
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1  ประจําปี ๒๕๕8 
วันพุธท่ี  27  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕8  เวลา  ๑3.3๐ น. 

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

รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 3.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๔.นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๕.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๖.นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 7.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 8.ร้อยเอกศักด์ิชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 9.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑1.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

๑3.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑4.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑5.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑6.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑7.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑8.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 19.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 2.นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลาพักผ่อน) 
 3.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลาป่วย) 
 4.นายณัฐกิตต์ิ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลากิจ) 
 
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
 ๑.นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
   นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 2.นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3.นางจันทร์สม เสียงดี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4.นางชนูสี อินดาวงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 2.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 3.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 4.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 5.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 6.นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 7.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 8.นายพงค์กร รัตนประเวศ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 9.นายบรรยง เอ้ือนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 10.ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 11.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๑2.นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร 
 ๑3.นางสาววิไล วงศ์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 14.นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 15.นางชัญญานุช ทองคํา หัวหน้าฝ่ายแผนท่ีภาษี 
 16.นางพีรภาว์ ใหม่กิติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 17.นายสุชาติ เทพพรมวงค์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 
 18.นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 

ฯลฯ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านท้ังหลายท่ีเคารพ วันน้ี 
เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 1 ประจําปีพุทธศักราช  
๒๕๕8 บัดน้ีสมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมประชุมครั้งน้ี  ตลอดจนได้รับเกียรติจากประชาชนท่ีสนใจเข้ารับฟัง
การประชุมในวันน้ีอีกส่วนหน่ึงด้วย และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๓.๓๐ น. ในการนี้กระผม  
นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเรียนเชิญ  นายกิตติ  จิวะสันติการ  
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ข้ึนมาทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมในครั้งน้ี ขอเรียนเชิญครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕8  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตลอดจนประชาชนท่ีให้ความสนใจเข้ามาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปางในครั้งน้ีด้วยความยินดียิ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
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 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภา
เทศบาลนครลําปาง ก่อนท่ีท่านประธานในท่ีประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการประชุม
สภาในวันน้ี  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง และหนังสือของเทศบาลนครลําปาง เพ่ือเรียนแจ้ง
ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ดังน้ี 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี ๒๕๕๘ 

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

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕9  ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕8 ได้กําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี  ๒๕๕๘  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี  ๑-30 พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ดังความ
แจ้งแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๕๘ มีกําหนด 30 วัน  เริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี  ๑-30  พฤษภาคม  
๒๕๕๘ 

ประกาศ     ณ     วันท่ี   ๙   เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

และหนังสือ 
ท่ี  ลป ๕๒๐๐๑/๒๖๘๓           สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
             ถนนฉัตรไชย   ลําปาง ๕๒๐๐๐ 
                               ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕8 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ท่ี ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๓๙  ลงวันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕8 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๕8 ในวันพุธท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕8 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

เพ่ือให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รอง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ท่ีรับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อ
สภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปน้ี 
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1. นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ จากน้ีไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าท่ี 
ในการประชุมครั้งน้ีต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี ๒๕๕๘ 
(วันท่ี 1๗ มีนาคม พ.ศ. 255๘) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี 1๗  มีนาคม  
พ.ศ. 255๘  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ในหน้าท่ี ๑๗ บรรทัดท่ี ๔ จากด้านล่าง  ข้อความ  “และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึง
วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗”  ขอแก้ไขเป็น  “และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี ๕ 
กันยายน ๒๕๕๗” ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่  เชิญ  นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ในหน้าท่ี ๒๓ บรรทัดท่ี ๑๑ จากด้านล่าง  ข้อความ  “ซ่ึงผมคิดว่ามีเทศบัญญัติว่าถนนเส้นน้ีห้ามขาย”  
ขอแก้ไขเป็น  “ซ่ึงผมคิดว่าควรท่ีจะกําหนดว่าถนนเส้นน้ีห้ามขาย”  และบรรทัดท่ี ๕ จากด้านล่าง  ข้อความ  
“ท่านจะต้องไม่ละเลยท่ีจะต้องใช้ข้อบังคับท่ีเป็นเทศบัญญัติในการจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เหล่านั้น” ขอแก้ไขเป็น “ท่านจะต้องไม่ละเลยท่ีจะต้องใช้กฎหมายในการจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเหล่าน้ัน” และบรรทัดท่ี ๒ จากด้านล่าง  ข้อความ “ถ้าไม่อนุญาตผมจะไปประชาสัมพันธ์”  ขอแก้ไข
เป็น “ถ้าอนุญาตผมจะไปประชาสัมพันธ์” ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่  เชิญ  นายนพดล  ผดุงพงษ์ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ในหน้าท่ี ๒๗ บรรทัดท่ี ๑๕ ข้อความ  “และเทศบาลนครลําปางก็จะใช้นํ้าน้ันในการรดนํ้ามาสาด โดย
สูบขึ้นมาให้ประชาชนได้รดนํ้า”  ขอแก้ไขเป็น  “และเทศบาลนครลําปางก็จะใช้นํ้านั้นในการนํานํ้ามาสาด 
โดยสูบข้ึนมาให้ประชาชนได้เล่นรดนํ้า” ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่ เ ม่ือไม่ มี  กระผมจะขอมติในท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามท่ีสมาชิกฯ  
ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี  1๗  มีนาคม  พ.ศ. 255๘ ขอได้โปรดยกมือข้ึน  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  1๗  มีนาคม  พ.ศ. 255๘   

๑. หน้าท่ี ๑๗ บรรทัดท่ี ๔ จากด้านล่าง  ข้อความ “และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึง
วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗”  แก้ไขเป็น  “และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี ๕ กันยายน 
๒๕๕๗” 

๒. หน้าท่ี ๒๓ บรรทัดท่ี ๑๑ จากด้านล่าง  ข้อความ “ซ่ึงผมคิดว่ามีเทศบัญญัติว่าถนนเส้นน้ีห้ามขาย” 
แก้ไขเป็น  “ซ่ึงผมคิดว่าควรท่ีจะกําหนดว่าถนนเส้นน้ีห้ามขาย”   

๓. หน้าท่ี ๒๓ บรรทัดท่ี ๕ จากด้านล่าง  ข้อความ  “ท่านจะต้องไม่ละเลยท่ีจะต้องใช้ข้อบังคับท่ีเป็น
เทศบัญญัติในการจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหล่าน้ัน” แก้ไขเป็น “ท่านจะต้องไม่ละเลยท่ี
จะต้องใช้กฎหมายในการจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหล่าน้ัน” 

