รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
3. นายจาตุรงค์
4. นายแพทย์วัฒนา
5. นายพิทักษ์
6. นายณัฐธนวัฒน์
7. นายสมหมาย
8. นายสุบิน
9. นายนวพัฒน์
10. นายนพดล
11. นางสาวอมลยา
12. นายสันติ
13. นายประสิทธิ์
14. นายสมบูรณ์
15. นางสุดารัตน์
16. นายวิบูลย์
17. นายสมัย
18. นายณัฐกิตติ์
19. พันตรีวิชานนท์
20. นายเกษม
21. นายบริบูรณ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
2. นายจรูญ

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

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

หงษ์ใจสี
เติงจันต๊ะ

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)

๒
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายสมเกียรติ
2. นายสุรทัศน์
3. นายสุวรรณ
4. นางนพวรรณ
5. นายสุทธิพันธ์

อัญชนา
พงษ์นิกร
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์
รัตนรังสรรค์

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอินทมาศ
2. นางวรรณศรี

สมพงษ์
อินทราชา

รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
และรักษาการ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

3. นายพงค์กร
4. นายสุนทร
5. นายอรรณพ
6. นายวิสิษฐ์
7. นายชูสิทธิ์
8. นางชัญญานุช
9. นายบรรยง
10. นายมนัส
11. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
12. นางสาวพัฒนี
13. นางสาววิไล
14. นางเบญญาภา
15. นางเลิศลักษณ์

รัตนประเวศ
จวงพลงาม
สิทธิวงศ์
ดวงแก้ว
กุลประโยชน์
ทองคํา
เอื้อนจิตร์
ใหม่คํา
คุณชมภู
เมืองใจมา
วงศ์พรม
ต้นกันยา
ทรัพย์รุ่งทวีผล
ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559
บัดนี้สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง พร้อม
ด้วยหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปางส่ว นหนึ่ง ได้เ ข้าร่ว มรับ ฟัง การประชุม ครั้งนี้ด้ว ย
และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ใน
ฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ

๓
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง วั น นี้เ ป็ น การประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่
จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือ
ของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ซึ่งใช้ป ระกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรีย นแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕๕9
-----------------------------------------ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕9
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕60 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 ได้กําหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕๕9 มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ – 30 ธันวาคม
๒๕๕9 ดังความแจ้งแล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2559 มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่
1 – 30 ธันวาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

๔

และหนังสือ
ที่ ลป 52001/6874

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000
16 ธันวาคม 2559
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/126 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 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
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทํา
หน้าที่ในการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

๕

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเพื่อน
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเสียชีวิต คือ ท่านประชัญ บุญสูง ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเพื่อนสมาชิกสภาฯ ของเราครับ และต่อจากนี้ไปสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางจะเหลือเพียง 23 คนนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 1.1
1.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และเงินจ่ายจาก
เงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และ
เงินจ่ายจากเงินสะสม ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอีย ดตามเอกสาร หนั งสือที่ ลป
52002/6618 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ทุกท่านได้รับนะครับ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลนคร
ลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร หนังสือที่ ลป 52002/6652 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่ทุกท่าน
ได้รับนะครับ
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.3 ประกาศเทศบาลนครลําปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) เทศบาลนครลําปาง รายละเอียดตามเอกสารที่ทางเทศบาลได้ส่งให้กับทุกท่านแล้ว
นะครับ
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559 (วันที่ 27 กันยายน 2559)
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในระเบี ย บวาระที่ 2
เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 3
ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือนะครับ มติเห็นชอบครับท่านประธาน
มติที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มีม ติเ ห็ นชอบรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
- โดย นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
โดย นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายณั ฐ กิ ต ติ์ บรรจงจิ ต ต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอกระทู้ ถ ามต่ อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการใช้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนคร
ลําปาง ซึ่งผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลและได้รับการอนุมัติ
จากสภาเทศบาลนครลําปาง ในสมัยประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ วันที่ 24
มิถุนายน 2559 ไปแล้วนั้น
กระผมขอตั้งกระทู้ถามความคืบหน้าของโครงการว่า ปัจจุบันเทศบาลได้ดําเนินการถึงขั้นตอน
ไหน อย่างไร ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยหรือไม่ ระยะเวลาการดําเนินงานแต่ละโครงการสิ้นสุดเมื่อใด
ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 6 โครงการ เป็นเงินทั้งหมด 23,497,300 บาท ได้แก่
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1.1 ปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่แยกถนนประตูม้า (ตรงข้ามบ้านเลขที่ 5) ถึงถนนท่ามะโอ
ข้ า งวั ด แสงเมื อ งมา โดยทํ า การเสริ ม ผิ ว พาราแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต ฯลฯ งบประมาณจํ า นวน
2,466,100 บาท
1.2 ปรั บ ปรุ งถนนศรีป งชั ย ตั้งแต่ถ นนไฮเวย์ลํ าปาง-เชีย งใหม่ ถึงสุ ด เขตเทศบาลนคร
ลําปาง โดยทําการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ฯลฯ งบประมาณจํานวน 3,846,400 บาท
1.3 ปรับปรุงถนนบ้านดงพัฒนา ตั้งแต่สะพานบ้านดงพัฒนา ถึงบริเวณหน้าวัดบ้านดง
ม่อนกระทิง โดยทําการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ฯลฯ งบประมาณจํานวน 2,542,800 บาท
1.4 ปรับปรุงถนนจองคํา ตั้งแต่ไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน โดยทําการ
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ฯลฯ งบประมาณจํานวน 2,604,700 บาท
1.5 ปรับปรุงถนนบ้านต้าสามัคคี ตั้งแต่ถนนอนุสาวรีย์ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง โดย
ทําการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ฯลฯ งบประมาณจํานวน 2,633,000 บาท
1.6 ปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่ถนนวังโค้งถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปาง โดยทําการ
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ฯลฯ งบประมาณจํานวน 9,404,300 บาท
2. ความคืบหน้าของการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก บริเวณห้าแยกประตูชัย
งบประมาณ 15,884,000 บาท เทศบาลได้ดําเนินการถึงขั้นตอนไหน ได้วางแผนการดําเนินงาน
อย่างไร เพราะเป็นแหล่งชุมชนมีอาคารร้านค้า เป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่นและประกอบกับบริเวณนี้
มีการก่อสร้างศาลหลักเมือง ซึ่งปัจจุบันยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
3. ขอทราบความคืบหน้า โครงการต่อเติมพื้นที่จําหน่ายตั๋วโดยสารบริเวณ ชั้น 1 อาคารสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ฯลฯ งบประมาณ 950,000 บาท
ดังนั้น ข้าพเจ้าฯ จึงได้ตั้งกระทู้ถามเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการที่กล่าวมาข้างต้น
เสนอผ่านท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปางไปยังผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ ผู้ตั้งกระทู้ถาม
(นายณัฐกิตติ์ บรรงจิตต์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปางให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามประเด็นนี้ ใคร่ขอเรียนชี้แจง
รายงานการปฏิบัติงานของเทศบาลนครลําปางตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กรุณาตั้งกระทู้ถาม
ตามรายการต่อไปนี้

๘

รายการที่ 1 โครงการก่อ สร้า งปรั บ ปรุ ง ถนนพระแก้ว ตั้ ง แต่ แยกถนนประตู ม้ า (ตรงข้ า ม
บ้านเลขที่ 5) ถึงถนนท่ามะโอ ข้างวัดแสงเมืองมา งบประมาณ 2,466,100 บาท (สองล้านสี่แสน
หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เทศบาลนครลําปางได้จัดทําสัญญากับห้างหุ้นส่วนจํากัดเทพเทวัญ
ก่อสร้าง ในวงเงิน 2,118,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญา
เลขที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
รายการที่ 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีปงชัย ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลําปาง-เชียงใหม่ ถึง
สุดเขตเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 3,846,400 บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อย
บาทถ้ ว น) เทศบาลนครลํ า ปางได้ ทํ า สั ญ ญากั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด เทพเทวั ญ ก่ อ สร้ า งในวงเงิ น
3,332,000 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ 9/2560 เมื่อวันที่
27 ตุลาคม 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
รายการที่ 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบ้านดงพัฒนา ตั้งแต่สะพานบ้านดงพัฒนา ถึง
บริเวณหน้าวัดบ้านดงม่อนกระทิง งบประมาณ 2,542,800 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) เทศบาลนครลําปางได้ทําสัญญากับห้างหุ้นส่ว นจํากัด ลําปางไพศาลก่อสร้างใน
วงเงิน 2,479,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
รายการที่ 4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนจองคํา ตั้งแต่ไฮเวย์ลําปาง-งาว ถึงถนนเลียบ
คลองชลประทาน งบประมาณ 2,604,700 บาท
(สองล้านหกแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลนครลําปางได้ทําสัญญากับห้างหุ้นส่วนจํากัดเทพเทวัญก่อสร้างในวงเงิน 2,290,000 บาท
(สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้ว น) ตามสัญ ญาเลขที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
รายการที่ 5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบ้านต้าสามัคคี ตั้งแต่ถนนอนุสาวรีย์ถึงสุดเขต
เทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 2,633,000 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ได้ทําสัญญากับห้า งหุ้น ส่ว นจํา กัด ศิล าแม่ท ะ ในวงเงิน 2,295,871 บาท (สองล้า นสองแสน
เก้า หมื่น ห้า พัน แปดร้อ ยเจ็ด สิบ เอ็ดบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
รายการที่ 6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่ถนนวังโค้งถึงสุดเขตเทศบาลนคร
ลําปาง งบประมาณ 9,404,300 บาท (เก้าล้านสี่แสนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การจัดจ้าง E-auction ประมูลเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

