
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  คร้ังท่ี  1  ประจําปี ๒๕๕8 
วันจันทร์ท่ี  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕8  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒.จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๔.นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๕.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๖.นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๗.นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๘.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๙.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๐.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๑.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

๑3.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑4.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑5.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑6.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 17.นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๑8.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑9.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 21.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง(ลากิจ) 
 3.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง(ลากิจ) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 2.นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3.นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4.นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5.นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6.นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 7.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 8.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 9.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 10.นายพงค์กร รัตนประเวศ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 11.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 12.นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 13.ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 14.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๑5.นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร 
 ๑6.นางเกสร คําอ่อง หัวหน้างานจัดเก็บภาษี 
 ๑7.นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 
 ๑8.นายอัษฎา พรชนะภากร รก.หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑0.0๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 
เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช  
๒๕๕8 บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้า
ส่วนการงานของเทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและ
ประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมในวันนี้อีกส่วนหนึ่งด้วย และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ 
เวลา ๑0.0๐ น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ 
ขอเรียนเชิญครับ 
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 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕8 ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน  คณะกรรมการชุมชน  ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังการประชุม
สภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือของ
เทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๕8 

........................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๕7  และ

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕8  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕7  ได้กําหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕8 มีกําหนด ๒๘ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕8 
ดังความแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๕8  มีกําหนด ๒๘ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

กิตติ  จิวะสันติการ 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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และหนังสือ 

ที่  ลป ๕๒๐๐๑/๗71           สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
             ถนนฉัตรไชย   ตําบลสบตุ๋ย 

     อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
                               6   กุมภาพันธ์   ๒๕๕8 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/6  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕8 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๕8 ในวันจันทร์ที่  9  กุมภาพันธ์  ๒๕๕8 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอ
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลง
ญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

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

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ 

ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   นอกจากนี้ยังมีเรื่องการพิจารณา
ยืนยันมติที่สภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้อง
เสียภาษีบํา รุงท้องที่ ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.  . . . .  ซึ่ ง ได้ลงมติ เมื่ อ วันที่  16 ธันวาคม  
พ.ศ. 2557 แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบด้วยและส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
พร้อมเหตุผลส่งมายังสภาเทศบาลนครลําปาง ตามหนังสือที่ ลป 0023.4/พิเศษ 1009 ลงวันที่ 14 
มกราคม 2558 ผมจะขอนําเรียนปรึกษาที่ประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 3 ต่อไป ผมแจ้งให้ทราบก่อนครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ 
คร้ังท่ี 1 ประจําปี ๒๕๕7 (วันท่ี 1๖ ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๕7 
เมื่อวันที่  1๖  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขหรือไม่ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 
ประจําปี ๒๕๕7 เมื่อวันที่  1๖  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 ในหน้าที่ 29 บรรทัดที่ 13  ข้อความ  “เป็นการ

ป้องปรามการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกทางหนึ่ง”  ขอแก้ไขเป็น  “เป็นการป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกทางหนึ่ง”  

และบรรทัดที่ 16 ข้อความ “ทําให้มันแจ้งไปเลย” ขอแก้ไขเป็น “ทําให้มันสว่างไปเลย” ขอความกรุณาได้
แกไ้ขด้วย ขอบคุณครับ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข 

อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามที่สมาชิกฯ  
ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๕7  
เมื่อวันที่  1๖  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๕7 เมื่อวันที่  1๖  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  ในหน้าที่ 29 บรรทัดที่ 13  

ข้อความ  “เป็นการป้องปรามการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกทางหนึ่ง”  แก้ไขเป็น  “เป็นการป้องกันการเจ็บไข้ได้

ป่วยอีกทางหนึ่ง”  และบรรทัดที่ 16 ข้อความ “ทําให้มันแจ้งไปเลย” แก้ไขเป็น “ทําให้มันสวา่งไปเลย” 
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และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 1๖ ธันวาคม พ.ศ. 2557 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ือง พิจารณายืนยันมติท่ีสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลําปาง เร่ือง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ีในเขตเทศบาลนครลําปาง  
พ.ศ. .... ซึ่งได้ลงมติเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง พิจารณา
แล้วไม่เห็นชอบด้วยและส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว พร้อมเหตุผลส่งมายังสภาเทศบาลนครลําปาง 
ตามหนังสือท่ี ลป 0023.4/พิเศษ 1009 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2558 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง 
พิจารณายืนยันมติที่สภาเทศบาลนครลําปาง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  
การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... ซึ่งได้ลงมติเมื่อวันที่  
16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบด้วยและส่ง 
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าว พร้อมเหตุผลส่งมายังสภาเทศบาลนครลําปาง ตามหนังสือที่ ลป 0023.4/ 
พิเศษ 1009 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 ก่อนที่จะดําเนินการปรึกษาในที่ประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 3 
นี้ ผมจะขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อให้ที่ประชุมใช้ประกอบในการพิจารณา  
เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง จากที่ท่านประธานสภาฯ ได้มอบหมายให้ผมได้แถลงและช้ีแจงเพื่อให้ที่ประชุมได้เข้าใจใน
ระเบียบวาระที่ 3 นี้  ในลําดับแรกกระผมขอแถลงรายละเอียดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระที่ 3 ของการ
ประชุมสภาฯ ในวันนี้ อันถือเป็นกิจการของสภาที่จะให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบและเข้าใจ รวมถึงชี้แจงข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติ เพื่อประกอบการพิจารณาโดยลําดับดังนี้ คือ เกี่ยวเนื่องกับวาระการ
ประชุมในวาระที่ 3 ซึ่งท่านประธานฯ จะได้นําปรึกษาต่อที่ประชุมฯ แห่งนี้ เนื่องจากสภาเทศบาลนคร
ลําปางเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขต
เทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... ซึ่งได้ลงมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และในการนี้ประธานสภาฯ 
ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางพิจารณา ตามหนังสือสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/169 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังความแจ้งอยู่แล้วนั้น ปรากฏว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสีย
ภาษีบํารุงท้องที่ ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... แล้วเห็นว่า ด้านรูปแบบและวิธีการเสนอ  และการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว สภาเทศบาลนครลําปางได้พิจารณาถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แต่ด้านเนื้อหากําหนดว่า ถ้าเป็น
ที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปางตามมาตรา  22(3)  ให้ลดหย่อนหนึ่งร้อยตารางวา  บทบัญญัติดังกล่าว
ใช้บังคับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครลําปาง  ควรที่จะบัญญัติให้ชัดเจนในกฎหมายลําดับรอง คือ
เทศบัญญัติ ว่าที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปางตามมาตรา 22(3) หมายถึงอะไร เป็นบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติอะไร รวมทั้งเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีบํารุงท้องที่ มุ่งหมายที่จะลดหย่อนไม่ต้องเสีย
ภาษีเฉพาะบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นเจ้าของที่เท่านั้น การที่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนในเทศบัญญัติ อาจตีความผิด 
ให้รวมถึงนิติบุคคล  การตราเทศบัญญัติดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามกฎหมายภาษีบํารุงท้องที่  จึงมีคําสั่ง
ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ตามหนังสือที่ ลป 0023.4/พิเศษ 1009 ลงวันที่ 14 
มกราคม 2558 ซึ่งที่ประชุมฯ แห่งนี้ทราบแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านประธานฯ ผมขอเรียนช้ีแจง
แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 
2552 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ

ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่

เห็นชอบด้วย ให้สง่รา่งเทศบัญญัตินั้นพร้อมเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่

ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติ

เดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาส่งร่าง

เทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการ

จังหวัดหรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาล

เท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป” เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 62 วรรคสาม ดังที่ผมได้
แถลงเรียนต่อที่ประชุมฯ ไปเมื่อสักครู่ ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงได้จัดวาระการประชุมของการ
ประชุมสภาในวันนี้ ดังปรากฏตามระเบียบวาระที่ 3 เพื่อให้สภาเทศบาลนครลําปางได้พิจารณาและมีมติ
ต่อไป นี่คือข้อเท็จจริงที่ผมแถลงต่อที่ประชุมฯ ทราบ นะครับ จากนั้นผมจะได้ช้ีแจงข้อกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวกับข้อแถลงที่ผมได้เรียนต่อที่ประชุมฯ ไปเมื่อสักครู่ ถ้าท่านสมาชิกฯ ได้ฟังข้อแถลง
เมื่อสักครู่แล้ว ผมได้หยิบยกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 
2552 มาตรา 62 วรรคสาม มาประกอบเพื่อให้ที่ประชุมฯ ได้ทําความเข้าใจและใช้พิจารณา ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตราดังกล่าว ได้กําหนดไว้ว่า ถ้าผู้ว่าฯ ไม่เห็นด้วยให้ส่งร่างคืนสภา และให้
สภาพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวัน  โดยให้ที่ประชุมฯ แห่งนี้พิจารณาลงมติ ถ้าสภาแห่งนี้ลงมติยืนยัน
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ก็ให้ประกาศใช้และแจ้งผู้ว่าฯ แต่ถ้า
สมาชิกฯ ไม่ยืนยันภายในสามสิบวัน หรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม ร่างเทศบัญญัติ
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เทศบาลนครลําปางเรื่องดังกล่าวก็เป็นอันตกไป การพิจารณาใหม่ในที่นี้หมายถึงการพิจารณาเพื่อยืนยัน
มติเดิมที่สภาแห่งนี้เคยลงมตไิว้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นั้น สภาแห่งนี้ไม่มีอํานาจที่จะไปแก้ไข
ถ้อยคําใดๆ ของร่างเทศบัญญัติฯ สําหรับการประชุมในวันนี้นะครับ ตรงนี้ขอให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง
ด้วย  ส่วนคําว่ายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่  ตอนนี้สมาชิกฯ  
มีอยู่ 24 ท่าน ถ้ายืนยันไม่น้อยกว่าสองในสามของ 24 ก็คือ 16 เสียงขึ้นไปนะครับ ตรงนี้ผมขอให้ทาง
สมาชิกฯ ได้เข้าใจ ประการสําคัญในการตราเทศบัญญัตินั้นเป็นอํานาจหน้าที่ เป็นบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกสภา ที่จะพิจารณาเห็นชอบครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ของบทบัญญัติกฎหมายโดย
เคร่งครัด ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม ผมก็จะขอมอบหมายให้ท่านประธานฯ ได้
ดําเนินการตามระเบียบวาระที่ 3 นี้ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจงแถลงถึง
ข้อกฎหมายไปเมื่อสักครู่  เพื่อประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 3 นี้  ผมจะนําเรียนปรึกษาใน
ที่ประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 3 นี้ สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ขออภิปรายในวาระที่ 3 เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้อง
เสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... ซึ่งได้มีการประชุม มีการอภิปรายและลงมติ
พิจารณาไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เมื่อร่างเทศบัญญัติฯ นี้ได้ผ่านสภาไปแล้ว ก็ต้องอยู่ในข้อ
กฎหมายดังที่ท่านเลขาฯ ได้กล่าวช้ีแจงมาข้างต้น บัดนี้ผู้ที่จะลงนามเห็นชอบเพื่อที่จะให้เทศบาลประกาศ
เป็นเทศบัญญัติ และประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งได้ผ่านการไม่เห็นชอบจากท่านผู้ว่าฯ เท่าที่ผม
อ่านดูแล้วในหนังสือของท่านผู้ว่าฯ ที่ได้แจ้งมายังเทศบาลฯ เกี่ยวกับเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ ท่านผู้ว่าฯ ก็ไม่ได้
บอกว่าเทศบัญญัติฯ นี้  ไม่ถูกต้องหรือผิดในข้อระเบียบกฎหมายแต่อย่างใด  เพียงแต่บอกว่าการที่
เทศบัญญัติมีจุดมุ่งหมายที่จะลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่เฉพาะบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นเจ้าของ
ที่ดินเท่านั้น การที่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนในเทศบัญญัติอาจตีความผิดให้รวมถึงนิติบุคคล ก็คงจะเป็นข้อความ
ซึ่งเราไม่ได้ระบุไว้ในคราวที่ผ่านมา ระบุแต่เพียงว่าให้กําหนดไว้ในมาตรา 22(3) ไม่ต้องเสียภาษีบํารุง
ท้องที่ ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มเติมความหมายในข้อกฎหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ผมก็คิดว่าท่านก็คงจะได้ไตร่ตรอง
ดูแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยของประชาชนที่จะต้องปฏิบัติในเทศบัญญัตินี้นะครับ อีกอย่าง
หนึ่งท่านก็เป็นผู้ที่กํากับและดูแลเทศบาลนครลําปาง ในการที่จะผ่านวาระต่างๆ นั้น ก็ต้องอยู่ที่ว่าจะต้อง
ชัดเจน ผมเห็นแล้วว่าในเมื่อเทศบาลฯ หรือสภาฯ ก็ไม่ได้ทําผิด พิจารณาได้ถูกต้องครบสามวาระในการ
แกไ้ข ในวันนี้ส่งคืนมาเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามที่ท่านเลขาฯ ได้กล่าวช้ีแจงไว้เบื้องต้นว่าเป็นการลงมติ
ว่าจะเห็นชอบตามมติเดิมของสภาหรือจะไม่เห็นชอบ ฉะนั้นผมอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกฯ ได้เข้าใจใน
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การประชุมฯ ในวาระนี้นะครับ คือจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเสียงของสมาชิกฯ 
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่นะครับ ขอเรียนท่านประธานฯ 
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นางสุดารัตน์  บุญมี 

นางสุดารัตน์  บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางสุดารัตน์  บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ในเมื่อเรื่องนี้มันขาดสาระสําคัญก็ขอให้ท่านผู้บริหารนําเสนอเข้ามาใหม่นะคะ เราก็จะได้ทําให้
ถูกต้อง ขอบพระคุณค่ะ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ท่านประธานฯ ครับ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียบํารุงท้องที่
ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... ที่สภาแห่งนี้ได้ลงมติผ่านร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2557 แต่มีหนังสือของทางจังหวัดลําปางโดยท่านผู้ว่าฯ ที่ ลป 0023.4/พิเศษ 1009 ลงวันที่ 
14 มกราคม 2558 ได้พิจารณาและท้วงติงไม่เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนั้น ในเนื้อหาของ
หนังสือดังกล่าวที่ผมได้กล่าวอ้างไปเมื่อสักครู่ว่า “เทศบัญญัติที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปาง ตามมาตรา 

22(3) หมายถึงอะไร เป็นบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอะไร รวมทั้งเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีบํารุง

ท้องที่มุ่งหมายที่จะลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีเฉพาะบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้น การที่ไม่ได้

ระบุให้ชัดเจนในเทศบัญญัติอาจตีความผิดให้รวมถึงนิติบุคคล” ประเด็นอยู่ที่ว่ามันไม่มีการขยายความให้
ระบุชัดเจนว่าใครได้รับผลประโยชน์ในกรณีไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ตามที่ร่างเทศบัญญัติได้ผ่านสภาไป
แล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตามร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ 4 ผมขออนุญาตอ่านนะครับ “ข้อ 4 ถ้าเป็น

