปรายได้ถูกต้องว่าโรงพยาบาลไหนที่ปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ําวัง การที่ไม่ระบุช่ือ
แสดงว่าท่านไม่รู้จริงนะครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอประทานอภัยที่พูดไปคือ
ข้อเปรียบเทียบครับ ไม่ได้เสียหายต่อใคร ผมพูดถึงในภาพรวมว่าเกิดจาก (ถอนคําพูด) ครัวเรือนต่างๆ
เป็นน้ําเสียทั้งนั้นที่ลงแม่น้ําวังโดยไม่มีท่อบําบัดรองรับ ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นมาประท้วงผม
ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะว่า (ถอนคําพูด) นะครับ ผมขออนุญาตอภิปรายต่อครับ ผมถือเป็นโอกาสอันดีครับ
ที่รัฐบาลตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําเงินสะสมของ
องค์กรของตนที่มีศักยภาพพอมาใช้เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถามว่าคนลําปางอยากเห็นบ้านเมืองสะอาด น้ําสะอาด เป็นแหล่ง
เชิดหน้าชูตาของจังหวัดลําปางหรือไม่ และการพัฒนาแหล่งน้ําเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดลําปาง
โดยตรง เป็ น ป ระโยชน์ โ ดยตรง เป็ น ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และหนังสือด่วนที่สุดของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0512 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่องการทําระบบบําบัด
น้ําเสีย เฟส 2 เป็นการวางท่อน้ําเสียตั้งแต่ท่าคราวน้อยไปถึงสะพานเขลางค์ เป็นการเอาน้ําที่จะบําบัด
ในตัวเมืองเข้าไปในบ่อบําบัดศรีก้ํา หากโครงการนี้สําเร็จตามแผนงาน สภาพน้ําก็จะดีขึ้น คุณภาพน้ํา
จะดีขึ้น ระบบนิเวศน์ก็จะดีขึ้น สามารถรับน้ําเสียที่จะระบายสู่แม่น้ําวังได้ตลอด จะมีโครงการเฟส 3
อีกที่หนึ่งที่จะต้องขออนุมัติต่อไป ผมว่าโครงการเฟส 2 มีประโยชน์มาก สามารถป้องกันการรุกล้ําที่
สาธารณะจากชาวบ้านทางฝั่งแม่น้ํา เป็นการป้องกันตลิ่งเสียหาย ผมอยากเห็นฝ่ายบริหารกล้าพอที่จะ
ทําในสิ่งที่ดี ผมว่าคนลําปางไม่มีใครว่าหรอกครั บ อยากเห็นสิ่งที่ดีดี ในเมื่อเราเป็ นองค์กรที่บ ริการ
สาธารณะอยู่แล้ว เรามีศักยภาพพอที่จะทํา ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกคงจะเห็นด้ว ยกับโครงการนี้ครั บ
ขอบคุณมากครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ ฝ่ายบริหาร

๓๒
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ต้องขอขอบคุณ
ท่ า นสมาชิ ก สภาผู้ ท รงเกี ย รติ ที่ ติ ด ตามและเป็ น ห่ ว งตั้ ง แต่ เ รื่ อ งที่ ห นึ่ ง คื อ เรื่ อ งการค้ า ขายข้ า ง
สวนสาธารณะ ผมขออนุญาตรับเรื่องนี้ไปดําเนินการต่อนะครับ เรื่องที่สอง เรื่องของวงเวียนหน้าสถานี
รถไฟก็เช่นกัน ผมจะติดตามให้โดยเร็ว ส่วนจอ LED จะกําชับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บริหารในเรื่องของการ
แพร่ภาพให้เหมาะสมต่อไปนะครับ ส่วนแม่น้ําวัง ผมก็มีความเป็นห่วงไม่ต่างจากสมาชิกสภาเท่าใดนัก
หลังจากที่ผมเข้ามารับตําแหน่งนายกเทศมนตรี ผมก็ไม่ได้น่ิงนอนใจในเรื่องดังกล่าว ผมได้ประสานงาน
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนเพื่อที่จะให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น
ยอมแบกแบบที่มีผลการศึกษาดั้งเดิม ใช้เวลาสองสามปีผลักดันเข้าไปสู่การจัดสรรงบประมาณของ
จังหวัด ก็ ติด อยู่ที่สํานัก งบประมาณผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพ ยากรฯ ก็ ไปติด ที่สํ านั ก
งบประมาณ ไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณดังกล่าวซ้ําซ้อนให้กับโครงการดังกล่าวได้ เพราะใน