๙

รายการที่ 7 โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนคร
ลํ า ปางบริ เ วณห้ า แยกประตู ชั ย ถนนไปรษณี ย์ ตั้ ง แต่ ถ นนพหลโยธิ น ลงแม่ น้ํ า วั ง งบประมาณ
15,884,000 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการจัดทําราคากลาง
เมื่อแล้วเสร็จจะดําเนินการจัดจ้างโดยวิธี E-auction ต่อไป
รายการที่ 8 โครงการก่อสร้างพื้นที่จําหน่ายตั๋วโดยสารบริเ วณ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
อยู่ในระหว่างสรุปผลการจัดจ้างและเรียกผู้รับจ้างมาทําสัญญา ซึ่งห้างหุ้นส่วนจํากัดลําปางนิยมทรัพย์
คอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด
ที่ได้กล่าวไปนี้ก็เป็นรายงานการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารได้ปฏิบัติ ถ้าท่านมีรายละเอียดที่จะสอบถามหรือ
ชี้แจง ในที่นี้ก็มีผู้อํานวยการสํานักการช่างที่พร้อมจะให้รายละเอียดต่อท่านต่อไปครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านรองฯ สมเกียรติ ที่
ได้ตอบกระทู้ของผมได้ชัดเจนครั บ ก่อนอื่นผมขอเรียนชี้แจงว่า ผมทํ าหน้าที่ของสมาชิก สภาในการ
ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร การใช้งบประมาณหรืองานตามนโยบายที่ท่านแถลงไว้ และ
โครงการทั้ง 6 โครงการที่สภาได้อนุมัติผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตอนนี้ก็ห้าเดือน
แล้วนะครับ ผมถือว่าล่าช้า และเนิ่นนานเกินไป การทํางานไม่ตรงตามจุดประสงค์ของรัฐบาลที่ให้
โอกาสเรานําเงินสะสมมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสร้างรายได้ในท้องถิ่นนะครับ ผมก็ไม่มี
เจตนาอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นทั้งสิ้น ผมก็อยากให้ทางฝ่ายบริหาร
เร่งรัดการทํางานของผู้รับเหมาให้ทํางานตามกรอบเวลา ตอนนี้ผมได้ติดตามการทํางานของผู้รับเหมา
ตามที่ ฝ่ ายบริห ารได้ บ อกเมื่ อ สั ก ครู่ว่ า อยู่ ระหว่า งการก่อ สร้า ง ผมเห็ นผู้ รั บ เหมาทํ างานอยู่ เ พี ย ง
โครงการเดียวคือ โครงการบ้านศรีปงชัย แต่โครงการที่อื่นยังไม่ได้เริ่มดําเนินการเลย ทําสัญญาตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 แต่ยังไม่ได้เริ่มทําเลย เช่น บ้านดงพัฒนา ขออนุญาตเอ่ยนาม โดยห้างหุ้นส่วน
จํากัดลําปางไพศาลก่อสร้างก็ยังไม่ได้ทําเลย จากการกําหนดเวลาผมอยากเรียนถามว่า เคยมีตัวอย่าง
การก่อสร้างบางโครงการของเทศบาลมาแล้วที่ไ ม่เสร็จตามกําหนดเวลา ผมก็ไม่อยากให้เกิดกรณี
เช่ น นั้ น อี ก ผมอยากให้ ฝ่ า ยบริ ห ารควบคุ ม การทํ า งานของผู้ รั บ เหมาให้ อ ยู่ ใ นกรอบเวลาเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ของประชาชนโดยรวมนะครับ ผมอยากให้เร่งรัดการทํางานให้ตรงตามเวลาครับ ขอบคุณ
มากครับ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครลํ าปางจํ านวนสามคน เข้ า ร่ ว มเป็ นคณะกรรมการติด ตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 4.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลนครลํ า ปางจํ านวนสามคน เข้าร่ว มเป็ นคณะกรรมการติด ตามและประเมินผลแผนพั ฒนา
เทศบาลนครลําปาง เชิญ ผู้เสนอ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญ ชนา รองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญั ตติใ ห้ส ภาเทศบาลนครลํ าปางพิจารณาคั ด เลือกสมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง
จํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื่องให้สภาเทศบาล
นครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปางมาทําหน้าที่
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปางให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน เป็นคณะกรรมการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28
เหตุผล
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เนื่องจากกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางที่นายกเทศมนตรี
นครลําปางได้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางตามที่สภาเทศบาลนครลําปางได้คัดเลือกไว้
จํานวนสามคน จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาล ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ในการนี้ สภาเทศบาลนครลําปางจึงต้องมีการคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลําปางแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครลําปาง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามญัตตินี้สมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือเสนอครับ เชิญ นายเกษม ปัญญาทอง
นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอรายชื่อ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง คนที่ 1 นายณัฐธนวัฒน์
ปัญญาพันธ์ เป็นเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง คนที่ 2
และนายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ลําปาง คนที่ 3 ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รอง
ถูกต้องนะครับ และมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน 3 คน ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ได้แก่
1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
2. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
3. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
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4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่ ข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ผู้เสนอ
นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตติ
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญั ตติใ ห้ส ภาเทศบาลนครลํ าปางพิจารณาคั ด เลือกสมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง
จํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื่องให้สภาเทศบาล
นครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้ มีค ณะกรรมการพั ฒนาเทศบาลนครลํ าปางมาทํ าหน้า ที่กํ าหนดแนวทางการพั ฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจํานวนสามคนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8
เหตุผล
เนื่ องจากกรรมการพั ฒนาท้อ งถิ่ น ที่น ายกเทศมนตรี น ครลํ าปางได้แ ต่ง ตั้ งจากสมาชิ ก สภา
เทศบาลนครลําปาง ตามที่สภาเทศบาลนครลําปางได้คัดเลือกไว้จํานวนสามคน จะครบวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ในการนี้ สภาเทศบาลนคร
ลําปางจึงต้องดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เพื่อให้นายกเทศมนตรี
นครลําปางแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กิตติภูมิ นามวงค์ ผู้เสนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามญัตตินี้สมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือเสนอครับ เชิญ พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผม พั น ตรีวิ ช านนท์ แดงสร้ อ ย สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง จํานวน 3 คน คือ คนที่ 1 นายสันติ เขียวอุไร คนที่ 2
นายสุบิน ชุ่มตา และคนที่ 3 นางสุดารัตน์ บุญมี ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รอง
ถูกต้องนะครับ และมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน 3 คน ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ได้แก่
1. นายสันติ เขียวอุไร
2. นายสุบิน ชุ่มตา
3. นางสุดารัตน์ บุญมี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เ คารพ กระผม นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในวาระอื่ น ๆ นี้ ผ ม
อยากจะรายงานต่อที่ประชุมถึงโครงการที่น่าจะสนับสนุนเนื่องจากเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์
โครงการที่ ว่ า นี้ สื บ มาจากว่ า ผมได้ ดู ใ นเฟสบุ๊ ค ของเทศบาลนครลํ า ปาง เห็ น โครงการที่ เ รี ย กว่ า
โครงการบําบัดน้ําเสียปลายท่อก่อนปล่อยสู่แม่น้ําวัง ซึ่งลงในเฟสบุ๊คเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
ผมได้อ่านรายละเอียดของโครงการก็มีความสนใจ และได้ลงไปดูพื้นที่จริง ขออนุญาตนําเสนอเป็น
power point ครับ (ประธานอนุญาต) โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียปลายท่อก่อนปล่อยสู่แม่น้ําวัง