ที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปางตามมาตรา 22(3) ให้ลดหย่อน 100 ตารางวา” อันนี้ก็เป็นข้อความที่
กะทัดรัด เข้าใจง่ายของประชาชนราษฎรในเขตเทศบาลนครลําปาง แต่ทีนี้ เรามาพิจารณาถึง
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 22 นะครับ ผมขออนุญาตอ่านครับ “มาตรา 22 

บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน  และใช้ที่ดินนั้นเป็น

ที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุง
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ท้องที่ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้” และมีวงเล็บประกอบเพื่อประกอบในมาตรา 22 ว่า
ใครอยูใ่นท้องที่ไหนที่จะมีส่วนได้รับการลดหย่อนภาษีตรงนี้ ของเทศบาลฯ เราเข้า (3) ครับท่านประธานฯ 
เราก็ต้องดูอีกทีว่า (3) นั้นในกฎหมายแม่ ในเมื่อมาตรา 22 นี้เป็นกฎหมายแม่ซึ่งประกาศใช้ทั่ว
ราชอาณาจักร เป็นกฎหมายแม่บทนะครับ คือเราก็ต้องไปดูมาตรา 22 ก่อนว่าเขาหมายถึงบุคคลไหนที่ได้
มีสิทธิลดหย่อน มาตรา 22 ก็ระบุไว้ว่าเป็นบุคคลธรรมดา ชัดเจนอยู่แล้วครับท่านประธานฯ และอีกอย่าง
หนึ่ งค รับท่านประธานฯ ผมได้ เข้ าไปศึกษาในท้องที่ ตําบล เทศบาลอื่น  ผมไปเห็นข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสภาใหญ่ครับท่านประธานฯ เขาก็กําหนดแบบนี้เหมือนกันครับ ผมขออนุญาตอ่าน
ครับ “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2525 อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ และมาตรา 

๖๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ กรุงเทพมหานคร โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้” เขาก็มี 
(1) (2) (3) (4) ครับ กรุงเทพฯ เขาอยู่ (4)  ครับท่านประธานฯ  เขาก็ได้ตราเป็นข้อบัญญัติคือ  “ในท้องที่

ที่ชุมชนหนาแนน่ปานกลาง ตามมาตรา 22(4) (ข) ให้ลดหยอ่นหนึ่งไร”่ เขาไม่ได้บอกว่าเป็นบุคคลธรรมดา
หรือว่าเป็นนิติบุคคล เราก็ดูซิครับ ดูกฎหมายแม่ในมาตรา 22 เขาก็บอกว่าเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งชัดเจน
อยู่แล้วครับท่านประธานฯ  แต่ในเมื่อเราอยู่ในความควบคุมกํากับดูแลของผู้ว่าฯ  และมีข้อท้วงติงว่า
ไม่เห็นชอบในเทศบัญญัติดังกล่าว ผมก็อยากจะให้เพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านได้พิจารณา ก็ไม่ทราบว่าอีกไม่กี่
นาทีข้างหน้านี้ผลมติจะออกมาในรูปไหนผมไม่รู้จริงๆ เพราะผมเช่ือว่าท่านมีวุฒิภาวะ ท่านมีความรู้
ความสามารถนะครับ ท่านต้องมีการพิจารณาอย่างดี แต่ในเมื่อท่านผู้ว่าฯ ท้วงติงมา ก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรือ
เรื่องถูกนะครับ เราจะเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ากฎหมายไม่ได้เปิดช่องครับตามมาตรา 62 เรา
ไม่สามารถเพิ่มเติมไดใ้นการประชุมครั้งนี้ ถ้าเทศบัญญัติฯ นี้ตกไป ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางฝ่ายบริหาร
จะเห็นความสําคัญ  เห็นความเป็นประโยชน์ของราษฎรที่อยู่ในท้องที่จังหวัดลําปาง   ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหน้า
นะครับ เราไม่มีผิดมีถูกครับท่านประธานฯ จะเพิ่มเติมอีกหน่อยว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่เสียหายนะครับ 
ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกฯ  จะพิจารณากันอย่างรอบคอบ  ผมเห็นว่าตามที่เราได้ผ่าน
เทศบัญญัติฯ ไปในวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ผมก็เห็นว่าถูกต้องแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากเรื่องที่เรากําลังร่วมกัน
พิจารณาอยู่นี้นั้น ผมอยากจะเสนอประเด็นกรอบระยะเวลาในการลดหย่อยภาษีว่า ในรายละเอียดถ้า
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พิจารณากันแล้วตามที่เพื่อนสมาชิกฯ ได้กรุณาลุกขึ้นมาอภิปรายให้ข้อมูลก็เห็นได้ว่า ผลของการประชุม
ของสมาชิกสภาฯ ในการประชุมที่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวไปแล้วนั้น คือความเห็นส่วนตัว
ของผม ผมว่าก็ไม่ผิด ถูกต้อง และในการนําไปปฏิบัติถ้าร่างเทศบัญญัติฉบับนี้จะผ่าน ในการนําไปปฏิบัติก็
อาจจะต้องให้ทางฝ่ายบริหารขยายความและช้ีแจงไว้ในสถานที่ทํางาน ในส่วนของการจัดเก็บภาษี เพื่อ
ไม่ให้ผู้ที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดต้องมาขอคําอธิบายกันเป็นรายคน ผมว่าก็ทําได้ ร่างเทศบัญญัติก็
อาจจะผ่านออกไป และประกาศใช้ได้ แต่ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกฯ อีกหลายท่านอาจจะมีความเห็นว่า ควรแก้ไข
ก็ไม่เป็นไรเรายังมีเวลาที่จะทํากันใหม่ ร่วมมือกันใหม่ ในกรอบระยะเวลาของการเสียภาษีในเดือนมีนาคม 
ก็ยังดําเนินการทัน ผมก็อยากจะฝากไปยังฝ่ายบริหารว่า อย่าได้นําเรื่องร่างเทศบัญญัติที่พิจารณากันสองครั้ง 
สามครั้งมาเป็นประเด็นทางการเมืองหรือเอาไปโจมตีกันลับหลัง อาจจะขอให้มีความร่วมมือกัน เสนอเรื่อง
เข้ามาใหม่เดือนมีนาคมเราจะขออนุญาตเปิดประชุมฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าท่านผู้ว่าฯ อนุญาต
ให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ผมยินดใีห้ความร่วมมือทุกอย่างครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 
นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตท่านประธานที่จะยืนอภิปรายช้ีแจง ณ จุดนี้ เพื่อความสะดวกในการ
ทําหน้าที่ของผม ท่านประธานฯ ที่เคารพครับ ตามระเบียบวาระที่ 3 ที่ท่านได้นําปรึกษาหารือ ซึ่งถือเป็น
กิจการสภาอย่างหนึ่ง ภายใต้บทบัญญัติพระราชเทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 วรรคสาม
นั้น เกี่ยวกับวาระนี้กระผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาทําหน้าที่ทางฝ่ายนิติ
บัญญัติ ในการออกข้อบัญญัติก็ดีหรืออะไรก็ดี ผมก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถภายใต้บังคับข้อกฎหมาย
ด้วยความรอบคอบ และเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติของเทศบาลฯ ที่เรากําลังปรึกษากันอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ 
กระผมได้ทําหน้าที่ในการอภิปรายและลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ ฉบับดังกล่าว เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2557  และในวันนี้ที่ท่านประธานฯ  ได้นํามาให้สภาพิจารณาตามบทบาทหน้าที่อีก
ครั้งหนึ่งนั้น กระผมขอยืนยันมติเดิมนะครับที่ได้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลดังที่ผมจะได้นําเรียนต่อท่านประธานฯ ดังนี้ครับ ท่านประธานฯ ครับ 
ร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวเราอาศัยบทอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 ซึ่งมาตรา 22 ตรงนี้เป็นข้อความในพระราชบัญญัติฯ ถ้าเราดูศักดิ์ ลําดับของ
กฎหมายนั้น พระราชบัญญัติถือว่าเป็นกฎหมายลําดับรองจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็แปลความว่าใช้บังคับเป็น
การทั่วไป ทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับ เมื่อมาตรา 22 นี้เราอาศัยเป็นบทหลักในการอ้างอิง ในการใช้
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อํานาจเพื่อออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งบัญญัตไิว้เป็นการทั่วไปผมขออนุญาตอ่านอีกครั้งหนึ่ง
ครับท่านประธานฯ คือ มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ได้บัญญัติไว้ว่า 
“บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน  และใช้ที่ดินนั้นเป็น

ที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุง

ท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้” นี่เป็นกฎหมายแม่บทครับท่านประธานฯ บัญญัติไว้ชัดเจน
ครับว่าเป็นบุคคลธรรมดา และยังเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ประกอบกสิกรรม 
กฎหมายให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่อย่างใดอย่างหนึ่ง มีอยู่หลายวงเล็บ และที่เกี่ยวข้องกับเรา
ก็คือ มาตรา 22 (3) นะครับ บอกว่า “ถ้าเป็นที่ในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่น นอกจากเขต

เทศบาลตําบลให้ลดหยอ่นไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่กําหนด

ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ”  ตรงนี้เจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรา  22 (3)  เขาให้อํานาจแก่ท้องถิ่น
นะครับท่านประธานฯ ที่จะมากําหนดว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลาย
แปลงที่อยูใ่นจังหวัดเดียวกัน ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน เลี้ยงสัตว์ ประกอบกสิกรรม แล้วเราจะให้ลดหย่อน
เท่าไหร่ระหว่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได้ นี่คือเจตนารมณ์ของ
กฎหมายครับท่านประธานฯ  ฉะนั้น ข้อบัญญัติที่สภาแห่งนี้ได้พิจารณาตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ ไป
แล้วนั้น เขาอาศัยบทหลักโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 22 (3) โดยใช้ข้อความที่กระชับชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อ
นะครับ โดยใช้ข้อความว่า “ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปางตามมาตรา 22 (3) ให้ลดหย่อนหนึ่งร้อย
ตารางวา” ตรงนี้ผมเห็นว่าชัดเจนครับ การใช้อํานาจให้อยู่ในกรอบไม่ได้ไปขยายความ ผมเห็นว่ากลับกัน
ถ้าขยายความแล้วไปเที่ยวเขียนเกินกว่าที่กฎหมายได้ให้อํานาจไว้ อาจจะเป็นขัดหรือแย้งกับกฎหมายก็ได้
นะครับ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมจะช้ีให้ท่านประธานฯ ได้ดูนะครับในร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่ง
สภาแห่งนี้ไดใ้ห้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถ้าเราไปดูในร่างเทศบัญญัติฯ จะมีเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติฯ อยู่ในด้านท้ายของเทศบัญญัติฯ เหตุผลตรงนี้มีคําปรารภไว้อย่างชัดเจนครับ
ท่านประธานฯ ผมขออนุญาตอ่านนะครับ “เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการ

จัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง และในกรณีบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลง

เดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์

ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ได้รับลดหยอ่นไมต่้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ให้ลดหย่อนได้หนึ่งร้อย

ตารางวา ตามมาตรา 22 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 แต่เนื่องจากเทศบาลนครลําปางยังมิได้มีเทศบัญญัติในเรื่องดังกล่าวและเพื่อให้

การลดหยอ่นภาษีบํารุงท้องที่เป็นไปโดยถูกต้องและการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่เป็นรายได้ของเทศบาลนคร

ลําปางเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นบังคับใช้” ท่านประธานฯ ครับ เหตุผลที่
ปรากฏอยู่ท้ายร่างนี้ ซึ่งเวลาเราเห็นชอบหรือผู้ว่าฯ เห็นชอบก็ต้องเอาไปประกาศให้ประชาชนทราบ ฉะนั้น
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เหตุผลและคําปรารภตรงนี้ ผมถือว่าเป็นส่วนที่จะอธิบายถึงความเป็นมา ความเป็นไป เจตนารมณ์และ
ความสําคัญ และที่มาที่ไปของเทศบัญญัติฉบับนั้นๆ ก็คือฉบับนี้นะครับ โดยปรากฏอยู่ในตอนท้ายตามที่
ผมได้เรียนแจ้งนะครับ ฉะนั้นข้อความในส่วนนี้ก็เป็นบทความส่วนหนึ่งที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการตีความ
หรือในการนําไปปฏิบัติในการบังคับใช้ของเทศบาลฯ แห่งนี้ต่อไปนะครับ  และประการสําคัญข้อทักท้วง
ของจังหวัด ท่านไม่ได้บอกว่าร่างเทศบัญญัติฯ นี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย เพียงแต่ว่าถ้อยคําอาจจะตีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน รวมถึงนิติบุคคล แต่ผมยืนยันว่าจะไปตีความรวมถึงนิติบุคคลไม่ได้นะครับ เพราะ
ข้อบัญญัตใินมาตรา 22 (3) ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทบัญญัติไว้ชัดเจนแล้ว ด้วยเหตุผลที่ผลนําเรียนต่อท่าน
ประธานฯ กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมมีมติยืนยันตามมติเดิมของ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 
.... ซึ่งลงมติไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และที่สําคัญอย่างยิ่งผมถือว่าผมทําหน้าที่เพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้ ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ก่อนที่จะลงมตินั้นผมอยากจะให้ท่านเลขาฯ ได้เช็คจํานวนสมาชิกสภาฯ ว่ามากี่คน 
และมติที่ยืนยันไม่น้อยกว่าสองในสามนั้นเป็นจํานวนกี่คน ขอบคุณครับ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง  ในประเด็นแรก ที่เราจะนับองค์ประชุมว่าวันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาเข้าร่วมประชุมจํานวนกี่ท่าน 
ผมขออนุญาตนับนะครับท่านประธานฯ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 21 ท่านครับ ถือว่าครบองค์
ประชุม ประเด็นที่สอง คือ ในการลงมติตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตรา 62 วรรคสาม ที่กําหนดว่า 
“ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก

เทา่ที่มีอยู่” หมายความว่าสมาชิกเท่าที่มีอยู่ คือ สมาชิกสภาฯ มีอยู่ทั้งหมด 24 ท่าน ฉะนั้นจํานวนสองใน
สามเราต้องคํานวณจากสมาชิกฯ 24 ท่านนะครับ ไม่ใช่กําหนดนับจากสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมนะครับ 
ข้อความในกฎหมายเขาใช้คําว่า “ไมน่้อยกวา่สองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่” ณ บัดนี้สมาชิกสภาฯ มีอยู่ 
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24 ท่าน ไม่ใช่เท่าที่มีอยู่ในสภานะครับ เท่าที่มีอยู่จริงนะครับ ผมเรียนแจ้งอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นจํานวน
สมาชิกสองในสามเท่าที่มีอยู่จริงคือ ไม่น้อยกว่า 16 ผมเรียนท่านประธานฯ อย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจงไปเมื่อ
สักครู่นี้ หมายความว่า จํานวนสมาชิกสภาฯ ที่มีอยู่คือ 24 ท่านนะครับ คือไม่ได้มีการลาออกหรือล้มหาย
ตายจาก ตามจํานวนจริงก็คือ 24 ท่าน ฉะนั้นสองในสามของ 24 ก็คือ 16 เสียงครับ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปผมจะขอมติในที่ประชุม 

