
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  1  ประจําปี ๒๕๕8 
วันอังคารท่ี  11  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕8  เวลา  ๑0.0๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
------------------------- 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑. นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  
 3. นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 4. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 7. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 9. นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10. ร้อยเอกศักด์ิชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 13. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑4. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑5. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑6. นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 17. นายณัฐกิตต์ิ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
  ๑8. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑9. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 21. นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลาป่วย) 
 2. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลากิจ) 

3. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลากิจ)  
 
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5. นางจันทร์สม เสียงดี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6. นางชนูสี อินดาวงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7. นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 8. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 9. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายนรศักด์ิ สุขสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ  
    สํานักงานปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดลําปาง 
 2. นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 3. นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 4. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 5. นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 6. นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 7. นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 8. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 9. นายพงค์กร รัตนประเวศ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 10. นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 11. นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 12. นายบรรยง เอ้ือนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 13. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๑4. นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร 
 15. นางสาววิไล วงศ์พรหม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 16. นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 17. นางพัชนิดา สุวรรณจักร์ หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
 18. นางวิจิตรา เตียวตระกูล นักวิชาการคลัง 
 19. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 

ฯลฯ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑0.0๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านท้ังหลายท่ีเคารพ วันน้ี 
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปีพุทธศักราช  
๒๕๕8 บัดน้ีสมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหน่ึงได้เข้าร่วมประชุมครั้งน้ี  และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ 
เวลา ๑0.0๐ น. ในการนี้กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอ
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เรียนเชิญ  นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ได้ข้ึนมาทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
ครั้งน้ี ขอเรียนเชิญครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕8  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ   

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนท่ีท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการ
ประชุมสภาในวันน้ี  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือของเทศบาลนครลําปาง เพ่ือ
เรียนแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ดังน้ี 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี ๒๕๕๘ 

........................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕8  และ

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕9  ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕8 ได้กําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี  ๒๕๕๘  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี  ๑-30 สิงหาคม  ๒๕๕๘  ดังความ
แจ้งแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําปี ๒๕๕๘ มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี  ๑-30  สิงหาคม  ๒๕๕๘   

ประกาศ     ณ     วันท่ี   7   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

และหนังสือ 
ท่ี  ลป ๕๒๐๐๑/4530               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
                 ถนนฉัตรไชย ลําปาง ๕๒๐๐๐ 
                               10   สิงหาคม   ๒๕๕8 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ท่ี ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/5๙  ลงวันท่ี  5  สิงหาคม  ๒๕๕8 
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประจําปี ๒๕๕8 ในวันอังคารท่ี  11  สิงหาคม  ๒๕๕8 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

เพ่ือให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบ
กระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

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

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ จากน้ีไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าท่ี 
ในการประชุมครั้งน้ีต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

1.1 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 5 เทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ข้อ 1.1  ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 เทศบาลนครลําปาง  ตามเอกสารท่ีได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 

1.2 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) เทศบาล
นครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) 
เทศบาลนครลําปาง  ตามเอกสารท่ีได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 

1.3 เรื่อง  นายกเทศมนตรีนครลําปางไม่สามารถนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 
เสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปางได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ข้อ 1.3 เรื่อง  นายกเทศมนตรีนครลําปางไม่สามารถนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2559 เสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปางได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ได้รับหนังสือแจ้งจากท่าน
นายกเทศมนตรี เรื่อง ไม่สามารถนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 เสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
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ได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เน่ืองจากมีเหตุผลความจําเป็น จึงขอเลื่อนการนําร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2559  ตามรายละเอียดท่ีส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

1.4 เรื่อง  แจ้งการตอบคําถามของสมาชิกสภาเทศบาล (นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ในการ
ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2558) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ข้อ 1.4 เรื่อง แจ้งการตอบคําถามของสมาชิกสภาเทศบาล (นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  
ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2558)  เป็นการตอบข้อซักถาม  และผม
ได้ส่งเอกสารให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้วครับ  เรียนเชิญนายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ 
กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในเรื่องท่ีท่านแจ้งให้ทราบเรื่อง
การตอบข้อซักถามน้ัน  ขอได้โปรดอ่านนะครับ  หนังสือลงวันท่ี  6  กรกฎาคม 2558 และลงนามโดย
นายกเทศมนตรี นายกิตติภูมิ  นามวงค์  ในเน้ือหาน้ัน ตามท่ี นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ได้ซักถามนายกเทศมนตรีนครลําปาง ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 ในระเบียบวาระอ่ืนๆ น้ัน  โดยมารยาทแล้ว กระผมต้อง
ขอบคุณที่ตอบ  แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหลือเกิน  รองนายกเทศมนตรีผู้ทําหน้าที่แทนนายกในวันนั้นเป็น
ผู้รับคําถามผม  และท่านก็ให้สัญญาในน้ีว่าจะตอบภายใน 7 วัน ทําให้ผมนึกถึงเพลงอยากลืมกลับจํา อยากจํา
กลับลืม พอเลย 7 วันผมก็ไม่อยากจําแล้ว  ถัดมา 2 เดือน กระผมก็ได้รับหนังสือฉบับน้ี ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 
2558 เราประชุมเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 ผมก็ไม่อยากจะจําแล้ว เพราะเลยกําหนด  น่ีคือความ
รับผิดชอบของรองนายกเทศมนตรีผู้ทําหน้าท่ีแทนนายกเทศมนตรีในวันน้ัน  จะให้เข้าใจเป็นอย่างไรดี  
ประเด็นท่ี 2 ในหนังสือตอบว่าได้ซักถามนายกเทศมนตรี  แต่วันน้ันนายกเทศมนตรีไม่ได้เข้าประชุม ท่านตอบ
ด้วยข้อความจริง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับท่านประธาน  ต้องบอกว่า วันท่ีผมได้ถามรองนายกเทศมนตรีผู้ทํา
หน้าท่ีแทนคือ นายสมเกียรติ  อัญชนา  ไม่ใช่นายกฯ เพราะนายกฯ ไม่ได้เข้าประชุม  ใครได้รับจดหมายฉบับน้ี
ย่อมเข้าใจได้ว่า ตัวนายกฯ ได้เข้าประชุม น่ันเป็นข้อเท็จจริง แต่ข้อความจริงมิใช่อย่างน้ันเลยครับ ผมมีคําถาม
ที่ว่า  ทําไมไม่ตอบตามข้อความจริง  คนที่ได้รับหนังสือจะได้เข้าใจได้ว่า  คนที่ลงนามหนังสือตอบนี้ไม่ได้อยู่
ในที่ประชุม ให้ใครตอบผมไม่ขัดข้องหรอกครับ  แต่ผิดเวลาเป็นเดือนผมก็ไม่สนใจแล้ว เพราะไม่อยากจํา แต่
พอมาดูสิ่งอยากลืมก็จําได้  ว่าเจอคนโกหกอีกแล้ว  ไม่ได้เข้าประชุมแต่เขียนอย่างนี้ต้องเข้าใจได้ว่า  ตัวอยู่ใน
ท่ีประชุมแล้วมาตอบผม และก็เป็นประเด็นเรื่องการตอบคําถาม  ประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุดอยู่ท่ีข้อท่ี 6 ร้านอาหาร
ก่อสร้างรุกล้ําแม่นํ้าวัง (ร้านห้อยขา) ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สํานักการช่าง ได้มีคําสั่ง (แบบ ค.7) ท่ี 
ลป 5204/2999 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวรื้อถอนอาคาร
ท้ังหมดภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับคําสั่งเป็นต้นไป ท่านประธานลองถามประชาชนก็ดี  หรือใครท่ีไปเดิน
แถวริมแม่นํ้าวังว่ายังมีสิ่งก่อสร้างรุกล้ําแม่นํ้าวังอยู่หรือไม่  เป็นเรื่องที่น่าอดสูใจเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ก่อน
ลอยกระทงถึงปีใหม่ จนถึงปัจจุบันนับได้ไม่น้อยกว่า 9 เดือน ก็ยังอยู่ ผมมีภาพถ่ายจะนําเสนอท่านประธานว่า 
ยังอยู่อย่างไร  น่ีครับ ก็ยังมีอยู่ท่ีเดิม จะเข้าใจเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ นอกจากตัวผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรีเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  ซ่ึงก็ชี้ชัดและชัดแจ้งอยู่แล้วว่าพวกพ้องคือใคร ร้านน้ี
เป็นของใคร เป็นของสมาชิกสภาในกลุ่มนายกฯ นายกิตติภูมิ ใช่หรือไม่ เรื่องน้ีมีการร้องเรียนมานานแล้ว มิใช่
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เพ่ิงจะพูดในสภาเม่ือคราวประชุมเดือนพฤษภาคม ท่ีผมนําเข้ามาพูดในสภาเพราะชาวบ้านร้านช่องถามผมว่า 
ทําไมไม่มีใครพูดเรื่องน้ีเลยหรือ ไม่มีใครดําเนินการในเรื่องน้ีเลยหรือ  ผมก็เลยนําเสนอในท่ีประชุมสภาโดยถาม
ในวาระเรื่องอ่ืนๆ ท่านสมาชิกสภาท่านอ่ืนเป็นคนถาม แต่ในรายงานการประชุมมีกระผมหยิบยกข้ึนมาสอบถาม
ว่าดําเนินการไปอย่างไร  ผมเรียนให้ท่านประธานสภาในท่ีประชุมอันมีเกียรติแห่งน้ีได้รับทราบว่าการกระทํา
ของผู้บริหารชุดน้ี โดยนายกฯคนน้ีมุ่งประโยชน์ใครเป็นท่ีต้ัง ไม่รักษาระเบียบวินัยของบ้านเมือง  พฤษภาคม 
และมิถุนายน 2558 ออกคําสั่ง ผมไม่ทราบว่ามีการติดตามไปถึงไหน  เรียนไว้ด้วยว่า ย่ิงผู้ท่ีเป็นตัวแทน
ประชาชน เป็นสมาชิกสภาแล้ว ย่ิงสมควรจะต้องกระทําตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  มิใช่อาศัยอํานาจบารมีอย่างอ่ืน
มาปกป้องทําสิ่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายบ้านเมืองเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดี  ผมมีเรื่องท่ีจะเรียนท่านประธานในวาระน้ี
เพียงเท่าน้ี ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนท่ีจะเข้าสู่วาระต่อไป ขอต้อนรับ 
คุณนรศักด์ิ  สุขสมบูรณ์  หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์  จากสํานักงานปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดลําปาง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1
ประจําปี ๒๕๕๘ (วันท่ี  2๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 255๘) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี 
2๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 255๘  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง ในหน้าท่ี ๑๗ บรรทัดท่ี 8 จากด้านล่าง  ข้อความ  “จอดกลางถนนหนทาง”  ขอแก้ไขโดยเพ่ิม
ข้อความเป็น  “จอดรถกลางถนนหนทาง” ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ 
กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอประท้วงท่านประธานเล็กน้อย  
ก่อนถึงระเบียบวาระท่ีสอง  กระผมได้ยกมือข้ึน  แต่ท่านอ่านระเบียบวาระ ท่านก็ไม่ได้มอง  แต่ท่านเลขานุการ 
เม่ือเห็นผมยกมือก็น่าจะสะกิดท่านประธานนะครับ เพราะผมได้ยกมือข้ึนก่อนระเบียบวาระท่ีสอง  คือผมจะขอ
พูดเพ่ิมเติมในระเบียบวาระท่ี 1 ข้อ 1.3 เรื่อง นายกเทศมนตรีนครลําปางไม่สามารถนําร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 เสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปางได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เหตุผลท่ีผม
จะต้องนําเรื่องน้ีเรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ว่าผมจะเสนอเป็นญัตติให้นําเรื่องน้ีเข้า
เสนอสภาให้พิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่ีจะให้เลื่อน  แต่หากแม้นว่าท่านประธานสภา หรือท่ีประชุม
สภาก็ดีไม่เห็นสมควรท่ีจะเป็นญัตติ  แต่ผมจะเสนอเป็นญัตติด้วยวาจานะครับ ว่าให้นําเรื่องน้ีซ่ึงจะพิจารณา
ตอนน้ีหรือในวาระอ่ืนๆ ก็แล้วแต่จะบรรจุ เพราะอะไร เหตุผลท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมาน้ัน ไม่สมควรและไม่
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เหมาะสมอย่างย่ิงท่ีจะเลื่อน ผมขออนุญาต ผมได้นําปฏิทินงบประมาณแจกเพ่ือนสมาชิก ท่านประธาน และ
เลขานุการแล้ว  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านนายแพทย์วัฒนาครับ ด้วยความ
เคารพตอนน้ีเราอยู่ในระเบียบวาระท่ี 2 และกําลังดําเนินการอยู่  หากท่านจะย้อนไปท่ีข้อ 1.3 ท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีนครลําปางไม่สามารถนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาได้ทันภายในระยะเวลา  
ผมว่า หากท่านจะทําเป็นกระทู้หรือญัตติ ท่านพูดในวาระอ่ืนๆ ดีหรือไม่ครับ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ในระเบียบวาระท่ี 2  จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  กระผมจะขอมติใน
ท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามท่ีสมาชิกฯ ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  2๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 255๘ 
ขอได้โปรดยกมือข้ึน  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  2๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 255๘  หน้าท่ี ๑๗ 