ในภาพที่ 1-3 เป็นภาพที่อยู่ระหว่างดําเนินการ อยู่ในเฟสบุ๊คนะครับ จะเห็นว่ามีรถแบคโฮ ขุดดิน
ในรูปที่ 1 และนําถังสําเร็จรูปเป็นรูปวงกลมซ้อน ๆ กันชุดละ 4 ใบ มี 3 ชุด ภาพต่อไปคือ หลังจากที่
ลงเกือบเสร็จแล้วจะเห็นว่าเป็นถังสําเร็จรูปเรียงต่อ ๆ กัน 3 ชุด ซึ่งจะมีการต่อท่อครอบ เชื่อมเข้าหากัน
ภาพต่อไปเป็นภาพที่ผมถ่าย และทํามาเพิ่มเติม อาจจะเบลอนิดหนึ่ง เป็นภาพที่ผมยืนอยู่บนสะพาน
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และถ่ายไป โครงการนี้อยู่ตรงเชิงสะพานช้างเผือก หลัง บชพ.3 เก่า ภาพต่อไปคือภาพของถัง 3 ชุดที่
ล่าสุดติดตั้งแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% ติดตั้งในตําแหน่งที่ออกแบบไว้ ภาพต่อไปจะแสดงให้
เห็นว่า ถังบําบัด 3 ชุดในที่สุดก็จะระบายสู่แม่น้ําวัง ภาพต่อไป ที่บอกว่าโครงการนี้ดีและมีประโยชน์
น่า สนั บ สนุ นก็ คื อ เป็ นโครงการที่ถู ก ต้ องตามหลั ก การบํ า บั ด น้ํ า เสีย ถู ก ต้ อ งอย่ า งไร คือ เป็ น วิ ธี ที่
สามารถบําบัดน้ําเสียได้จริง คําอธิบายก็มีอยู่ในเฟสบุ๊คของเทศบาล อันดับแรก น้ําที่จะเข้าสู่ถัง 3 ชุดนี้
จะต้องผ่านตะแกรงดักขยะก่อน เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ก็จะต้องเก็บออกก่อน อันดับสอง ก็
คือมีการดักไขมันก่อน อาจจะมีการดัก หรือดูดก่อนที่จะมีการปล่อยน้ําสู่ถัง 3 ชุดนี้ ลําดับต่อมา การ
บําบัดน้ําจะมีอยู่ 2 วิธีการใหญ่ ๆ ก็คือ อันดับแรกคือ การบําบัดน้ําด้วยวิธีใช้ออกซิเจน ในการบําบัด
ของเสียต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ํา จากน้ําเสียให้เป็นน้ําดี แต่วิธีนี้จะใช้พื้นที่มาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดและเข้าใจ
ง่ายคือ บ่อบําบัดน้ําเสียที่ศรีก้ํานะครับ นั่นคือ บ่อบําบัดแบบใช้อ๊อกซิเจน มีพื้นที่ผิวให้น้ํารับออกซิเจน
จากอากาศที่อยู่ด้านบนเพื่อจะบําบัดน้ํา ซึ่งวิธีน้ีต้องใช้พื้นที่มาก เพราะฉะนั้นโครงการนี้เราไม่มีพ้ืนที่
มากขนาดนั้น จะใช้บําบัดโดยวิธีที่สองคือ บําบัดโดยไม่ใช้อากาศ เมื่อเราไม่ใช้อากาศ เราก็ต้องใช้
จุลินทรีย์ ซึ่งที่ใช้กันบ่อย ๆ คือ จุลินทรีย์ EM ที่มีคุณสมบัติ ถ้าเราเติมลงไปในน้ําเสีย จุลินทรีย์ก็คือ
แบคทีเรีย ก็สามารถที่จะย่อยสลายของเสียในน้ําให้หายไป นี่ก็คือวิธีการบําบัด นอกจากนี้แล้วก็ยัง
แกว่งสารส้ม เพื่อให้น้ําที่จะทิ้งสะอาดยิ่งขึ้น มีการตกตะกอน หลังจากนั้นน้ําที่สะอาดก็สามารถที่จะ
ปล่อยลงสู่แม่น้ําวัง ผมดูแล้วเป็นวิธีการที่ประหยัด ถูกหลักการและเป็นวิธีที่พิสูจน์มาแล้ว เพราะในการ
บําบัดที่ผ่านมาตั้งแต่นานมาแล้ว ก็เป็นวิธีแบบนี้ ผมจึงอยากนําเสนอให้ที่ป ระชุมได้ทราบ เพราะว่า
อยากจะสนับ สนุนให้มีก ารบําบัด แบบนี้ใ นหลาย ๆ แห่ง เท่าที่ท ราบก็คือเราต้องการบําบัด น้ําเสีย
ที่มาจากตลาดรัษฎา จากชุมชนปงสนุก ชุมชนแจ่งหัวริน ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบว่า
น้ําในย่านนั้นที่ไหลผ่านบ่อพักมีกลิ่นเหม็น มีความเน่าเสียค่อนข้างสูง ก็อยากจะสนับสนุนถ้าสามารถ
ที่จะไปทําในจุดอื่น ๆ เช่น น้ําเสียที่มาจากตลาดหลักเมือง หรือในย่านพระแก้ว ที่มีโรงฆ่าไก่ น้ําเสียเยอะ
ตัวนี้จะช่วยได้ หรือโรงงานต่าง ๆ ที่ทําแหนม ทําหมูยอ ถ้าเราเห็นว่าน้ําสกปรกในบ่อพัก เราก็สามารถ
ที่จะประยุกต์ใช้ได้นะครับ ข้อดีต่อมาคือ ประหยัด ไม่เป็นภาระของงบประมาณอย่างที่เราเห็นก็ไม่ได้มี
อะไรมาก มีการขุดดินและวางถังเท่านั้นเอง รายจ่ายอย่างอื่นก็มีไม่มาก อันที่สามคือ บํารุงรักษาง่าย
ในนี้บอกว่า ทุก ๆ 7 วันจะมาเติม EM และมีการแกว่งสารส้ม ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร และเมื่อบําบัดแล้ว
น้ําก็จะไหลด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ไหลจากถังใบสุดท้ายลงสู่แม่น้ําวัง โดยไม่ต้องใช้ปั๊มหรืออะไร
สักอย่าง ข้อที่สี่ เราสามารถประยุกต์ใช้ในบ้านเรือนและชุมชนได้ ตามที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่กับชุมชนที่มี
ปัญหานะครับ ในบ้านเรือนก็เช่นเดียวกัน ผมเคยไปที่ชุมชนหลังบิ๊กซี ชุมชนเจริญสุข เมื่อก่อนไม่มีท่อ
ระบายน้ํา บ้านของชาวบ้านระบายไม่ออก น้ําที่ระบายจากในบ้านออกมาเป็นน้ําดํา เน่าเสีย ถ้าเทศบาล
จะเข้าไปแก้ไข ก็สามารถใช้วิธีนี้เข้าไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ ไม่ยุ่งยาก และไม่ได้ใช้เงินมาก ข้อที่ห้า ดูแล้ว
เป็ น ไปตามปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง คือ เป็ นการใช้ง บประมาณอย่า งประหยั ด มี เ หตุ มีผ ล และ
พอประมาณ ไม่เป็นภาระมาก และวิธีการก็ถูกต้อง ง่าย ๆ เพราะฉะนั้นผมจึงอยากรายงานให้ที่ประชุม
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ทราบ เพื่อว่า เจ้าหน้าที่ที่คิ ดโครงการนี้ และได้ ล งมือ ทํ า ก็ ข อชมเชยนะครั บ ขอให้ไ ปทํ าในจุ ด อื่น ๆ
สําหรับโครงการใหญ่ ๆ ที่ผู้บริหารได้คิดจะทําด้วยเงินจํานวนสองสามร้อยล้านบาท ผมก็เรียนตรง ๆ ว่า
รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเงินมาก และไม่รู้จะได้ผลจริงหรือไม่ และปัจจุบันที่เป็นอยู่ แม้นว่าเรายัง
ไม่ มี โ ครงการสองร้ อ ยล้ า นบาทเข้ า ไปเพิ่ ม โครงการที่ เ ป็ น อยู่ เ ราก็ ยั ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะจั ด การให้ มี
ประสิทธิภาพ ตอนนี้เท่าที่ทราบปัญหาเดิม ๆ ก็คือ ผักตบชวาที่อยู่ในบ่อบําบัดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ
นี่คือปัญหา ถ้าฝ่ายบริหารสามารถแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้ และโครงการเดิมที่ทําอยู่มีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพ จะใช้งบประมาณอีกสองสามร้อยล้านบาทก็คงไม่ขัดข้องนะครับ นอกจากนี้แล้ว โครงการที่
เป็นอยู่ได้ใช้วิธีการบําบัดด้วยการปั๊มน้ํา น้ําเสียที่ผ่านบ้านเรือนต่าง ๆ ผ่านท่อกว่าจะไปถึงบ่อบําบัดก็
จะต้องใช้ปั๊มน้ําสูบขึ้นไป เพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับปั๊มน้ําตัวเดียวนะครับ
ถ้าโครงการเดิมหกร้อยล้านบาท และมาเพิ่มอีกสองร้อยล้านเป็นเงินเกือบพันล้านบาท ขึ้นอยู่กับปั๊ม
ตัวเดียว ถ้าปั๊มเกิดมีปัญหาก็ทํางานไม่ได้ นอกจากนี้ก็มีรายจ่ายประจําปี ปีหนึ่งเราจะใช้งบประมาณ
ทั้งงบประมาณของเทศบาลเองที่จะอุดหนุน อจน. หรือ องค์การจัดการน้ําเสียก็เป็นเงินหลายล้านบาท
และฝ่าย อจน. เองก็ต้องหาเงินของเขามาซึ่งก็ เ ป็นเงินภาษีเ ช่นเดีย วกัน ฉะนั้น ผมจึงอยากฝากให้
ผู้บริหารให้ความสนใจ ให้ความเอาใจใส่ในโครงการที่ใช้เงินไม่มากและเป็นประโยชน์แบบนี้จะดีมากกว่า
นะครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก
หรือไม่ครับ เชิญ นายสมัย เมฆนคร
นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
เพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอใช้สิทธิ
สัก 2 เรื่อง เรื่องแรกผมอยากให้ทางฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายที่บํารุงซ่อมสาธารณูปโภคถนนหนทางได้
ขันน๊อตการทํางานสักนิดหนึ่ง เพราะทุกวันนี้เราทํางานแบบเชิงรับ พูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าหากมีการเขียน
คําร้องมา ก็จะดําเนินการตามนั้น ถ้าไม่มีคําร้องก็อาจจะล่าช้า ยกตัวอย่าง ต้นไม้ตามบาทวิถี หรือ
ฟุตบาท บางต้นก็ยืนต้นแห้งตาย กิ่งก้านผุพัง ไม่รู้ว่าจะหักลงมาตรงไหน วันไหน เช่น หน้าเขื่อนวังปาร์ค
มีอยู่ต้นหนึ่ง มีป้ายติดประกาศว่า ห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสวน ต้นนั้นแหละครับที่ตายไปทั้งต้น
กิ่งไม้ด้านบนยื่นออกไปกลางถนน ถ้าเคราะห์ร้ายมีคนขับรถผ่านตรงนั้นแล้วกิ่งไม้หักลงมา ผมก็คิดว่า
อาจจะเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะบริเวณนั้นมีรถผ่านมากครับ ผมก็ฝากไว้ว่าอยากจะให้ไปตัดกิ่งไม้นั้น
เรื่องที่สอง ขอฝากให้ช่วยเอาใจใส่ดูแลสวนเขื่อนยาง ถ้าท่านเข้าไปจะเห็นว่ามีต้นไม้ตายอยู่ 2 – 3 ต้น
หน้าเจ้าพ่อพระยาพรหม ต้นแรกที่เห็นสะดุดตาคือ ต้นนุ่น หรือบ้านเราเรียกว่า งิ้วชวา ผุทั้งต้น ไม่รู้ว่า
จะหักลงมาวันไหน ความหมายของคําว่า สวนสาธารณะก็คือ เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ ไปหาความสุข
สําราญวันเสาร์อาทิตย์พาครอบครัวไป หากวันไหนกิ่งไม้เหล่านี้ตกลงมาอาจจะทําให้เกิดโศกนาฏกรรม
ได้ เพราะฉะนั้นขอฝากไว้ และอีกอย่างหนึ่ง พวกขอนต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า ไม้นอนขอนล้ม มีต้นขนุน