แบบแปลนดังกล่าวอนุมัติให้ก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 แต่ด้วยเหตุผลประการ
ใด ผมก็ไม่สามารถที่จะสืบลึกลงไปได้ โครงการดังกล่าวจึงไม่แล้วเสร็จมาหยุดที่ท่าคราวน้อย โดยมี
ความจําเป็นที่จะขอในเฟสที่ 2 เป็นช่วงที่ผมมารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีโดยตรง และวิ่งเต้นในเรื่อง
ดังกล่าว จนในที่สุ ด ผลการศึกษาแบบแปลนดั งกล่าวหมดอายุ ล ง ก็ไ ด้จ้างบริษั ทมาศึก ษาออกแบบ
ขณะนี้ บริษัทที่ศึกษาออกแบบส่งงานให้กับเทศบาลเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้ว และมีความจําเป็นที่ต้อง
ดําเนินโครงการดังกล่าวต่อ ไม่ใช่ว่าผมไม่กล้าในเรื่องดังกล่าว แต่เรื่องดั งกล่าวเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ละเอี ย ดอ่ อ น และเป็ น เรื่ อ งที่ ค่ อ นข้ า งมี ผ ลกระทบต่ อ หลายๆ ฝ่ า ย รวมไปถึ ง เป็ น โครงการที่ ใ ช้
งบประมาณค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้องจะต้องมาเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญในการพิจารณาโครงการ ถามว่า ณ เวลานี้ ผมได้ดําเนินการอะไรไปบ้าง หลังจากที่บริษัทได้
ส่งแบบประมาณการมาแล้ว มาถึง ณ เวลานี้ เราได้ทําหนังสือถึงบริษัท ขอให้มาประชุมร่วมกับทีมงาน
ช่างของเรา เพื่อจะดูว่า ประมาณการ ณ เวลานี้ เป็นปัจจุบันหรือยัง จะต้องมีการปรับแบบหรือปรับปรุง
อะไรอีกหรือไม่ให้เหมาะสม สามารถดําเนินการได้ เพราะเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีไม่จําเป็นที่จะต้องใช้
แบบเดิ ม ๆ วั ส ดุ ต่ า งๆ เหมาะสมหรื อ ยั ง สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะต้ อ งหาข้ อ สรุ ป โดยเร็ ว ให้ กั บ ผม เพื่ อ เป็ น
องค์ประกอบในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ในโครงการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียของแม่น้ําวัง ด้วยความ
เป็นห่วงของสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กลัวว่าทางคณะผู้บริหารนั้นไม่ก ล้า ความไม่ก ล้าในที่นี้ ไม่ใ ช่
เหตุผลคําว่ากล้า หรือไม่กล้า เป็นเหตุผลว่า โครงการดังกล่าวมีความจําเป็นต่อพี่น้องประชาชนโดยองค์
รวมหรือไม่ และโครงการดังกล่าวเหมาะสมกับงบประมาณดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ตรงนี้ที่จะเป็น
องค์ประกอบสําหรับการตัดสินใจในโครงการแก้ไขปัญหาน้ําเสียของแม่น้ําวัง ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า ถ้าทุกส่วน
ได้พิจารณาและเห็นพ้องต้องกัน ออกมาในทิศทางใด ผมจะนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งหนึ่ง
ขอบคุณมากครับ

๓๓
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอให้ข้อมูลในสภาสัก
เล็กน้อยครับ ก่อนอื่นผมขอบอกว่า ผมก็มีความห่วงใยแม่น้ําวัง มีความรักสิ่งแวดล้อมไม่น้อยไปกว่าท่าน
ผู้บริหารและท่านสมาชิกสภา ผมขอยกเอาวลีของท่านนายกมาพูดนะครับ จริงๆ แล้วโครงการบําบัด
น้ําเสีย ถ้าเราจะย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นโครงการที่แตกหน่อมาจากโครงการระดับชาติ ที่คลองด่าน
ที่บอกว่าแตกหน่อ เนื่องจากว่าวิธีการคิด วิธีการออกแบบ การก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างก็เป็น
เจ้าเดียวกัน และตัวบ่อบําบัดก็เอามาสร้างที่หลายๆ จังหวัด เป็นลักษณะการให้งบประมาณที่คล้ายกับว่า
ถ้าจะพูดฟังให้ง่าย คือ การยัดเยียดให้ทํานะครับ ทั้งๆ ที่ในบางแห่งพื้นที่ภูมิประเทศไม่เหมาะกับการ
ใช้ระบบนี้ ก็ยังให้ทํา พื้นที่จังหวัดลําปางเราก็ไม่เหมาะ มีที่ไหนครับที่นําท่อน้ําเสียวิ่งมาเป็นท่อเสร็จแล้ว