๔. หน้าท่ี ๒๓ บรรทัดท่ี ๒ จากด้านล่าง  ข้อความ  “ถ้าไม่อนุญาตผมจะไปประชาสัมพันธ์” แก้ไขเป็น 
“ถ้าอนุญาตผมจะไปประชาสัมพันธ์” 

๕. หน้าท่ี ๒๗ บรรทัดท่ี ๑๕ ข้อความ  “และเทศบาลนครลําปางก็จะใช้น้ําน้ันในการรดนํ้ามาสาด โดย
สูบข้ึนมาให้ประชาชนได้รดนํ้า” แก้ไขเป็น “และเทศบาลนครลําปางก็จะใช้นํ้าน้ันในการนํานํ้ามาสาด โดยสูบ
ข้ึนมาให้ประชาชนได้เล่นรดนํ้า” 

 และท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย
ประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจําปี ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 1๗ มีนาคม พ.ศ. 255๘ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

4.1) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปางเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกําหนดพ้ืนท่ีผ่อนผัน และเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  
ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเพ่ือแต่งต้ังเป็น
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คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน   และเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือก
ผู้จําหน่ายสินค้า  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

 นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเพ่ือแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน   และเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือก
ผู้จําหน่ายสินค้า   ตามหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 

หลักการ 
     องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินใดเห็นสมควรให้ มีการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า 

ในท่ีสาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดพ้ืนท่ีผ่อนผัน ประกอบด้วย สมาชิก
สภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ และคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่าย
สินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ิน ท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก จํานวนหน่ึงคน 
เป็นกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะ  
พ.ศ. 2546 ข้อ 6 ประกอบข้อ 7 (2) และข้อ 9 (2) 

เหตุผล 
     เน่ืองจากในเขตเทศบาลนครลําปางมีพ่อค้าแม่ค้านําสินค้ามาวางจําหน่ายในท่ีสาธารณะไม่ว่า

จะเป็นถนน ทางเท้า สถานสาธารณะ เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะท่ีสาธารณะซ่ึงอยู่ใกล้โรงเรียนเทศบาลและ
เอกชนในช่วงเวลาเลิกเรียน จะมีการต้ังวางขายสินค้าบริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียนทําให้เกิดความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเทศบาลนครลําปางเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการกําหนดพ้ืนท่ีผ่อนผันซ่ึง
จะมีหน้าท่ีให้คําแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินในการกําหนดพ้ืนท่ีผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบ 
การจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้าซ่ึงจะมีหน้าท่ีให้คําแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ในการ 
จัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า ท้ังน้ี เพ่ือให้การจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า 
ในท่ีสาธารณะ เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

    ดัง นั ้น  ขอได้โปรด นํา เสนอต่อ ที่ประชุมสภา เทศบาลนครลําปาง  เ พื่อพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เพ่ือให้เทศบาลนครลําปางแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกําหนดพ้ืนท่ี 
ผ่อนผัน และเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะ พ.ศ. 2546 ข้อ 6 ประกอบ 
ข้อ 7 (2) และข้อ 9 (2) ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ) นายกิตติภูมิ   นามวงค์ ผู้เสนอ 

              (นายกิตติภูมิ   นามวงค์) 
             นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ  นายสันติ  เขียวอุไร 

 นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นถึงญัตติที่ทางฝ่าย
บริหารเสนอเข้ามาในวันนี้  ก่อนอื่นต้องขอชมเชยฝ่ายบริหารที่ได้เสนอญัตตินี้ขึ้นมา  ในส่วนตัวผมแล้ว  ผม
คิดว่า เห็นสมควรที่ท่านได้เสนอญัตตินี้ให้สภาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ  ก็คงจะสืบเนื่องจากที่ผมได้
อภิปรายในการประชุมวิสามัญคราวที่แล้ว  ที่เราได้รับรองการประชุมไปเมื่อสักครู่  ปัญหาต่างๆ ในการจัด
ระเบียบค้าขายนั้น เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน และที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมาวันนี้ผมคิดว่าสมควรนะครับ  
แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อสังเกตท่ีจะเพ่ิมเติมเข้าไปถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ท่านได้เสนอญัตติเข้ามา  
เราจะทําอย่างไร เพราะเป็นหน้าที่ของเทศบาลอยู่แล้ว  ต้องยอมรับว่าเทศบาลเองปล่อยปละละเลยนะครับ  
เรายังไม่พูดถึงพ่อค้า แม่ค้าท่ีค้าขายกันมา  เราก็เห็นแล้วในระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่แนบมาในหลักการ
และเหตุผลที่ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ และเพิ่งจะมาเอาจริงเอาจังในการจัดระเบียบ
ให้ประชาชนพ่อค้าแม่ขาย  ข้อสังเกตท่ีเห็นได้ชัดว่า ถ้าเรามองตัวเองในระดับของเทศบาล เราก็คงจะปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าเราละเลยในเรื่องนี้มานานพอสมควร  ซึ่งจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม  หรือฝ่ายบริหารชุดใดก็ตาม  
ก็เห็นสมควรอย่างยิ่งที่เราจะเริ่มนับหนึ่งกันในวันนี้  กรรมการที่แต่งตั้งเข้าไปจากสภาชุดนี้ก็คงจะมีส่วนร่วม
ในการนับหนึ่งกับเทศบาลด้วยเหมือนกัน  ข้อสังเกตที่ผมกําลังจะชี้ให้เห็นนี้คงจะเป็นประโยชน์หรือเป็น
ข้อพิจารณาในวาระต่อไปหลังจากก้าวที่สองที่จะไปทํางานหลังจากแต่งตั้งกรรมการแล้ว  ที่ท่านบอกว่าจัด
ระเบียบการจําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ และในหลักการและเหตุผลบอกว่า  จะเป็นถนน ทางเท้า  สถาน
สาธารณะ ที่อยู่ใกล้โรงเรียนเทศบาลหรือโรงเรียนเอกชนหลังเลิกเรียน  คําว่า “สาธารณะ” นี้ สามารถ
ตีความได้ตามระเบียบกฎหมายหลายอย่างท่ีชัดเจนพอสมควร ไม่เช่นนั้นในก้าวที่สอง สาม สี่ ห้า ผมไม่แน่ใจ
ว่าคณะกรรมการชุดนี้จะต้องทํางานก้าวที่เท่าไหร่ถึงจะสําเร็จ  ปัญหาต่างๆ ที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว คือเรา
ต้องต่อสู้กับหลายๆ ส่วน  เศรษฐกิจไม่ดี พ่อค้าแม่ค้าก็อยากจะค้าขาย ซึ่งหน้าที่ของเทศบาลก็บอกอยู่แล้วว่า 
จะต้องมีหน้าที่บํารุง  ส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  ที่เราละเลยคือ เราบํารุงส่งเสริม  แต่เราไม่ได้
ควบคุมและดูแล หรือเราส่งเสริมอย่างเดียว แต่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยก็บอกแล้วว่าให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว้เรื่องการค้าขาย  ด้วย
ความเป็นห่วงครับว่า ถ้ากรรมการท่ีเราแต่งต้ังพิจารณาไปน้ีจะต้องใช้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด  เทศบาลจะต้อง
เป็นผู้ให้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด ว่าถนนสาธารณะสายไหนท่ีจะต้องผ่อนผัน ท่ีควรจะต้องจัดระเบียบ ซึ่งที่ผ่าน
มาต้องยอมรับว่า แม้กระทั่งที่ของเราที่ให้เป็นสาธารณะ เช่น ตลาด เราก็ยังไม่ได้ไปควบคุมจัดระเบียบให้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเลย ที่สาธารณะอย่างทรัพย์สินของเทศบาล ใครจะทําอะไรต้องอยู่ภายในการ
ควบคุมของกฎหมาย  จะตอกตะปูเล่มหนึ่งก็ทําให้ทรัพย์สินของเทศบาลเสียหาย  หรือจะใส่ตะแกรงหรือ
อะไรทั้งหลายก็ทําความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการ  ตลาดของเราเองยังละเลย  นํ้าเสียต้องไป
ขุดท่อทําอะไรทั้งหลายก็เป็นการทําลายทรัพย์สินของเทศบาลส่วนหนึ่ง  ฉะนั้นถ้าเราตีความในหน้าที่บํารุง
ส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎรแล้ว ส่วนสําคัญอีกอันหนึ่ง คงจะไม่ต้องจํากัดว่าคนที่จะมาค้าขายในเขต
เทศบาลจะเป็นใครมาจากไหน  เพราะทุกคนก็มีสิทธิที่จะมาใช้ถ้าเราอนุญาต  ปัญหาที่หมักหมมกันมานาน 
ไม่ทราบด้วยสาเหตุใด  ทําไมเราจัดไม่ได้และทําไมต้องเริ่มนับหนึ่งที่จะทําตรงนี้  ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้อง
ทํางานหนัก จริงๆ แล้ว ผมก็เคยเป็นพ่อค้ามาก่อน  อยากจะค้าขายให้ลดต้นทุนน้อยท่ีสุด  ถ้าต้องเสียค่าเช่าท่ี
หรืออะไร ก็เป็นการเพ่ิมต้นทุนท่ีสูงขึ้นในการทํากําไร  ก็เช่นกันครับ มีที่ตรงไหนขายได้  เขาก็จะไปขาย  แต่
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ชาวบ้านไม่รู ้หรอกครับว่าที่ตรงไหนขายได้หรือไม่ได้  เห็นเป็นที่ว่าง ไม่มีใครมาไล่เขาก็ขาย  อย่างนี้คือ
ความคิดของพ่อค้าแม่ค้าต้นทุนน้อย  ปัญหาคงจะอยู่ตรงนี้ว่า  สิ่งที่เรากําลังจะทําต่อไปนี้กําลังจะไปกระทบ
กับพ่อค้าแม่ค้าที่มีต้นทุนน้อย  คนที่มีต้นทุนมากไม่เดือดร้อนหรอกครับ เขามีสถานที่ให้ขายได้  แต่พวกที่มี
ต้นทุนน้อยจะค้าขายอย่างไรให้มีความสุข  ค้าขายอย่างไรที่จะให้ครอบครัวมีรายได้มาจุนเจือในการส่งเสริม
เล่าเรียนแก่บุตรหลาน  ผมไม่ปฏิเสธครับว่า ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้จะต้องบังคับใช้ตามระเบียบ  แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องคํานึงถึงหลายๆ ประการในการเป็นคณะกรรมการ  ในส่วนของสภาฯ เองก็เป็นตัวแทน
เพียงคนเดียว และก็มาจากหลายภาคส่วน  สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตที่คิดว่าต้องกระทําก็คือ ทําอย่างไรให้
ชาวบ้านได้รับรู้ สมมุติว่าสิ่งท่ีผมได้เคยถามผ่านฝ่ายบริหารไปจากการประชุมคราวท่ีแล้ว  ประเด็นที่ผมตั้งขึ้น
มาก็คือเรื่องของถนนเส้นหนึ่งข้างโรงเรียนบุญวาทย์  ที่ผมบอกว่าผมห้ามลูกไปนั่งทานอาหาร  จากที่ท่านทํา
วันน้ีผมก็ยังต้องห้ามอยู่นะครับ  การจะผ่อนผันถนนเส้นหนึ่งนี่ต้องไปถามว่าโรงเรียนเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้
คนมาขาย  คนเดินถนนเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้ผ่อนผันคนมาขายของ  ถามนักเรียนว่าเดือดร้อนหรือไม่ถ้ามี
คนมาขายอาหารถนนเส้นนี้  ถามคนจอดรถแถวนั้นว่าเดือดร้อนหรือไม่  ต้องถามผู้ค้าที่เป็นตึกแถวนั้นว่ามี
ผลกระทบหรือไม่  เดือดร้อนหรือไม่ถ้ามีคนมาขายอาหารตรงน้ี  น่ีเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าท่านได้เริ่มนับหนึ่ง  แต่
ไม่รู้ว่าจะต้องนับอีกเท่าไหร่ เพราะฉะน้ันผู้ท่ีจะไปเป็นคณะกรรมการคงจะต้องทํางานหนัก  ผมแค่ยกตัวอย่าง
ถนนเส้นเดียว  และคําว่าสาธารณะท่ีผมเรียนไปเม่ือสักครู่  แม่นํ้าเป็นท่ีสาธารณะหรือไม่  ถนนข้างทางหรือ
ที่ส่วนบุคคลเราต้องไปจัดระเบียบด้วยนะครับ  ไม่ใช่เฉพาะที่สาธารณะอย่างเดียว สถานที่ที่เทศบาลจัดให้ 
เราคํานึงหรือไม่  สิ่งท่ีเรามีอยู่ได้บํารุงและจัดระเบียบให้เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  เช่น ตลาดมีที่จอด
รถเพียงพอหรือไม่  หรือเอาที่จอดรถมาเป็นที่ค้าขายด้วย  ต้องนํามาคิดให้หมดนะครับ  เพราะก้าวต่อไปผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบเขาจะมาร้องเรียนเทศบาลในความเป็นธรรมหรือไม่  เราอนุมัติหนึ่งสาย  เห็นชอบหนึ่งสาย 
แต่สายอื่นที่ได้รับผลกระทบเขาก็คงจะต้องมาร้องเรียนในความเป็นธรรม  หน้าที่ของเราคือ บํารุง ส่งเสริม
การทํามาหากินของราษฎรและต้องอยู่ในความเป็นธรรม  ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบใครคนใดคนหนึ่ง  นี่คือ
สาระสําคัญท่ีผมคิดว่าเห็นสมควรให้มี  แต่ว่าก็เป็นเพียงการเริ่มต้นนับหนึ่ง  ผมก็ดีใจที่ท่านได้นําเสนอญัตติน้ี
เข้ามาจะด้วยหลายๆ เหตุผลใดก็ตาม  ผมเป็นห่วงหน้าที่ของเทศบาล ๑.จะต้องเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย และ 
๒. ต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่  ต้องไม่กระทบและไปรุกรานหรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือความได้เปรียบเสียเปรียบแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคม  ผมคิดว่านี่เป็นสาระสําคัญที่ผมอภิปรายและ
เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการชุดน้ี  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

   นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ท่ีเคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมไม่ดีใจเลยท่ีได้รับ
หนังสือนัดพร้อมญัตติในเรื่องให้สภาคัดเลือกสมาชิกเข้าไปเป็นคณะกรรมการผ่อนผัน ๒ ชุด ชุดแรกกําหนด
พ้ืนท่ีผ่อนผัน  และชุดท่ีสองก็คือการจัดระเบียบ เหตุผลท่ีไม่ดีใจเพราะ เม่ือสองปีท่ีแล้ว  ญัตติน้ีได้ถูกนําเสนอ
นําเข้าสภาและก็ตกไป ซ่ึงผมได้อภิปรายหลายอย่าง  แต่ไม่ได้มาพูดในเรื่องประเด็นระเบียบข้อกฎหมาย  เม่ือ
วันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ สภาแห่งน้ี  และเม่ือมาเห็นญัตติน้ี ไม่สมควรท่ีจะเสนอ
ซํ้าเข้ามาอีก  เม่ือเสนอเข้าแล้วก็ควรจะถอนออกไปเสีย  ด้วยเหตุผลสองเรื่อง  แสดงว่าเทศบาลแห่งน้ีโดย
นายกเทศมนตรี นายกิตติภูมิ  นามวงค์  มีนโยบายจะผ่อนผันให้เขามาค้าขายในท่ีสาธารณะได้  ซ่ึงสวนทางกับ
นโยบายแห่งชาติ  เราต้องการปฏิรูปประเทศ เราทราบดีว่าพลเมืองของเราขาดวินัย  ไร้ระเบียบ  กฎหมาย



 

 

- 
 - 

ท้ังหลายท่ีออกมากําหนดไว้ชัดเจน แม้แต่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงมีต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๐๓ และปรับปรุงมาเรื่อยๆ พูดไว้ชัดเจนแล้วครับ  ว่าการผ่อนผัน
น้ัน ผู้บริหารท้องถ่ินคือนายกเทศมนตรีก็มีอํานาจท่ีจะกระทําได้ด้วยความเห็นชอบร่วมกันกับเจ้าพนักงาน
จราจร  คือตํารวจ   ไม่จําเป็นต้องไปต้ังคณะกรรมการอะไรเลย  ถ้าเขาเห็นว่าจําเป็นและสมควร  และหาก
แม้นว่าจะผ่อนผันด้วยเหตุท่ีเสนอตามหลักการและเหตุผลก็ย่ิงไม่สมควรหนักเข้าไปอีก  ท่านอ่านดูนะครับมี
แม่ค้ามากมายเหลือเกินมาขายท่ีทางเท้าฟุตบาท  หน้าโรงเรียน  แต่ถ้าเหตุผลท่ีว่า สถานท่ีตลาดไม่พอค้าขาย  
ตลาดหลักเมืองล้น แน่น  แม่ค้ามาร้องขอสถานท่ีแต่ไม่มีท่ีให้เขาไปขาย  อันน้ันน่าพิจารณาครับ  ตลาดเอกชน
เต็มไปหมด  อยากค้าอยากขายก็ไม่มีท่ีจะขาย ช่วยจัดให้ด้วย  ถ้าอย่างน้ีสมควรจะพิจารณา เหตุผลอ่อน ไม่มี
หลักฐานข้อมูลเลยว่า มีแม่ค้ามาร้องเรียนก่ีร้อยราย  การจะผ่อนผันให้คนกลุ่มน้อยได้ประโยชน์แต่ไปล่วง
ละเมิดสิทธิท่ีพลเมืองผู้อ่ืน เขาต้องมาเดินบนถนน  โอกาสเสี่ยงตาย  ไม่ต้องเดินบนถนนหรอก  นอนอยู่ในบ้าน
ดีๆ เม่ือเช้าหกนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณ  ข่าวในสื่อออนไลน์ปรากฏหมดแล้วว่า  รถเบรคแตกลงจาก
ดอยพระบาทมาสี่แยกป่าขามเข้าไปชนคนในบ้าน ชนรถอ่ืนด้วย เพราะในหลักเกณฑ์ผ่อนผันย่ิงไม่สมควรรับไว้
พิจารณา   ถ้าหากผมจะเสนอชื่อคัดเลือกเข้าไป   ก็เท่ากับผมไปส่งเสริมให้เทศบาลนครลําปางแห่งน้ีกระทําสิ่ง
ท่ีสวนทางกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายจังหวัดก็ได้พูดเรื่องน้ีไว้  ทุกท่านทราบดีว่าทําไมตอนน้ีมีการทวงคืน
พ้ืนท่ีสาธารณะ ในสภาแห่งน้ีก็พูดหลายครั้ง  การประชุมวิสามัญคราวท่ีแล้ว ท่านสันติเป็นคนพูดเอง ว่าเดินบน
ถนนบนทางเท้าไม่มีท่ีจะเดิน สองปีท่ีแล้วผมก็พูดเรื่องน้ีว่าถนนบุญวาทย์แออัดอย่างไร  พรบ.รักษาความ
สะอาดปี ๒๕๓๕ พูดไว้ชัดเจน  กําหนดระเบียบหลักเกณฑ์ไว้ครบถ้วนว่า ถ้ามีระเบียบมีวินัย เคารพกฎหมาย 
สังคมก็จะอยู่ด้วยความสงบ  ด้วยความปลอดภัย  การค้าขายโดยเฉพาะการปรุงอาหาร  ถ้าได้ไปกระทําใน
ท่ีสาธารณะ  ซ่ึงท้องถ่ินจัดไว้ คือ  ตลาดของเทศบาล  และตลาดเอกชน  การควบคุมการดูแลก็ถูกสุขลักษณะ 
ถูกอนามัย น่ีจึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีผมคิดว่า ไม่สมควรท่ีจะต้องเสนอชื่อหรือคัดเลือกไปเป็นคณะกรรมการ
ดังกล่าว  สมควรท่ีผู้เสนอญัตติควรจะถอนเรื่องน้ีออกไปเสีย  เหตุผลต่อมา ท่ีผมเรียนว่า  เขาสามารถทําได้อยู่
แล้ว  เพราะในระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีเอามาอ้างน้ัน  ปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นกฎหมายรองใช่หรือไม่ครับ  
ส่วนกฎหมายหลักคือ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยมี ๑๒ ข้อเท่าน้ันเอง  ตกลงมีสองประเด็นนะครับท่ีผมเห็นว่าไม่สมควรจะเสนอ 
ควรจะถอนออกไปด้วยเหตุผลสองอย่างคือ ผู้บริหารสามารถจะกระทําได้เอง ไม่ต้องอาศัยคณะกรรมการ
ดังกล่าว  และข้อสองการผ่อนผันในเรื่องน้ีไม่สมควรอย่างย่ิง  แต่ถ้าจะผ่อนผันให้ทุกคนได้ประโยชน์เท่าเทียม
กันได้ท่ัวถึง และยุติธรรม เช่น ผ่อนผันให้เสียภาษียืดไปอีก ๓ ปี หลายคนได้ประโยชน์  ผมว่าเขาชอบ แต่ถ้า
ผ่อนผันให้กําหนดสายน้ีขายได้  ถนนสายโน้นขายไม่ได้  อีกหน่อยก็ขอกันท้ังหมด  ซ่ึงเป็นการฝืนนโยบาย
ท้องถ่ิน และของรัฐบาลด้วย  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยซ่ึงมี ๑๒ ข้อน้ัน  ท่านประธานครับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว  ออกมาตรงกับภาวะการณ์ในสมัยน้ัน  เจตนาก็เพ่ือดําเนินการให้สอดคล้อง
กับมติของคณะรัฐมนตรีซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๔๖  ในเรื่อง การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  สมัยน้ัน
ใครเป็นนายกฯ ใครเป็นรัฐมนตรีช่วยฯ แล้วปัญหาเรื้อรังมาถึงเราอย่างไร  ขอให้ท่านดูในระเบียบข้อน้ีว่า
ภาวะการณ์น้ันไปเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน  ธนาคารถึงจะต้องเข้ามาเก่ียว  ดูในข้อ ๗ (๔) และข้อ ๙  มีความ
แตกต่างกันอย่างไร  ขออนุญาตอ่านนะครับ ข้อ ๗ คณะกรรมการกําหนดพ้ืนท่ีผ่อนผัน  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้บริหารท้องถ่ิน เป็นประธานกรรมการ  ก็คือนายกเทศมนตรี  ถ้าระดับจังหวัดก็หมายถึง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