๑๖
ต้นหนึ่งยาวประมาณ 8 – 9 เมตร ผมอยากให้ทางเทศบาลเอาออกไปเลย ไม่ต้องปล่อยให้นอนตรงนั้น
ไม้นอนขอนล้มนี่เ ราก็ รู้อยู่ว่า สิ่งเหล่านี้ไ ม่ค่อยเป็ นมงคลเท่าไหร่ ไม่เ หมือนไม้ยืนต้นที่ดีมาก ผมก็
อยากจะให้เอาออก มีหลายต้นครับ อีกเรื่องครับ ไฟส่องสว่างในสวนเขื่อนยาง หน้าบ้านพักคนงาน
ไม่สว่าง ถามชาวบ้านก็บอกว่าเป็นแรมปีแล้วที่ไม่สว่าง ผมถามรอบนอกบางทีก็บอกว่าเป็นของจังหวัด
ถามจังหวัด เขาก็บอกว่า ยกให้เทศบาลไปแล้ว ผมก็ขอความกระจ่างตรงนี้สักนิดหนึ่งครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อยากจะฝากท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร จากโครงการที่เพื่อนสมาชิกได้กระทู้ถาม ผมได้ไปร่วมงานศพของ
เพื่อนสมาชิก ที่ศรีปงชั ย ก็ไ ด้เห็ นโครงการของชุมชนศรีป งชั ย ผมเห็ นข้อสังเกต กรณีที่ผู้รับเหมาได้
ก่อสร้างเส้นทางนั้น รู้สึกว่าจะทํางานค่อนข้างหละหลวม และแปลกเรื่องหนึ่งคือ ฝาท่อระบายน้ํา ปกติ
จะเว้นช่วงประมาณสิบเมตรทุกเส้นทาง แต่ที่ผมเห็นรู้สึกว่าผู้รับเหมาจะปิดฝาท่อบางช่วง แต่ไม่รู้ว่าใน
แบบแปลนให้ห่างกี่เมตร แต่ผู้รับเหมาปิดเว้นช่วงไป กรณีที่เราทําท่อระบายน้ํา เราก็หวังเพื่อจะให้ไหล
ลงได้ส ะดวก แต่ ณ วั นนี้ เ ขาปิ ด เป็ นบางช่ ว ง ผมไม่รู้ว่าจะแก้ไ ขได้ดีหรือไม่ ก็ เ ป็ น ห่ว งทางชุ มชนจะ
เดือดร้อน หากมีฝนตกหนักจะทําให้น้ําไหลระบายลงทันหรือไม่ แม้กระทั่งทางบ้านดงก็เหมือนกัน
ผมไปวั ด ระยะแล้ว รู้สึก ว่าจะปิ ด ถี่มาก ไม่รู้จะถู ก แบบแปลนหรือ ไม่ และได้โ ทรศั พ ท์ส อบถามท่า น
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง ท่านก็รับปากว่าจะดูแลให้ แต่ผมเป็นห่วงตรงนี้ เพราะทุกครั้งที่ฝนตกลงมา
น้ําจะไหลช้ามาก และถ้าเราไปปิดท่อตรงนี้ก็จะยิ่งทําให้ไหลช้าไปอีกหรือไม่ และอีกเรื่องหนึ่ง สถานีขนส่ง
ที่ไ ด้ใ ช้งบประมาณของเทศบาลไปแก้ไขปรับ ปรุ งเปลี่ยนแปลง มีชาวบ้านร้องเรีย นมาว่า ประมาณ
ช่วงเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามโมง ทางด้านทิศตะวันตกจะมีแสงแดดส่องมาตรงที่ผู้โดยสารนั่ง เขาบอกว่า
น่าจะมีมาตรการหาอะไรมาบั งแดดตรงนี้สัก หน่อย เพราะสถานีขนส่งเราแคบ ผู้โดยสารที่นั่งรอรถ
โดยสารก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ก็ไปนั่งรอตรงนั้นไม่ได้เพราะแดดส่อง ขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วย
ดําเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีท่านใดอีกหรือไม่ครับ เชิญ
ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ก่อนอื่นใคร่ขอกราบขอบพระคุณในคําชี้แนะตลอดจนคําแนะนําทั้งหลายที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้
ให้ไว้ต่อฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานที่ไม่ค่อยกระชับ เช่น เรื่องของการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหนทางต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกสภาได้บอกว่า เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรับมากกว่าที่จะเป็น