มาลงบ่อ และสูบข้ามแม่น้ําขึ้นไปที่สูง แล้วนําไปบําบัด ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายตลอดชีวิตเลยครับ ทั้ง
ค่าน้ํา ค่าไฟ ต้องจ้างผู้มาบริหารจัดการเรื่องคุณภาพน้ํา และเป็นอย่างไรครับกับโครงการที่ส่วนกลาง
เป็นโครงการที่ศาลตัดสินแล้วว่ามีการทุจริต ผู้บริหารระดับอธิบดี นักการเมือง ก็ถูกพิพากษาให้ติดคุก
ผมก็อยากจะให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มนะครับ อีกอย่างหนึ่งเรื่องคุณภาพน้ํา จะไปกล่าวหาหน่วยงานต่างๆ ว่า
ทําน้ําเสียและทิ้งแม่น้ําวัง ปัจจุบันการออกแบบขออนุญาตต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียอยู่แล้ว ถ้าไม่ระบุ
ในแบบแปลน ไม่มีวิธีการที่จะบําบัดให้ได้น้ําที่มีคุณภาพทิ้งที่ดี ทางสํานักการช่าง เทศบาลนคร คงไม่
อนุญาตแบบก่อสร้างนั้นแน่นอน น้ําที่ออกมาผมเชื่อว่าคงจะดีพอสมควรที่จะทิ้งได้ สิ่งนี้ผมยืนยันได้
เพราะว่าผมไปเห็นข้อมูลของการบําบัดน้ําในเฟสที่ 1 น้ําที่เข้าสู่ระบบบําบัดกับน้ําออกมีค่าใกล้เคียงกัน
ถ้าพูด ตรงๆ คือสามารถทิ้งได้เลย เพราะว่ามาตรฐานน้ําทิ้งเขาจะกําหนดว่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง
เท่าไหร่จึงจะทิ้งได้ แต่ปรากฏว่าน้ําที่เข้ามาในระบบ อยู่ในเกณฑ์ที่จะทิ้งได้ ไม่ต้องเข้ามาสู่ระบบบําบัด
ผมไม่ไ ด้พู ดเองนะครับ ไปหาดูข้อมู ลที่ส ถานีบํ าบั ดได้ เขามีป้ายบอกว่าเดือนกุ มภาพั นธ์มีน้ําเข้ามา
เท่าไหร่ เข้า-ออกอย่างไร เพราะฉะนั้นขอให้ทราบว่า ไม่ใช่เน่าเสียจนปลาตาย ผมว่าพูดเว่อร์เกิน ผม
ขอใช้คําว่า เว่อร์ นะครับ ที่เราเคยเห็นน้ําเน่า เนื่องจากปีที่แล้วอุณหภูมิร้อนจัดในฤดูร้อน ประกอบกับ
น้ํามีน้อย และน้ํานิ่ง และร้อน เพราะหากน้ํานิ่งจะทําให้น้ําเน่าเสียได้อยู่แล้ว ทางฝ่ายบริหารถ้ามีฝีมือ
จริงก็น่าจะประสานกับทางผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน ให้เขาระบายน้ําออกมา อย่าให้น้ํานิ่ง จะทํา
ให้เกิดน้ําเน่าได้ ในส่วนโครงการนี้ถ้าเป็นเงินไม่ก่ีสิบล้านผมก็ไม่คิดอะไรมาก แต่เป็นเงินถึงสองร้อยกว่า
ล้านบาทผมเสียดายเงินนะครั บ ท่านน่าจะใช้วิธีการบริหารของท่าน เข้าไปแหล่งต่างๆ ที่ทิ้งน้ํา เช่ น
โรงงานที่คาดว่าจะบําบัดได้ไม่ดีตามที่ได้ยื่นแบบไว้ ไปดูว่าเขาทําได้จริงหรือไม่ แต่บ้านเรือนโดยทั่วไป
ผมคิดว่าคงเป็นศูนย์ ถ้าไม่ได้จริงๆ เราก็ต้องหาวิธีแบบที่ท่านได้ทําสําเร็จและได้รางวัลมาแล้ว คือบําบัด
ที่ปลายท่อ ก็จะประหยัดเงิน จะดีกว่าที่จะมาพรรณนาถึงการรักแม่น้ําวัง ใครขัดขวางไม่เห็นด้วยก็เป็น

๓๔
คนไม่ดี ท่านอย่าไปพูดนะครับ เพราะผมฟังท่านพูดแล้วผมรู้สึกเหมือนกับว่ามีทางเดียวเท่านั้น เงิน
สองร้อยยี่สิบแปดล้านจะทําให้แม่น้ําวังใสสะอาด ซึ่งผมว่าไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับ โครงการนี้ผมอยาก
ให้ท่านพิจารณาอย่างรอบคอบ ผมมีจุดยืนรักแม่น้ําวังเช่นเดียวกับท่านนะครับ แต่ว่าการใช้เงินที่สูงเกิน
ความจําเป็น ผมไม่เห็นด้วย เนื่องจากว่ามีสมาชิกพูดขึ้นมา และผมเห็นว่าข้อมูลบางอย่างยังไม่ชัดเจน
ผมจึงขอให้ข้อมูล ให้เหตุผลเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมยกมือเพื่อที่จะขออนุญาตติดตาม
โครงการต่างๆ ซึ่งได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว คือ โครงการมิวเซียม งบประมาณสิบกว่าล้านบาท
โครงการสายไฟลงใต้ดิน งบประมาณเกือบสี่สิบล้านบาท โครงการถนนดวงรัตน์ งบประมาณสิบหกล้าน
บาท โครงการทุ บสะพาน 200 ปีทํ าใหม่ได้เหมือนเดิม งบประมาณสิบ เจ็ ดล้านบาท โครงการทุ บ
โรงยิมทําเป็นสถานีจอดรถม้าที่โรงเรียนเทศบาล 4 งบประมาณสิบสี่ล้านบาท ทั้งหมดที่กล่าวมาคิดเป็น