บรรทัดท่ี 8 จากด้านล่าง  ข้อความ “จอดกลางถนนหนทาง”  แก้ไขโดยเพ่ิมข้อความเป็น  “จอดรถกลางถนน

หนทาง” 

และท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  2๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 255๘ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
 3.1  เรื่อง  โครงการขุดสระน้ําหน้าวัดพระแก้ว ( โดย  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ) 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  ข้อ 3.1 
เรื่อง โครงการขุดสระนํ้าหน้าวัดพระแก้ว  เชิญ นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

 นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

 ข้าพเจ้า นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอต้ังกระทู้ถาม นายกเทศมนตรี
นครลําปาง เรื่อง โครงการขุดสระนํ้าหน้าวัดพระแก้ว ได้ดําเนินการถึงข้ันตอนไหน และแล้วเสร็จหรือยัง 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
          ลงชื่อ   ณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์   ผู้ต้ังกระทู้ถาม 

      (นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 



 

 

 

- 	 -

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ก่อนอ่ืนกระผมต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาท่ีติดตามโครงการปรับปรุงสภาพสระเก็บนํ้าบริเวณวัดพระแก้ว
ดอนเต้าสุชาดาราม จริงๆแล้ว โครงการดังกล่าว สภาเทศบาลแห่งน้ีได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปี 2557 เป็นเงิน 1,200,000 บาท ในการประชุม
เม่ือวันท่ี 19 ก.ย. 2557  หลังจากน้ันท่ีประชุมได้เห็นชอบ และทางผมเองได้ทําหนังสือแจ้งไปยังวัดพระแก้ว
เพ่ือขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีดังกล่าวปรับปรุงสระเก็บนํ้า  ซึ่งสระเก็บนํ้าดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์เดิมของเทศบาล
ใช้เป็นบ่อสําหรับป้องกันอัคคีภัย  บ่อเก็บนํ้า เป็นบ่อท่ีเทศบาลดูแลมาด้ังเดิมแล้ว หลังจากน้ันทางงานพัสดุ 
กองคลัง ก็ได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ได้ประกาศสอบราคา ครั้งท่ี 1 ตามประกาศเทศบาลลงวันท่ี 30 มี.ค.58 
โดยย่ืนเอกสารภายในวันท่ี 10 – 17 เม.ย.58 ปรากฏว่ามีผู้มาย่ืนเอกสาร 2 รายในขณะน้ัน  แต่ไม่ได้มาทํา
การย่ืนข้อเสนอราคาแต่อย่างใด  การประกาศครั้งแรกก็ตกไป งานพัสดุ  กองคลัง  ก็ได้ดําเนินการสอบราคา
ครั้งท่ี 2 ลงวันท่ี 10 มิ.ย.58 และให้ย่ืนเอกสารภายในวันท่ี 11 – 25 มิ.ย.58 ปรากฏว่ามีผู้ย่ืนราคา 1 ราย 
คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด จี แอล ดี มาร์เกตต้ิง ในราคา 1,169,475 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่เกินราคากลาง และ
วงเงินงบประมาณของทางเทศบาล  เทศบาลก็ตกลงทําสัญญากับห้างหุ้นส่วนจํากัด จี แอล ดี มาร์เกตต้ิง  ใน
วันท่ี 13 ก.ค.58 ท่ีผ่านมา ระยะเวลาดําเนินการภายใน 90 วัน โดยกําหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันท่ี 11 
ต.ค.58 ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ 
ผมขอใช้ภาพประกอบการอภิปราย  (ประธานอนุญาต) ผมจะเรียนในท่ีประชุมสภาแห่งน้ีว่า ผมทําหน้าท่ีของ
สมาชิกสภาในการตรวจสอบงบประมาณท่ีเราอนุมัติผ่าน สภาเทศบาลไม่มีเจตนาจะกลั่นแกล้งผู้ใดนะครับ  ใน
กรณีวัดพระแก้ว  เม่ือวันท่ี 19 ก.ย.2557  มีการประชุมวิสามัญ เราได้อนุมัติโอนเงินมาต้ังเป็นรายการใหม่  
และอนุมัติให้กันเงินหน่ึงปี  ตอนท่ีฝ่ายบริหารได้ขอโอนงบประมาณน้ีมา ท่านบอกว่าเป็นความร้องขอจาก
ชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน  แต่ไม่มีใครมาประมูล  เราก็ไม่พูดถึงตรงน้ัน  เราพูดถึงว่า  เมื่อเราได้ผู้รับเหมาแล้ว 
ก็ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยดูแล  นี่เป็นภาพที่ผมถ่ายมาเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา  ซึ่งยัง
ไม่ได้ทําอะไรเลย  แต่ไม่เป็นไรครับ  ในเม่ือได้ผู้รับเหมาแล้วผมก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยกํากับดูแล ช่วยให้
อยู่ในสัญญาการจ้างให้เรียบร้อย เพ่ือเป็นประโยชน์ของประชาชนต่อไป  ขอบคุณครับ 

 3.2  เรื่อง  ขอทราบเหตุผล  กรณีงดจัดกิจกรรมแข่งกีฬาของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง   ( โดย นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ข้อ 3.2 
เรื่อง ขอทราบเหตุผล  กรณีงดจัดกิจกรรมแข่งกีฬาของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายวิบูลย์  
ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระทู้ท่ีผมจะถามน้ีก็เพ่ือ



 

 

 