๑๗
เชิ ง รุ ก คื อ น่ า จะมี เ จ้ า หน้ า ที่ อ อกไปดู ว่ า ถนนสายไหนบ้ า งที่ ชํ า รุ ด ทรุ ด โทรม เป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ และ
ดําเนินการซ่อม ไม่ควรที่จะรอให้ประชาชนมาเขียนหนังสือร้องเรียนหรือมายื่นคําร้อง เช่นนี้จะเป็นการ
ปฏิบัติงานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุกนะครับ ผมว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดี และในวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของ
สํานักการช่างอยู่ 3 ท่าน ก็ฝากไว้ด้วยว่า ในเรื่องดังกล่าวนี้ ขอให้ทางสํานักการช่างนําไปปรับปรุงการ
ปฏิบั ติงานในงานของตัวเอง ซึ่งผมเห็ นด้ว ยเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเราเป็นเทศบาลนครที่มีงบประมาณ
ค่อนข้างมาก และเป็นเทศบาลตัวอย่างของเทศบาลน้อง ๆ ในตัวจังหวัด ในเรื่องข้อเสนอแนะของท่าน
สมาชิกสภาในเรื่องของการบําบัดน้ําเสียก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คือโครงการที่จะทําเป็นโครงการที่เรา
ริเริ่มทดลองดูว่าจะได้รับผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหน ประกอบกับที่ตรงนั้นพอมีที่ว่างสําหรับในการลอง
ทําโครงการนี้ ก็ เป็ นประโยชน์และเป็นการประหยัด งบประมาณของเทศบาลได้ค่อนข้างดีตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของบ่อบําบัดน้ําเสียรวมนั้น ซึ่งปัจจุบันองค์การกําจัดน้ําเสียได้เข้ามาเป็นผู้
รับจ้างของเทศบาลดําเนินการ จะขอให้สํานักการช่างได้เข้าไปตรวจสอบในเรื่องของผักตบชวาที่อยู่ใน
บริเวณอ่างเก็บน้ํา ที่จริงน้ําตรงนั้นไม่ใช่น้ําเสียนะครับ เป็นน้ําที่ค่อนข้างดี เพราะสามารถเลี้ยงปลาได้
มีประชาชนเข้าไปจับปลาเป็นอาชีพเสริม บ่อบําบัดน้ําเสียของเราสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้เพราะ
ก่อสร้างไปด้วยเงินเกือบหกร้อยล้านบาท ตอนนี้มีปัญหาว่า ไม่มีท่อรับน้ําเสียทั้งสองข้าง เพราะฉะนั้น
บ่อบําบัดน้ําเสียที่สร้างไว้ก็ไม่ได้ทํางานสักที เพราะน้ําที่อยู่ในบ่อส่วนใหญ่เป็นน้ําดีอยู่แล้ว ก็ไม่มีความ
จําเป็นที่จะต้องไปบําบัด ฉะนั้น ก็เป็นปั ญหาของผู้บริหารงานเทศบาลที่จะต้องดําเนินการต่อไปว่า
จะต้องทําอย่างไรกับโครงการนี้ ถึงไม่ได้ทั้งสองข้าง ก็น่าจะได้สักด้านหนึ่ง คือด้านชุมชนแห่งนี้ เพราะ
เป็นแหล่งที่สร้างน้ําเสียค่อนข้างมาก ถ้าได้สักด้านหนึ่งก็คงจะทําให้ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียดีขึ้น
ตรงนี้ก็คงจะเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาขบคิดค่อนข้างจะนานถึงผลดีผลเสียตลอดจนเงินที่จะต้องนําไป
ลงทุน เงินสองสามร้อยล้านบาทที่จะต้องนําไปลงทุน เราเห็นตัวอย่างเงินหกร้อยล้านบาทตรงนั้น เราก็
เสียดายเงิน คือน่าจะทํางานได้ แต่ก็ปรากฏว่า ถึงแม้จะไม่ใช่เงินของเทศบาล แต่เป็นเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลก็ตาม แต่ก็เป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชนเช่นเดียวกัน เวลามองไปก็มีความเสียดาย ก็คง
จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารต่อไปนะครับ ในเรื่องอื่น ๆ ที่ท่านสมหมายได้แนะนําเกี่ยวกับท่อระบาย
น้ํานั้น ก็อยากจะฝากสํานักการช่าง ไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาว่า เขาปฏิบัติถูกต้องตาม
รูปแบบแปลน แผนผังรายการหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอมาก็ขอให้ดําเนินการ
แก้ไขด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจําได้ก็คือ เรื่องของการก่อสร้างถนนที่ป่านนี้ก็ยังไม่ได้ลงมือกระทํา
ที่จริงถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตก็เป็นงานก่อสร้างที่ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน ผมเข้าใจว่าผู้รับจ้าง
คงติดงานที่จังหวัดอื่น หรือในพื้นที่อื่นอยู่ เข้าใจว่าอย่างนั้น และการก่อสร้างก็ต้องย้าย Plant มาด้วย
เพราะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ เทพเทวัญ ผมก็ไม่รู้จัก แต่ได้ประมาณสามสาย ถ้าเป็นของผู้รับเหมาใน
พื้นที่ ศิลาแม่ทะ หรือลําปางไพศาล ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วง น่าจะทําได้ อยากจะให้สํานักการช่างประสาน
ไปทางลําปางไพศาลก่อสร้าง กับศิลาแม่ทะว่า ไม่ใช่รายการใหญ่ ถ้าทําได้ก็น่าจะทํา ถ้าได้ก่อนที่จะขึ้น
ปีใหม่ 2560 ยิ่งดี เหมือนกับเป็นของขวัญจากเทศบาลให้กับประชาชน ให้เขามีโอกาสใช้ถนนที่เรียบ

๑๘
และไม่มีฝุ่น ส่วนเทพเทวัญนั้นก็ขอให้สํานักการช่างลองติดต่อว่า เขาจะมาดําเนินการเมื่อไหร่ เพราะเขา
ประมูลได้สามสาย ผมเข้าใจว่าไม่เกินสิบวัน เพียงแต่จะเสียเวลาตรงที่ต้องมีการย้าย Plant กับเครื่องมือ
ก็ขอให้ทางสํานักการช่างได้ช่วยเข้าไปประสานงานกับทางผู้รับเหมาด้วยว่า ถ้ามาได้ก็ขอให้มาเลย
เพราะทุกอย่างเราพร้อม เพียงแต่ให้ทางผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานให้ดี เพื่อท้องถิ่นของเทศบาลนครลําปาง
ผมก็จําได้เท่านี้ ไม่ทราบว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปบ้าง และในวาระดิถีที่จะขึ้นปีใหม่ 2560 กระผม
ในนามของท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็ใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ตั้งแต่ท่าน
ประธานสภา ท่านเลขา ท่านสมาชิก ที่ให้ความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารทุกเรื่อง บางเรื่องเราอยากจะ
เสนอญัตติที่เร่งด่วนบ้าง ท่านประธานกับท่านเลขาก็ให้ความกรุณาอนุเคราะห์ให้กับฝ่ายบริหารทุกครั้ง
จนทําให้ปัจจุบันนี้อาจจะเรียกได้ว่า การบริหารงานของผู้บริหารไม่มีฝ่ายค้าน มีแต่ฝ่ายที่เสนอแนะให้
ข้อคิดเห็น ให้คําแนะนํา เพราะว่าท่านสมาชิกสภาแต่ละท่านก็ประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถ
ชํานาญในการงานก่อสร้าง ทางด้านวิศวะก็มีถึง 2 ท่าน ในด้านการแพทย์ก็มี ในด้านธุรกิจการค้าก็มี
หลายท่าน ก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งสําหรับฝ่ายบริหาร และคิดว่าในปี 2560 ทางผู้บริหารก็คงจะ
ได้รับความอนุเคราะห์ ความเมตตากรุณาจากสภาแห่งนี้ในการบริหารงานต่อไป ปีหน้าก็อาจจะเป็น
ปีสุด ท้ายที่เราจะได้ป ฏิบัติงานร่วมกัน อย่างเก่งที่สุ ดก็อาจจะไปจนถึงปลายปี 2560 อาจจะมีการ
เลือ กตั้งประมาณต้นปี 2561 ซึ่งก็ยัง เป็นการคาดประมาณทั้งสิ้น ในปีใ หม่ที่ใ กล้จะถึง นี้ ขอให้
สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้คุ้มครอง ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข
ความปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ความสําเร็จ ความมุ่งมั่นปรารถนา และหากมีอะไรก็ตามได้กรุณา
ชี้แนะนําฝ่ายบริหารเหมือนเช่นนี้ ไม่ได้เป็นการมาติดตามตรวจสอบแต่อย่างใด ผมคิดว่ายิ่งดี เป็นการ
ทุ่นแรง บางครั้งฝ่ายบริหารสี่ห้าคนอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง แต่ว่ามีท่านสมาชิกช่วยดูว่า ให้งบประมาณ
มาแล้วทําไมถึงไม่ทํา ให้งบประมาณมาแล้วทําไมล่าช้า ประชาชนเขารออยู่ ผมคิดว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อฝ่ายบริหาร ซึ่งที่อื่นไม่มีนะครับ มีแต่เฉพาะสภาเทศบาลนครลําปางแห่งเดียว ในนาม
ของท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง และคณะบริหารก็ใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภา
ท่านเลขานุการสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นขอขอบคุณที่ทาง
ฝ่ายบริหารท่านรองฯ สมเกียรติได้ให้พรกับพวกเรา เนื่องจากว่าเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเทศบาล
ก็ขอให้พรต่าง ๆ เป็นอนิสงฆ์ตอบสนองไปสู่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลอีกด้วยนะครับ ผมอยากจะ
ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านรองฯ สมเกียรติ ที่ได้พูดถึงว่า บ่อบําบัดที่ศรีก้ําเป็นบ่อน้ําดี มีปลาอยู่ได้
จริง ๆ บ่อตรงนั้นไม่ใช่บ่อน้ําดี แต่เป็นบ่อบําบัดนั่นเอง ที่น้ําดีเนื่องจากว่าน้ําในเฟสแรกที่เข้าไป ความ
เข้มข้นของของเสียไม่มากเท่าไหร่ เจือจาง อีกอย่างหนึ่งคือ ระหว่างทางที่จะสูบเข้าไปมีฝนตก มีน้ํา
ต่าง ๆ เข้าไป ทําให้ความสกปรกมีไม่มาก ผมไม่ได้พูดเองนะครับ ผมเป็นประธานติดตามตรวจสอบ