ตัวเลขกลมๆ เกือบหนึ่งร้อยล้านบาทแล้วนะครับ เป็นงบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว และอาจจะมีความ
คืบหน้า แต่ประชาชนโดยทั่วไปจะมองไม่เห็น และผมก็ได้ติดตามดู ก็มองไม่เห็นความคืบหน้าอะไร
เมื่อเปิดสภา สมัยวิสามัญแล้ว ในญัตติอื่นๆ นี้ อยากจะฝากโครงการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วให้ทางฝ่าย
บริหารได้เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่ขออนุมัติงบประมาณเข้ามา
ส่วนงบประมาณเมกะโปรเจคต่างๆ ก็รอให้ถึงเวลาแล้วค่อยพูดกันในญัตติก็ได้นะครับ ขอบคุณมากครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ก่อนที่คุณณัฐกิตติ์ จะอภิปราย เมื่อสักครู่คุณณัฐกิตติ์ได้อภิปรายเรื่อง
น้ําเสีย และได้พูดคําว่าโรงพยาบาล แต่ไม่ได้เจตนาว่าเจาะจงเป็นโรงพยาบาลไหน ขอให้คุณณัฐกิตติ์
ถอนคํ า พูด คํ า ว่า โรงพยาบาลออกนะครั บ ทั้ง นี้เ พื่อรั ก ษาระเบีย บการประชุ มฯ เชิญ นายณั ฐกิตติ์
บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอถอนคําพูดนะครับ
ผมไม่มีเจตนาครับ ผมอภิปรายต่อนะครับ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ท่านจะพิจารณาในเรื่องนี้ เราจะไป
ผลักภาระให้ชาวบ้านมาทําบ่อบําบัดตามครัวเรือนทุกครัวเรือน มันเป็นไปไม่ได้ใช่หรือไม่ครับ เราเป็น
บริการสาธารณะ เราต้องทําให้ชาวบ้าน เขาไม่มีเงินพอหรอกครับ เพราะใช้งบประมาณสูง อีกอย่างคือ
ขั้นตอนยังไม่ไปถึงไหน มากล่าวหาผม อย่ามาพูด อย่ามารุม คือหมายความว่า ต้องมีระเบียบขั้นตอน
ของการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนของการตรวจสอบก็มีอยู่ ทั้ง ปปช. สตง. ผมก็หวังดีต่อสภาพแม่น้ําวัง

๓๕
ของจังหวัดลําปาง ผมเป็นคนลําปางโดยกําเนิด ผมก็อยากเห็นสิ่งที่ดีดี เราอยากจะทําอะไรก็ได้ เมื่อ
แม่น้ําวังใสสะอาด มีปลามีสัตว์น้ําอาศัยอยู่ เราอาจจะทําโครงการอะไรขึ้นมาเพื่อพัฒนารายได้ของ
เทศบาลได้อีกมากครับ ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จริงๆ ก็อยากจะจบเรื่องนี้
แล้วนะครับ แต่กลายเป็นว่าท่านสมาชิกที่นั่งด้านหลังผมมาพูดคล้ายๆ ว่าอยากจะให้ชาวบ้านทําบ่อบําบัด
ของตัวเอง และว่าผมในลักษณะมีการกล่าวหากัน ความจริงผมไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับ เพียงแต่ให้ข้อมูล
ผมมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ไม่อยากให้ที่ประชุมในที่น้ีเข้าใจคาดเคลื่อน คือในครัวเรือนมีหน้าที่ที่จะต้องทํา
บ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อดักไขมันอยู่แล้วนะครับ ไม่ได้จะให้ทําใหม่ ทุกบ้านมีอยู่แล้ว ไม่ใช่จะปล่อยสิ่งปฏิกูล
ลงไปโดยตรงที่บ่อพักของเทศบาล ไม่มีใครทําแบบนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นที่บอกในลักษณะจะให้ทุกคน
ไปทําประจําบ้าน ผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับ และเรื่องที่สองคือการกล่าวหาว่าจะมีการทําทุจริต หรือ
จะมีการร้องเรียน ปปช. นั้น ผมไม่ได้พูดแบบนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผมเพียงแต่ได้ยินผู้อภิปราย
พูดในสิ่งที่ยังคลาดเคลื่อน ผมก็จําเป็นต้องให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับ ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอขอบคุณทุกข้อสังเกต
ทุกข้อเสนอแนะที่จะนําไปสู่โครงการต่างๆ ในความเป็นจริง คําถามถามฝากผมมาในเรื่องโครงการต่างๆ
ที่ได้นําเสนอต่อสภา และสภาแห่งนี้ได้อนุมัติงบประมาณให้ดําเนินการ ขอตอบว่า ขณะนี้ทางทีมช่างบ้าง