(๒) สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
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(๓) ผู้แทนส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เป็น
กรรมการ  ซ่ึงคงจะหมายถึง เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

(๔) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคาร
ระดับจังหวัด องค์กร สมาคม ประชาคม และผู้แทนสาขาอาชีพต่างๆ และเม่ือรวมกันแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่า
กรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควร เป็นกรรมการ 

(๕) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ัง เป็นเลขานุการ 
 ข้อ ๙ คณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า  ใน (๔) ผู้แทนภาค
ประชาชน เช่น ผู้แทนประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีผ่อนผันและผู้แทนจําหน่ายสินค้า และเม่ือ
รวมกันแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควร
เป็นกรรมการ  
ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนครับว่า  ทําไมต้องมีผู้แทนจากธนาคารมาเก่ียวข้องด้วย  ถ้าท่านประธานจะให้ใครกู้ยืมเงิน   
จะต้องการหลักฐานท่ีแน่นอนหรือไม่ว่า ลูกหน้ีของท่านจะไม่หนีหน้ี จะชําระหน้ีตามกําหนด  เป็นภาวะการณ์
ในสมัย พ.ศ.๒๕๔๖ นโยบายให้คนรวยท้ังประเทศ ถึงได้มีระเบียบน้ีออกมา ท้ังๆ ท่ีผู้บริหารท้องถ่ินสามารถ
กระทําได้อยู่แล้วตามกฎหมายหลัก ทีนี้กฎหมายรองเห็นได้ชัดว่าสภาวการณ์คนละอย่าง  แต่ถ้าเหตุผลท่ีผู้เสนอ
มาบอกว่า ขณะน้ีตลาดท้ังหลายเต็ม แออัด ไม่มีท่ีให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขายแล้ว จึงจะต้องมีกรรมการมากําหนด
พ้ืนท่ีผ่อนผันตรงน้ีน่ารับฟังครับ  ประการถัดไป  การค้าขายการทํามาหากิน  หรือประกอบสัมมาอาชีวะใดๆ 
ก็ตาม  ต้องเป็นการประกอบอาชีพโดยสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้ใดท้ังสิ้น  ไม่ล่วงละเมิดสิทธิผู้ใดท้ังสิ้น  ไม่คดโกง  
ต้องค้าขายด้วยความซ่ือสัตย์  ให้สินค้ามีคุณภาพ น่ีเป็นหลักใหญ่ของการผ่อนผัน น่ีเป็นเรื่องหน่ึงท่ีผมอยากจะ
เรียนท่านประธาน  ไม่น่าจะเสนอเรื่องน้ีเข้ามาให้มีการคัดเลือกกรรมการดังกล่าว  ซ่ึงแน่นอน  กรรมการน้ีคง
จะไม่ได้ไปห้ามจุดน้ีไม่ให้ขาย แม้จะมีพูดไว้บ้างก็ตาม ในกฎหมายหลักคือ พรบ.รักษาความสะอาดฯ เขา
กําหนดไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าตรงไหนขายได้หรือไม่ได้ เพียงแต่ว่า ถ้าผู้บริหารท้องถ่ินเอาใจใส่ให้มากข้ึน ดูแล
ให้ความรู้ประชาชน  ขอร้องประชาชนให้ความร่วมมือ  เขาก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึน  ผมคงไม่ต้อง
อ่านรายละเอียดมากกว่าน้ีในเรื่อง  พรบ. ผมขออนุญาตท่านประธาน  ในมาตรา ๒๐  แห่ง  พรบ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.๒๕๓๕  ได้ปรับปรุงให้เข้ากับสภาวการณ์จาก  
พรบ.ปี ๒๕๐๓ มี ๖๒ มาตรา  ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ความว่า มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด 

(1) ปรุงอาหาร ขายหรือจําหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ เช่น สวนหย่อม 
สวนสาธารณะท้ังหลาย  หรือสถานท่ีท่ีประชาชนมาชุมนุมใช้เพ่ือการใดการหน่ึงได้ 