๑๙
การใช้จ่ายงบประมาณ ผมเคยไปที่บ่อบําบัดน้ําเสีย เจ้าหน้าที่ของ อจน. พูดให้ฟังนะครับ หลักการก็คือ
สูบน้ําด้วยปั๊มตัวใหญ่ ๆ ขึ้นไปที่บ่อบําบัด บ่อบําบัด ก็มีอยู่สองถึงสามบ่อเชื่อมเข้าหากั น บ่อหนึ่งไม่
เรียบร้อย ไม่สะอาด ก็ส่งต่อไปบ่อที่สองที่สาม บ่อสุดท้ายก็จะมีการทดสอบโดยนักวิทยาศาสตร์ว่า
น้ํามีคุณภาพที่จะทิ้งหรือยัง แล้วก็ทิ้งไป และบ่อนี้ก็มีลักษณะเป็นการบําบัดด้วยออกซิเจน เรียกว่าบ่อผึ่ง
เป็ น ศั พ ท์ ที่ ท างบ่ อ บํ า บั ด ใช้ เ รี ย กว่ า บ่ อ ผึ่ ง นะครั บ ใช้ อ อกซิ เ จน และใช้ ก ารฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยแสงแดด
เพราะฉะนั้นต้องอาศัยพื้นที่กว้างสักหน่อย เนื่องจากว่าน้ําเข้ามาน้อย และปริมาณน้ําของเสียก็มีความ
เจือ จาง เพราะฉะนั้ นก็ เ ลยดู เ หมื อนว่ าเป็ น น้ําที่ ส ะอาด ปลาอยู่ไ ด้ เท่ านี้ค รั บ ที่ผมจะชี้แ จงเพิ่ม เติ ม
ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทางท่านรองนายกฯ สมเกียรติ
ที่อวยพรให้ และคุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ก็ขอให้คําอวยพรนั้นเผื่อแผ่ไปถึงพี่น้องประชาชนด้วย แต่
เมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมา ผมได้รับทราบข่าวสารว่ามีพี่น้องประชาชนของเราครอบครัวหนึ่ง ซึ่งก็
อายุมากแล้ว เกิดเป็นประเด็นที่เป็นข่าว เป็นกระแสกัน ซึ่งเรื่องนี้ทางท่านรองฯ สมเกียรติก็ทราบเรื่อง
ทั้งหมดดี ผมได้อ่านคอมเม้นท์ต่าง ๆ ในหน้าข่าวสารทางโลกออนไลน์แล้ว ก็เกิดความวิตกกังวลว่า
ถ้ า ไม่ ไ ด้ มี ก ารอธิ บ ายที่ ม าที่ ไ ป ประเด็ น ปั ญ หา ข้ อ กฎหมายแล้ ว อาจจะทํ า ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ
คลาดเคลื่อน ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างทางฝ่ายบริหาร ทางพี่น้องประชาชน จึงอยากจะขอ
ความกรุณาให้ทางท่านฝ่ายบริหารได้ช่วยอธิบายในประเด็นที่ท่านทราบอยู่แล้วว่าผมหมายถึงอะไร
ประเด็นเรื่องของการที่มีราษฎรเข้าไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในที่ที่ไม่ใช่ของตนเอง ขอบพระคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง กราบขอบพระคุ ณท่านสมาชิก ฯ ที่ไ ด้กรุณาหยิบ ยกเรื่องนี้ขึ้นมาสอบถามในสภาแห่งนี้
เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติคุณของเทศบาลนครลําปางที่กําลังตกเป็นจําเลยของสังคม
ออนไลน์ทั้งหลายในประเด็นนี้ว่า เทศบาลนครลําปางไปทําทารุณโหดร้ายกับคนแก่คนหนึ่ง ขออนุญาต
เอ่ยนามคือ คุณลุงแก้วมูล ศรีสุข อายุ 77 ปี คุณลุงแก้วมูล เดิมเป็นลูกจ้างกวาดถนนของเทศบาล
นครลําปาง รู้จักมักคุ้นกันดีนานแล้ว ตั้งแต่ผมรับราชการครั้งแรกเมื่อปี 2516 ก็เจอคุณลุงแก้วมูล
ท่านก็ไปปลูกบ้าน ปลูกกระต๊อบอยู่อาศัยที่ซอยป่าไผ่ ใกล้ทางออกวัดสิงห์ชัย ข้างในซอยดังกล่าวก็มี
ซอยสลับซับซ้อนกันมาก และค่อนข้างคับแคบ ที่จริงเทศบาลนครลําปางก็ปล่อยให้ท่านอยู่มานานมาก
หนังสือร้องเรียนก็หลายครั้ง ที่จริงก็ช่วยดูแลกันมาตลอด มีหนังสือร้องเรียนมาก็เข้าไปดําเนินการ
แก้ไขปัญหาของคนที่ร้องเรียนมา ซึ่งในละแวกนั้นตอนแรกไม่มีปัญหา เพราะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
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ของญาติกันทั้งสิ้น รอบตรงนั้นก็เป็นญาติของคุณลุงแก้ว มูลทั้งสิ้น ในสมัย นั้นนะครับ ก็ถ้อยทีถ้อย
อาศัยกั นได้ แต่ในปัจจุบั นนี้ก็ปรากฏว่า ญาติ ๆ ของคุณลุงแก้วมูลแถวนั้น ก็เสีย ชีวิตและมีก ารแบ่ง
มรดกให้กับลูกหลาน ลูกหลานก็เอาไปขายให้กับบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกเขาก็ต้องเข้าออก
ส่วนใหญ่ก็มีรถยนต์กัน สมัยก่อนมีรถจักรยานยนต์ และรถจักรยานก็สามารถเข้าออกได้สะดวกไม่มี
ปัญหา แต่ปัจจุบันบ้านที่อยู่ถัดจากบ้านคุณลุงแก้วมูลเขามีรถเก๋ง และเขาต้องเข้าออกทุกวัน เขาก็มา
ร้องเรียนเทศบาลหลายครั้ง เราก็พยายามที่จะชี้แจงและเข้าไปบอกคุณลุงแก้วมูลว่า อย่าต่อเติมบ้าน
เลย ให้เป็นกระต๊อบแบบเดิม ถ้าคุณลุงขยายออกมาก็จะเกะกะทางเข้าออกของคนที่อาศัยอยู่ข้างใน
ตอนแรกคุ ย กั น ก็ เ ข้ า ใจกั น ดี แต่ พ อนาน ๆ ไป ครอบครั ว คุ ณ ลุ ง ก็ พ าลู ก เขยมาอยู่ ก็ มี ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวประมาณห้าคน ลําพังถ้าคุณลุงแก้วมูลอยู่คนเดียวก็ไม่มีปัญหา แต่มีคนอาศัยในครอบครัว
ถึงห้าคน ก็มีการต่อเติมบ้านออกมา และสถานที่ต่อเติมก็คือถนน เดิมทีถนนก็แคบอยู่แล้ว ก็ทําให้แคบ
หนักเข้าไปอีก เจ้าของบ้านข้างในเขาก็เคยมาขอร้องคุณลุง แต่ก็ไม่มีผลอะไร ก็ยังทําไปอยู่ เขาจึงได้
ร้องเรียนไปที่จังหวัดว่า มีคนเข้าไปก่อสร้างอยู่บนเขตถนน ไม่ใช่ที่สาธารณะธรรมดา ทางจังหวัดก็สั่ง
ให้เทศบาลดําเนินการ เทศบาลก็เข้าไปขอร้องคุณลุงไม่ให้ต่อเติมบ้านหรือ สร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้าน
เพราะเทศบาลก็เข้าไปช่วยเหลือค่อนข้างยาก คุณลุงอายุมากแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ตอนหลังสุด สํานัก
การช่ างก็ ส่งเรื่ องมาที่ง านนิติ ก ารหลายรอบ จนกระทั่ งจั งหวั ด เร่ง รั ด สอบถามความคืบ หน้า ว่าได้
ดําเนินการอย่างไรบ้าง เคยต่อรองว่าขอให้แกอยู่จนเสียชีวิต แต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ส่วนตัวของนายกหรือ
ของใครที่เราจะไปอนุญาตให้ใครต่อใคร ไม่อย่างนั้นคนยากจนทั้งหลายเขาก็มาก่อสร้างบ้านบนถนน
บนทางเท้า เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ผมเสียใจอยู่อย่างหนึ่งคือเราส่งเรื่องฟ้องคุณลุง จริง ๆ แล้วถ้าเราเข้าไป
รื้อเองก็ได้ แต่เราไม่รื้อ แต่ส่งเรื่องฟ้องศาล ศาลรับฟ้อง ตอนนี้มีทั้งโทษอาญาและโทษปรับอีกด้วย
เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ หรือหากว่าเราไม่ฟ้อง อํานาจตามกฎหมายเราก็สามารถไปรื้อบ้านของคุณลุง
ก็ไม่เป็นไร ก็เพียงอาจจะมีการโกรธกันสักหน่อย แต่ตอนนี้มีการขึ้นศาล ใช้เวลานานพอสมควร คุณลุง
ก็เสียค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ มาจนถึงสุดท้ายก็คือ ศาลพิพากษาว่าให้รื้อถอน และลงโทษ
จําคุก และมีโทษปรับด้วย ทางอาญาศาลก็เ มตตารอลงอาญา ส่วนโทษปรับ เท่าที่ผมทราบก็คือ
ชาวบ้านแถวนั้นได้รวบรวมเงินกันเข้าไปชําระค่าปรับที่ศาล เราได้รับฟังเหตุการณ์อย่างนี้มาตลอดด้วย
ความไม่ค่อยสบายใจ แต่เมื่อถึงตอนนี้แล้ว เป็นคําสั่งศาลอยู่ ถ้าจะดื้อแพ่งไปให้จังหวัดเขาสั่งมาอีกที
หนึ่ง ถ้าเราไม่ทํา เราก็จะโดนข้อหาละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นมาอีก จะมีโทษทางอาญา ถ้าสมมุติ