บางครั้งอยู่ในช่วงของข้อระเบียบ บางโครงการอยู่ในการเขียนแบบประมาณการ ก็ขับเคลื่อนไปด้วยดี
ตามแผนงานที่คณะผู้บริหารได้วางไว้ทุกประการ จะช้าจะเร็วโครงการดังกล่าวก็ต้องเกิดขึ้น โครงการ
ดังกล่าวก็เป็นไปตามข้อท้วงติง บางโครงการทางจังหวัดให้ดําเนินการในลักษณะไหน ก็จะดําเนินการ
ไปทิศทางนั้น อยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าจะเอาหรือไม่ ส่วนของแม่น้ําวัง จริงๆ แล้วเราควรที่จะต้องคุยกัน
หลังจากที่ทางคณะผู้บริหารได้ตัดสินใจว่า จะดําเนินการในทิศทางใด ถ้านําเข้าสู่การพิจารณาในครั้งนั้น
เราควรจะต้องถกเถียง ถกรายละเอียดให้ลึก ให้มากกว่านี้ แต่วันนี้ด้วยความเป็นห่วงของท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และผมเองนอกจากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้ว ยัง
เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของแม่น้ําวังโดยตรง ขณะนี้มีการกระจายเสียงออกไปข้างนอก จะทําให้เข้าใจผิด
ว่าเรากําลังพิจารณางบประมาณโครงการบําบัดน้ําเสีย เฟส 2 อยู่หรือไม่ ความจริงคือ ไม่ใช่ เพียงแต่

๓๖
เป็นข้อกังวล ข้อเป็นห่วงในแม่น้ําวัง เป็นประเด็นนี้นะครับ ในส่วนที่สอง ก็เป็นข้อมูลในเชิงลึก ก็ยังไม่ลึก
มากเท่าที่ควร แต่ก็จําเป็นที่จะต้องอธิบายให้เข้าใจ เช่น ปริมาณน้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียที่ศรีก้ํา รับน้ํา
จากในเมืองประมาณ 20% เท่านั้น อีก 80% น้ํายังลงแม่น้ําวัง ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบที่ศรีก้ํา เพราะฉะนั้น
เราจะเอาตัวชี้วัดจากโรงงานน้ําเสียของเราที่บ้านศรีก้ํามาเป็นตัวกําหนดว่า น้ําในแม่น้ําวังเน่าเสีย ปลาตาย
หรือไม่ ตอบไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ในเรื่องนี้ ในส่วนถัดมา การใช้งบประมาณสองร้อย
กว่าล้านบาท ตามผลการศึกษา ก่อนที่จะมาเป็นผลการศึกษาและการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียนั้น
เขาไม่ได้ศึกษาเรื่องแม่น้ําวังอย่างเดียว เขาศึกษาถึงกระบวนการทั้งหมดว่าอะไรที่จะเป็นการประหยัด
งบประมาณ อะไรที่จะเหมาะสมสําหรับพื้นที่ภายใต้บริบทสังคมของเทศบาลที่น้ําเสียออกมาจากทุก
สารทิศแล้วลงสู่แม่น้ําวัง จะทําอย่างไรเพื่อเป็นการบําบัดน้ําเสีย แล้วจึงเป็นผลการศึกษาที่นําเสนอ
ตามที่เ ราได้ ว่ า จ้า ง ไม่ ไ ด้ มุ่ง เน้ นเพี ย งแค่ ขุด ท่ อ วางรั บ น้ํ า เสีย จากท่ อ ระบายน้ํ า อย่า งเดีย ว แต่ มี ผ ล
การศึกษาอย่างเป็นระบบ ต้องเข้าใจให้ตรงกันในประเด็นถัดมา โครงการดังกล่าวผลการศึกษาระบุไว้
ชัดเจนว่าจะใช้เงินไม่น้อยกว่าสองร้อยล้าน ผมเองก็เสียดายนะครับ ถ้าน้ําไม่เน่าเสีย ปัญหาไม่เกิดขึ้น
เงิ น สองร้ อ ยกว่ า ล้ า นบาทเอามาใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ กั บ พี่ น้ อ งประชาชนได้ อี ก มากมาย โครงการมีอ ีก
เยอะแยะ ลําปางไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้ ต้องมีอะไรอีกมากมาย แต่การจะใช้งบประมาณสองร้อยกว่าล้าน
นั้น ไม่ใช่จะมาพูดกันว่ามาก หรือน้อย อยู่ที่เหตุและผลว่า ควรจะทําหรือไม่ และทําไปแล้วจะคุ้มค่า
หรื อ ไม่ มี ค วามจํ า เป็ น แค่ ไ หนต่ า งหากจากการใช้ ง บประมาณดั ง กล่ า ว เพราะฉะนั้ น การที่ จ ะใช้
งบประมาณใดๆ ไม่เพียงแค่เงินสองร้อยล้านหรอกครับ สิบบาท ยี่สิบบาท ร้อยบาท หรือพันบาท มันก็มี
เหตุและผลในตัวของมันอยู่แล้ว ส่วนที่เป็นห่วงว่าทุกโครงการมีการทุจริตคอรัปชั่น ทุกท่านมีหน้าที่
ตรวจสอบ ผมก็มีหน้าที่ตรวจสอบทีมงานบริหารผมเช่นเดียวกัน พี่น้องประชาชนในฐานะที่เลือกทุกคน
เข้ามาทํางานเป็นตัวแทนของท่าน ก็มีสิทธิที่จะตรวจสอบการทํางานของแต่ละคนเช่นเดียวกัน มากไป