(2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นท่ีปรุงอาหารเพ่ือขายหรือจําหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถาน
สาธารณะ 

(3) ขายหรือจําหน่ายสินค้าซ่ึงบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือในสถาน
สาธารณะ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วน
บุคคลหรือในบริเวณท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีประกาศผ่อนผันให้กระทําได้ในระหว่างวัน 
เวลาท่ีกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร   

ก็หมายความว่า  ถนนส่วนบุคคลสามารถค้าขายได้ เพราะเป็นพ้ืนท่ีของเขา  เขาจะเชิญให้ผู้ใดมา
วางขายสินค้า ปรุงอาหารก็ได้ เหมือนท่ีเอกชนน่ันเอง  เช่น บ๊ิกซี  โลตัส  เซ็นทรัล  เป็นต้น  หรือในบริเวณท่ี
เจ้าพนักงานท้องถ่ินคือ  นายกเทศมนตรี   หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระทําได้ในระหว่าง
วัน เวลาท่ีกําหนด ด้วยความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานจราจร  น่ีคือความในวรรคท้ายของ พรบ.ดังกล่าว  



 

 

- �� -

อธิบายความก็คือ เราทําได้โดยไม่ต้องมาเสนอคณะกรรมการให้วุ่นวาย  สําหรับ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕  มี ๙๐ มาตรา  ซ่ึงในหมวด ๙ ได้พูดถึงเรื่อง การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึงส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นเรื่องเก่ียวกับหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ  สุขอนามัยของผู้ขาย ผู้ปรุง หรือจําหน่ายสินค้าน้ัน ก็
เพ่ือให้ประชาชนผู้บริโภคมีความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยน่ันเอง  ท่านประธานคงทราบดีว่า การทวงคืน
พ้ืนท่ีสาธารณะ  หาดทราย  ชายทะเล  อ่างเก็บนํ้าลําตะคองท่ีนครราชสีมาก็ดี  ในกรุงเทพมหานคร  คลองถม  
เชียงกง และอีกหลายท่ีท่ีถูกเพิกถอนไป  ประชาชนส่วนหน่ึงทนทุกข์ทรมานมากมายเหลือเกิน ก็เพราะว่า
รัฐบาลน้ีกําลังปฏิรูปประเทศ  ต้องการให้พลเมืองไทยมีวินัย  รักษาระเบียบกฎหมาย เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง 
และย่ังยืน  และมีนโยบายจังหวัดได้ออกมาคือ การสวมหมวกกันน๊อค ๑๐๐%  ท่านท่ีเข้าไปศาลากลาง ไม่ว่า
จะคนซ้อนไม่สวมหมวกก็ไม่มีสิทธิได้เข้าไปโดยเด็ดขาด  ท้ังๆ ท่ีกฎหมายฉบับน้ีได้ออกมาหลายสิบปี  แต่ถามว่า
ทําไมยังปฏิบัติไม่ครบ ๑๐๐% ถ้าเราจะมาเริ่มก้าวนับหน่ึงโดยการเสนอชื่อสมาชิกสภาให้เข้าไปเป็นกรรมการ
เพ่ือดําเนินการผ่อนผันก็ดี  คัดเลือกแม่ค้าก็ดี   ผมว่าเป็นการก้าวถอยหลัง ผมได้อภิปรายเม่ือสองปีท่ีแล้วว่า  
ถ้าให้มาน่ังค้าขาย และเขามายึดพ้ืนท่ีหน้าบ้านผม ป้ิงไก่หรืออะไรก็ดี  ท้ังกลิ่น ท้ังควัน ท้ังเสียง แน่นอนย่อม
รบกวนเจ้าของบ้านแน่นอน สิ่งท่ีผู้บริหารท้องถ่ินควรจะกระทําอย่างย่ิงคือทําอย่างไรให้ลําปางเป็นนครน่าอยู่  
ผู้คนเป็นสุข สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดท่ีว่า  ลําปางนครแห่งความสุข  จะเป็นนครแห่งความสุขไม่ได้เลย 
ถ้ามลพิษทางเสียงยังมีร้านอาหาร ยังมีสถานประกอบการหลายแห่งท่ีมีดนตรีกลางแจ้ง และส่งเสียงดัง ย่ิงดึกย่ิง
ดัง ท้ังอากาศก็ยังมีควันจากท่อไอเสีย  ความแออัด  การจราจร ท้ังๆ ท่ี นโยบายเรื่องการป่ันจักรยานเพ่ือรักษา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมกําลังขยายวงกว้างไปท่ัวประเทศทุกจังหวัด  ก็ยังไม่เคยเห็นมีนโยบายน้ีอย่างชัดเจนของ
ฝ่ายบริหาร  มลพิษทางนํ้า ไปดูสิครับว่าเป็นอย่างไร  นครลําปาง นครแห่งความสุข  จะเป็นสุขได้และย่ังยืน
ด้วย ถ้าเรากระตุ้นและเริ่มให้ผู้คนสร้างวินัย มีระเบียบ เคารพกฎจราจรของบ้านเมืองท่ีกําหนด  ถ้าเสนอมา
เพ่ือขอแต่งต้ังเป็นกรรมการและบอกเหตุผลว่าขณะน้ี ๑.ตลาดแน่นแล้ว ๒.มีตัวเลขข้อมูลชัดเจนว่ามีคนก่ีร้อย
คนมาขอขายท่ีสาธารณะ และมีคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีขอทางเท้าคืน น่ันสมควรมาคุยกันในสภาแห่งน้ี อย่างท่ีสอง 
เจ้าหน้าท่ีเทศกิจมีน้อยเหลือเกินทํางานไม่ไหว จําเป็นค่อยมาคุยกัน  แต่นี่ไม่มีข้อมูลเหตุผลอะไรท้ังสิ้น ล่องลอย
ในอากาศ  มีแต่เพียงนโยบายว่า  ฉันอยากจะให้มีกรรมการผ่อนผัน  แต่ผมใคร่เรียนท่านประธานว่า  ขณะท่ีมี
กฎหมายอยู่แล้วก็ยังควบคุมไม่ได้  แล้วถ้าผ่อนผันด้วย ถามว่ารับประกันได้หรือไม่ว่าจะควบคุมอย่างไรไม่ให้เขา
ละเมิดกฎ  หรือระเบียบท่ีกําหนดไว้มากย่ิงข้ึน ด้วยเหตุผลดังกล่าว   ผมจึงขอกราบเรียนท่านประธานว่า  ผม
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นชอบท่ีจะเสนอผู้ใดท้ังสิ้น  ยกเว้นจะมีสองเรื่องว่า ผมอยากจะให้ผู้เสนอญัตติน้ี ถอนญัตติ
น้ีออกไปเสียด้วยเหตุผลสองประการหลังท่ีได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้ว สุดท้ายก็คงจะหมดเน้ือหาท่ี
กระผมได้นําเรียนท่านประธาน และเพ่ือนสมาชิกเพ่ือจะได้พิจารณาถ่องแท้ว่า สมควรอย่างไร  ก่อนท้ิงท้าย
ครับท่านประธาน  ขณะน้ีเรามีแฟนเพจเยอะแยะ และผมไปอ่านอันหน่ึงแล้วถูกใจก็เลยนํามาเรียนท่านประธาน  
เขาพูดถึงระดับความฉลาด หรือระดับมันสมองของผู้นําองค์กรท่ีจะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายหรือความสําเร็จ 
๓ ประการ ชอบใจอันไหนก็เลือกเอา ๑.เลือกคิดเลือกทํา  ๒.อยากทําแต่ไม่อยากคิด  ๓.ใช้คนอ่ืนทําแต่ไม่ใช้
ความคิด  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
เชิญฝ่ายบริหาร 

 นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง เน่ืองจากท่านนายกเทศมนตรีได้พาผู้สูงอายุไปปฏิบัติธรรมตามโครงการของ



 

 

- �� -

เทศบาล ท่ีจังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลา ๓  วัน และตรงน้ีผมก็ทําหน้าท่ีรักษาการแทนนายกเทศมนตรี ซ่ึงมีหน้าท่ี
นําเสนอญัตติ และตอบชี้แจงทําความเข้าใจกับท่านสมาชิกท้ังหลาย  ต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ท้ังสองท่าน ขออนุญาตเอ่ยนาม คือ คุณสันติ  และนายแพทย์วัฒนา ด้วยท่ีกรุณาให้ข้อมูลรายละเอียดท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหาร  กระผมขอเรียนข้อมูลเท่าที่กระผมเองรับราชการในจังหวัดลําปางแห่งน้ี  
เป็นเวลาค่อนข้างนานและอยู่กับเทศบาลแห่งน้ีมาต้ังแต่ปี  พ.ศ.๒๕๑๖  และรับราชการในเทศบาลแห่งน้ีมา 
๔ ครั้งด้วยกัน ก็พอท่ีจะมีข้อมูลได้ทราบถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลนครลําปางบ้างพอสมควร 
เม่ือนํามาผสมผสานกับแนวความคิดของท่านสมาชิกท้ังหลาย กระผมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินแห่งน้ี
ไม่มากก็น้อย  ก่อนอ่ืนผมขออนุญาตเรียนว่า  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕  บัญญัติข้ึนมาเพ่ือให้ประเทศไทย ให้ท้องถ่ิน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพ่ือส่งเสริมให้สุขภาพของพลเมืองไทยหรือประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพท่ีดี  มีท่ีอยู่อาศัยท่ีดี  มีท่ีสาธารณะ  
มีถนนหนทางที่สะอาด  น่าเดิน  มีความปลอดภัยในการสัญจรต่างๆ  กฎหมายเทศบาลก็บัญญัติให้เทศบาล
ทุกแห่งมีหน้าท่ีตามระดับ เช่น เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลตําบล  แต่ละเทศบาลตามแต่ละท้องถ่ิน 
ก็จะมีหน้าท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกันในขณะท่ีเทศบาลนครลําปาง เป็นเทศบาลในระดับนคร  ซ่ึงก็มีฐานะ
สูงสุดของเทศบาลท้ังหลาย มีอํานาจหน้าท่ีมากเป็นอันดับหน่ึงของบรรดาเทศบาลท้ังหลาย  ผมขอบพระคุณ
ท่านหมอวัฒนาท่ีรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  กระผมเห็นด้วยว่าถนน ทางเท้า ท่ีสาธารณะต่างๆ น้ัน 
ทางเทศบาลได้ก่อสร้างข้ึน โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นสมบัติส่วนรวมของประชาชนจริงๆ ผมเห็นด้วย
เพราะผมเองก็เป็นผู้ใช้ถนน ใช้ทางเท้าเย่ียงประชาชนท่ัวไปเหมือนกัน  เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิง และในความคิด
เห็นของผม  ผมก็เป็นคนท่ีรักษาไว้ซ่ึงสิทธิของประชาชนท้ังหลาย  ในฐานะท่ีเป็นผู้ดูแลงานเทศกิจอยู่  กระผม
ขอเรียนว่า งานเทศกิจทุกวันน้ีได้ทําอย่างเต็มกําลังความสามารถในการท่ีจะจัดการให้ประชาชนในเขตเทศบาล
นครลําปาง รวมท้ังคนท่ีมาจากต่างจังหวัด ต่างอําเภอให้ได้รับประโยชน์ในการใช้ท่ีสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน  
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในสภาพของสังคมไทยทุกวันน้ีเราต้องยอมรับอยู่อย่างหน่ึงว่า คนยากจนในสังคมไทยมี
มากเหลือเกิน  มีประชาชนจํานวนมากท่ีขาดท่ีทํามาหากิน  ขาดท่ีดิน ไม่มีเงินท่ีจะเซ้งร้าน  ตอนน้ีร้านราคา
ตํ่าๆ ลําปางเมืองใหม่ท่ีเปิดข้ึนมาห้องหน่ึงเกือบหกล้านบาท  เป็นราคาท่ีประชาชนท่ัวไปไม่สามารถไปจับจอง
เป็นเจ้าของได้  ก็จะเกิดปัญหาอย่างน้ีเกิดข้ึน ไม่ใช่ว่าเฉพาะวันน้ีหรือเม่ือวานน้ี แต่เกิดมาต้ังแต่สมัยผมรับ
ราชการท่ีน่ีปี ๒๕๑๖  ในขณะน้ันประชาชนก็มีไม่มากขนาดน้ี ก็ยังมีปัญหาอย่างน้ีเกิดข้ึน  โดยเฉพาะอย่างย่ิง
บริเวณสี่แยกธนาคารออมสิน จะเป็นจุดท่ีเป็นปัญหามากมายเหลือเกินในการท่ีเทศบาลจะต้องเข้าไป
ดําเนินการแก้ไข เม่ือแก้ไขได้จุดหน่ึงแล้ว  ปัญหาดังกล่าวแม่ค้าในกลุ่มเดิมก็จะขยับไปอีกท่ีหน่ึง ก็จะวนเวียน
กันไปอย่างน้ีอยู่ตลอดเวลา เม่ือการประชุมคราวท่ีแล้ว ขออนุญาตเอ่ยนาม  ท่านสันติ  ท่านก็ได้อภิปรายถึง
อันตรายท่ีเกิดจากพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขายอาหารข้างโรงเรียนบุญวาทย์ ถนนสนามบิน  เข้าไปจัดการแล้วนะครับ  