- 
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จะให้สภาแห่งน้ีได้รับทราบและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมน้ี ตลอดจนสมาชิกผู้สูงอายุได้รับทราบเก่ียวกับ
กระทู้นี้  ขอเสนอกระทู้ถาม 

ข้าพเจ้า  นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอต้ังกระทู้ถามนายกเทศมนตรี
นครลําปาง เรื่อง ขอทราบเหตุผล  กรณีงดจัดกิจกรรมแข่งกีฬาของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปาง 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
           ลงชื่อ   วิบูลย์  ฐานิสรากูล   ผู้ต้ังกระทู้ถาม 

       (นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ขอบคุณท่านวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภา ท่ีติดตามเรื่องผู้สูงอายุ และได้ร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุตลอด  
จริงๆ แล้ว โครงการท่ีทางท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ต้ังกระทู้ถามในวันน้ีเรื่องกีฬาผู้สูงอายุ  กิจกรรมกีฬา
ผู้สูงอายุเป็นเพียงกิจกรรมย่อยกิจกรรมหน่ึงของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีชุมชน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เก่ียวข้องปี 2558  เราได้ต้ังงบประมาณไว้ 116,420 บาท  ผมได้อนุมัติให้
กองสวัสดิการสังคมดําเนินการย่อยกิจกรรมดังกล่าวตามบันทึกลงวันท่ี 16 ธ.ค.2557 แต่ปรากฏว่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว เราได้แจ้งจากสํานักงบประมาณ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่าเราได้รับ
งบประมาณตํ่ากว่างบประมาณท่ีต้ังไว้ ผมเลยให้ชะลอโครงการ  ไม่เฉพาะกีฬาอย่างเดียว  แต่ทุกกองทุกสํานัก
ท่ียังไม่มีความเร่งด่วน ผมสั่งให้ชะลอหมด เพ่ือรักษาสถานะการเงินการคลังเอาไว้ในสภาวการณ์ขณะน้ัน  
กิจกรรมย่อยคือ กีฬาผู้สูงอายุ หลังจากผ่านไปแล้วก็มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องและต่อเน่ืองและมีลักษณะใกล้เคียง
อีกจํานวนหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรดนํ้าดําหัว ก็มีกิจกรรมใกล้เคียงกันคือกิจกรรมบนเวที  
หลังจากน้ันเราก็มีกิจกรรมธรรมะสัญจร ก็เป็นอีกโครงการหน่ึงซ่ึงในส่วนของกิจกรรมเราก็มีกิจกรรมท่ีใกล้เคียง
กับกีฬา เม่ือถึงเวลาแล้ว ตามแผนงานกองสวัสดิการซ่ึงรับผิดชอบงานผู้สูงอายุ หลังจากท่ีให้ชะลอโครงการ
ดังกล่าว  เม่ือมีโครงการท่ีใกล้เคียงกัน เราก็ไม่ได้หยิบเอาโครงการกีฬามาดําเนินการซ่ึงเราคิดว่ากีฬาก็เป็น
กิจกรรมหน่ึงของกิจกรรมย่อยเท่าน้ัน เพราะฉะน้ันเราก็ไม่จําเป็นต้องจัดให้ซํ้าซ้อนเพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของเรา ในครั้งแรกต้องขอทําความเข้าใจกับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เราไม่ได้สั่งงด
นะครับ  เราชะลอไว้เพ่ือรักษาสถานะการเงินการคลังให้ปกติ  รวมถึงการพิจารณาถึงความซํ้าซ้อนของ
โครงการ  ตอนน้ีถ้าถามว่าตอนน้ีจะกลับไปทําได้อีกหรือไม่  ก็คงไม่กลับไปทําอีกแล้วเพราะโครงการดังกล่าว
เป็นการซํ้าซ้อน และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่า  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในส่วนของกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ ถ้าดูตามนโยบายของ คสช.ก็รู้สึกว่าจะให้ความสําคัญ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความ
สามัคคีปรองดองและงบประมาณครั้งน้ีถ้าพูดไปแล้วก็ ถ้าทางฝ่ายบริหารสามารถกระทําได้ก็เป็นสิ่งท่ีดีนะครับ 
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เพราะสอดคล้องกับนโยบายของ คสช.ในเรื่องของการปรองดองสร้างความสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา 
ถ้าผมมองดูแล้วกิจกรรมน้ีใช้ผู้จัดกิจกรรมจากผู้สูงอายุท้ังหมดประมาณ 400 คนรวมท้ังผู้ เ ก่ียวข้อง 
งบประมาณก็จะเป็นค่าอาหาร  ค่ารางวัล และค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ผมว่าฝ่ายบริหารน่าจะทําได้นะครับ ไม่น่าจะ
ปล่อยเลยไป  ก็ขอฝากไว้นะครับ  ขอบคุณครับ 

 3.3  เรื่อง 
 (๑)  ตามท่ีฝ่ายบริหารต้ังงบประมาณของปี 58 ไว้เพ่ือทําการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 
จํานวน 3,000,000 บาท   ( โดย นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ) 

(๒)  การบริหารจัดการกําจัดส่ิงปฏิกูล (สูบส้วม) ดําเนินการอย่างไร  และมีรายได้เท่าไหร่ต่อปี    
( โดย นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง )  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ข้อ 3.3 
เรื่อง ๑. ตามท่ีฝ่ายบริหารต้ังงบประมาณของปี 58 ไว้เพ่ือทําการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 
3,000,000 บาท  ๒. การบริหารจัดการกําจัดสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) ดําเนินการอย่างไร  และมีรายได้เท่าไหร่ต่อปี 
เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

ข้าพเจ้า  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอต้ังกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เป็นจํานวน 2 เรื่อง 1. ตามท่ีฝ่ายบริหารต้ังงบประมาณของปี 58 ไว้เพ่ือทําการ
ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยากทราบว่าได้ดําเนินการถึง
ข้ันตอนไหน แล้วเสร็จหรือยัง  ๒. การบริหารจัดการกําจัดสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) ดําเนินการอย่างไร  และมีรายได้
เท่าไหร่ต่อปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
           ลงชื่อ สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  ผู้ต้ังกระทู้ถาม 