กว่านั้น ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ ท่านก็มีหน้าที่ที่จะตรวจสอบมากกว่าพี่น้อง
ประชาชน เพราะท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน เรื่องถัดมา สิ่งไหนที่ไม่ดี มีหน่วยงานมากมาย
ที่จ ะตรวจสอบ ตั้ งแต่ ร ะดั บ จั งหวั ด ไปจนถึ ง ระดั บ ประเทศ ไม่ ว่ าจะเป็ น ปปช. สตง. ปปท. มี ก าร
ตรวจสอบให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนที่เป็นภาษีของท่านให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
ที่สุด เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องทําครับ ท่านไม่ต้องห่วง สิ่งไหนที่ท่านเห็นไม่ชอบมาพากล ท่านทําเลย
ผมยินดีสนับสนุน อยากให้บ้านนี้เมืองนี้ เป็นบ้านเมืองที่โปร่งใส เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่ ทุกคนต้องการ
เช่นเดียวกับท่านครับ ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่เป็นห่วง ในประเด็นเรื่องของ
แม่ น้ํ า วั ง เอาไว้คุ ย กั น หลั ง จากที่มี ก ารตกผลึ ก ในทุ ก ๆ ด้ า น เมื่ อนํ า เข้ า สู่ ก ารพิ จารณาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ขอบคุณมากครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง

๓๗
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ความจริงก็อยากจะจบแล้วนะครับ แต่
คําตอบของฝ่ายบริหารทําให้ผมดีใจว่าท่านได้ทําตามระเบียบ ทําการศึกษามาเป็นอย่างดี ผมขอให้ท่าน
ประธาน แจ้งไปยังฝ่ายบริหารว่า ให้นําผลการศึกษา ที่ได้ว่าจ้างการศึกษาอย่างเป็นระบบนําขึ้นเว็บไซต์
เทศบาล พร้อมกับเผยแพร่ออกไปตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจอประชาสัมพันธ์ LED ที่มีอยู่แล้ว หรือทํา
เป็นสําเนารายงานชี้แจงไปยังพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณให้เขาได้ทราบว่า ผลการศึกษา
อย่างเป็นระบบคืออะไร เพราะผมได้ยินอยู่แต่คํานี้ครับ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร ท่อตัวนี้จะทําให้น้ําใน
แม่น้ําวังดีขึ้นมาได้เพราะอะไร เอาผลการศึกษานี้มาบอกกัน คือประการที่หนึ่ง ประการที่สอง ผมใน
ฐานะที่ทํ า หน้ าที่ ตามที่ฝ่ ายบริ ห ารได้ บ อกว่า ควรจะทํ าหน้ าที่ ใ นการตรวจสอบมากกว่า ประชาชน
เพราะได้รับเลือกเป็นตัวแทนแล้ว ผมก็ขอทวงถามกลางสภาว่า ผมทําเรื่องขอคัดสําเนาหนังสืออนุญาต
จากกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการท่อรวบรวมบําบัดน้ําเสีย เฟส 2 ไปเป็นเดือนๆ แล้ว ผมยังไม่ได้รับ
ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในวาระอื่นๆ ผมก็ทําเหมือน
ที่ท่านนายกฯ พู ดนะครั บ ให้มาติดตามงานของฝ่ายบริหารที่ไ ด้ผ่านสภาไปแล้ ว เมื่ อประมาณเดือน
ธันวาคม 2560 ที่ถนนสายกลางมีช่างมาพ่นสีแต่ละจุด ไม่ทราบว่าเป็นโครงการสายเคเบิลลงดินหรือไม่
ครับ และ ณ วันนี้เส้นที่มีนั้นหายไปแล้วครับ เห็นมีข่าวออกมาว่า โครงการสายไฟลงดินจะเริ่มต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ณ วันนี้เมษายนแล้ว เส้นที่ตีไว้ก็จางหายไปแล้ว ก็อยากจะฝากถามฝ่ายบริหารว่า จะลงมือ
เดือนไหน ผมทําหน้าที่ตัวแทนประชาชนนะครับ เพราะประชาชนฝากถามมา เห็นตีเส้นแล้ว แต่ ณ วันนี้
หายไป จะเริ่มลงมือเมื่อไหร่ อีกเรื่องหนึ่งคือ ศาลหลักเมือง เห็นผู้รับจ้างรายเดิมหายไประยะหนึ่ง เพราะ
หมดสัญญาไปร่วมปีแล้ว แต่ ณ วันนี้มีช่างมาทําต่อ ไม่ทราบว่าเป็นผู้รับจ้างรายเดิมหรือไม่ ป้ายโครงการ
ก็จางหายไปแล้ว ผมอยากให้ฝ่ายบริหารตอบว่าเป็นผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายใหม่นะครับ และงานที่ทํา