สมาชิกฯ ท่านใดยืนยันตามมติเดิมที่สภาเทศบาลฯ ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... ซึ่งได้ลงมติไปเมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม 2557 โปรดยกมือขึ้น ยืนยันตามมติเดิม จํานวน 10 เสียง ตกลงสมาชิกฯ ยืนยันตามมติ
เดิมมีจํานวน 10 เสียง ไม่ถึงสองในสามคือจํานวน 16 เสียง ฉะนั้นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... เป็นอันตกไปนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติยืนยันตามมติเดิมที่สภาเทศบาลฯ ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 
.... ซึ่งได้ลงมตไิปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 จํานวน 10 เสียง (น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
สภาฯ จํานวน 24 เสียงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด คือจํานวน 16 เสียง) ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง 
การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... เป็นอันตกไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 

4.1) ญัตติ เร่ือง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุม 
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2558 สมัยท่ี 2 สมัยท่ี 3 และสมัยท่ี 4 และวันเร่ิมต้นสมัยประชุม
สามัญประจําปี ๒๕๕9 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕9 สมัยแรก 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  
การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  
2558 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕9 และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕9 สมัยแรก ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 4 ผมขอแก้ไขข้อความใน
เอกสาร ที่ ลป 52001(สภา)/4 จากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันที่ 22 มกราคม 2558 นะครับ 

เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร ผู้เสนอญัตติ 
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 นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปางขอเสนอญัตติ 
เรื่อง   การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  

ประจําปี 2558 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ  
ประจําปี ๒๕๕9 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕9 สมัยแรก 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  13)  
พ.ศ.2552 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด และในมาตรา 24 นี้ วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ว่า  
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 (2) สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาล
กําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน 
กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกําหนดกี่วัน และข้อ 21  
การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของ 
แต่ละปี โดยให้นําความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13)  
พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อให้ประธานสภาเทศบาล
นครลําปางนําปรึกษาในที่ประชุมสภานี้เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและ 
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2558 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 และวันเริ่มต้น 
สมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕9 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕9 สมัยแรก 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาต่อไปด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงช่ือ จาตุรงค์  พรหมศร  ผู้เสนอ 

(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 



 

 

 

- �� -

ลงช่ือ  จ.ส.อ.  สมบูรณ์  บรรจงจิตต์    ผู้รับรอง ลงช่ือ    วิบูลย์  ฐานิสรากูล ผู้รับรอง 
                     (สมบูรณ์  บรรจงจิตต์)             (นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล) 
        สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง        สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามที่ นายจาตุรงค์  พรหมศร 
ได้เสนอต่อที่ประชุมสภา  ผมอยากจะหารือกับสมาชิกว่าการพิจารณากําหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้น
แต่ละสมัย ให้เสนอเป็นทีละสมัย เพื่อจะขอมติในที่ประชุม อันดับแรกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี 2558 สมาชิกท่านใดจะเสนอวันและเวลาเท่าใด เชิญ นายเกษม  ปัญญาทอง 

 นายเกษม  ปัญญาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  ผมขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ประจําปี ๒๕๕8  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่   
นายเกษม  ปัญญาทอง เสนอ  มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  
ผมจะขอมตใินที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม    มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําปี ๒๕๕8 มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕8 เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผม
ขออนุญาตเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2558 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1-30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่  
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เสนอ  มีผู้รับรองถูกต้อง  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี  
ผมจะขอมตใินที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม    มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจําปี ๒๕๕8 มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8  

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม

สามัญ  สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕8  เชิญ นายพิทักษ์  แสนชมภู 
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นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายพิทักษ์  แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขออนุญาต
เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕8 มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – 
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอสมาชิกฯ  รับรองตามที่  
นายพิทักษ์  แสนชมภู เสนอ  มีผู้รับรองถูกต้อง  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มี  
ผมจะขอมตใินที่ประชุม  และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม    มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  
ประจําปี ๒๕๕8  มีกําหนดระยะเวลา  ๓๐ วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุม
สามัญ ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป เชิญ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออนุญาต
เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕9  มีกําหนดระยะเวลา 28 วัน  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  ๑-
28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอสมาชิกฯ รับรองตามที่  
นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เสนอ มีผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะ
ขอมตใินที่ประชุมและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กําหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕9 มีกําหนดระยะเวลา 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอื่นๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีอยู่ 2 เรื่องที่อยากจะเสนอแนะ
ไปยังฝ่ายบริหารนะครับ เรื่องแรก คือ สืบเนื่องในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เกี่ยวกับประชาพิจารณ์
เรื่องการก่อสร้างศาลหลักเมือง เนื่องจากผมติดธุระไม่ได้เข้าร่วมประชุมในเวทีนี้ ผมเลยอาจจะนําเสนอ
สักเล็กน้อยต่อผู้บริหารนะครับ คือ ผมเห็นด้วยที่จะมีการปรับปรุงศาลหลักเมืองในครั้งนี้ ทางสภาเราก็
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ได้อนุมัติงบประมาณไปเก้าล้านกว่าบาท ทีนี้ผมคิดว่าคงไม่นานที่จะมีการก่อสร้างแล้วนะครับ โดยที่ทาง
นโยบายของผู้บริหารจะให้มีการก่อสร้างในที่เดิม ซึ่งผมเห็นว่าตําแหน่งนี้มีจุดด้อยอยู่หลายประการครับ 
ผมจึงอยากเสนอแนะเพื่อให้มีการทบทวนถ้าเป็นไปได้นะครับ  ผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องยาก แต่อย่างไรก็ตาม
ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯ  ในเมื่อเราเห็นจุดด้อยแล้วเราก็อยากจะท้วงติงไปยังฝ่ายบริหารเพื่อที่ 
ถ้าสามารถแก้ไขได้ก็อยากจะให้แก้ไขนะครับ ถ้าหากว่าเรามีการสร้างในตําแหน่งเดิมมีข้อด้อยคือ 
อาคารศาลหลักเมืองที่จะสร้างนี้ผมเคยเห็นในแบบแปลนแล้ว ถ้าหากเพื่อนสมาชิกฯ ได้รับเอกสารเล่มนี้
ตรงปกด้านหลังก็จะมีแสดงให้เห็นว่าอาคารศาลหลักเมืองนี้จะมีปรากฏอยู่ตรงบริเวณตําแหน่งเดิม ซึ่ง
อาคารที่จะสร้างใหม่นี้จะมีขนาดใหญ่ สูง และทึบด้วยนะครับ การก่อสร้างอาคารในปกติแล้วถ้าเป็น
อาคารสูงใหญ่จะต้องเป็นอาคารพาณิชย์ อาคารทั่วไปก็จะมีระยะถอยร่นเข้าไป เพื่อที่จะให้มีความโล่ง มี
ความรู้สึกว่าไม่ทึบนะครับ นี่ก็เป็นจุดด้อยที่จะทําให้อาคารศาลหลักเมืองที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ขาดความ
สง่างาม ขาดความโดดเด่น การที่จะมีบุคคลมาสักการะบูชาหรือมาท่องเที่ยวนั้น คิดว่าอาจจะน้อยลง 
ฉะนั้นจุดด้อยจุดนี้ผมจึงมีความเป็นห่วงนะครับ เงินเก้าล้านบาทถ้าเราเอาไปสร้างแล้วปรากฏว่าไม่ได้เกิด
ประโยชน์หรือมีคนมาสักการะน้อยลง แล้วเราจะไปบอกได้อย่างไรว่าตําแหน่งเดิมนั้นเป็นตําแหน่งที่ดี 
อาคารหลังนี้ถ้าคนไม่มาสักการะก็จะเกิด คล้ายๆ ว่าเกิดการทรุดโทรม ไม่มีคนกราบไหว้แล้ว ในที่สุดก็
จะเหมือนกับที่เป็นอยู่เดิม ฉะนั้นผมจึงอยากจะขอว่าถ้าหากเราได้ทบทวนตําแหน่งคืออาจจะขยับเข้าไป
สักเล็กน้อย เพื่อให้อาคารมีความโล่ง ซึ่งปัจจุบันจะเข้าชิดมุมและเข้าออกได้แค่ 2 ทางนะครับ ผมคิดว่า
คงไม่ดีแน่ ที่เราพูดอยู่นี ้อาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับ แต่พอสร้างเสร็จแล้วจริงๆ ก็แก้ไขไม่ได้นะครับ 
และเราก็อาจจะมีเสียใจหรือรู้สึกเสียดายทีหลัง ผมคิดว่าอะไรที่ทําแล้วเป็นความสวยงาม ความโดดเด่น 
และเราก็ไม่ได้ว่าการที่เราจะขยับเข้าไปอีกเล็กน้อยเป็นการไม่เคารพหรือลบหลู่ก็ไม่ใช่นะครับ ในทาง
กลับกันหากเราขยับเข้าไปบ้างแล้วทําให้อาคารมีความโดดเด่น สามารถมีคนเข้ามาสักการะได้ทุกทิศทาง
ที่เราเรียกว่า “จตุรมุข” ก็จะทําให้อาคารมีความสวยงามและทําให้มีคนเข้ามากราบไหว้บูชา ฉะนั้นการที่
เราอาจจะได้รับทราบข้อมูลเป็นบางส่วนกับผู้เฒ่าผู้แก่หรือกับผู้ที่มีวิชาทางด้านนี้ แล้วเราไปตัดสินใจเลย
ว่าโอเคเอาที่เดิม แล้วปรากฏว่าสร้างออกมาแล้วนอกจากจะเสียเงินแล้วก็ยังไม่มีใครมากราบไหว้หรือ
มาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้บุญกลับไป หรือไม่มีความคล้ายๆ ว่าไม่เบิกบานใจว่าง้ัน เพราะว่าเข้ามาสถานที่เดิมๆ 
แล้วก็คับแคบ ผมก็เลยอยากจะขอฝากไปยังฝ่ายบริหารไว้ด้วยนะครับ เรื่องที่ 2 คือ เมื่อเดือนก่อนที่มี
เหตุไฟไหม้  บริเวณถนนประสานไมตรีใกล้แยกดอนปาน ตอนนี้ก็ได้มีการรื้อซากอะไรออกไปหมดแล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นไม้หรือกองขยะ แต่มีโครงสร้างที่ยังคงเหลืออยู่ที่ผมดูแล้วน่าจะเป็นอันตรายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับผู้คนที่เดินถนนหรือขับรถก็ตาม ถ้าฝ่ายบริหารเลิกประชุมแล้วไปดูก็ได้นะครับ เราจะเห็นผนังปูนที่
อยู่ในตอนบนชั้น 2 ขึ้นไป  เมื่อก่อนนั้นอยู่ได้เพราะว่ามีคานยึดโยงไว้ แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว มีแต่แผงปูน
ขึ้นไปสูงๆ ดูแล้วเหมือนกับว่ามันได้โน้มเอียงลงมานิดหนึ่งนะครับ ตรงนี้ถ้าฝ่ายบริหารไม่ได้ทําอะไรเลย 
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แล้วสักวันหนึ่งมันล้มฟาดลงมาใส่คนที่เดินถนนแล้วทางเทศบาลฯ จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับ 
ฉะนั้นผมจึงอยากเสนอแนะว่า   ข้อแรกผมไม่ทราบว่าจะมีกฎหมายที่จะให้เทศบาลเข้าไปรื้อได้หรือไม่  
ข้อสองคือถ้าในระยะเวลาอันรวดเร็วผมก็อยากจะให้ฝ่ายบริหารอย่างน้อยที่สุดก็ไปทําแผงเหล็กหรือรั้ว
กั้นไว้ก่อนนะครับ และมีข้อความเตือนนะครับว่าอย่าเข้าใกล้ในบริเวณนี้เพื่อเป็นการป้องกัน  ถ้าหากเกิด
อันตรายขึ้นมาก็ถือว่าเทศบาลได้ดําเนินการอย่างดีที่สุดแล้วนะครับ ฉะนั้นผมก็ขอฝากไว้ 2 ประเด็น
นะครับ  เรื่องแรกก็คือ ให้ทบทวนตําแหน่งที่ก่อสร้างศาลหลักเมือง  เรื่องที่ 2  คือ เรื่องซากไฟไหม้ที่
ถนนประสานไมตรี ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง  การประชุมในวันนี้ท่านนายกฯ ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจึงไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ ท่านก็ได้มอบหมายให้ผมและคณะเข้ามาทําหน้าที่ช้ีแจงในการประชุมครั้งนี้นะครับ ใน
ประเด็นที่ท่านสมาชิกฯ ผู้มีเกียรติได้แสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ผมในฐานะรองนายกฯ 
ขออนุญาตตอบข้อซักถาม ในประเด็นที่ 1 ว่า ที่จริงแล้วในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลฯ ก็ได้
กําหนดให้เป็นวันที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดลําปางที่มีต่อการก่อสร้างปรับปรุง
ศาลหลักเมือง ซึ่งในวันนั้นก็มีประชาชนทุกสาขาอาชีพเป็นจํานวนหลายร้อยคน ได้มาแสดงความคิดเห็น 
แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าท่านสมาชิกฯ ไม่ได้เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย จริงๆ แล้วถ้าท่านสมาชิกฯ 
ไดไ้ปแสดงความคิดเห็นในวันนั้นนะครับ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อที่ประชุมเป็นอย่างมาก น่าเสียดายจริงๆ การ
แสดงความคิดเห็นในวันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นในสภาเทศบาลฯ  ซึ่งผ่านวันนั้นมาแล้วนะครับ 
น่าเสียดายมาก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ล่วงเลยเวลาอันสมควรแล้วก็ตาม 
ทางผมในฐานะผู้บริหารก็จะรับการเสนอแนะจากท่านเข้าไปเสนอแนะต่อยังผู้บริหาร แต่ขอเรียนว่าในการ
ก่อสร้างศาลหลักเมืองในครั้งนี้ไม่ใช่เกิดจากเทศบาลฯ เพียงแห่งเดียว เรามีหน่วยงานหลายแห่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจังหวัดลําปาง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง และอีกหลายๆ หน่วยงาน รวมทั้งประชาชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นท่านศักดิ์เสริญ รัตนชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เราเคารพนับถืออยู่ก็มาแสดง
ความคิดเห็นในวันนั้น ก็มีความคิดเห็นหลากหลายนะครับ  ความคิดเห็นของท่านที่เสนอมาเมื่อสักครู่นี้ก็มี
ผู้ที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเป็นจุดก่อสร้างที่สร้างไปแล้วจะไม่สง่างาม แต่น่ันก็เป็นความคิดเห็นเพียง
บางส่วน การที่เทศบาลฯ จะตัดสินเป็นประการใดนั้นเราจะต้องตัดสินจากความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับ 
และเป็นการตัดสินใจร่วมกัน เพราะว่ามีหลายหน่วยงานที่เขาจะสมทบงบประมาณก่อสร้างร่วมด้วย 
เฉพาะของเทศบาลฯ ก็ประมาณเก้าล้านบาทที่สภาเทศบาลฯ แห่งนี้ได้อนุมัติ และยังมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย มีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีจังหวัดลําปางด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามผมจะนํา
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ข้อคิดเห็นของท่านเข้าไปนําเสนอต่อท่านนายกฯ  ประเด็นที่สอง คือ เรื่องเกี่ยวกับสถานที่ไฟไหม้บริเวณ
สี ่แยกดอนปานประมาณเดือนที่แล้ว ผมขอเรียนช้ีแจงว่าอาคารดังกล่าวมีพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตของ
พระราชบัญญัติการป้องกันอัคคีภัยที่เราจะต้องประกาศเป็นเขตเพลิงไหม้นะครับ เมื่อเทศบาลฯ ได้
ประกาศเป็นเขตเพลิงไหม้แล้ว การก่อสร้างหรือการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าวนั้นจะต้องเอา
ไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดนะครับ จะไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของเทศบาลฯ เพียงแห่งเดียว 
แต่จะมีหน้าที่ร่วมกันอยู่หลายๆ หน่วยงาน และมีกําหนดระยะเวลาด้วยว่าถ้ายังไม่ถึงกําหนดเวลาก็ห้าม
ดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้น แต่เหตุที่อาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนนั้นผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกฯ ผู้
ทรงเกียรตินะครับ เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวก็ได้ก่อความรําคาญให้กับประชาชนหลายอย่า ง คือ 1.เกิดฝุ่น  
2.มีแมลงวันเข้าไปวางไขใ่นบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นที่สะสมอาหารสัตว์ เกิดการเน่าเหม็น ทางเทศบาลฯ ก็ได้
ประสานงานกับเจ้าของอาคารดังกล่าวให้ดําเนินการรื้อถอนซาก เศษอาหารสัตว์ดังกล่าวออกไปจาก
สถานที่ดังกล่าวจนหมดสิ้นไปแล้วนะครับ ตอนนี้ภายในบริเวณดังกล่าวก็มีความเรียบร้อยพอสมควร 
ประเด็นที่ 3 คือ เทศบาลฯ จะต้องรับผิดชอบหรือไม่ ก็ขอเรียนว่าอาจจะมีส่วนบ้างนะครับ แต่ก็ขอเรียนว่า
บริเวณดังกล่าวเป็นที่ส่วนบุคคล เจ้าของสถานที่เขาก็ประกาศห้าม  บอกว่าไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปใน
สถานที่ของเขานะครับ แต่อย่างไรก็ตามผมก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าของอาคารอีกทีหนึ่งว่า
ขอให้เขาดําเนินการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจจะมีบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณสถานที่ดังกล่าว จะขอ
ความร่วมมือจากเขาก่อนนะครับ หรือก็จะนําเรียนท่านนายกฯ ว่าถ้าทางเทศบาลฯ พอที่จะมีแผงกั้นหรือมี
เชือกกั้นก็จะไปดําเนินการกั้นบริเวณดังกล่าวให้พร้อมกับมีป้ายประกาศเตือนว่าเป็นสถานที่เขตเพลิงไหม้ 
ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณดังกล่าวนะครับ และในกรณีที่เข้าไปแล้วได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
ประการใด เทศบาลฯ ก็คงจะไม่รับผิดชอบ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานที่เทศบาลฯ ก็คงจะทํา
ความเข้าใจกับท่านสมาชิกฯ ตามประเด็นที่ได้ซักถามมา ขอบพระคุณท่านประธานฯ เป็นอย่างยิ่งครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ที่จริงผมตั้งใจจะนําเสนอปัญหา
ความเดือดร้อนจากน้ําสกปรกที่ไหลจากรถบรรทุกขยะ แต่เมื่อสักครู่นี้ถูกพาดพิงในกรณีวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2558 จึงขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมก่อนที่จะไปถึงเรื่องน้ําสกปรกจากรถขยะนะครับ อันที่จริง
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มีการรับฟังความคิดเห็นไปนั้น ที่ต้องพูดก็เพราะเกรงว่าถ้าบันทึกการ
ประชุมออกไปหรือพี่น้องประชาชนที่รับฟังการประชุมอยู่ได้ฟังท่านรองนายกฯ ท่านสมเกียรติ  อัญชนา 
กล่าวว่าสมาชิกสภาฯ ไม่ได้เข้าร่วมในวันนั้น เขาก็จะเข้าใจผิดได้ว่าพวกเราเหล่าสมาชิกสภาฯ ปล่อยปละ
ละเลยไม่เห็นความสําคัญในประเด็นสาธารณะที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดลําปาง  ซึ่งใน
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วันนั้นมีตัวผมและสมาชิกฯ สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ ได้ร่วมเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะเสนอความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง ประเด็นที่ทางท่านสมาชิกฯ สมบูรณ์ 
คุรุภากรณ์ ที่ได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งนั้น  ก็เป็นความจริงอย่างที่ท่านรองนายกฯ  ได้กล่าวไว้ว่ามี
ผู้ที่เสนอท้วงติงแล้วว่าในการก่อสร้างที่เดิมมีความเหมาะสมหรือไม่ เมื่อสักครู่ที่ได้รับฟังจากท่านรอง
นายกฯ สมเกียรติฯ ว่าการที่จะตัดสินใจก่อสร้างนั้นต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่าย และได้มีการเอ่ย
ถึงผู้ที่จะสมทบงบประมาณในการก่อสร้าง ก็ถูกต้องแล้วครับที่ประเด็นสาธารณะที่มีความสําคัญเกี่ยวข้อง
กับความเช่ือ ความนับถือหรืออาคารที่มีอายุเก่าแก่โบราณ จะต้องทํากันอย่างรอบคอบ แต่ไม่ได้
หมายความว่าการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจะต้องตัดสินด้วยเสียงข้างมากในที่ประชุมแต่เพียงอย่าง
เดียว ในฐานะผู้บริหารนโยบายควรที่จะต้องศึกษารายละเอียด ประเด็นต่างๆ ให้รอบคอบและนําเสนอ
ทางเลือกที่เหมาะสม สามารถตอบโจทย์ตอบปัญหาให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้จริงนะครับ เพราะเคยเกิด
กรณีที่มีการประชาพิจารณ์กันในหลายๆ พื้นที่ว่าพี่น้องประชาชนเสียงข้างมากหรือเสียงส่วนมากที่มา
ประชุมในวันนั้นอยากจะให้ทําอาคารอย่างนั้นอยากจะให้ทําอาคารอย่างนี้ แล้วก็เกิดเป็นประเด็นว่าพอได้
ลงมือทําไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรจากงบประมาณ ตรงนี้อยากจะฝากทางฝ่ายบริหารว่า 
ก็ต้องบริหารให้ดีแหละครับระหว่างประเด็นความเช่ือของคนหมู่มากกับความเหมาะสมที่จะลงมือก่อสร้าง
อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแท้จริง  ผมขอเข้าประเด็นในเรื่องความเดือดร้อนจากน้ําสกปรกที่ไหลมาจากรถ
ขยะไหลนองบนพื้นถนน มีประชาชนท่านหนึ่งที่เป็นพี่ที่เคารพกัน ฝากเรียนมาว่าเคยแจ้งเรื่องนี้กับประธาน
ชุมชนแล้ว และได้นําเรียนต่อทางเทศบาลฯ แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงต้องฝากผมมาเรียนฝ่าย
บริหารในที่ประชุมแห่งนี้นะครับ การที่รถบรรทุกขยะที่เขามารับจ้างเทศบาลฯ ในการเก็บขนนั้น ขับรถไป
แล้วก็เก็บขนขยะวิ่งผ่านไปตามถนนเส้นต่างๆ ในขณะที่จอดรถติดตามสี่แยกไฟแดงหรือสามแยกไฟแดงก็
เกิดปัญหาว่า มีน้ําสกปรกที่ไหลลงมาจากรถบรรทุกขยะนองอยู่ตามพื้นถนนแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่าง
มาก ในบริเวณต่างๆ เช่น ฝ่ังตรงข้ามด้านหน้าของโรงเรียนมัธยมวิทยา บริเวณวัดนาก่วมเหนือ บริเวณ
หน้าปั้ม ปตท.สามแยกโรงน้ําแข็ง และบริเวณสี่แยกแบงค์ชาติด้านที่ติดกับร้านส้มตํานะครับ ตัวผมเองก็
สังเกตเห็นอยู่เหมือนกันเวลาขับรถสัญจรผ่านไปมา ก็ยอมรับว่ามองเห็นแล้วก็ผ่านไป ผมก็เข้าใจได้ว่าถ้า
ไม่ได้กลิ่นก็คงจะไม่รู้สึก ก็เข้าใจได้ว่าผู้ที่เขาสัญจรไปแล้วต้องได้กลิ่นนั้นเขาก็คงจะรู้สึกเดือดร้อน เหม็น 
รําคาญ และเห็นว่าการที่รถวิ่งทับก็เหมือนกับการแพร่กระจายสกปรกไปตามพื้นถนน ผมจึงอยากจะฝาก
ให้ฝ่ายผู้บริหารได้รับไปดําเนินการแกไ้ขด้วยครับ ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง  ในประเด็นข้อซักถามของท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ เรื่องแรก คือ เรื่องเกี่ยวกับการเตือนให้