     (นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ขอบคุณนะครับท่ีติดตาม ซ่ึงจริงๆแล้วท้ัง 3 กระทู้ในวันน้ีเป็นเรื่องสําคัญทุกๆเรื่องและเป็นการสมควรย่ิงท่ีทาง
สมาชิกสภาจะเป็นผู้ช่วยติดตาม ช่วยประสานงาน ช่วยท้วงติงในบางเรื่องบางประเด็นสําหรับโครงการสําคัญๆ 
เพราะเราในฐานะส่วนหน่ึงเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน เราทําหน้าท่ีแทนพ่ีน้องประชาชน ผมต้องกราบ
ขอบพระคุณสมาชิกสภาทุกๆท่านด้วยนะครับ สําหรับเรื่องโครงการท่ีทางสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้สอบถาม
ใน 2 ประเด็น จะขออนุญาตตอบทีละประเด็นนะครับ ในโครงการก่อสร้างฝังกลบขยะมูลฝอย ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  2557  เราได้ต้ังงบประมาณไว้  3,000,000 บาท  ตามที่สมาชิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกียรติได้ต้ังกระทู้ถาม  เราได้ดําเนินการตามงานพัสดุ กองคลัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
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มา 4 ครั้งแล้ว ซ่ึงแต่ละครั้งดําเนินการดังน้ี  ครั้งท่ี 1 ตามเอกสารประมูลจ้างเลขท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 27 
ตุลาคม 2557  ซ่ึงการประมูลในครั้งน้ันมีผู้มาซ้ือเอกสารการประมูล  จํานวน 1 ราย แต่ไม่ได้มาย่ืน  เราก็
ยกเลิกไป  ครั้งท่ี 2 มีผู้มาย่ืน 2 ราย แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกในการเสนอ เราก็ยกเลิกการประมูลครั้งน้ันไป  
ครั้งท่ี 3 มีผู้มาซ้ือเอกสารการประมูล จํานวน 1 ราย แต่ไม่ย่ืนเอกสารประมูล เราก็ยกเลิกไป  ครั้งท่ี 4 ก็
เช่นเดียวกัน มีผู้มาซ้ือ 1 ราย แต่ไม่มาย่ืนเอกสาร  เราก็ยกเลิกไป  ครั้งน้ีเป็นครั้งท่ี 5 ตอนน้ีทางฝ่ายวิศวกรรม
โยธาของเทศบาลเรา ได้จัดทําราคากลางใหม่ โดยเอาข้อเปรียบเทียบ ข้อมูลท้ัง 4 ครั้งท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
เพ่ือท่ีจะสรรหาผู้ท่ีมารับจ้างใหม่  ซ่ึงขณะน้ีได้ปรับเปลี่ยนราคากลางใหม่ เป็น 2,613,740 บาท  ซ่ึงตํ่ากว่า
ราคาท่ีได้ขออนุมัติจากทางสภาไว้  ได้ส่งมอบให้ทางพัสดุดําเนินการสรรหาผู้รับจ้างอีกครั้งหนึ่งในการประมูล
ครั้งนี้น่าจะได้ผู้รับจ้างฝังกลบ ซ่ึงได้ตระหนักถึงปัญหาการฝังกลบขยะท่ีจะเกิดข้ึน แต่ขออนุญาตนิดหน่ึงว่า 
ต้ังแต่ดําเนินการมา  ต้ังแต่ขออนุมัติงบประมาณมาจนถึง  ณ  เวลาน้ี  ทางสมาชิกสภาก็คงจะมีความเป็นห่วง
ไม่น้อยไปกว่าผม ท่ีกลัวว่าขยะจะไม่มีท่ีท้ิง พ้ืนท่ีท่ีเรามีอยู่จะดําเนินการได้ถึงเวลาไหน  จะรองรับขยะวันหน่ึง
ของเทศบาลท้ังหมดได้อีกเท่าไหร่  ขออนุญาตว่า ขอให้ท่านสบายใจ บ่อฝังกลบเดิมของเราจะสามารถรองรับ
ปริมาณขยะท่ีจะดําเนินการฝังกลบในพ้ืนท่ีของเราได้อีกไม่น้อยกว่า 5 – 6 เดือนข้างหน้า และหลายท่านคงจะ
ย้อนถามมาว่า ทําไมเราต้องเปิดประมูลหลายครั้ง ทําไมไม่ขออนุมัติทางผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีพิเศษบ้าง 
เพราะว่าเราได้ประมูลหลายครั้ง  ซ่ึงเราได้ดําเนินการแล้วทางจังหวัดบอกว่า  หากเรารองรับขยะดังกล่าวได้อยู่
ก็ขอให้เราดําเนินการตามระเบียบพัสดุของเราต่อไป  ขอบคุณครับ  และในข้อท่ี 2 ในการต้ังกระทู้ถามเรื่อง
ของรถดูดสิ่งปฏิกูล จริงๆ แล้ว ก่อนหน้าท่ีผมจะเข้ามารับตําแหน่งนายกเทศมนตรี เรื่องของรถดูดสิ่งปฏิกูลได้
สัมปทานให้กับเอกชนเป็นผู้ดําเนินการ แต่พอผมเข้ามาหลายท่านบอกว่า ไม่เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย 
เป็นงานบริการท่ีทางเทศบาลจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย  ผมก็ไม่ว่าอะไรในขณะน้ัน  
ก็กลับเอามาทําในส่วนของเทศบาลดําเนินการเอง ในปัจจุบันน้ีเราก็ดําเนินการเอง  แต่จริงๆ แล้ว ถ้าถามว่า
ส่วนลึกแล้วอยากจะให้กลับไปเป็นเอกชนดําเนินการหรือไม่  ก็ยังสนใจอยู่  แต่ข้อระเบียบกฎหมายจะ
ดําเนินการได้ขนาดไหนก็คงจะต้องศึกษาและหาข้อระเบียบมารองรับให้ชัดเจนต่อไป  สําหรับรายรับ  หลังจาก
ท่ีได้ดําเนินการเอง ผมขออนุญาตเอาแค่ 2 ปี ในปี 2557 เรามีรายรับอยู่ 147,600 บาท น่ีคือรายรับได้จาก
รถดูดสิ่งปฏิกูล  ในปี 2557 จนถึงเดือนกรกฎาคม มีรายรับเพียง 112,250 บาท แต่รายจ่าย ท่านจะตกใจ
ว่ามีรายจ่ายขนาดน้ีจะทําอย่างไร รายจ่ายของปี 2557 มีค่าซ่อมบํารุงอยู่ 55,582 บาท ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง 
59,102 บาท  และค่าพนักงานขับรถ 340,860 บาท  ขาดทุนย่อยยับ  ปี 2558  จนถึงเดือนกรกฎาคม  
ค่าซ่อมบํารุง 71,157 บาท ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง 34,800 บาท ค่าจ้างพนักงานขับรถ  285,740 บาท เป็น
รายรับรายจ่ายท่ีชัดเจน โดยสรุปแล้วภารกิจน้ีถ้าถามว่าดําเนินการเองขาดทุนหรือไม่  ขาดทุน แต่จําเป็นต้อง
ทําเพราะเป็นงานบริการของทางเทศบาล  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ต้องขอขอบคุณ
ทางฝ่ายบริหารท่ีตอบกระทู้ถามของกระผม  แต่ผมมีอยู่เรื่องหน่ึงยังแคลงใจอยู่ เรื่องท่ีหน่ึง เรื่องการฝังกลบ
ขยะ ความจริงเป็นเรื่องท่ีเดือดร้อน ท่ีนายกฯบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญ ก็สําคัญย่ิงจริงๆ ครับ แต่ผมก็แคลงใจว่า 
เป็นเรื่องสําคัญทําไมถึงปล่อยเน่ินนานมาจนขณะน้ี จนจะหมดปีงบประมาณอยู่แล้ว  กรณีฝังกลบขยะ  ปกติจะ
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ฝังกลบได้ประมาณสองชั้น จากขุดบ่อแล้ว ขออนุญาตใช้ภาพประกอบ (ประธานอนุญาต) เพ่ือนสมาชิกดูนะครับ 
ปกติการขุดจากภาพ ชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 และเพ่ิมมาอีกเป็นชั้นท่ี 3 กรณีฝังกลบ  แต่ ณ ปัจจุบันน้ีเพ่ิมถึงชั้นท่ี 4 
แล้ว และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมไปชั้นท่ี 5 เพราะไม่ได้ทําการจ้างขุดบ่อใหม่ ผมก็ไม่ทราบเหตุผลว่าเพราะอะไรท่ีมี
ผู้มาประมูลหลายครั้ง แต่ทางฝ่ายบริหารก็ยังปล่อยปละละเลยไม่หาวิธีการแก้ไข ตอนน้ีจะเป็นคอนโดอยู่แล้ว
ครับ สูงจากพ้ืนมาก ถมชั้นละ 2.50 เมตร 2 ชั้นก็ 5 เมตร เพ่ิมอีกชั้นก็เป็น 7.50 เมตรแล้วนะครับ  ท้ังน้ี
ท้ังน้ันผมกลัวจะเกิดปัญหาคือกลิ่นเน่าเหม็น ถ้าชาวบ้านทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวและมาประท้วง แล้วขยะของ
เทศบาลถัวเฉลี่ยตกวันละเกือบ 100 ตัน จะไปไว้ท่ีไหน น่ีผมขอตําหนิฝ่ายบริหารเลยนะครับ ทํางานล่าช้า 
บกพร่อง ถ้าเป็นเรื่องสําคัญจริงๆ ผมว่าจะหาทางแก้ไขให้เร็วกว่าน้ี กรณีจ้างพิเศษก็สามารถทําได้ เทศบาลก็มี
อุปกรณ์อยู่แล้ว ถ้าจะทําก็ทําได้ และผมแปลกใจอยู่ ความจริงราคากลางทางเทคนิคช่างได้ประเมินมา 
ผู้รับเหมาก็น่าจะมีผลกําไรอยู่แล้ว แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันแล้วประมูลไปหลายครั้ง แต่ไม่มีใครมาทํา ไม่รู้เกิดเหตุการณ์
อะไร ติดขัดอะไรหรือเปล่า ปกติงานทุกอย่างท่ีมีราคากลางต้ังไว้ ก็จะมีผู้รับเหมา พอมาทําก็มีกําไร  แต่ท้ังน้ี
ท้ังน้ันไม่รู้ว่าผิดพลาดอะไร แต่ละบริษัทมาดู ไม่ย่ืนก็มี  มาดูราคากลางแล้ว กลับไปไม่ทํา  และย่ิงมาต้ังราคา
กลางใหม่อีก ย่ิงตํ่ากว่าเดิมอีก และจะมีบริษัทไหนจะมารับทําอีกครับ  ขนาดราคาสูงกว่าน้ียังไม่มี พอปรับใหม่
ตํ่ากว่าเดิมอีก  ผมเป็นห่วงครับท่านประธาน เกิดชาวบ้านมาประท้วงกัน แล้วขยะวันละเกือบ 100 ตันของ
เทศบาลจะไปไว้ท่ีไหน  ขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขดําเนินการเร่งด่วนด้วยนะครับ เพราะทุกวันน้ีแต่ละ
บ้านแต่ละหลังคาเรือนมีปัญหากันทุกท่ี และเรื่องท่ีสอง เรื่องดูดส้วม ผมดูการเปรียบเทียบรายได้ต่อปีของ
เทศบาล จะน้อยลงไป เพราะเหตุอะไรครับท่านประธาน  เม่ือก่อนให้เอกชนดําเนินการ เราก็ได้ค่าธรรมเนียม
เต็มเม็ดเต็มหน่วย ณ ปัจจุบัน เรามาทําเอง รายได้ก็หดหายไป และยังมาเสียค่าบํารุงรักษารถอีก แต่ความจริง
ถ้าทําถูกวิธีตามระเบียบกฎหมาย รายได้ของเราก็อาจจะไม่ลดนะครับ  กรณีออกใบอนุญาตให้เอกชนทํา  เขา
เสียแค่ใบอนุญาตปีละ 5,000 บาท  เขามาประกอบกิจการในเขตเทศบาลท้ังปี  เสียเพียง 5,000 บาท และ
การเก็บค่าธรรมเนียมแต่ละบ่อท่ีเขาดูดในเขตเทศบาล  เทศบาลไม่ได้อะไร แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันกรณีท่ีเอกชนเข้ามา
ทํา เขาก็ติดเบอร์โทรไว้ ทางประชาชนก็โทรโดยตรงเลย ไม่ผ่านเทศบาล  แล้วเทศบาลขาดรายได้ตรงน้ีหรือ
เปล่าครับ ผมเปรียบเทียบดูระหว่างค่าธรรมเนียมขยะกับสิ่งปฏิกูล ขัดกันหรือไม่ครับ เราจ้างเหมาบริษัทเอกชน
เก็บขนขยะ  แต่ค่าธรรมเนียมเราเก็บเอง เพราะเอกชนเก็บเองไม่ได้ผิดระเบียบกฎหมาย แต่ดูดส้วมแตกต่างกัน
นะครับ  เราออกใบอนุญาต 5,000 บาท ดําเนินการเองเสร็จ และไม่รู้ว่ามีระเบียบเก่ียวกับการกําจัดสิ่งปฏิกูล
ท่ีดูดแล้วเอาไปท้ิงหรือกําจัดท่ีไหน แต่ท่ีผมทราบข้อมูลมา เอาไปท้ิงท่ีบ่อหมักของเรา เทศบาลเราเสียประโยชน์
หลายอย่าง ออกใบอนุญาต 5,000 บาท แต่ละบ่อท่ีชาวบ้านจ้างไปดูด  เราก็ไม่ได้อะไรตรงน้ัน  แต่มาเสียค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูลอีก แล้วรายได้ของเทศบาลจะไม่ลดลงได้อย่างไรครับท่านประธาน ทางฝ่ายบริหาร บริหารงาน
ผิดพลาดครับ ค่าธรรมเนียมแต่ละคิว ถ้าคํานวณเป็นเงิน ถ้าเก็บได้ก็จะได้มาก  แต่ ณ วันน้ี เอกชนเก็บไป
ท้ังหมด เทศบาลไม่ได้อะไรเลย และเรายังต้องมารับภาระกําจัดสิ่งปฏิกูลตรงน้ีอีก  ก็อยากให้ทางฝ่ายบริหาร
ลองพิจารณาและคํานวณว่าผลเสียต่อเทศบาลเรามากมายอยู่ จากการท่ีผมทราบข้อมูลมา ณ วันน้ีทางฝ่าย
เทศบาลท่ีไปกําจัดสิ่งปฏิกูลตรงน้ี บางวันมี 2 – 3 รายต่อวันเท่าน้ันเองครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอโทษนะครับท่านสมหมาย คือ เป็น
กระทู้นะครับ  อยากจะให้ถามว่าจะทําอะไร ไม่ใช่อภิปรายครับ 
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นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอโทษครับท่านประธาน ผมก็
อยากจะให้มีแนวในการแก้ไขให้ผลพลอยได้ตกกับเทศบาลมากๆ ไม่ใช่เสียผลประโยชน์ตรงน้ีไปโดยเปล่า
ประโยชน์ และอีกอย่างหน่ึงรถราท่ีเอกชนทําไม่ใช่เฉพาะในเขตเทศบาล ต่างอําเภอก็มาทําตรงน้ี เรามีวิธีการ
ไหนบ้างท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของเทศบาลเรา  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหารจะตอบหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืนๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญ นายสมัย  เมฆนคร 

นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม  นายสมัย  เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอใช้สิทธิ์พูดในวาระอ่ืนๆ สัก 2 เรื่อง อ่ืนๆ 
แปลว่าหลายเรื่องก็ได้  เรื่องแรก ชาวบ้านฝากถามมาว่า ปัญหาคนร่อนเร่พเนจรท่ีอาศัยตามซากตึกร้างต่างๆ ท่ี
เห็นกันอยู่ก็คือ  อาคารข้างสนามบาสท้ายเข่ือนยางท่ีทางเทศบาลไปมุงหลังคาเรียบร้อย  แต่ไม่มีผนังด้านข้าง  
ก็ปรากฏว่ามีพวกร่อนเร่พเนจรไปอยู่อย่างน้อยเกือบ 10 คน มีท้ังผู้หญิงผู้ชาย  จนชาวบ้านให้ฉายาแถวน้ันว่า 
โรฮิงยาเมืองไทย พฤติกรรมของคนพวกน้ีคือ ไม่มีงานทํา แต่มีอาหารกินวันละ 3 ม้ือ ยังไม่พอมีเหล้าด่ืมอีก 
ปัญหาคือ เขาเอาเงินมาจากไหนมาซ้ือ น่ีคือปัญหา แต่สิ่งเหล่าน้ันไม่สําคัญ ในเม่ือมีคนมาอยู่ก็จะมีปัญหา
ตามมา 3 ข้อ ข้อแรกคือ ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย เริ่มมีแล้วท่ีเห็นๆ มีอยู่ 2 ราย รายแรกขโมยถังขยะหน้าร้าน
ขายของชํา ผมแนะนําให้เจ้าของบ้านไปแจ้งความ เขาก็กลัวภัยมืด  รายท่ีสอง งัดบ้านคหบดี ขออภัยท่ีเอ่ยนาม 
บ้านแม่คําไหม  เม่ือ 6 – 7 วันมาน้ีเอง ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ไม่อยากจะเอาเรื่อง น่ีคือเรื่องลักเล็กขโมยน้อยนะครับ  
ปัญหาท่ีสอง  คือ ปัญหาด้านสาธารณสุข  คนอยู่กันเยอะ  ห้องนํ้าห้องส้วมก็ไม่มี  ถามว่าคนพวกนี้ไปขับถ่าย
สิ่งปฏิกูลท่ีไหน  พวกเราก็คงเดาว่านํ้าแม่วังนี่แหละ นี่ก็เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขตามมา อีกหน่อยถ้ามี
โรคระบาดเกิดข้ึน บริเวณท้ายนํ้าเจอปัญหาแน่นอน  ปัญหาข้อท่ีสาม คือ ปัญหาอนาจาร  เด๋ียวน้ียังไม่อนาจาร
ถึงเน้ือถึงตัว แต่อนาจารด้วยคําพูด จนชาวบ้านแถวน้ัน  แม่ค้าท่ีไปตลาดเช้ามืดไม่กล้าผ่าน เพราะพวกน้ีเช้ามา
จะด่ืมเหล้า ในภาษานักพูดก็บอกว่า ด่ืมล้างหน้าไก่ พอเมาได้ท่ีก็มายืนโบกไม้โบกมือให้แม่ค้า  ขอมีอะไรด้วย 
อันน้ีเรียกว่าอนาจารทางคําพูดครับ  แต่ถ้าอนาจารจริงๆ เคราะห์กรรมจะไปตกท่ีใคร เม่ือไม่ก่ีวันน้ีก็เหมือนกัน 
แม่บ้านคนหน่ึงกําลังเก็บชะอมอยู่ พวกน้ันก็มาขอมีอะไรด้วย ก็พิลึกดีเหมือนกันนะครับ เม่ือก่อนบ้านเกาะ
เข่ือนยางเป็นสวรรค์ริมนํ้า  แต่เด๋ียวน้ีตกเป็นอาณาจักรแห่งความกลัว แม่ค้าแถวน้ันเคยไปตลาดเก๊าจาว หรือ
นาก่วมใต้ ก็ไม่กล้าไป ต้องรอให้สายก่อนถึงจะไปได้ เพราะฉะน้ันผมก็อยากจะเรียนถามฝ่ายบริหารผู้เก่ียวข้อง
จะทําอย่างไรต่อไป ปล่อยไว้แบบน้ีไม่ดีแน่ครับ ขอฝากไว้ 3 ข้อครับ   

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาสมัย  เมฆนคร ซึ่งตัวท่านเองอยู่บ้านดงใกล้ๆ บ้านท่านนั่นแหละครับ  คนเร่ร่อน
จริงๆ แล้วไม่ใช่อยู่ที่ท่านสมาชิกว่าอย่างเดียว มีหลายจุดที่เราเจออยู่ เลยขึ้นมาใต้สะพานบ้านอาจารย์นี้เอง 
หลังจากน้ันก็เจอท่ีสะพานท่ามะโออีกจุดหนึ่ง  แต่ในศาลากลางเก่าที่จะทํามิวเซียมก็ได้ให้ออกไป  คนพวกน้ี
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ไม่ใช่คนปรกติ  ถ้าเป็นคนปรกติคงไม่มาอยู่นะครับ และก็ตรงที่อาจารย์พูดถึงคือ อาคารซึ่งเป็นห้องนํ้าเก่า 
บริเวณเข่ือนยางใกล้สนามบาส แต่ก่อนก็มีปัญหานิดหน่ึงว่า มีคนมาม่ัวสุม วัยรุ่นมีอะไรเจ๊าะแจ๊ะประมาณน้ัน 
ตอนแรกผมจะให้รื้อท้ิง แต่ผมเสียดายก็เลยให้เอาแต่ผนังออกให้เปิดโล่ง เพื่อไม่ให้มีอะไรปิดปัง เพื่อปรับปรุง
ใช้ทําอะไรในอนาคตได้ในการพัฒนาที่ตรงนั้น  ผมเองเป็นคนบอกว่าอย่ารื้อทั้งหมด เอาเฉพาะผนังออกให้
เปิดโล่งไว้ และก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีคนผีบ้าอย่างที่อาจารย์ว่ามาอยู่ตรงนั้น  พฤติกรรมทั้ง 3 อย่างท่ี
อาจารย์ว่า ผมว่าไม่ใช่คนธรรมดา แนวทางปฏิบัติจริงๆแล้ว เราได้ประสานงานกับทางตํารวจด้วย ก็มั่นใจ ซึ่ง
หลายคนก็เอาตํารวจไปทลายที่ไปขโมยสายไฟ อาจารย์คงจําได้นะครับ และอีกส่วนหนึ่งก็คือ ทางกอง
สวัสดิการก็ได้ประสานงานไปยังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็ได้ไปตรวจและดําเนินการเท่าที่เรา
จะทําได้ ตามอํานาจหน้าท่ีของเรา ท้ังน้ีท้ังน้ันการจะทําเรื่องพวกน้ีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควร เพราะคน
ที่มาอาศัยอยู่เป็นคนพเนจรไม่ใช่คนปกติท่ัวไป  พูด 3 คําไม่รู้เรื่อง ก็ต้องใช้ระยะเวลา ขอบคุณมากครับท่ีเอา
เหตุการณ์ต่างๆมาเก่ียวข้อง ผมในฐานะนายกเทศมนตรีจะเอาข้อมูลดังกล่าวไปหารือในส่วนงานท่ีรับผิดชอบให้
ดําเนินการต่อไป  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ี
เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  มีเรื่องจะเรียนถามท่านนายกฯ 
ผ่านไปยังท่านประธานสภาฯว่า ท่านนายกฯ มีนโยบายอย่างไรในการออกหนังสือเชิญสมาชิกสภาไปร่วมงาน
หรือกิจกรรมต่างๆ ของทางเทศบาล  เพราะในระยะหลังสังเกตว่าสมาชิกสภาจะไม่ได้รับหนังสือเชิญจากท่าน
นายกฯ หรือฝ่ายบริหารให้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเลยค่ะ  จะมีแต่งานวางพวงมาลา  อยากถามท่าน
นายกฯ ว่ามีนโยบายอย่างไร 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ ฝ่ายบริหาร 