เกี่ยวกับงานรายเดิมหรือไม่ ถ้าท่านตอบจะได้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ผมก็จะเอาบันทึกนี้ไปตอบ
ประชาชนที่ฝากถามมา อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพิพิธภัณฑ์ ฝ่ายบริหารบอกว่าได้จ้างคนมาศึกษาเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ จ้างมา 5 คน
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) ขออนุญาตครับคุณสมหมาย นายณัฐกิตติ์ฯ มีอะไร เชิญ นายณัฐกิตติ์
บรรจงจิตต์

๓๘
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คําถามที่ท่านผู้อภิปราย
ได้สอบถามเมื่อสักครู่นี้ ผมเรียนหารือนะครับว่า ควรจะตั้งเป็นกระทู้ถามฝ่ายบริหารดีกว่าหรือไม่ที่จะพูด
ในวาระอื่นๆ ครับ ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ อภิปรายต่อครับ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ความจริงผมก็อยากตั้งเป็น
กระทู้ถามเหมือนกันนะครับ เหมือนที่ท่านสมาชิกอภิปรายไปเมื่อสักครู่ คือ ไม่มีเวลาที่จะเขียน เพราะมี
หนังสือออกมากระชั้นชิดเกินไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวาระอื่นๆ ก็สามารถถามได้ อยู่ที่ฝ่ายบริหารว่าจะตอบ
หรือไม่ตอบ ถ้าไม่ตอบผมก็ว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ฝากถาม ผมว่าสมควรจะตอบ จากคราวที่แล้วที่มี
การอภิปรายทั่วไป ท่านฝ่ายบริหารก็ไม่ตอบเลยสักเรื่อง ผู้ฝากถามก็ยังสงสัยอยู่ว่าเพราะอะไร ทําไม
สายไฟลงดินยังไม่ดําเนินการ ศาลหลักเมืองทําไมไม่เสร็จเสียที พิพิธภัณฑ์จะเปิดเมื่อไหร่ จ้างคนมา
5 คนๆ ละ 15,000 บาท เดือนละ 75,000 บาท ที่เงินเทศบาลสูญหายไป ขอความกรุณาตอบด้วย
นะครับ ขอบคุณมากครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่ผมนั่งฟัง
สมาชิกผู้อภิปรายพูดในทํานองลักษณะว่า การประชุมสภาฯ หนังสือออกกระชั้นชิด มีเวลาน้อย ผม
ขอเรียนว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวิสามัญ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนเรียก และเปิด
ประชุม หลังจากที่ทางจังหวัดได้เรียก และได้รับหนังสือ ผมและท่านประธานสภาฯ ก็เร่งรีบแจ้งให้ท่าน
สมาชิกได้ทราบว่าขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียกประชุมวิสามัญ ตามหนังสือเหตุผลที่ผมได้ชี้แจงไป
ในวาระแจ้งให้ทราบ ผมขอเรียนท่านสมาชิกให้ทราบว่า สมัยประชุมไม่ได้มีแต่สมัยประชุมสามัญ ถ้ามี
เหตุจําเป็นก็สามารถเปิดวิสามัญได้ ฉะนั้นเมื่อเปิดวิสามัญแล้ว ผมตระหนักในเรื่องการทําหน้าที่ ในเรื่อง
การแจ้งและการนัด การนัดประชุม เหมือนที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติบอกว่า ท่านได้รับหนังสือเมื่อวันที่
5 เมษายน 2561 ตอนเย็น ถูกต้องครับ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ทั้งผม ท่านประธานสภา และ
ท่านรองประธานสภา หลั งจากได้รับแจ้งหนั งสือจากท่านผู้ว่าราชการจั งหวัด ก็ ได้เร่งรีบแจ้งและใน
ขณะเดียวกันก็มีญัตติเข้ามา ก็จําเป็นต้องนัดประชุม หนังสือลงนัดวันที่ 5 เมษายน 2561 นัดประชุม
วันที่ 10 เมษายน 2561 ผมคิดว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการกําหนดการแจ้ง
นั ด ตามข้อ 23 แต่สิ่ งที่ผมอยากจะทํ าความเข้าใจก็ คื อ ผมเรียนว่า การที่ส มาชิกจะใช้ สิทธิในการ

๓๙
ติดตามตรวจสอบโดยวิธีการทํ ากระทู้ถาม ท่านสามารถทําได้ตลอดเวลา ทําส่งมาที่ฝ่ายกิจการสภา
แล้วทางฝ่ายกิจการสภา โดยท่านประธานจะเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นกระทู้ถามทั่วไป หรือเป็นกระทู้ถาม