 

 

 

- �� -

ฝ่ายบริหารได้ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศาลหลักเมือง ผมขอเรียนให้ที่ประชุมแห่งนี้
ทราบว่าในปัจจุบันนี้คณะผู้บริหารพร้อมทั้งที่ปรึกษา ทั้งเลขานุการ ทุกๆ คนได้พยายามปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ผมขอเรียนว่าเราจะไม่ทําอะไรในสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายของ
บ้านเมืองโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม และความ
โปร่งใสในการบริหารงานนะครับ ในการก่อสร้างศาลหลักเมืองนั้นทางฝ่ายบริหารได้ดําเนินการในขั้นตอน
แรกคือ ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียนะครับ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นในลักษณะที่
จะต้องทําประชาพิจารณ์ก็ตามนะครับ แต่ก็ได้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ซึ่งในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2558 ที่ผ่านมาก็ได้มีความคิดเห็นอย่างหลากหลายนะครับ ส่วนมาก 96% เห็นชอบด้วยกับการก่อสร้าง
โครงการนี้ ทางเราได้ทําร้อยละของความเห็นในแต่ละด้านออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดว่าในการประชุม
ครั้งต่อไปก็จะเอามานําเสนอต่อที่ประชุมว่าในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือว่า
ไม่เห็นด้วยในด้านใดบ้าง เห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่เห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็จะนําเสนอให้ท่าน
ทราบ และมีประเด็นที่บางส่วนได้ทักท้วงอย่างที่ท่านสมาชิกฯ ได้นําเสนอว่าในบริเวณจุดที่ตั้งอาจจะยังไม่มี
ความเหมาะสม ซึ่งในเรื่องนี้ทางเทศบาลฯ พยายามจะศึกษาถึงข้อมูลต่างๆ ว่าจะสามารถในการที่จะปรับ
ได้หรือไม่ จริงๆ เราเห็นด้วยกับที่ท่านเสนอนะครับว่า ถ้าตั้งในที่จุดเดิมแล้วจะไม่สง่างาม เพราะว่าที่จริง
แล้วลักษณะอาคารควรจะเป็นที่โล่งที่เปิดได้ทั้ง 4 ทิศ ถึงจะมีความสง่างามและให้สมกับเงินที่ต้องเสียไป
จํานวนนี้ผมว่าไม่ตํ่ากว่ายี่สิบล้านบาท ความสูงจะสูงพอๆ กับหลังคาของตลาดหลักเมืองนะครับ ซึ่งก็จะ
หารือในจุดนี้กับทางผู้รู้นะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจประการใดก็ตามนั้น ผมเข้าใจว่าฝ่ายบริหารก็คงจะต้อง
นํามาแจ้งต่อที่ประชุมแห่งนี้อีกวาระหนึ่งนะครับว่า ที่ประชุมแห่งนี้จะมีความเห็นเป็นประการใด แต่ก็อยาก
เรียนว่าในขั้นตอนต่อไปก็จะพยายามที่จะรายงานหรือแจ้งให้กับที่ประชุมแห่งนี้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า
อยู่ทุกระยะนะครับ ผู้บริหารจะไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวของคนเพียงเจ็ดแปดคนเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจ เพราะว่าความเห็นส่วนใหญ่บางครั้งก็เหมือนกับที่ท่านสมาชิกฯ ว่า ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
เสมอไป ดังเช่นการพิจารณาเทศบัญญัติที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ ความเห็นส่วนใหญ่แล้วบางครั้งก็ไม่ใช่
ความเห็นที่ถูกต้อง ผมก็คิดเหมือนกันว่าในความเห็นส่วนใหญ่นั้น เราจะต้องรับฟังความเห็นของคนส่วน
น้อยด้วย เพราะบางครั้งความเห็นของคนส่วนน้อยซึ่งเป็นความเห็นต่างนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
ราชการเป็นอย่างยิ่ง อันนี้ไม่ได้ต่อว่าสภาแต่ประการใด  และประเด็นที่สอง คือ เรื่องของน้ําโสโครกจาก
รถบรรทุกขยะนั้น ผมขอเรียนช้ีแจงว่าคงจะไม่ใช่ทุกคัน คงจะไม่ใช่ทุกสถานที่ คงจะเป็นบางคันและคงจะ
เป็นบางสถานที่ สาเหตุก็คงจะสันนิษฐานได้ว่าตัวถังมันผุนะครับ ปกติตัวถังของรถขยะทุกคันนั้นจะต้อง
สามารถเก็บน้ําของขยะได้อย่างมิดชิดจะไม่ให้ร่ัวไหลมายังพื้นถนนเป็นอันขาด แต่ในการปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลานาน ตัวถังที่เป็นเหล็กก็อาจจะผุกร่อนได้นะครับ ผมจะแจ้งให้ทางกองสาธารณสุขฯ นะครับ 
และในเรื่องนี้เราก็มีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างในแต่ละเดือนนั้นก็จะมี
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การตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่า เขาปฏิบัติงานถูกต้องตามสัญญาที่ทําไว้หรือไม่ การร่ัวไหล
ของน้ําขยะนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วยนะครับ ก็จะแจ้งให้ทางกองสาธารณสุขฯ ซึ่งมีหน้าที่ในเรื่อง
โดยตรงได้ทําหนังสือกําชับให้ผู้รับจ้างว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้หลายๆ จุด  ฉะนั้นจุดไหนที่มีปัญหาก็จะขอให้
ผู้รับจ้างดําเนินการเอารถบรรทุกขยะคันดังกล่าวนั้นเข้าไปซ่อมแซมตัวถังให้อยู่ในสภาพที่น้ําไม่สามารถจะ
ร่ัวซึมลงมาบนพื้นถนนได้ ความผิดพลาดในครั้งนี้ผมกราบขออภัยนะครับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
เพราะว่าคําขออภัยนั้นเป็นคําที่ผมว่าไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เสียหายอะไร ฝร่ังมีอยู่คําหนึ่งนะครับเขาบอกว่า 
ภาวะผู้นําจะเกิดขึ้นจากคําที่พูดไว้ว่า “I admit, I made a mistake”  ผมยอมรับว่าผมกระทําผิดพลาด นี่คือ
ภาวะผู้นํา ขอขอบพระคุณมากครับ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

เสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ 
กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   ความจริงผมก็ไม่อยากจะใช้วาระอื่นๆ ที่
จะต้องมาร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือตอบโต้กันไปมา อยากจะให้วาระนี้เป็นวาระที่สร้างสรรค์ ร่วมมือร่วมใจ
กันทํางานเพื่อจังหวัดลําปาง เพื่อเทศบาลฯ ของเรา สิ่งที่เราพบเห็นกันมาตอนนี้ถือว่าสมาชิกฯ ก็เป็น
ตัวแทนประชาชนคนหนึ่ง เป็นเสียงน้อยๆ คนหนึ่ง ของประชาชนทั่วๆ ไป ที่มีเป็นตัวแทน ที่ได้น่ังประชุมใน
สภาแห่งนี้นะครับ ที่ผมจะมาอภิปรายในวาระนี้ก็เนื่องจากมีเหตุผลบางอย่างที่น่าจะได้รับการแก้ไข และรับ
การวิสัยทัศน์จากผู้บริหารที่จะต้องทําทันที ทําให้ประชาชนมีความสุข สมกับคําขวัญเทศบาลฯ ว่า “นคร
แห่งความสุข” อันไหนที่เป็นทุกข์ของชาวบ้าน  เป็นทุกข์ของประชาชนก็ต้องรีบทํารีบดําเนินการ หรืออย่า
ให้มีเลยจะเป็นการดีที่สุด เมื่อเราอาสาเข้ามาและเป็นผู้บริหารแล้วมันก็จะต้องทําให้ทุกคนมีความสุข ที่ผม
ใช้วาระนี้อภิปรายในสภาแห่งนี้ ก็เพราะมีวาระที่จะต้องดําเนินการ หรืออาจจะขาดการละเลยจากผู้บริหาร
ไป อาจจะไม่เห็น อาจจะไม่ทราบ อาจจะไม่เคยสัมผัส เผอิญถือว่าผมเป็นตัวแทนหนึ่งของผู้บริหารก็แล้ว
กัน ถือว่าเรามาช่วยกัน มาสร้างสรรค์ทํางานให้ดีขึ้น ให้ประชาชนชาวบ้านมีความสุข สุขกาย สุขใจ สุขภาพ
สมบูรณ์เหมือนที่ท่านได้กล่าวมาข้างต้น ก็ไม่อยากพาดพิงนะครับที่บอกว่านายกฯ ไม่สบาย นี่ก็เป็นส่วน
หนึ่ง ผมเคยพูดอภิปรายคราวก่อน เรื่องแรก คือ เรื่องน้ําซึ่งก็สําคัญ มีก็ดี ไม่มีก็ไม่ดี เผอิญเรื่องน้ําที่ผมจะ
พูดในวันนี้ บังเอิญก็เป็นหน้าตาของเทศบาลฯ ของจังหวัดลําปาง ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น 
“Signature” ก็ได้ คือวงเวียนน้ําพุหน้าสถานีรถไฟ ผมได้ผ่านไปเมื่อสองสามวัน ผมไปรับญาติและถือ
โอกาสได้พาไปรับประทานอาหารบริเวณตึกแถว เผอิญเราไม่ได้เปิดมานานหรือไม่ได้เอาใจใส่หรือไม่ได้
ดําเนินการอะไรก็แล้วแต่ บัดนี้มันมีกลิ่นเหม็น นักท่องเที่ยวที่ลงมาจากรถไฟ ก็มารับประทานอาหาร มา
ยืนถ่ายรูปกัน แต่น้ําพุไม่มีใครไปยืนครับ ไม่ทราบว่ามันจะเป็นสาเหตุหนึ่งมาจากการที่เราใช้น้ํามากเกินไป
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ในการดับไฟคราวก่อนหรือเปล่า ไหลไปตามท่อและอาจจะเอาเศษอาหารสัตว์หรืออะไรลงไปในท่อด้วย ถ้า
ทางเทศบาลฯ หรือทางผู้บริหารเทศบาลฯ จะมีวิสัยทัศน์ก็น่าจะดําเนินการแก้ไข ไม่ใช่เฉพาะน้ําพุนะครับ ก็
คงจะต้องเป็นท่อระบายน้ําด้วย เพราะเป็นทางน้ําลงสู่แม่น้ําวังจํานวนมากในบริเวณนั้น เหม็นมากครับ 
ขนาดเราที่อยู่นครลําปางเราค่อนข้างจะคุ้นชินกับกลิ่นนี้ คนที่ไม่เคยมาสัมผัส คนที่มาถึงสถานีรถไฟก็จะได้
กลิ่นตั้งแต่ก่อนถึงสถานีรถไฟด้วยซ้ําไป อันนี้ก็ขอนําเรียน  เรื่องที่สอง คือ เรื่องไฟฟ้า ซึ่งก็เป็นปัญหาจริงๆ 
เรื่องความสว่าง หลายคนก็ผ่านไปผ่านมาในแต่ละสายก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ลําปางพัฒนาขึ้น ไฟฟ้าบางจุดสว่าง
ไสว แต่น่าเสียดายตรงหน้าบ้านเรานี่เอง ท่านผู้บริหารและท่านประธานฯ ครับ บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา 
ซึ่งหอนาฬิกานี้ก็เป็นจุดเด่น เป็นจุดสนใจ เป็นจุดขายของจังหวัดลําปาง ใครผ่านไปผ่านมาก็สว่างไสว
สวยงาม แต่เดี๋ยวนี้มันมืด เมื่อคืนเผอิญไปส่งญาติไปที่ตลาดกองต้า และขากลับมาก็แวะผ่านบริเวณนี้ มืด
มากๆ ทั้งสวนสาธารณะ และหอนาฬิกาก็มืด น่าจะทําให้สว่างไสวนะครับ เพราะเป็นหน้าตาของเรา เป็น
หน้าบ้านของเรา ผมก็อยากจะฝากไว้นะครับ ผมก็ไม่อยากจะตําหนิหรือจะถามมาตอบไปหรืออะไรทั้งนั้น 
แต่ก็อยากจะให้ท่านผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และฝากไว้ด้วยว่าอันไหนที่สมควรจะต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน จัดเป็น Priority ไว้เลย 1,2,3 นะครับ จําเป็นที่สุด เดือดร้อนที่สุด ทําทุกวันครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ผมก็ขออนุญาตตอบข้อซักถามนะครับ ประเด็นแรก คือ กลิ่นเหม็นจากน้ําพุบริเวณหน้าสถานี
รถไฟนครลําปาง ที่จริงจุดนั้นเราก็ไปเกือบทุกคืน ไปซื้อปาท่องโก๋ เพราะที่น่ันอร่อย แต่ผมก็ไม่ยักจะได้
กลิ่นแบบที่ท่านว่านะครับ แล้วก็ปกติผมก็จะไปทานก๋วยจ๊ับตรงนี้เป็นประจําหรือเกือบๆ ทุกเช้า เจ้าของเขา
ก็ไม่ได้สอบถามผมในเรื่องนี้ว่าทําไมกลิ่นเหม็นจัง ก็ไม่ทราบว่าจมูกของผมกับจมูกของท่านมีอาการ
ผิดปกติแตกต่างกันหรือไม่นะครับ ก็ยังไงก็ตามก็จะไปแก้ไขให้ท่านนะครับ น้ําพุนี้ไม่ได้มีการไหลเวียนนะ
ครับ เวลาสูบน้ําเข้าไปแล้วก็จะขังอยู่ในนั้นครับ ไม่มีการไหลเวียน เมื่อมันสกปรกขึ้นมาก็ต้องไปสูบน้ําจาก
น้ําพุออกแล้วเติมน้ําสะอาดเข้าไปแทน ผมเข้าใจว่าคงจะไม่ได้ไปทําความสะอาดน้ําและเติมน้ําใหม่เป็น
เวลานานแล้ว รวมทั้งน้ําพุที่หน้าข่วงนครนี้ด้วยที่ใช้ระบบอย่างเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องไปสูบ
น้ําสะอาดเข้าไปทดแทนกับน้ําที่สกปรกอยู่ นี่ก็คือระบบที่เป็นอยู่นะครับ ผมก็ตอบคําถามท่านว่าผมก็จะรับ
ทําให้ วันนี้จะจัดการและส่ังการให้ทันทีนะครับ  ประเด็นที่สอง คือ เกี่ยวกับความไม่สะดวกในเรื่องแสง
สว่าง ก็เรียนให้ท่านทราบว่าตามที่ท่านได้เรียกร้องว่า ทําไมเทศบาลฯ ถึงไม่จ้างเอกชนให้ช่วยแบ่งเบาภาระ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแสงสว่าง ขณะนี้ก็ทําไปให้ท่านแล้วนะครับ เป็นบางเขตนะครับที่ได้เริ่มว่าจ้าง
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บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งให้เริ่มดําเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่มีปัญหากับทางเทศบาลฯ ไปแล้วเป็นบางส่วน แต่ก็
ยังไม่ทั้งหมดนะครับ ก็เพราะว่าเราก็ยังจ้างพนักงาน จ้างลูกจ้างไว้จํานวนหนึ่ง ถ้าจ้างเอกชนไปทั้งหมด 
เทศบาลฯ ก็อาจจะจําเป็นต้องเลิกจ้างคนเหล่านั้น เพราะว่าไม่มีงานให้เขาทํานะครับ ตามหลักการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากเรามีคนทํางานอยู่นะครับ จึงต้องเอาทั้งคนและทั้งเอกชนข้างนอก
เข้ามาร่วมปฏิบัติด้วยนะครับ ผมก็เห็นด้วยกับท่านนะครับในจุดต่างๆ ที่มืด ก็เช่น ห้าแยกหอนาฬิกา 
รวมทั้งอีกหลายๆ จุด ท่านเช่ือไหมครับว่าสะพานรัษฎานั้นผมก็ผ่านเป็นประจําทุกคืน มีชาวบ้านบริเวณนั้น
เขาก็มาต่อว่าผมว่าทําไมสะพานรัษฎาถึงมืด ผมก็กลับมาเรียกหัวหน้าไฟฟ้าเข้ามาขอให้ไปเปิดไฟให้หน่อย 
พอกลางคืนผมไปดูอีกก็ปรากฏว่าก็มืดอย่างเดิมแบบที่ท่านว่า ผมก็เรียกหัวหน้าไฟฟ้ามาสอบถามว่าทําไม
ไม่ปฏิบัติตามที่ผมส่ัง เขาบอกว่าเขาไปดําเนินการให้หมดแล้ว แต่ปรากฏว่ามีเอกชนบางกลุ่มที่ช่ือว่า 
“ชมรมนักถ่ายภาพจังหวัดลําปาง” ไปปิดคัทเอาท์นะครับ เขาบอกว่าถ้าไฟสว่างมากๆ ทําให้สะพานรัษฎา
ไม่มีบรรยากาศของการถ่ายภาพ ก็ขอให้ท่านได้รับทราบข้อเท็จจริงตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ เราอยู่กันแบบ
หลากหลายนะครับ คนที่อยากจะให้สว่างก็มี คนที่อยากจะให้มืดก็มี ในฐานะที่เป็นผู้บริหารงานเทศบาลฯ 
ตอนนี้ที่สะพานรัษฎาจะมีตู้สําหรับปิดคัทเอาท์นี้ ผมได้ส่ังการให้ปิดตายตู้นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ จะไม่มี
การเปิดโอกาสให้สับคัทเอาท์ลงเพื่อที่จะถ่ายภาพในเวลากลางคืน แต่ในบริเวณห้าแยกหอนาฬิกาผมก็เห็น
ว่ายังมืดในหลายๆ จุด  ผมก็สั่งการให้เปิดเขาก็เปิดให้ แต่ตรงบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ผมจะไปติดตามให้
อีกทีหนึ่งหลังจากเสร็จการประชุมนี้แล้ว ที่จริงผมก็คิดแบบท่านนะครับในฐานะคนลําปางอย่างเดียวกัน ไป
ที่ไหนก็อยากจะให้ถนนสว่างไสว ไปที่ไหนผมก็อยากจะให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยสวยงาม
เหมือนกับท่านทุกประการเลยนะครับ ต้องขอบพระคุณที่ท่านได้เสียเวลานําข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่ง
สําหรับเทศบาลฯ มาบอกนะครับ ปัญหาต่างๆ ผมจะพยายามแก้ไขอย่างเต็มความสามารถนะครับ 
ขอบพระคุณท่านประธานฯ มากครับ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง

อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ 

นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง  ทีแรกผมมีเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านอยู่ 3 เรื่อง ตอนนี้ตัดไป 1 เรื่อง ก็คือเรื่องของ
สะพานรัษฎาที่ท่านรองสมเกียรติฯ ได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ และก่อนที่จะพูดถึงความเดือดร้อน
ของพี่น้องชาวบ้าน 2 ข้อนะครับ ผมขอช่ืนชมท่านผู้บริหารที่ได้ตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องชาวเทศบาลฯ จาก
หลายๆ โครงการที่เห็น ทั้งถนนหลายสาย ทั้งไฟฟ้าที่เปลี่ยนหลอดใหม่ และโครงการอื่นๆ ที่กําลังจะออก
มานะครับ ผมขอช่ืนชมในการทํางานของท่านด้วยความวิริยะอุตสาหะ เรื่องแรก คือ เรื่องคูคลองบริเวณ
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ข้างสวนสาธารณะประตูเวียง ผมเองก็ได้เขียนคําร้องไปแล้วประมาณ 4 ใบครับ ซึ่งผ่านมาแล้วประมาณ 
3-4 เดือน ก็ไม่ได้รับการแก้ไข น้ําเน่าและมีกลิ่นเหม็น และต้นไม้ขึ้นรกมาก พี่น้องที่ไปออกกําลังกายนั้น
เดือดร้อนเรื่องยุง และกลิ่นเหม็น ก็ฝากท่านผู้บริหารด้วยนะครับ คูคลองข้างสวนสาธารณะประตูเวียง 
เรื่องที่สอง คือ เมื่อหลายวันก่อนผมได้ไปงานที่วัดศรีปงชัย และหลังจากทําภารกิจเสร็จ พี่น้องที่เป็น
เจ้าภาพก็เชิญไปวางผ้าไตรบังสุกุล พอเสร็จงานก็ปรากฏว่ามีพี่น้องชุมชนอยู่กลุ่มหนึ่งได้ดึงผมไปน่ังด้วย
และเล่าความเดือดร้อนให้ผมฟัง ผมคิดว่าหลายๆ ท่านทราบว่าในเขตเทศบาลฯ ยังมีชุมชนลับแลอยู่อีก 1 
ชุมชน หลายๆ ท่านเป็นสมาชิกสภาฯ อาจจะไม่ทราบว่าชุมชนนี้อยู่ในเขตเทศบาลฯ ผมเองทีแรกก็ไปเถียง
เขาเหมือนกันว่าน่าจะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพราะว่าขึ้นต้นด้วยตําบลชมพู พี่น้องเขาเล่าให้
ผมฟังว่าเขาอยู่มาหมู่บ้านนี้มาประมาณ 10 ปี แต่หมู่บ้านนี้สร้างขึ้นมาสมบูรณ์แบบ มีถนนหนทาง มี
ประชาชนอยู่  27 หลังคาเรือนนะครับ เขาต้องใช้ไฟฟ้าเอง ทําถนนเอง น้ําประปาไม่มีใช้ต้องขุดเจาะเอา
น้ําบาดาลมาใช้ทุกหลัง และเรื่องเดือดร้อนที่สุดก็คือค่าไฟต้องเฉลี่ยกันออกต่อเดือน และน้ําเป็นน้ําขี้สนิม 
มีกลิ่น บางบ้านมีเงินหน่อยก็ติดเครื่องกรองน้ํา บางบ้านไม่มีเงินก็ไม่มีเครื่องกรองน้ํา  ทําให้สุขภัณฑ์
เสียหาย สมบูรณ์แบบที่สุดชาวบ้านเขาบอกว่า ถึงเวลาหาเสียงเลือกตั้งเขาก็ทําหน้าที่ของเขา เขาก็ไปใช้
สิทธิ์ที่วัดศรีปงชัยเพราะอยูใ่นเขตเทศบาลฯ ผมก็ไม่เช่ือ พี่น้องที่น่ันเกือบทุกหลังก็นําทะเบียนบ้านมาให้ดูว่า
อยูใ่นเขตเทศบาลฯ อยู่บริเวณหลังศูนย์เชฟโรเลต เข้าไปในซุ้มประตูของบ้านร้อง ช่ือว่า “หมู่บ้านต้นน้ําริมธาร 
มีประชาชนอยู่ทั้งหมด 27 หลังคาเรือน ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามจะมาติดต่อกับเทศบาลฯ เขาบอกว่ามีอยู่
ครั้งหนึ่งเขามาตั้งแต่ 9 โมง ได้กลับบ้าน 4 โมงเย็น มาน่ังอยู่หน้าห้องสํานักการช่าง มาทั้งเจ้าของ
โครงการ ทั้งชาวบ้านเป็นสิบๆ คนเพื่อมาดําเนินเรื่องที่จะอุทิศถนนในหมู่บ้านให้เป็นเทศบาลนะครับ แต่
ปรากฏว่าเรื่องก็เงียบหายไป เขาพยายามอยู่ 2 ครั้ง และเล่าให้ผมฟังว่าเขาอยากจะให้ทางเทศบาลฯ ใน
ฐานะที่เขาเป็นประชาชนในเขตเทศบาลฯ อยู่กลุ่มหนึ่ง เขาก็อยากจะได้สวัสดิการจากเทศบาลฯ ให้ไปดูแล
และเหลียวแลเขาบ้าง ผมจึงขอเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่อยู่
ในเขต 4 ก็ขอให้ช่วยไปดูแลเขาด้วย คือ 1.เขาอยากจะให้เทศบาลฯ ไปดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการ เรื่อง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการนะครับ ในฐานะที่เขาเป็นสมาชิกในเขตเทศบาลฯ อยู่กลุ่มหนึ่ง 27 
หลังคาเรือน เขาพยายามจะดําเนินการเรื่องการอุทิศถนนในหมู่บ้านให้เป็นถนนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ 
เพื่อเขาจะได้เป็นประชาชนในเขตเทศบาลฯ เหมือนกับทุกท่านทุกคนที่อยู่ใน 4 เขตของเราอย่างชัดเจน 
เรื่องถนน เรื่องน้ําประปาก็ไม่มีใช้ ไฟฟ้าก็ไม่มีใช้ต้องรวมตัวกันเอง เรื่องนี้ผมขอฝากผ่านท่านประธานฯ ไป
ยังผู้บริหารได้ช่วยดูแลพี่น้องในเขตเทศบาลฯ ของเราที่หมู่บ้านต้นน้ําริมธารด้วยนะครับ ขอกราบ
ขอบพระคุณท่านล่วงหน้าแทนชาวบ้านด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายประชัญ  บุญสูง 

นายประชัญ  บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม นายประชัญ  บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อสักครู่
ที่เพื่อนสมาชิกฯ ได้กล่าวถึงชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งชุมชนดังกล่าวนี้เป็นชุมชนที่เกิดมาขึ้นมาแล้ว
ประมาณ 10 ปี ก็คืออยู่ติดกับลําคลองหรือลําเหมืองของชลประทานนะครับ เขาเรียกบริเวณนั้นว่า
หมู่บ้านริมธาร มีชาวบ้านอยู่ 27 หลังคาเรือน แต่ทางเทศบาลฯ ของเราก็ได้ไปทําถนนที่ติดริมคลองให้
แล้วนะครับในยุคของท่าน ดร.นิมิตรฯ  แต่ข้างในนั้นยังเป็นที่สาธารณะ คือเป็นที่ว่าง เป็นที่ที่ยังไม่ได้มอบ
ให้กับเทศบาลฯ ทําให้เทศบาลฯ ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้ บางส่วนก็เป็นถนน บางส่วนก็เป็นลูกรัง 
แต่บริเวณที่ติดริมคลองนั้นมีการลาดยางเรียบร้อยครับ ทางเราในฐานะสมาชิกฯ เราก็เคยไปดูแลเขาตอนที่
หาเสียงเราก็ได้เข้าไปบริเวณนั้น หลังจากนั้นเราก็ได้เข้าไปดูอีก ชุมชนนั้นก็มีหลายๆ หมู่บ้านรวมกันอยู่ แต่
เทศบาลฯ ก็ได้เข้าไปดูเป็นบางส่วนนะครับ และบางส่วนก็ไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะว่าเขายังไม่ได้
มอบที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นของทางเทศบาลฯ ยังไงผมก็อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบดูว่ามี
จุดไหนบ้างที่เรายังไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องในเรื่องการมอบที่ดินให้เทศบาลฯ เทศบาลฯ จะได้ดําเนินการ
ให้อย่างถูกต้อง และบางที่ก็เป็นที่ของเอกชนนะครับ ผมขอเรียนช้ีแจงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง

อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
และเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ท่านประธานฯ ครับ หมู่บ้านริมธารดังกล่าวนี้ พวกผมในเขต 4 รู้แน่นอนครับ เพราะญาติอยู่แถว
นั้นขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคือ คุณศรีรัตน์นะครับ มีหลายๆ ที่ที่เราเคยเข้าไปดูแลเขาอยู่แล้วนะครับ 
และอย่างที่ว่าถนนหนทางที่ไปลาดยางมะตอยให้ในสมัยผู้บริหารชุดก่อนนะครับ แต่ก็ติดตรงที่ว่าเป็น
หมู่บ้านจัดสรร เขายังไม่ได้มอบถนนให้เป็นทางสาธารณะ จึงทําให้เราดําเนินการไม่ได้ พวกผมสมาชิกฯ 
เขต 4 ก็ดูแลกันอยู่แล้วนะครับ และขอบคุณท่านสมาชิกฯ ณัฐธนวัฒน์ฯ เขต 1 ที่ให้ความเป็นห่วงเรานะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ประเด็นที่ท่านสมาชิกฯ ได้กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารในที่ประชุมนี้ ผมพอจะปะติดปะต่อและ
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เข้าใจได้ว่าบริเวณหมู่บ้านดังกล่าวนั้นไม่ใช่ที่สาธารณะสมบัติหรือว่าเป็นที่อันเป็นสมบัติของเทศบาลฯ แต่
คงจะเป็นที่ส่วนบุคคล อาจจะเป็นที่ดินจัดสรรหรือเป็นที่ดินที่ประชาชนเข้าไปบุกรุกล้ํา ผมเข้าใจว่าอย่างนั้น
เพราะว่าผมกล้ายืนยันว่าในเขตเทศบาลฯ ในพื้นที่ๆ ไม่มีน้ํา ไม่มีถนน ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นั้น ผมว่าคงไม่มี
นะครับในข้อเท็จจริง ถ้าจะมีก็จะเป็นที่ดินจัดสรรของเอกชนบางแห่ง ซึ่งเขาทําผิดกฎหมายครับ ที่จริงการ
จัดสรรที่ดินนั้นมีกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรอยู่ว่า ผู้ประกอบการจะต้องทําถนน จะต้องขยายเขตไฟฟ้า 
จะต้องเขตการประปา เป็นต้น แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ทํานะครับ เขาก็ผลักโยนภาระมาให้กับราชการ
หลังจากที่เขากอบโกยกําไรไปแล้วก็ทิ้งภาระให้กับทางเทศบาลหรือทางราชการในการที่จะรับเข้าไปอยู่ ผม
เพิ่งทราบนะครับว่าท่านสมาชิกฯ เขต 4 ไปทําถนนให้กับเขา ขอเรียนว่าผิดกฎหมายนะครับ เทศบาลฯ ไม่
สามารถทําในสิ่งที่ท่านว่าได้เลยนะครับ ต่อไปขอความกรุณาอย่าไปทํานะครับ เพราะเป็นสิ่งที่นอกเหนือ
กฎหมายที่กําหนดไว้ ถ้าจะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ผมก็ขอแนะนําให้เขาอุทิศหรือยกที่ดินให้เป็น
ถนนก่อนนะครับ เมื่อแนวถนนเป็นที่สาธารณะสมบัติไปแล้ว เทศบาลฯ ก็จะสามารถก่อสร้างถนน เข้าไป
ขอขยายเขตกระแสไฟฟ้า หรือประปาได้ ก็ขอความกรุณาในฐานะสมาชิกฯ ที่ดีก็ช่วยกรุณาแนะนําให้เขาทํา
ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับ เรียบร้อยเมื่อไหร่ก็มาติดต่อกับทางเทศบาลฯ อีกที พร้อมทั้งเอาโฉนด
ที่ดิน ซึ่งทางที่ดินเขาจะกันเขตที่ดินให้และยืนยันกับเทศบาลฯ และเทศบาลฯ จะเข้าไปทําแผนฯ จากนั้นก็
จะตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการต่อไป เรามีความจําเป็นต้องกระทําตามขั้นตอน เนื่องจากว่าเราเป็นสภา
เทศบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราก็จะมีหน้าที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับ ขอบพระคุณมาก
ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานฯ ครับ ผมยังไม่ได้
พูดเลยว่าสมาชิกฯ เขต 4 ไปทําถนน แต่เราบอกว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรร เขาไม่ได้มอบที่ดินให้เป็นทาง
สาธารณะ ที่เราไปทํานั้นคือผู้บริหารชุดก่อนทํา เขาทําที่ติดคลองชลประทานเป็นทางสาธารณะ การที่
ผู้บริหารมาพูดว่า “สมาชิกฯ ที่ดี” ท่านหมายความว่ายังไงครับ หมายความว่าผมไม่ดี หรือสมาชิกฯ 
ทั้งหมดไม่ดีหรือยังไง ท่านประธานฯ ช่วยให้ท่านผู้บริหารพูดและอธิบายตรงนี้ด้วยครับ ก่อนที่ผมจะ
อภิปรายต่อครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ผมก็เพียงแต่แนะนําว่าผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารก็จะพยายามทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ทุกอย่างนะครับ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และในเมื่อท่านสมาชิกฯ ได้นําเรื่อง
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มาเสนอต่อท่านประธานฯ ส่งต่อมายังฝ่ายบริหาร  ผมก็ได้ทราบว่าได้มีการทําถนนในบริเวณดังกล่าวนี้  
ผมก็ไม่ได้ระบุนะครับ เพราะท่านพูดออกมาเองนะครับว่าเป็นสมาชิกฯ เขต 4 ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าหมายถึง
ใครบ้าง ที่ไปทําถนนในแห่งนั้น และข้อเท็จจริงผมก็ไม่ทราบว่ามีการทําหรือไม่ทํา ผมเพียงแต่เตือนท่าน
สมาชิกฯ ว่าถ้าจะอํานวยหรือบริการให้กับประชาชนนั้น เราต้องคํานึงถึงความถูกต้องของกฎหมายด้วย 
หรือหมายความว่าแนะนําให้เขาปฏิบัติ ในเมื่อเป็นที่ดินของเอกชนอยู่ก็ต้องแนะนําให้เขายกที่ดินให้เป็นที่ดิน
สาธารณะสมบัติก่อนแล้วค่อยมาดําเนินการกับทางเทศบาลฯ ต่อไปนะครับ ผมทราบดีนะครับว่าท่าน
สมาชิกฯ ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีเกียรติทั้งสิ้น และผมก็เคารพนับถือทั้งสิ้น คําพูดของผมที่
อาจจะทําให้ท่านเข้าใจผิด ผมก็กราบขออภัยด้วย ขอบคุณครับ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง

อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมัย  เมฆนคร 

นายสมัย  เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมัย  เมฆนคร สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ก็ยกมืออยู่ตั้งนานคิดว่าจะไม่ได้พูดซะแล้วนะครับ เรื่องที่ผมจะพูดนั้นก็มีอยู่ 2-3 
เรื่องด้วยกัน แต่ 2-3 เรื่องนี้ความจริงเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ คือ ในย่านที่ผมจะพูดถึงนี้ 1. คือ ที่รกร้าง
ที่เราได้เคยพูดกันเสมอๆ 2. คือ ไฟฟ้าในซอยแคบไม่มี 3. คือเรื่องใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ ทั้ง 3 เรื่อง
นี้อยูใ่นย่านเดียวกันไม่เกิน 80 เมตร นะครับ นี่คือที่มาของปัญหาที่เช่ือมโยงกันนะครับ เรื่องแรก คือ ที่รก
ร้างว่างเปล่า เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 คุณบัวแก้ว ร้องทุกข์เรื่องไฟในซอยแคบ, เมื่อวันที่ 
15 มกราคม 2556 คุณจันจิรา แซ่ลิ้ม ร้องทุกข์เรื่องแผ้วถางที่ดินรกร้างว่างเปล่า และวันที่ 24 
พฤษภาคม 2557 ร้องทุกข์เรื่องมีงูเหลือม ซึ่งบางคนก็มาล้อเลียนผมว่าไม่เจองูเหลือมอีกเหรอ ทั้ง 3 
เรื่องนี้ก็อยู่ในบริเวณเดียวกัน เรื่องนี้เราก็พยายามอภิปรายไป 2-3 ครั้งแล้วครับ เมื่อวันที่  27 
กุมภาพันธ์ 2557 ผมได้นําเข้ามาอภิปรายในที่ประชุมนี้ พอถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ท่านรอง
นายกฯ สุรทัศน์ฯ ท่านก็ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเอง ผมได้สําเนาหมายเหตุประจําวันของผมไว้แล้ว ท่านรอง
นายกฯ ก็บอกว่า เรื่องที่รกร้างนั้นจะได้นําปรึกษาทางกฎหมายกับทางจังหวัดต่อไป แต่จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่
ก้าวหน้าไปถึงไหน หรือว่าท่านจะแอบสุ่มทํางานเงียบๆ ก็เป็นได้ และเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาอีก 
เรื่องที่สาม คือ คนจรจัดมาอยู่ใต้สะพานฯ เมื่อก่อนมี 1 คน แต่เดี๋ยวนี้มี 3 คนแล้วครับ คนแถวๆ บ้านผม
ไม่กล้าไปไหนเลย เขาบอกกลัวครับ แล้วเมื่อวานก็มีคนมาแจ้งว่าของเริ่มหายแล้ว ผมว่าทางที่ดีทาง
เทศบาลฯ น่าจะนําคนพวกนี้ไปทําประวัติเก็บดีเอ็นเอ ไม่ว่าจะเป็นเลือด เส้นผม และเศษเล็บหรืออะไรก็
ควรจะเก็บไว้นะครับ ผมเป็นห่วงผู้สูงอายุนะครับ ผมเป็นห่วงคุณย่าคุณยายเหมือนกัน กลัวว่าจะเป็น
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นครปฐมแห่งที่สองครับ ผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนครับ ส่วนเอกสารผมจะขอฝากท่านประธานฯ ไว้ และท่าน
รองนายกฯ สุรทัศน์ฯ ขอบคุณครับ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง

อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นผมต้องขอโทษเพื่อนสมาชิกฯ ที่จะอภิปรายล่วงเลยเวลารับประทานอาหาร
กลางวันไปหน่อยหนึ่งนะครับ ผมก็มี 2-3 เรื่องนะครับ แต่ละเรื่องก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่เขา
คัดเลือกสรรเรามาเป็นตัวแทนมาฝากบอกกล่าวกับฝ่ายบริหารนะครับ เรื่องแรก ผมขอย้อนถึงเรื่อง
ศาลหลักเมืองนิดหนึ่งนะครับ ที่ท่านรองสมเกียรติฯ บอกว่าเสียดายที่ท่านสมาชิกสภาฯ ไม่ได้ไปร่วมนะครับ 
ตรงนี้เป็นข้อผิดพลาดของฝ่ายบริหารเองนะครับที่ไม่ให้ไปร่วมคือไม่มีหนังสือเชิญเป็นลายลักษณ์อักษร 
ที่ได้รู้ก็รู้จากอินเตอร์เน็ตของเทศบาลฯ เราเองนะครับ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษรเลย
ว่าเชิญสมาชิกสภาฯ มา และผมสังเกตดูหลายๆ เรื่องนะครับ เกี่ยวกับงานของเทศบาลฯ ทางสมาชิกฯ เรา
จะไม่ค่อยได้รับข่าวสาร  เช่น  งานลอยกระทงทุกปี  ทุกครั้งก็เคยมีหนังสือเชิญ  แต่ปัจจุบันแทบจะไม่มี
เลยนะครับ และผมก็คิดว่าเขาคงจะส่งมาทางไปรษณีย์ซึ่งอาจจะส่งไม่ถึง แต่ผมมาเช็คต้นขั้วแล้วไม่มีนะ
ครับ แล้วอย่างเช่นกรณีนี้ก็เหมือนกัน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นี้  เพื่อนสมาชิกฯ จะรู้ไหมว่าจะมีการ
แจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ชุมชนศรีบุญเรือง มีสมาชิกฯ รู้ไหมครับ ไม่รู้ใช่ไหมครับ นี่แหละครับ
ผมก็อยากจะให้ช่วยช้ีแจงด้วยนะครับ  เรื่องที่สอง คือ เรื่องที่ผมเคยอภิปรายไปเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว 
คือเรื่องตลาดสดพระบาทนะครับ นี่ก็ล่วงเลยเวลามาครึ่งปีแล้วนะครับ ที่ผมให้ช่วยไปดําเนินการแก้ไข 
ประชาชนเดือดร้อนมากครับท่านประธานฯ การสัญจรไปมาลําบากมากๆ ช่วงเช้ากับช่วงเย็น ช่วงตลาด
เปิดนะครับ รู้สึกว่ารถจอดไม่เป็นระเบียบ ไม่มีที่จอดด้วยครับ และไม่รู้ว่าตลาดนั้นถูกต้องหรือเปล่า เพราะ
มีร่มมีอะไรมากางยื่นออกมาจากทางเท้าก็มี  เมื่อก่อนที่ผมเคยขอร้องให้ทางฝ่ายบริหารไปช่วยดูแลก็
ได้รับปากกันไปแล้ว แต่วันนี้ที่ผมมาดูเวลาแล้วก็เกือบ 6 เดือนแล้วนะครับที่ยังเหมือนเดิม รถบางคันก็จอด
คาอยู่ทางสามแยก อีกคนหนึ่งลงไปจ่ายตลาด ผมก็เคยเรียนถามเจ้าหน้าที่ของเราไปที่ดูแลเรื่องนี้อยู่
เจ้าหน้าที่เราบอกว่า “เราไปทําอะไรไม่ได้ครับท่านสมาชิกฯ นายส่ัง” คือเขาส่ังว่ายังไงผมก็ไม่รู้ ไม่ให้ไป
แตะต้องหรือว่ายังไงไม่รู้  เขาก็ตอบมาสั้นๆ แค่นั้น  ผมก็ไม่รู้ว่าจะตีความยังไง “ทําอะไรไม่ได้นายสั่ง” 
พูดอย่างนี้ครับ แม้กระทั่งตลาดออมสินก็เหมือนกันครับ ท่านไปดูเลยครับเวลา 8 โมง 9 โมง เต็มไปหมด 
รถราแทบจะสัญจรไม่ได้เลย แม่ค้าอะไรเต็มไปหมดครับ จอดเกะกะไปหมด น่ังขายหน้าร้านทองก็มี หน้า
ร้านขายเสื้อผ้าก็มี ถามเจ้าหน้าที่เทศกิจไปก็บอกว่า “ท่าน สท.ครับ ผมทําอะไรไม่ได้จริงๆ ครับ นายส่ัง” 
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ไปส่ังยังไงครับ ส่ังให้ประชาชนเดือดร้อนหรือครับ ผมก็ไม่เข้าใจฝ่ายบริหารเหมือนกัน สมัยก่อนฝ่ายบริหาร
ชุดที่แล้วเขาก็อุตส่าห์จัดระบบจัดระเบียบเรียบร้อยนะครับ 8 โมง ไม่มีแม่ค้าแล้วนะครับ เพราะช่วงไปส่ง
เด็กนักเรียนอะไร แต่วันนี้ไปดูครับท่านประธานฯ ยิ่งแยกออมสินเต็มไปหมดครับ ก็ในช่วงเช้าเวลาตี 4 ตี 5 
เราไม่ว่ากัน เพราะว่าประชาชนยังไม่ค่อยเดินทางไปตรงนั้นเท่าไหร่ แต่ช่วง 8-9 โมงเยอะมากครับ ก็
อยากให้ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ เรื่องตลาดผมก็เห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสกปรกเลอะเทอะไม่มีการจัด
ระเบียบแม่ค้า ผมก็ไม่เห็นมีใครไปแกไ้ขนะครับ ทั้งๆ ที่ทางฝ่ายบริหารก็มีนโยบายที่จะไปแก้ไขในตลาดของ
เราที่ใช้งบประมาณเจ็ดสิบกว่าล้านไปทําตรงนั้น ว่าจะไปจ้างกรรมการจัดการแม่ค้าในตลาดหรืออะไรเอย 
แต่วันนี้ก็เหมือนเดิมครับ ยิ่งช้ันล่างยิ่งไปใหญ่ครับ วันนี้ก็ไม่มีการแก้ไขครับ น้ําย้อยจากพื้นลงมาช้ันใต้ดิน 
ส่งกลิ่นเหม็น เอารถไปจอดถ้ากลั้นหายใจไม่ดีก็คงจะเป็นลม อากาศเหม็นมากๆ ผมก็เป็นห่วงชาวบ้านที่
เขาเดือดร้อนนะครับ ก็อยากจะให้เข้าไปบริหารเข้าไปดูแลหน่อยนะครับ และเรื่องที่สาม คือ เกี่ยวกับการที่
ไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับ วันที่ 23-26 มีนาคม 2558 นี้ วันนี้
ระเบียบการบริหารจัดการของงบประมาณถี่ย่อยนะครับ ผมเป็นห่วง ก่อนจะไปก็ต้องมีการอบรมให้ความรู้
ถึงจะไปศึกษาดูงานได้ใช่ไหมครับ แต่ที่มีปัญหาก็คือบางคนที่ไม่ได้เข้าอบรมก็เห็นเขาไปก็อยากจะไปด้วย 
พอไม่ไดไ้ปก็มีปัญหากัน คนทํางานจะตายเวลาไปเที่ยวไม่ไดไ้ป แต่คนที่รู้จักมักคุ้นกันดีๆ ไปด้วยกันนะครับ 
ผมก็ขอฝากฝ่ายบริหารขอให้ละเอียดตรงนี้หน่อยนะครับ แต่ถ้าผิดพลาดอะไรก็เจ้าหน้าที่ของเราลําบากใจ
นะครับ ค่าอาหาร ค่าที่พักอะไรก็ต้องละเอียดมาก และบางชุมชนเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะแตกแยกมากๆ 
นะครับ ในวันนี้เฉพาะประธานชุมชนนั้นมีกลุ่มอะไรไม่ทราบอยู่ 3-4 กลุ่ม ทั้งหมด 43 ชุมชน มีอยู่ 3-4 
กลุ่มแล้วนะครับ กลุ่มประธานชุมชน กลุ่มชุมชนสามัคคี หรือกลุ่มอะไรเยอะหลายกลุ่มผมจับจุดไม่ได้เลย 
แต่ละกลุ่มก็มีเสื้อสีไปคนละอย่าง น่าจะเกิดปัญหานะครับ ก็ฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารด้วย 
คํานึงถึงอนาคตของเทศบาลฯ ของเราบ้างนะครับ การบริหารก็ต้องร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ใช่ว่ามีแต่ละกลุ่มๆ 
มาทํางาน เพื่อที่จะมาฆ่าฟันกัน เราไม่ต้องดูอะไรมากครับ อย่างกรณีงานรถไฟรถม้าที่มีป้ายออกมาอยู่
ครั้งหนึ่งที่ตําหนิสมาชิกสภาฯ นะครับ ไปแตะงบประมาณอะไรประมาณนั้นนะครับ เพราะว่าอะไรครับ 
เพราะเขารู้ไม่จริง เพราะการสื่อสารไม่ชัดเจน เพราะมีหลายๆ กลุ่มนะครับ บางกลุ่มก็ว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลย 
มีป้ายนี้ออกมาได้ยังไง ทั้งๆ ที่ในป้ายผ้าก็มีแต่ละกลุ่มและลงช่ือด้วยนะครับ แต่ได้ไปถามตัวตนจริงๆ แล้ว
ไม่รู้เลย คําว่า “กลุ่ม” นั้น มติอะไรที่จะออกมา ต้องเอามติจากกลุ่มถึงจะมาเป็นประเด็นได้ แต่ที่ผมไปสืบ
สาวราวเรื่องมา หัวหน้ากลุ่มทําคนเดียว ลูกกลุ่มไม่รู้เรื่องอะไรเลย ผมเป็นห่วง กลัวเรื่องความแตกแยก
ของกรรมการชุมชน กรณีนี้ก็เหมือนกันที่จะไปศึกษาดูงาน คําว่า “ศึกษาดูงาน” เป็นคําพูดที่ดี สวย เลอ
เลิศนะครับ แต่ที่ชาวบ้านเขาเข้าใจก็คือ “ไปเที่ยว” บอกว่า “กลุ่มนี้ไปเที่ยว กลุ่มนั้นไปเที่ยวอีกแล้ว” ผม
เป็นห่วงในเรื่องระเบียบและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ก็มีสมาชิกฯ ที่ไปคราวที่แล้วก็มีท้วงติงเรื่องอาหารการ
กิน เห็นว่าจะไปหนองคาย ไม่รู้จะข้ามฝ่ังไปหรือเปล่า ถ้ายิ่งไปก็ยิ่งน่าระวังใหญ่ ไป 3 วันนะครับ และอีก
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เรื่องหนึ่ง คือ ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่ตัดสินใจที่จะให้เอกชนมาบริการไฟฟ้าสาธารณะ ทําไมผม
ต้องขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่ตัดสินใจตรงนี้ เพราะว่าอะไรครับ เพื่อนสมาชิกฯ จําได้ไหมเมื่อการประชุม
ที่ผ่านมาปีที่แล้ว ท่านนายกฯ เป็นคนพูดเองเลยว่าจะไม่เอาเอกชนมาดําเนินการ แต่วันนี้เอามาแล้วเป็น
เพราะอะไรครับ นายกฯ ตัวจริงได้ดําเนินการแล้ว ดีมากครับ เพราะว่าผมเห็นประโยชน์อันมากมาย เช่น 
ประหยัดงบประมาณปีหนึ่งเจ็ดแปดแสน สามารถสร้างถนนอะไรได้ และบริการก็ดีมากด้วยนะครับ 
สมัยก่อนประชาชนเดือดร้อนเมื่อไหร่ก็โทรหาได้เลยและไปดําเนินการได้เลย แต่วันนี้มาใหม่อีกแล้ว ทุกที่
ทุกจุดต้องทําหนังสือผ่านนายกฯ อีกแล้ว จะเร็วได้หรือครับ ทั้งๆ ที่ฝ่ายบริการเขามีความพร้อมอยู่แล้ว 
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณรองนายกฯ ที่บริการได้ดีเยี่ยมนะครับ สามารถตัดสินใจได้ดีนะครับ ประชาชน
จะได้รับประโยชน์ ไม่เหมือนกับทางที่นายกฯ คิดนะครับ ยืนกรานเลยว่าจะไม่เอาเอกชนมา แต่วันนี้เอามา
ได้แล้ว ผมก็ขอช่ืนชมท่านรองนายกฯ ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง จริงๆ แล้วมันก็เที่ยงวันแล้ว ผมก็ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมว่าในประเด็นที่ท่านสมาชิกฯ ได้
กล่าวมา 2-3 ท่านนะครับ ผมขอช้ีแจงโดยสรุปว่า เวลาที่จะให้ทางฝ่ายบริหารหรือว่าทางเทศบาลฯ 
ดําเนินการอะไรนั้น ก็ยังขอยืนยันว่าจะต้องอยู่ในกรอบของอํานาจหน้าที่ของเทศบาลฯ เช่น ไฟฟ้า
สาธารณะนะครับ เมื่อไม่มีเสาและมาติดต่อจะให้ทางเทศบาลฯ ติดตั้งดวงโคม ก็ไม่มีเสาจะติดตั้งดวงโคม
ได้ เราต้องขอขยายเขตไฟฟ้าไปที่การไฟฟ้าฯ ลําปางนะครับ เทศบาลฯ ก็จะตั้งงบประมาณออกมา มีแผน
ออกมา แต่ในบางกรณีก็หาทางในการที่จะแก้ไขให้ บางกรณีที่เกี่ยวกับโจรผู้ร้ายต่างๆ ผมขอเรียนว่าไม่ใช่
หน้าที่ของเทศบาลฯ แต่ประการใดนะครับ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับ ในการที่จะเข้าไปจับกุม 
ในการที่จะส่ังให้เขามาทําทะเบียนประวัตินั้น ถ้าเทศบาลฯ ไปดําเนินการเทศบาลฯ จะโดนมาตรา 157 
ทันที ไม่เช่ือก็ถามท่านเลขานุการสภาฯ ได้ ว่าการไปทํานอกเหนือหน้าที่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับ  
เรื่องการไปจับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บนถนนนั้น ขอเรียนช้ีแจงว่าไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของเทศบาลฯ นะครับ ถึงแม้
ถนนหนทางเทศบาลฯ จะเป็นผู้ก่อสร้างก็ตาม แต่อยู่ในอํานาจของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลําปาง ซึ่ง
ได้แก่ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปางนะครับ เทศบาลฯ จะมีหน้าที่เพียงแต่บนทางเท้าสาธารณะ
เท่านั้นนะครับ นี่คืออํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ ถ้าท่านเห็นว่ามีรถรา มีแม่ค้ามาขายของบนถนน 
หน้าที่หนึ่งของพลเมืองดีสามารถแจ้งความต่อตํารวจได้นะครับ และท่านจะได้รับรางวัลนําจับ 50% 
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ และถ้ามาแจ้งว่าแม่ค้าขายของบนฟุตบาท ถ้ามาแจ้งจับเราก็จะแบ่งรางวัลนําจับ
ให้ท่าน 50% เช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้กล่าวหาว่าท่านไม่ทราบนะครับ เพียงแต่บางครั้ง
ขอบเขตอํานาจหน้าที่เราไม่สามารถทําได้นะครับ เพราะเทศบาลฯ ไม่มีฐานะเป็นรัฐบาลนะครับ เป็นเพียง
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แค่หน่วยงานของรัฐบาลเท่านั้นเอง บางอย่างก็สามารถทําได้ บางอย่างก็ไม่สามารถทําได้  สุดท้ายเป็น
เรื่องของท่านสมาชิกฯ ได้กล่าวขอบคุณใครก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นนายกฯ ตัวจริง คงไม่ได้หมายความถึง
ผมนะครับ เพราะผมแน่ใจว่าผมไม่ใช่นายกฯ ตัวจริงอย่างแน่นอน แต่จะขอเรียนให้ท่านสมาชิกฯ ทราบว่า
ในการส่ังการให้เอกชนมาแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะนั้น เป็นการส่ังการของท่านนายกฯ ดร.กิตติภูมิฯ 100% 
เพราะท่านได้เสนอในการประชุมทุกนัด ท่านก็ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน พอมาคราวนี้ท่านนายกฯ 
บอกว่าเอาเอกชนมาดําเนินการ แล้วท่านยังบอกไม่ดีอีกหรือครับ ถ้าบอกว่าไม่ดีผมก็ว่าน่าเสียใจนะครับ 
เพราะผมไม่ได้เป็นคนส่ังการเอง ในที่นี้ผมต้องยกเครดิตให้กับเจ้านายผมคือท่านนายกฯ ว่า การแก้ไข
ปัญหาตัวนี้เป็นดุลพินิจของท่านนายกฯ โดยตรง ไม่ใช่ผมหรือว่าไม่ใช่รองนายกฯ ท่านใดนะครับ ขอให้
ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าไฟฟ้าสาธารณะ หากในที่นี้พึงใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องยกคุณงามความดีให้กับ
ท่านนายกฯ ดร.กิตติภูมิฯ ผมก็ขออนุญาตช้ีแจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบพระคุณมากครับ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง

อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้องขออภัยท่านสมาชิกฯ สมหมาย
กับทางท่านรองนายกฯ นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกรด้วยครับ จริงๆ ผมนึกว่าจะจบแล้วนะครับ แต่ก็ไม่จบ 
ประเด็นที่เกี่ยวกับหมู่บ้านริมธารเมื่อสักครู่นี้ ผมก็อยากจะขอเสนอนิดหนึ่ง คือ ตอนที่ท่านสมาชิกฯ 
ประชัญฯ ได้ขึ้นอธิบายข้อมูลให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบ ท่านกล่าวว่า “ถนนที่ติดริมคลองสาธารณะ เทศบาล
ในสมัยที่แล้วได้ไปลาดยางให้แล้ว แต่ถนนในหมู่บ้านนั้นยังไม่ได้ทํา” ส่วนท่านรองนายกฯ สมเกียรติฯ ก็ได้
ลุกขึ้นมาอธิบายให้ความกระจ่าง พร้อมทั้งด้วยความเป็นห่วงว่า “เพิ่งทราบว่าสมาชิกฯ เขต 4 ไปทําถนน
ให้เขานั้นมันผิดกฎหมาย ให้ระวังด้วย” นะครับ เมื่อทางท่านสมาชิกฯ ณัฐกิตติ์ฯ ได้ลุกขึ้นทักท้วง ท่านรอง
นายกฯ สมเกียรติฯ ก็ลุกขึ้นมากล่าวว่า “สิ่งที่พูดไปนั้นถ้าทําให้ท่านสมาชิกฯ เข้าใจผิดก็ขอโทษ” ผมว่าท่าน
ไม่ต้องขอโทษก็ได้นะครับ เพราะว่าพวกผมไม่ได้เข้าใจผิดว่าที่ท่านพูดออกมาอย่างนั้น ท่านมีเจตนาอย่างไร 
ท่านมีเจตนาดี เป็นห่วงพวกผมไม่อยากให้พวกผมทําผิดกฎหมาย ผมก็ไม่จําเป็นต้องให้ท่านขอโทษนะครับ 
แต่อยากจะให้ท่านถอนคําพูด เพราะสิ่งที่ท่านพูดออกมานั้นไม่ถูกต้อง ไม่มีสมาชิกฯ เขตไหนหรอกครับที่
จะไปทําถนนให้ประชาชนได้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี
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นครลําปาง ผมขอถอนคําพูดนะครับ ผมขอเรียนที่ประชุมว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯ คนไหนที่ไปทําถนนดังกล่าว
นะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง

อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผมต้องขอพูดอีกนิดหนึ่งนะครับ ว่าจะไม่พูดแล้วครับ เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านั้น ผมจําคํา
จากท่านนายกฯ โดยฝังหัวผมเลยครับ เพราะท่านยืนยันว่าจะไม่เอาเอกชนมาดําเนินการ แต่วันนี้เปลี่ยนไป
นะครับ หมายความว่ายังไงครับ ดีนะครับที่เอาเอกชนมาดําเนินการ ดีนะครับที่รองสมเกียรติฯ บอกว่า 
“ถ้าไม่ดีแล้วผมก็ไม่รู้จะทํายังไง” ดีครับดีมากๆ ที่ผมได้อภิปรายมา 3-4 ครั้ง เพราะผมอยากจะให้เป็น
แบบนี้ แต่ท่านนายกฯ เขายืนกรานเลย ถ้าจะเอาหลักฐานผมจะเอาบันทึกการประชุมมากางให้ดูเลยก็ได้ว่า
ท่านพูดไว้ว่ายังไง ผมเก็บไว้หมดเลยครับและจําไว้ในหัวผมเลย ท่านยืนกรานเลยว่าจะไม่เอามานะครับ 
ทั้งๆ ที่ผมก็เอามาให้ดูว่าผลประโยชน์ขนาดไหน ว่าประหยัดงบประมาณยังไง ท่านก็ยังยืนยันจะไม่เอา
เอกชนมาดําเนินการนะครับ แต่วันนี้กลับมาเป็นอย่างนี้ และที่ผมบอกว่านายกฯ ตัวจริง ผมหมายความว่า 
คําว่า “นายกฯ” นี้ จะต้องแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้ แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้ดี ชาวบ้านต้องการยังไงก็
แกไ้ขปัญหาให้ตรงเป้าตรงจุด ผมไม่ได้ไปสร้างความแตกแยกอะไรนะครับ เพียงแต่บอกว่า ผมเห็นว่าท่าน
รองฯ ทํางานตรงนี้ได้ดีมากนะครับ  รับทราบปัญหาอย่างที่กรณีที่เพื่อนสมาชิกฯ ถามปัญหามา ท่านก็
ตอบได้จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ วันนี้ผมเห็นว่าดีผมก็เลยเปรยๆ ว่า “นายกฯ ตัวจริงต้อง
เป็นอย่างนี้” ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ผมขออนุญาตใช้เวลาซัก 2-3 นาที เพราะว่าถึงเวลาเที่ยงครึ่งแล้วนะครับ เนื่องจากถูก
พาดพิงจากท่านสมาชิกฯ สมัยฯ นะครับ ขออนุญาตนิดหนึ่งครับในเรื่องบ้านที่อยู่ในซอย ถนนวังขวา ที่เป็น
ที่รกร้างว่างเปล่าและมีหญ้า  มีเศษใบไม้เยอะแยะอยู่นะครับ ผมได้ปรึกษากับทางฝ่ายกฎหมายแล้วนะครับ 
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเอกชน เป็นบ้านของบุคคลนะครับ ทางราชการเข้าไปดําเนินการไม่ได้นะครับ 
แต่ผมก็พยายามนะครับ รับปากกับท่านแล้ว พยายามซิกแซ็กแล้วนะครับ ผมได้ให้เจ้าหน้าที่ของกอง
สาธารณสุขฯ เขาไปช่วยตัดบ้าง แต่จะตัดให้สะอาดเกลี้ยงเลยไม่ได้นะครับ ก็แอบๆ ทํา ฉะนั้นท่านเห็นแล้ว
ก็ขอความกรุณาช่วยทําก็แล้วกันนะครับ จะได้มีส่วนร่วมด้วยกันว่าเราไม่ทําอะไรที่ผิดกฎหมายมากนักนะครับ 
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แต่ที่จริงมันผิดนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับ เข้าไปทําให้บ้าง แต่ก็คงไปทําให้ตลอดไม่ได้ สักพักหญ้าก็ขึ้นมา
อีก เราก็พยายามหาเจ้าของและมีจดหมายไปแล้วนะครับ แต่ก็ไม่มีการตอบรับมา ก็ไม่ทราบว่ามีเจ้าของ
จริงๆ เป็นใคร ในรายช่ือก็มีบุคคลเป็นเจ้าของ เราก็ทําจดหมายไปแล้วแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบ เราก็ต้อง
ช่วยกันแกไ้ขปัญหานะครับ และประเด็นเรื่องไฟฟ้าในซอยแคบ ก็อย่างที่ท่านรองสมเกียรติฯ พูดนะครับว่า
เราต้องขอขยายเขตก่อน เรื่องเสาไฟฟ้าผมจําได้ว่าผมหามาให้แล้วนะครับ เป็นเสาไฟฟ้าเก่าก็ไม่แน่ใจว่าจะ
ใช้ได้หรือเปล่า แต่ว่าการเข้าไปในซอยนั้นคงใช้รถเข้าไปไม่ได้ คงต้องใช้คนแบกขนเข้าไปนะครับ ตรงนี้ก็คง
เป็นปัญหานิดหน่อย ก็รับปากท่านแล้วนะครับ เพราะในเอกสารนี้บันทึกไว้ว่า ผอ.สํานักการช่างรับปาก
แล้วว่าจะไปดําเนินการต่อ ผมจะติดตามให้นะครับ และประเด็นของท่านสมาชิกฯ สมหมายฯ ในเรื่องของ
ตลาดหลักเมืองที่มีน้ําเน่า ขณะนี้สัญญาที่มีการดูแลตลาดครบ 2 ปีแล้วนะครับ แต่ว่าตอนส่งงวดงานครั้ง
สุดท้ายเราเจอปัญหาหลายสิ่งที่จะต้องแก้ไขนะครับ ปรากฏว่าท่อระบายน้ําที่บวมทุกท่อในช้ันที่ 1 ที่
จะต้องลงมาช้ันล่างแล้วจึงมาลงมาบ่อพัก มันยาวลงมารวมเป็นท่อเดียว ณ วันนี้ท่อตัน ผมก็เข้าใจว่าที่ตัน
ก็เพราะว่ามีเศษอาหารเศษอะไรรวมกันไปหมด และอีกอย่างหนึ่งคือ ยางที่รวบรวมเศษอาหาร เศษน้ํา
ทั้งหลาย ยางกับท่อที่สวมหรือท่อที่ส่งมาจากช้ัน 1 มีรอยร่ัวนะครับ ตอนนี้เราก็ให้ช่างวสันต์แก้ไขอยู่ ก็ได้
ดําเนินการไปแล้วเมื่อต้นเดือนมกราคม แต่ก็ยังไม่มาดําเนินการ  นี่เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมน้ําจึงไหลลงมาที่
ช้ันล่างอยู่ตลอดเวลา เราก็พยายามทําความสะอาดทุกวันนะครับ ผมก็ได้ไปดูด้วยตนเองทุกวันนะครับ แต่
ช้ันล่างพอเราไปทําเสร็จ ตกกลางคืนก็ไหลมาอีก เช้ามาก็มีกลิ่นเหม็นอีกซึ่งเป็นปัญหาอย่างมาก เราก็
พยายามแก้ไขปัญหานะครับ เราก็มีงบประมาณอยู่ประมาณห้าแสนบาทที่ทางสภาได้อนุมัติแล้วนะครับ 
เราก็จะดําเนินการเพิ่มจุดบ่อพักที่น้ําทั้งหมดมารวมอยู่จุดเดียวกันหมด จากเดิมมี 1ทาง จะเพิ่มอีก 2 ทาง 
รวมเป็น 3 ทาง และจะร่นระยะเวลาการที่น้ําขังอยู่ในท่อให้ไหลเร็วขึ้น ฉะนั้นโอกาสที่จะมีน้ําซึมออกมาก็
คงจะน้อยลงนะครับ ขอกราบเรียนให้ท่านทราบว่ามีความก้าวหน้านะครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ วันนี้เราก็ได้ใช้เวลาไปพอสมควรนะครับ แต่
เนื้อหาสาระในประเด็นเรื่องอื่นๆ ที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายและท่านผู้บริหารได้ตอบก็คงจะเป็นแนวทาง
ร่วมกันในการที่จะทําให้บ้านเมืองของเราดีขึ้น และเป็นความสุขของพี่น้องประชาชน ในนามของสภา
เทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่านสื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน  
ที่ได้ร่วมการประชุมวันนี้ ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑2.๓๐ น. 
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........................................................       .......................................................... 

             (นายกิตติ  จิวะสันติการ)         (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
      ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง           เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 