ว่าเรารื้อถอนไปแล้ว เราจะทําอย่างไรกับคนชราคนนี้ ก็มีหนทางว่า คุณลุงจะต้องหันไปพึ่งกับกระทรวง
พัฒนาสังคมและมนุษย์ ซึ่งเขาจะมีงบประมาณอยู่ ส่วนทางเทศบาลมีที่ดินตรงไหนบ้างที่พอจะให้คุณ
ลุงปลูกบ้านอยู่อาศัยได้ ก็อาจจะขอค่าก่อสร้างจากกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ และเทศบาลก็
อาจจะเป็นเจ้าของที่อนุโลมให้ไปนะครับ และจะเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าสามารถทําได้
มากน้อยแค่ไหน คือผมว่าชี้แจงไปก็แค่นั้น เพราะสังคมก็รุมประณามเทศบาลนครลําปางอยู่ว่า ทารุณ
โหดร้าย ถ้าเราไปตอบโต้ก็เหมือนไม่หยุดสักที และผมไม่อยากให้เป็นเรื่องพิพาทระหว่างเทศบาลนคร
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ลําปางกับครอบครัวคุณลุง เพราะรู้จักกันดีอยู่ แต่ก็จะเป็นบทเรียนหนึ่งของสํานักการช่างและงานนิติการ
ว่า ในกรณีอย่างนี้มีทางออกอยู่หลายทาง เราอย่าไปดําเนินการในทางศาล เวลาทําไปแล้วมันค่อนข้าง
จะเจ็บปวดหัวใจ ที่ถนนตลาดจีนก็มีคนแก่อายุหกสิบถึงเจ็ดสิบปี 2 คน สามีภรรยา ลูกอยู่กรุงเทพ
ก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยขึ้นมาเพียงคูหาเดียวสามชั้น ขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง แต่ปรากฏว่า ตอนทํา
ได้จ้างผู้รับเหมามาทํา ผู้รับเหมาก็แนะนําว่า ให้ทําหลังคากระเบื้องคลุมชั้นดาดฟ้า เพราะหลังคาดาดฟ้า
ปั จจุ บั น ไม่ ดี ทั้ งร้ อน ทั้ง รั่ ว ซึม ให้ทํ า เป็ นโครงหลั งคาเหล็ ก และมุ งกระเบื้อ ง พอทํ า ไปก็ โ ดนข้ อหา
ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต คือข้อหาแรก แกก็ไม่เข้าใจ ผู้รับเหมาก็ทําไป สํานักการช่างก็
ออกคําสั่งให้หยุดการก่อสร้าง เป็นข้อหาที่สอง และให้มาขอแบบแปลนอนุญาต ข้อหาที่สามคือ ห้าม
เข้าไปในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง รวมสามข้อหา แกก็ไม่รู้เรื่องอีก ผู้รับเหมาก็ยังทําไป จนค่าปรับเริ่มนับ
ตั้งแต่วันที่เทศบาลออกคําสั่ง คิดเป็นรายวันไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ไปจนถึงวันที่ก่อสร้างอาคารเสร็จ
พอเสร็จแล้วมาถึงที่สุดแกก็แจ้งลูกสาวที่อยู่กรุงเทพ ลูกสาวก็จ้างทนายความที่กรุงเทพเป็นผู้หญิงอายุ
ค่อนข้างมากแล้ว ตอนลงจากเครื่องบินก็ต้องมีคนประคองลงมา ตอนที่ฟ้องเทศบาลแจ้งความว่า ทั้ง
สามีภรรยาร่วมกันเป็นเจ้าของอาคารทั้งสองคน ผมอยากจะเล่าให้ฟัง เพื่ออยากจะอาศัยท่านได้เข้าไป
ประชาสัมพันธ์ด้วย ทนายความแนะนําให้สองตายายรับสารภาพ ไม่สู้คดี สองคนก็รับสารภาพต่อศาล
ซึ่งศาลจังหวัดลําปางแจ้งข้อหาสี่ถึงห้ากระทง ปรับไปเป็นเงินเกือบล้านบาท โทษจําคุกรอลงอาญา
สามปี ปรับเป็นรายวัน ศาลเมตตาปรับเพียงวันละหนึ่งร้อยบาท ขนาดวันละหนึ่งร้อยบาทยังเป็นเงิน
เกือบหนึ่งล้านบาท น่าตกใจมากเลยครับ เพราะฟ้องทั้งสองคน ถ้าฟ้องคนเดียว ศาลก็ปรับเพียงคน
เดียว แต่ตอนนี้บอกว่าฟ้องสองคนเป็นเจ้าของร่วม ศาลก็ปรับเป็นรายคน นี่คือความทารุณโหดร้าย
ของเราที่ไม่รู้กฎหมายดีพอ ไปฟ้องสองคน จริง ๆ ฟ้องคนใดคนหนึ่งก็ได้ อัยการสั่งฟ้องสองคน ศาล
ก็ปรับเป็นรายคนไป ผมมารู้ตอนที่ประธานชุมชนมาขอรับคําแนะนํา ความจริงถ้าขึ้นถึงศาลแรก ๆ
ตามกฎหมายเขาบอกว่ า ความผิ ด เหล่ า นี้ ถ้ า ผู้ ก ระทํ า ผิ ด รั บ สารภาพยอมรั บ ผิ ด ให้ ส่ ง ไปที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบระดับจังหวัดมีอํานาจที่จะยุติ
คดีโดยการปรับ แต่เรื่องนี้ดูแล้วปรากฏว่าเป็นคดีต่อเนื่อง คําว่าคดีต่อเนื่องหมายความว่า ไม่หยุด
ยังก่อสร้างต่อไป พอเป็นคดีต่อเนื่องก็ต้องขึ้นศาล เกินอํานาจของคณะกรรมการเปรีย บเทีย บปรั บ
ความจริงถ้าเทศบาลไม่ใจดํา ก็ไม่เอาข้อหาต่อเนื่องก็ได้ ส่งไปปรับ สั่งให้เขาแก้ไข ตอนหลังเขาก็แก้ไข
รื้อโครงหลังคาด้านบนออก ผนังที่ก่อสร้างชิดกับที่ดิน ก็รื้อออกมาอยู่ในแนวอาคาร เพราะต้องห่าง
60 ซม. พอถึงชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ก็ลดให้ครึ่งหนึ่ง เหลือค่าปรับห้าแสนกว่าบาท ผมก็ช่วยในการ
ฎีกาสู้ปัญหาในข้อกฎหมาย เพราะศาลลงโทษปรับ 1. ก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามรูปแบบแปลน 2.
ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต แปลกหรือไม่ครับ คําว่าดัดแปลง หมายถึงว่า มีอาคารเก่าอยู่
แล้ว แล้วไปดัดแปลงสภาพอาคาร แต่ตอนนี้ศาลตัดสินว่า ทั้งก่อสร้างอาคาร ทั้งดัดแปลง เราก็กําลังสู้
ในประเด็นนี้อยู่ เพราะถ้าจะผิดก็น่าจะผิดในเรื่องก่อสร้างอย่างเดียวนะครับ ถ้าก่อสร้างจะดัดแปลงไป
ได้อย่างไร เพียงก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการเท่านั้นเอง ผมถึงเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล
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ว่า ที่ จริงแล้ ว ผมยั ง อยากให้เ ทศบาลนครลํ าปางแห่งนี้ ตั้งเจ้า หน้าที่ขึ้ นมาสั ก ชุ ด หนึ่ง หากใครจะ
ก่อสร้างอะไรก็ให้มาหาขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ชุดนี้ก่อน และเทศบาลก็ทําเป็นหนังสือว่า ให้ทํา
อะไรบ้างให้เขาได้ทราบ แต่ตอนนี้เหมือนกับว่า เราปล่อยให้เขาก่อสร้างผิดไปก่อน แล้วเราก็เข้าไป
เล่นงานเขา เป็นอย่างนั้น แต่ตอนที่ก่อสร้างไม่ตักเตือน แต่ตักเตือนตอนที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว จะเป็น
อย่างนี้ทุกครั้ง เพราะฉะนั้นขอแรงท่านว่า หากเจอปัญหาอย่างนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้หยุดการก่อสร้าง
เลย เวลาก่อสร้างอย่าใช้ชื่อเจ้าของ ให้ใช้ชื่อผู้รับเหมา ถ้าใช้ชื่อผู้รับเหมาเมื่อไหร่เขาไม่สามารถจะฟ้อง
เจ้าของได้ ต้องฟ้องผู้รั บ เหมา ถ้าได้รับ ใบสั่ งจากเทศบาลให้หยุ ด การก่อ สร้างทั นที เพื่อไม่ใ ห้เ ป็ น
ความผิดต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถให้คดีระงับได้ด้วยการปรับของคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งโทษปรับ
ไม่รุนแรงนะครับ มีหลายที่ที่เขาใช้วิธีนี้อยู่ ก็จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้กับทุกท่านฟังว่า
ในการให้บริการกับประชาชนก็ยังมีอะไรต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามอุดมคติหรือตามอุดมการณ์ว่า เราจะ
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทศบาลแห่งนี้เป็นของประชาชน บริหารงาน
โดยประชาชน เพื่อประชาชน ผมว่าไม่ค่อยเป็นความจริงตามนั้น ซึ่งเรามีหน้าที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกันอีก
เยอะมาก เป็นบทเรียนที่น่ากลัวนะครับ แค่บ้านอยู่อาศัยก็โดนค่าปรับเกือบล้านบาท และติดคุกด้วย
คนแก่สองคน อายุหกสิบกว่าปีหนึ่งคน และอายุเจ็ดสิบกว่าปีหนึ่งคน เสียดายที่ผมมารู้เรื่องตอนที่ศาล
ชั้นต้นได้ตัดสินแล้ว แต่ก็พยายามช่วยแกในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาอยู่ ขอบคุณท่านประธานสภาเป็น
อย่างมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ต้องขอขอบคุณท่าน
รองฯ สมเกียรติที่ช่วยอธิบายชี้แจงถึงกรณีลุงมูล ที่ชุมชนสิงห์ชัย ถ้าไม่ได้ฟังคําอธิบายและชี้แจงจาก
ท่านรองฯ ประชาชนทั่วไปก็อาจจะเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนถึงเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกัน
นะครับ ผมได้ทราบข้อมูลเมื่อไม่กี่วัน ทางเจ้าของบ้านน่าจะเครียดนะครับ ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร
ที่อยู่อาศัยอยู่มาตั้งแต่เล็กจนอายุมากแล้ว อยู่ ๆ ก็มีคนมาไล่ที่ อย่างที่ท่านรองนายกฯ อธิบายถูกต้อง
นะครับ เพราะตามระเบียบกฎหมายถือว่าผิด ก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลที่รับทราบปัญหานี้และทํา
ปัญหานี้จากเล็กเป็นใหญ่ นี่แสดงว่าทางฝ่ายบริหารของเทศบาลตัดสินใจพลาดไปนิด ความจริงมี
ทางออกหลายทางที่จะช่วยบรรเทาทุกข์บํารุงสุขกับประชาชนที่เดือดร้อน เรื่องระเบียบกฎหมาย ใครก็
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผมก็ขอฝากไปทางฝ่ายบริหารขอให้ถือระเบียบกฎหมายเป็นหลัก ให้ปฏิบัติเสมอภาค
ไม่ใช่ละเว้นเป็นเฉพาะรายบุคคล แต่ผมจะไม่พูดนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ทางฝ่ายบริหารอาจจะทํา
อะไรผิดพลาดเรื่องระเบียบกฎหมายตรงนี้ คิดว่าทางฝ่ายบริหารคงจะรู้ดีที่ท่านละเว้นอะไรไว้บ้าง ผม
ขอวกกลับมาถึงเรื่องลุงมูล ในเมื่อมีปัญหาอย่างนี้แล้ว ทางเทศบาลมีทางเยียวยาอย่างไร ช่วยเหลือ
คุณลุงอย่างไร ผมคิดว่าคงไม่จนตรอกที่จะปล่อยให้คุณลุงรับชะตากรรมอย่างนี้ เรามาช่วยกันคิดดูว่า
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เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไร ถึงแม้นว่าบ้านเขาอาจจะค่อนข้างมีฐานะอย่างที่ท่านรองนายกฯ พูดเมื่อ
สักครู่ว่า มีห้องติดแอร์ มีรถยนต์ แต่เราก็มาช่วยกันหาทางออกเพื่อให้เป็นไปในทางที่ดีนะครับ แล้ว
ขอฝากฝ่ายบริหารอีกเรื่องคือ การก่อสร้างถนนบ้านดงม่อนกระทิงที่วัดม่อนกระทิง คืออีกไม่กี่วันก็จะ
เป็นงานฤดูหนาว แต่งานก่อสร้างเพิ่งลงมือได้ประมาณ 5% ผมก็เป็นห่วงว่ากรณีนี้กว่าจะแล้วเสร็จ
กลัวจะไปเจอะกับงานฤดูหนาว เพราะเป็นถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาค่อนข้างมาก ถ้าเป็นไปได้
อยากให้รีบทําให้เสร็จ หรือถ้าพิจารณาแล้วว่าเสร็จไม่ทัน ก็ให้ทําหลังงานฤดูหนาวได้หรือไม่ เพราะ
หากว่ากําลังทําอยู่นี้ ผมเป็นห่วงเหลือเกินว่า ชาวบ้านเดือดร้อนแน่ ๆ เพราะเป็นถนนเส้นเดียวที่จะเข้า
ในตัวเมือง ถ้าออกจากงานฤดูหนาวก็จะออกทางนี้ หรือหากจะยูเทิร์นก็ต้องไปยูเทิร์นถึงน้ําโท้งจึงจะ
เข้าในตัวเมืองได้ ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยดูแลตรงนี้ด้วย ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ในเรื่องของการก่อสร้าง ผมเห็น
ด้วยนะครับ คงไม่ใช่ว่าจะเป็นปัญหาอย่างที่ท่านว่า จังหวัดคงจะไม่เห็นชอบด้วยกับเรา เพราะจังหวัด
เขาก็กําลังจัดงานฤดูหนาวที่สนามกีฬา ถ้าการก่อสร้างถนนสายนี้ยังไม่เสร็จ ทางจังหวัดคงเล่นงาน
เทศบาลแน่นอนนะครับ ก็อยากจะขอให้ท่านผู้อํานวยการสํานักการช่างได้ชี้แจงว่าจะแก้ไขอย่างไร ผม
คิดว่าถ้าจะทําจริง ๆ สองวันก็เสร็จ จะทํากลางคืนก็ได้ครับ ขอให้ท่าน ผู้อํานวยการสํานักการช่างช่วย
ชี้แจงว่าจะแก้ไขอย่างไร เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ สบายใจครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
นายอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมทั้งท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ กระผม นายอรรณพ สิทธิวงศ์
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง สําหรับโครงการที่ดําเนินการอยู่ในส่วนนี้ทั้ง 6 โครงการ เป็นโครงการที่
เบิกจ่ายจากเงินสะสม งบประมาณที่เราได้รับอนุมัติจากสภาเป็นโครงการก่อสร้างผิวพาราแอสฟัสท์
ซึ่งความยุ่งยากของพาราแอสฟัสท์ ตามที่ระบุในแบบแปลน จะมีงานหนึ่งที่ระบุความสําคัญก่อนที่จะ
ลงงาน คือ งาน Job Design หรือ งานออกแบบส่วนผสม ซึ่งงานนี้ในส่วนของเทศบาลไม่สามารถจะ
ตรวจสอบได้ ต้องอาศัยพึ่งพาหน่วยงานภายนอก ระดับกรม เช่น ทางหลวงชนบท เพื่อให้เขาตรวจสอบ
เรื่องการออกแบบส่วนผสม และพิจารณาเห็นชอบว่ามีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว้
แล้วจึงให้บริษัทผู้รับจ้างทําการผสมในส่วนที่ออกแบบไว้ ตามที่ได้รับอนุมัติ แต่ส่วนของการปูแอสฟัสท์
นั้นใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ อย่างที่ท่านรองฯ ได้นําเรียนขั้นตอนในการปฏิบัติให้ทุกท่านทราบแล้ว แต่
ณ ปัจจุบันนี้ก็เป็นการเตรียมพื้นที่สําหรับการปูแอสฟัลท์ ส่วนหนึ่งคือการปิดบ่อพักส่วนที่ไม่จําเป็น
เพราะฝาบ่อพักมองได้สองทาง ส่วนหนึ่งมองว่าเป็นที่สําหรับการระบายน้ํา แต่อีกส่วนบอกว่า ฝาบ่อพัก
ชํารุด และมีเสียงดังเวลารถสัญจร ทางสํานักการช่างก็ได้ตรวจดูว่า บ่อไหนที่ไม่มีความจําเป็นที่จะ

๒๔
รับน้ํา เราก็จะปิดบ่อนั้น พอปิดบ่อ เราก็จะมีพื้นคอนกรีตเสริมอยู่ พอเทคอนกรีตแล้ว ในช่วงที่จะมี
งานปีใหม่ที่หนองกระทิง โดยเฉพาะถนนบ้านดง พอหลังจากที่ปิดฝาบ่อส่วนที่ไม่จําเป็น ก็คงจะให้ผู้
รับจ้างหยุดแค่นั้นก่อน และถ้าทางผู้รับจ้างมีความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องการรับรองการออกแบบ จึงจะ
ดําเนินการต่อครับ เรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับ เพราะทีมผู้ควบคุมงานได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วครับ
ขอบคุณครับ

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ
แล้วนะครับ ไม่มีนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา 11.45 น.

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

หมายเหตุ ที่ป ระชุม สภาฯ ได้มีม ติรับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครลํา ปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ในการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