 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ขอบคุณครับ จริงๆ แล้วไม่ใช่นโยบาย เป็นแนวทางปฏิบัติซ่ึงได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอยู่แล้ว 
ในเรื่องการเชิญสมาชิกสภาในฐานะนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรแห่งนี้ว่า ผมเองก็พิจารณาจาก 
ความสําคัญของเนื้องาน เช่น รัฐพิธี ต้องเชิญอยู่แล้ว ส่วนภารกิจงานต่างๆ ถ้าเป็นงานที่สําคัญก็แบ่งสัดส่วน
กันไป ถ้าสําคัญก็ต้องเชิญอยู่แล้ว เมื่อวานงานปลูกต้นไม้ งานต่างๆ เราก็เชิญ ไม่มีการแยกแยะ เพียงแต่ว่า
ภารกิจงานนั้นสําคัญอย่างไร สมเกียรติกับสมาชิกสภาบ้างหรือไม่ ถ้าสิ่งไหนที่สมาชิกสภาได้เข้าร่วมเพื่อเป็น
เกียรติ เราก็เชิญทุกกรณีไป  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ี
เคารพ กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมก็มีอีกเรื่องหน่ึงครับท่าน
ประธาน เรื่องการตัดก่ิงไม้ตามคําร้องขอหรือไม่ได้ร้องขอก็ตาม ขออนุญาตใช้ภาพประกอบ  (ประธานอนุญาต) 
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มีชาวบ้านส่งภาพมาให้ผมครับ นี่คือต้นฉําฉา หรือต้นจามจุรีครับท่านประธาน  ที่สามแยกโรงนํ้าปลาเก่า 
ท่าคราวน้อย ผมไม่รู้ว่าใช้อํานาจหน้าท่ีอะไรไปตัด  หรือมีชาวบ้านมาร้องเรียนให้ไปตัด ผมดูแล้วก็ไม่ได้เกะกะ
ขวางทางชาวบ้านอะไรสักอย่าง เพราะอยู่ริมถนนด้านในครับ กระผมดูแล้ว ทําไมไม่ตัดออกเลย เหลือแต่ต้น  
ก่ิงก้านไปไหนก็ไม่รู้  ถามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเขาก็ไม่รู้ ว่ามีการตัดเม่ือไหร่ และอีกประเด็นหน่ึง ก่ิงใหญ่ๆ ท่ี
พอจะใช้ประโยชน์ได้ หรือขายได้ หายไปเหลือแต่ก่ิงเล็กๆ เต็มไปหมด ตอนแรกผมก็ไม่รู้ พอดีมีชาวบ้านส่งภาพ
มาให้ ผมก็เลยเข้าไปดู  มันก็จริงอย่างท่ีภาพมันฟ้องครับ ต้นท่ีอยู่ข้างร้านขายวัสดุก่อสร้าง ผมก็เคยเห็นคําร้อง
ให้ไปตัดออก แต่ไม่ดําเนินการ ต้นน้ันมีโอกาสเสี่ยงถ้าเกิดพายุมาก่ิงก้านจะตกหล่นใส่หลังคาร้านเขา  แต่ต้นน้ี
ไม่เห็นสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลย ถ้าเอาออกท้ังต้นก็ว่าดี ตัดอย่างน้ีก็ตายครับท่านประธาน หากวันหน่ึง
โค่นล้มทับรถชาวบ้าน เขาฟ้องเทศบาลเราได้นะครับ ระยะน้ีลมพายุก็เยอะ ผมก็ห่วงตรงน้ีด้วย และเรื่องคําร้อง
ตัดต้นไม้ช่วงน้ีรู้สึกจะช้ามากๆ อย่างเช่น  ศูนย์เด็กเล็กบ้านดงก็เหมือนกัน  ประธานชุมชนเขาก็ทําเรื่องไปขอ
ตัดทอนให้ตํ่าลง ต้ังแต่ 2 เดือนท่ีแล้ว มี 7 – 8 ต้น แต่ตัดเพียง 2 ต้น แล้วก็หายไปเลย  และ 2 ต้นท่ีตัดไป
ตอนน้ีก็จะสูงยาวเท่าต้นอ่ืนอีกแล้ว ไม่รู้ว่าฝ่ายบริหารให้ความสําคัญตรงน้ีด้วยหรือเปล่า เพราะตรงน้ันเป็นศูนย์
เด็กเล็ก มีผู้ปกครองมาจอดรถรับลูกหลานกันตรงน้ัน  ก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขตรงน้ีด้วย  และกรณี
ตรงน้ีผมอยากให้ช่วยชี้แจงด้วยนะครับว่าก่ิงก้านตรงน้ีหายไปไหน หรือเอาไปขายเงินเข้ากองคลังหรือเปล่า  
รู้สึกว่าจะมีอีกเรื่องหน่ึงทางฝั่งเข่ือนยาง ต้นง้ิวท่ีถูกลมพายุคราวก่อน โค่นล้มลงมาตอนน้ีเหลือแต่ตอ ต้นใบ
หายไปไหนไม่รู้  ก็อยากจะให้สืบสวนตรงน้ันด้วย เห็นมีชาวบ้านทําหนังสือเวียนไปถึงศูนย์ดํารงธรรม  และเรื่อง
ก็เงียบไปไม่รู้ว่าได้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงไหนแล้ว  ก็ฝากทางฝ่ายบริหารช่วยดําเนินการติดตามตรงน้ี
ด้วย ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
จริงๆ แล้วต้นฉําฉา ผมก็เห็นเหมือนท่ีท่านเห็นนะครับว่าเหลือแต่ตอ  คําร้องต่างๆ เรื่องการตัดต้นไม้ คนท่ี
เขียนคําร้องก็มี คือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจริง และสองคือสมาชิกสภาเป็นผู้ขอมา แต่ทั้งนี้ต้นไม้
บางครั้งขอมาไปอยู่ในพ้ืนท่ีของคนมีเจ้าของ ไม่ได้อยู่ในท่ีสาธารณะ  ตรงน้ีเราไม่สามารถจัดให้ ประเด็นถัดมา 
มันเกินเครื ่องมือของเราที่มีอยู่ จึงจําเป็นต้องประสานงานทาง ปภ.เขต 10 มาเป็นผู ้จัดการให้เรา เรา
ประสานงานไปให้ แต่ปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ตรงนั้น ปัญหาที่ความล่าช้าต่างๆ ทั้งหลาย อยู่ที่ว่าบางครั้งด้วย
ความเกรงใจสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติเองเป็นผู้ขอมา เราก็เร่งจัดระบบจัดการให้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ในท่ี
สาธารณะ ส่วนต้นฉําฉาต้นนี้ ขอบคุณมาก ผมจะติดตามดูว่า ประเด็นที่หนึ่ง คนที่ร้องขอมาคือใคร  ผมกลัว
จะเป็นสมาชิกสภาขอมาด้วยซํ้าไป ประเด็นที่สอง  ถ้าอยู่ในเขตหรือนอกเขตผมจะดูให้ ผมอาจจะตอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ในประเด็นดังกล่าวพร้อมท้ังต้นง้ิว ต้นง้ิวต้นน้ันไม่รู้มีหนามหรือเปล่านะครับ ผมจะไปดูให้ 
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  การตัดต้นไม้ สมาชิกสภาทุกท่านรู้
ระเบียบ การท่ีจะไปขอตัดก่ิงไม้ ต้นไม้ตามท่ีมีเจ้าของ เขาไม่ทําหรอกครับ เขารู้ว่าทําไม่ได้ แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน
สมาชิกสภาเด๋ียวน้ีไม่ใช้สิทธิ์เหมือนสมัยก่อน  เด๋ียวน้ีต้องทําเป็นหนังสือ ไม่ได้ลัดคิวเหมือนก่อนแล้วครับ 
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เม่ือก่อนผมเคยอภิปรายครั้งหน่ึงเก่ียวกับสมาชิกสภาท่ีได้ทําเรื่องไป ส่วนมากจะไม่มีการตอบรับหรือดําเนินการ
ให้ สมาชิกก็มีไหวพริบดี ให้ประธานชุมชนเป็นคนร้อง เรื่องกลับเร็วกว่าสมาชิกสภาย่ืนคําร้องด้วย  เด๋ียวน้ีก็
เหมือนกัน ส่วนน้อยท่ีจะใช้ชื่อสมาชิกสภาเป็นผู้ร้อง ส่วนมากจะให้ประธานชุมชนร้อง  เพราะชาวบ้านเขา
เดือดร้อน เป็นห่วงนะครับ ถ้าใช้ชื่อสมาชิกสภาเป็นคนร้องจะแก้ไขช้าครับท่านประธาน ย่ิงเรื่องไฟฟ้าย่ิงไปใหญ่
เลยครับ บางทีเรากลัวจะหาเรื่องท่ีเราร้องเรียนไปไม่ได้ จุดท่ีทําการซ่อม ฝ่ายบริหารบอกว่าต้องทําหนังสือ 
ดําเนินการตามคิว ไม่มีสิทธิพิเศษอะไรแล้ว ต้องทําตามระเบียบ  ถ้าเป็นระเบียบก็ดีครับ  ประชาชนจะได้รับ
ผลประโยชน์ตรงน้ี แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันอย่างท่ีนายกฯบอกว่า ต้นไม้ทุกต้นท่ีไปตัดได้บ้างไม่ได้บ้าง เครื่องจักรไม่พอบ้าง 
แต่ท่ีผ่านมาครับ ทําไม่ได้ก็ปล่อยไว้ไม่ดําเนินการต่อ  ผมก็อยากฝากว่า  ถ้าเห็นความสําคัญความเดือดร้อน