เร่งด่วนหรือไม่ เมื่อถึงสมัยประชุมก็จะได้บรรจุเข้าระเบียบวาระให้ อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเรียนชี้แจงต่อ
ที่ประชุมแห่งนี้คือ ในระเบียบวาระอื่นๆ เป็นการเปิดกว้าง แต่การใช้สิทธิก็ต้องดูว่าเป็นการสอบถาม
เรื่องอะไร ถ้าในลักษณะที่เข้าประเด็นกระทู้ถาม เราก็ควรยึดถือระเบียบในเรื่องการตั้งกระทู้ เพราะจะได้
เป็นไปตามระเบียบ เมื่อเราถามแล้ว ผู้ตอบก็จะได้พิจารณาตอบ ตรงนี้ผมให้เป็นข้อสังเกตไว้ จึงขอเรียน
ให้เ ข้าใจตรงนี้ว่าเรื่องระยะเวลาในการนัดประชุมในครั้งนี้ ผมได้ยึดถือปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ส่วนท่านจะมีเวลาในการทํากระทู้ถามหรือไม่ เหมือนที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าท่านสามารถทําได้ตลอด
และเสนอมา ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านเลขาฯ มา
พูดเมื่อสักครู่ ท่านคงจะลืมไปเรื่องคําว่า กระทู้สด เรื่องที่สองขอวุ่นวายกับเรื่องลําน้ําแม่วังอีกสักนิด
สั้นๆ มีปราชญ์ชาวบ้านเขาพูดว่า ไม่ต้องไปศึกษาอะไรให้เสียสตางค์มากมาย ดูแม่น้ําจากท้ายเขื่อนยาง
ลงไปถึงตลาดนาก่วมใต้ ถึงสะพานแยกนาก่วมที่ขึ้นไปเชียงใหม่ว่า ทําไมน้ําใส ปลาว่ายดี แล้วดูจากจวน
ข้าหลวงจากสะพานท่ามะโอขึ้นไปทางเหนือ น้ําก็ใส ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีคราบตะไคร้น้ํามากมายเหมือน
ในช่วงเขตเทศบาลเลย ที่เกิดขึ้นเพราะน้ํานิ่ง มีแสงแดด ปราชญ์ชาวบ้านเขายังบอกว่า เขื่อนยางตรงนี้
ความจริงจะต้องมีการยุบ ปล่อยเปิดถุงลมให้น้ําเกิดการไหล ธรรมชาติจะบําบัดไปเอง ทําไมเราไม่แก้ไข
ที่ต้นเหตุตรงนี้ก่อนที่จะไปคิดเสียเงินเป็นหลายร้อยล้านบาท ประเด็นสุดท้าย ก็คงเป็นเรื่องความโปร่งใส
ที่นายกฯ กิตติภูมิฯ ได้พูดถึง น่าชื่นชมยินดีเหลือเกิน แต่ตัวผู้พูดเองยังใช้คําว่า วิ่งเต้น เมื่อสักครู่ท่านก็
พูดว่าท่านไปวิ่งเต้นสํานักงบประมาณ วิ่งเต้นที่โน่น ที่นี่ นี่แสดงถึงความโปร่งใสของตัวผู้พูด ก็หยิบยกมา
ให้ท่านประธานได้รับทราบด้วย ว่าคนที่พูดนั้นโปร่งใสจริงหรือไม่ ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเรียนชี้แจง
นิดหนึ่งที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ลุกขึ้นพูดเมื่อสักครู่ว่า กระทู้ถาม มีกระทู้สด ผมขอทําความ
เข้าใจกับท่านว่า ในที่ประชุมสภาของเทศบาลนั้น ไม่มีกระทู้สด การที่ท่านจะตั้งกระทู้ ท่านต้องเสนอ

๔๐
ล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อท่านประธานสภา ท่านจะมาถามสด ไม่มีบทบัญญัติไว้ให้ท่านถามนะครับ
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ขอให้ท่านเข้าใจนะครับ ขอบคุณครับ
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม) มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดจะ
เสนอเรื่องอื่น ๆ แล้วนะครับ เมื่อไม่มีแล้ว ในวันนี้เราได้ประชุมวิสามัญฯ เสร็จสิ้นตามระเบียบวาระ
เรียบร้อยแล้ว บางท่านอาจะเข้าใจว่าผมเป็นผู้นัดประชุม ไม่ถูกต้องนะครับ ท่านประธานสภาฯ เป็นผู้
นัดประชุม แต่เนื่องจากวันนี้ท่านประธานติดภารกิจ ผมจึงทําหน้าที่แทนนะครับ และการประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยดี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา 12.45 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ)จ่าสิบเอก..................................................................
(สมบูรณ์ บรรจงจิตต์)
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในการประชุมวิสามัญ
สภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