ของประชาชนก็ขอให้รีบดําเนินการตรงน้ีด้วย ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ  นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมใช้เวลาไม่นานครับ อยากฝากฝ่าย
บริหารท่ีสวนสาธารณะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง รู้สึกไฟจะมืดนะครับ  สปอร์ตไลท์สูง 2 เสาดับหมดเลยครับ  
และไฟข้างนอก โดยเฉพาะด้านหน้าเสาแต่ละต้นไม่มีแสงสว่างเลย เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดเรา อีกอย่าง
ชาวต่างจังหวัดขับรถผ่านมาประมาณ 2 – 3 ทุ่มก็แวะไหว้เจ้าพ่อทิพย์ช้าง  แต่ว่ามืดครับ ไม่มีใครกล้าเข้าไป 
ฝากด้วยนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  อยากจะเรียนถามสัก 2 เรื่องนะครับ เรื่อง
แรกเก่ียวกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลนคร  นครน่าอยู่  มีหลายจุดท่ีจะต้องทําให้น่าอยู่ แต่เท่าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชน
ของผม  สะพานออเร้นท์น่าจะน่าอยู่นะครับ เพราะมีนักท่องเท่ียว มีคนไปถ่ายรูป ดูนกตกปลากันเยอะแยะ  
แต่ผมไปดูมีแต่เศษแก้วขวดลิโพวิตันดี  แตกเกลื่อนกลาดแทบทุกวันเลยครับ  ควรจะแก้ไขให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยนะครับ และมีอีกหลายจุดนะครับ แต่ไม่อยากจะพูด  ผมพูดเฉพาะในชุมชนของผมท่ีเห็นชัดๆ  อีก
เรื่องหน่ึง เรื่องของแสงสว่าง อย่างท่ีเพ่ือนสมาชิกได้พูดไว้ว่าท่ีอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้างมืด แต่ของผมก็มีนะครับ 
หน้าสวนสาธารณะเขลางค์ พ้ืนท่ีของชุมชนสิงห์ชัย โคมไฟเสาสูง ผมเรียนฝากหัวหน้าร้องทุกข์ไปแล้ว ก็รับว่า
จะดําเนินการให้  แต่ก็ยังไม่ได้ดําเนินการ เพราะผมออกกําลังกายทุกเช้าครับ ประมาณตี 5 จะสังเกตเห็นว่า
โคมไฟสูงท่ีหน้าสวนสาธารณะเขลางค์ดับ เสาแรก 1 ดวง เสาท่ีสอง 4 ดวง เสาท่ีสาม, สี่, ห้า ดับไป 2, 2, 2, ดวง 
และดับ 1 ดวงใหม่ และ 4 ดวงดับไปอีก และไปท่ีทางโค้งตรงข้ามสวนเขลางค์แมนชั่นน่ีก็หลายเดือนแล้วครับ 
ตรงน้ีผมเคยเขียนคําร้องมารวม 9 จุด ตอนน้ันยังไม่เปลี่ยนเป็นแสงฟ้าพาณิชย์ทํานะครับ  แต่พอแสงฟ้า
พาณิชย์เข้ามาก็ดําเนินการถึง 8 ดวง แต่ดวงน้ีตกไปยังไม่ได้ทําหน้าสวนเขลางค์แมนชั่น 1 โคมซ่ึงเป็นทางเลี้ยว  
มืด อันตรายมากครับ ตรงน้ันมีคนมาใช้บริการมาก และเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับ จะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเม่ือ
ออกกําลังกายเสร็จก็จะข้ามไปเซเว่น ตรงน้ันแหละครับไม่มีสักดวง วันน้ันเด็กเกือบโดนรถชนครับ  ขอฝากว่า 
นครน่าอยู่ต้องให้น่าอยู่จริงๆ ครับ ไฟมีไว้ 4 ดวงแต่ออกดวงเดียวมีไว้ทําไมครับ ถ้าไม่ใส่ เอาออกหมดเลยครับ 
ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ท่ีเคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  นั่งทําใจอยู่นานว่าจะ
พูดดีหรือไม่พูดดี เอาเรื่องดีๆ ดีกว่าครับ  ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอชมเชยหลังจัดกิจกรรมวันแม่เมื่อวานนี้  ที่ห้อง
ราชาวดีนะครับก็เป็นเรื ่องที่น่ายกย่องแม่ดีเด่นทั้งหลายของเทศบาลนครลําปางทั้งหมด 15 ท่าน จัดได้
สมเกียรติเป็นการยกย่องเป็นการเชิดชูและให้กําลังใจเพ่ือเป็นตัวอย่างท่ีดีของคุณแม่  ผมได้นําเรื่องนี้ไปพูดคุย
กับเพ่ือนหลายคนในช่วงบ่าย ก็ได้รับคําแนะนําท่ีดีนะครับ ก็อยากจะนําเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกใน
ท่ีประชุมว่า มีอีกมุมหนึ่งของแม่ที่น่าจะต้องให้ความสําคัญ แม่ผู้ที่ฐานะไม่ดีนัก แต่มีลูกพิการก็ยังสามารถส่ง
เสียเลี้ยงดูให้ลูกเล่าเรียนจนจบการศึกษา แม่ผู้ท่ีฐานะไม่ดีนัก มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูลูกด้วยตัวคนเดียว ดูแลแม่
ผู้ชรา นี่ก็เป็นอีกมุมมืดหนึ่งซึ่งท่านผู้นั้นก็ได้คุยกับผมว่า เทศบาลน่าจะค้นหาในจุดนี้นะครับ เราควรจะ
ส่งเสริม แม่ผู้นี้ควรจะได้รับการส่งเสริม แม่คนเดียวที่เลี้ยงลูก หรือเรียกว่า single mom อาจจะมีปัญหา
ครอบครัวหย่าร้างทอดท้ิง หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่เขาก็อยู่ในกรอบที่งาม ประพฤติตนดี ก็ฝากไว้ว่าถ้าจะจัดใน
ปีหน้าก็น่าที่จะไปค้นหาคุณแม่เหล่านี้ให้สังคมได้รับรู ้เพื่อเป็นกําลังใจให้เขาที่จะต่อสู ้ต่อไป  อันนี้ก็เป็น
ประเด็นเรื ่องที่หนึ่ง  เรื ่องที่สอง แผนพัฒนาสามปีเล่มหนาๆ เกือบหนึ่งกิโลกรัม  ธรรมเนียมปฏิบัติใน
สมัยก่อน ท่านประธานได้แจ้งให้ทราบว่ามีการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้วก็จร ิง  สมัยก่อนนั ้น
นายกเทศมนตรีจะนําแผนสามปีก็ดี แผนห้าปีก็ดีเสนอต่อสภาแห่งนี้เพื่อให้สมาชิกได้ดูรายละเอียด ได้
อภิปราย ได้ให้คําแนะนํา ได้ให้ข้อสังเกตต่างๆ นานา น่ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง  แต่สองปีกว่าท่ีผ่านมาก็แจ้ง
ให้ทราบอย่างเดียว  แจ้งประธานทราบอย่างเดียว  ประธานก็แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบอย่างเดียว ซึ่งผมคิดว่า
ไม่ใช่เรื ่องที่ดีงามนัก แม้แต่รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีในรอบปีที่นายกเทศมนตรีจะต้องนําเสนอ
ภายในเดือนธันวาคม ก็ไม่ได้เป็นไปตามน้ัน เลยไปมกราคมบ้าง  ปลายมกราคมบ้าง ต้นกุมภาพันธ์บ้าง ก็เป็น
เอกสารหนังสือหนึ่งเล่มบางบ้างหนาบ้างแล้วแต่  ไม่ได้มีการนําเสนอเป็นญัตติ  เพื่อให้สมาชิกสภาได้พูดคุย 
ได้ดูรายละเอียดในเนื้อหาต่างๆ นานา อันนี้ผมถือว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างที่ว่าร้ายแรงก็แล้วกันในทาง
มารยาทของนายกเทศมนตรี ในแผนพัฒนาสามปีเล่มนี้ ขอชมผู้จัดทําว่าทําได้เรียบร้อยดี สวยงาม ในฉบับ
ก่อนน้ันผมได้มอบให้นักธุรกิจท่านหน่ึงได้นําไปใช้เป็นข้อมูล  แต่ในเล่มนี้ผมไม่แน่ใจว่าเล่มที่ผมได้รับขาดหาย
หน้าที่สําคัญไปหรือเปล่า  ลําปางกําลังจะเป็นเมือง Land Logistics Hub หรือแหล่งพักคลังสินค้าจาก
ชายแดน ในฉบับก่อนได้พูดถึงการคมนาคมและการขนส่ง เล่มน้ีของผมอาจจะหลุดหายไปก็ได้  เด๋ียวน้ีเรามี
คมนาคมก่ีเส้นทางครับ ทางบก รถขนส่ง สถานีก็อยู่ในความดูแลของเทศบาล มีบริษัททัวร์อันใหม่เอ่ยชื่อก็ได้ 
นครชัยแอร์ ให้รถที่เยี่ยมสุดขณะนี้ มีเครื่องนวดมีอะไรด้วย  ทางรถไฟเรากําลังจะเป็นสถานีแห่งหนึ่งของ
รถไฟความเร็วสูง  รถไฟรางคู่ก็กําลังจะทํา  และเส้นทางเดินเรือ ทางอากาศ เรือบิน เดี๋ยวนี้มี 2 สายการบิน 
นกแอร์ กับบางกอกแอร์เวย์ วันละ 6 เท่ียวบิน  สนามบินกําลังพัฒนาใกล้จะเสร็จแล้ว ก็ไม่ได้มีในแผนพัฒนา
เล่มนี้ในบทนํา  50 หน้าผมว่าเป็นเรื ่องที่สําคัญและจําเป็น นักธุรกิจก็ดี ผู ้ทํางานวิจัยที่จะส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ปัญหาเศรษฐกิจก็ได้ ถ้าเขาได้ข้อมูลจากเล่มนี้เล่มเดียวผมว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล ก็นํามา
เรียนให้ท่านประธานทราบ  ส่วนในเรื่องที่สาม  ผมคิดว่าผมจะไม่พูดแล้ว  แต่ผมจะทํารายงานไปถึง
ท่านผู้ว ่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้กํากับและดูแล  ไปถึงรัฐมนตรีด้วย การที่นายกเทศมนตรีขอเลื ่อนการ
นําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 ออกไป โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ผมเชื่อ
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เหลือเกินว่าพนักงานเทศบาลโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ภายใต้การดูแลของปลัดคนใหม่ ซึ่งชื่อท่านก็
บอกแล้วว่าท่านเข้มแข็งแน่นอน  พิชิตทุกอย่างที่ไม่ดี  เขาต้องอยู่ในกรอบปฏิทินงบประมาณแน่นอน  และ
เหตุและข้ออ้างว่ามีเงินจํานวนมาก  ก็ไม่ได้บอกว่ามากมายแค่ไหน เจ็ดร้อยล้านหรือเปล่า เก้าร้อยล้านหรือเปล่า 
เป็นเหตุผลแบบเด็กประถม อนุบาล ร้ายที่สุดกว่านั้น  จะนําเสนอภายในวันที่ 30 กันยายน 2558  เสนอ
ร่างเทศบัญญัติวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้หรือไม่  ได้ ก็ทําไมไม่ระบุครับ ความรู้ความสามารถขั้นดุษฎี
บัณฑิตแล้ว บอกมาสิให้รายละเอียดมาให้ครบถ้วนว่า ติดขัดตรงไหน เจ้าหน้าที่งบประมาณไม่ทําตามกรอบ
ปฏิทินหรือไม่  แต่ผมเชื่อว่าพวกเขาและเธอเหล่านั้นไม่กล้าที่จะทํานอกระเบียบ เพียงแต่ใครล่ะมาดองเรื่อง
ไว้ทําไม  เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมแก่ท้องถิ่นหรือไม่  มากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ทําไมถึง
จะต้องมีหนังสือด่วนมาก วันท่ี 19 มิถุนายน 2558 ได้พูดไว้ชัดเจน สมาชิกทุกท่านได้รับแล้ว แต่ก่อนไม่เคย
มีครับ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง  ได้เคร่งครัดโดยเฉพาะในข้อสุดท้าย  ให้
ผู้กํากับดูแลคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอให้ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ให้มีวินัย
ให้อยู่ในระเบียบนี้ ต้องเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 
เรื่องน่าแปลก ประกอบด้วยคําสั่งของ คสช. ผมได้แนบเสนอให้ท่านประธานและท่านสมาชิกแล้ว  แต่ขออภัย
ทําได้ย่ีสิบเอ็ดชุดเท่าน้ันเอง  ทุกคนไปอบรมมาแล้ว ความรู้ปฏิทินงบประมาณ  ผมคาดเดาว่า คสช.ก็คงทราบ
ว่า อปท.หลายแห่งหาเรื่องบิดเบือนไม่อยู่ในวินัยในกรอบ จะไปอ้างข้อ 24 หรือเฉพาะ อบต.เท่านั้นที่จะต้อง
เสนอต่อสภาให้อนุมัติให้ความเห็นชอบให้เลื ่อนหรือไม่ให้เลื ่อน แต่ในความเห็นของกระผม  ถ้าระเบียบ
มหาดไทยหรืออะไรก็ตาม ไม่ได้มีข้อห้ามไว้เทศบาลนครลําปางแห่งน้ีย่อมทําได้ท่ีจะพิจารณาญัตติเรื่องที่ว่าจะ
ให้เลื ่อนหรือไม่ให้เลื ่อน  ถ้าท่านประธานไม่เห็นด้วยกับกระผม  กระผมก็จะเสนอของผมเองถึงท่านผู้ว ่า
ราชการจังหวัดให้สอบสวนพฤติกรรมของนายกเทศมนตรีว่าการเลื่อนเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี
น้ัน ไม่ได้เป็นครั้งแรกในปีน้ี  ครั้งท่ีแล้วก็เลื่อนมาแล้ว  ผลของการเลื่อนก็เกิดความเสียหายซึ่งประเมินค่ามิได้ 
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  มีโครงการหลายโครงการ  ทั้งการจัดซื้อก็ดี  หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างก็ดี  
ไม่สามารถดําเนินการสอบราคาในเวลาท่ีกําหนดได้  เพราะอะไร  ช้าไปหมด เมื่อสักครู่ท่านก็รายงานให้สภา
ทราบ 2 โครงการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 ถึงครั้งที่ 5 แล้ว นี่คือความเสียหายที่ประเมินมิได้ การจะ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนก็ดี พัฒนาบ้านเมืองก็ดี ไม่เป็นไปตามนโยบายและความต้องการของประชาชน 
ไม่ได้เป็นไปตามน้ันแล้ว เพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ การที่ไม่นําเสนอร่างภายในกําหนดเวลา 15 
สิงหาคม 2558  น้ัน  ผลพวงต่อจากน้ันจะยืดยาวและเยิ่นเย้อไปหมดครับ  ในรอบปีที่ผ่านมา  งบประมาณ
ท่ีผ่านมามีการขอกันเงิน เพราะทําไม่ทันบ้าง ไม่มีผู้มาประมูลบ้าง หลายสิบโครงการ วงเงินสามสิบกว่าล้านบาท
ครับท่านประธาน น่ีคือความเสียหายท่ีประเมินค่ามิได้  ก็ขอเรียนท่านประธานว่าในส่วนตัวของกระผมนั้น
ไม่เห็นชอบที่จะให้มีการเลื่อนการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ออกไป โดย
ใช้ถ้อยคําอันสวยว่าภายในวันท่ี 30 กันยายน 2558 เป็นเหตุผลท่ีรับไม่ได้  ถ้าท่านประธานเห็นว่าไม่จําเป็น
จะต้องเป็นญัตติก็สุดแท้แต่ดุลยพินิจของท่าน  ก็มีความในใจท่ีจะเรียน  ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้น  ภาพที่ผมนํามา
ผมได้ขอรบกวนเจ้าหน้าท่ีไม่ทราบว่าเข้าจอภาพได้หรือไม่ 60 วัน นี่ก็แสดงชัดว่า ผลประโยชน์พวกพ้องย่อม
มาเหนือผลประโยชน์ส่วนรวม ผมบอกท่านสมหมายว่า ควรจะพูดอภิปราย เพราะเป็นเรื่องที่ท่านหยิบยกขึ้น 
แต่ผมสอบถามในวาระอื่นๆ จากรายงานการประชุมเท่านั้น นี่คือการติดตามการทํางานของฝ่ายบริหาร ซึ่ง
เป็นทางท่ีดีท่ีสุด  มีหลักฐาน  ในการใช้คําพูดลอยๆ นั้นคงใช้ยากและไม่เป็นที่ยอมรับ  ขอบคุณท่านประธาน
ท่ีให้เวลา  ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ การประชุมวันน้ีดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภา  และผู้เข้าประชุมทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันน้ี ในนามของสภาเทศบาลผม
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี ผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุม  เวลา  ๑1.30 น. 

 
 

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