แต่ว่าข้ันตอนท่ีเราจะเข้าไปจัดการ เราจะมีคณะกรรมการอยู่ชุดหน่ึง ซ่ึงประกอบไปด้วย  จังหวัด  ตํารวจ  
ทหาร  ตอนหลังน้ีต้องมีคณะกรรมการท่ีมาจากฝ่ายทหารด้วย  และรวมท้ังเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลอีกจํานวน
หน่ึง ก็จะมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจําทุกเดือน  ปัญหาท่ีสนามบินดังกล่าวก็ได้นําเข้าต่อท่ีประชุม  
ท่ีประชุมก็มีมติว่าให้ดําเนินการ  ทางทหารบอกว่า ให้ดําเนินการอย่างเฉียบขาด  คือ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเต็มท่ี ทางฝ่ายตํารวจกับเทศบาลก็มีความเห็นอีกแบบหน่ึงว่า ปัญหาการทํามาหากินของประชาชน เป็น
ปัญหาท่ีเก่ียวกับการยังชีพ ถ้าจะบอกว่าเขาทําผิดกฎหมายหรือไม่  ก็บอกว่าเขาทําผิดพระราชบัญญัติการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง แต่บุคคลเหล่าน้ันเราตระหนักดีว่า เขาไม่ได้เป็นอาชญากร  
เขาเป็นผู้ท่ียากจน  เป็นผู้ท่ีไม่มีท่ีทํามาหากินเป็นหลักแหล่ง เขาก็มาทํามาหากินโดยสุจริต  เพ่ือครอบครัว  ซ่ึง
มีหลายๆ คนท่ีกําลังเรียนหนังสืออยู่  มีพ่อแม่ท่ีแก่ชรา แต่ฐานะท่ีเทศบาลเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย  เราก็
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ไม่อาจจะยินยอมให้ปล่อยสภาพตรงน้ันให้เกิดข้ึนได้ เราทราบปัญหาดีอยู่  เราก็เข้าไปดําเนินการ  ข้ันแรกของ
การดําเนินการคือ เชิญเขาเข้ามาทําความเข้าใจ เพราะก่อนหน้าน้ัน เราก็ได้รับแรงเสียดทานจากพ่อค้าแม่ค้า
ท่ีมาขายในตลาดหลักเมือง  พ่อค้าแม่ค้าดังกล่าวได้เข้ามาร้องเรียนกับผมว่า เหตุไฉนเทศบาลถึงปล่อยให้พ่อค้า
แม่ค้าดังกล่าวเข้าไปขายของบนถนนข้างโรงเรียนบุญวาทย์ ก็มีบุคคลหลายๆ คนท่ีมีความเห็นเช่นเดียวกับท่าน
นายแพทย์วัฒนา  เขาก็ใช้สิทธิประชาชนทุกวัน เป็นประชาชนท่ีผมว่าเขารู้จักถึงสิทธิและหน้าท่ีของเขาได้
ค่อนข้างจะดี  เขามาเสนอความเห็นเอง  บางทีก็ร้องเรียนผ่านไปจังหวัด  ร้องเรียนไปที่ทหาร  ลงเฟซบุ๊ค  
ลงสื่อสารอะไรต่างๆ ทุกด้าน แต่หน้าท่ีของคนท่ีจัดการเช่นผม  ๑. ผมเป็นคนท่ีรักษาซ่ึงกฎหมายในฐานะท่ี
เรียนกฎหมายมา เราก็เคารพในความศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมาย  จะทําอะไรก็ตามก็อยากให้เป็นไปตามกฎหมาย
ทุกอย่าง แต่อีกด้านหน่ึงก็เป็นเรื่องของการทํามาหากินของประชาชน ซ่ึงจังหวัดเอง บางครั้งท่ีเราทําบางสิ่ง
บางอย่างท่ีตรงไปตรงมา เช่นการจับกุม การเปรียบเทียบปรับ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวก็ไปร้องท่ีจังหวัด  ไปร้อง
ที่ทหารว่า  เทศบาลใช้อํานาจหน้าที่น่าจะมากกว่าความจําเป็นที่จะบังคับใช้กฎหมายเยี่ยงนั้น   เพราะเขา
เป็นผู้ท่ีทํามาหากินโดยสุจริต  เพราะฉะน้ันในฐานะคนปฏิบัติ เราพยายามจะรักษาความสมดุลระหว่างความ
ศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมายกับสิทธิของประชาชนโดยท่ัวไป  สิทธิท่ีเขาจะไม่ถูกรถชน  สิทธิท่ีจะเดินอยู่บนทางเท้าได้
อย่างปลอดภัย  สิทธิท่ีจะสามารถจอดรถในท่ีจอดรถ ตามท่ีราชการกําหนดทุกประการ  ซ่ึงตัวผมเองเคารพใน
จุดน้ีมาก  ในจุดข้างโรงเรียนบุญวาทย์ก็ร่วมกันจัด  ก็มีสภาพอย่างท่ีท่านเห็น  เอาคนทานอาหารข้ึนไปบน
ฟุตบาท  และคนประกอบอาหารลงบนถนน  ถ้ารถจะชนก็ชนคนขายตายก่อน  พูดเปรียบเทียบไปอย่างน้ัน  
แต่ตัวน้ีก็ออกมาจากความตกลงร่วมกันหลายๆ ฝ่าย  เราก็กําหนดเวลาว่าต้องหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว   คือ  
๖ โมงเย็นเป็นต้นไป สภาพก็ดีข้ึนบ้างพอสมควร  จากเดิมท่ีถนนเหลือเพียงครึ่งหน่ึง  ตอนน้ีถนนก็มีมากกว่า
เดิมท่ีเป็นอยู่คือ ล้อเข็นท้ังหลายก็ไปอยู่ชิดตรงฟุตบาท  แล้วก็โต๊ะเก้าอ้ีสําหรับทานอาหารก็ข้ึนไปอยู่บนทางเท้า
แทน  ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าวทางกระผมเห็นว่า เป็นเวลาท่ีน่าจะผ่อนผันให้เขาได้  เพราะว่าคนท่ีสัญจรบนทาง
เท้า บนถนนก็ผ่อนคลายไปมากพอสมควร  ประเด็นท่ีสําคัญในการนําเสนอญัตติน้ีข้ึนมา ทางผู้บริหารเองก็ได้มี
การถกเถียงกันมากพอสมควร  คิดด้านหน่ึงก็เหมือนกับท่านสันติ  คิดด้านหน่ึงก็เหมือนกันนายแพทย์วัฒนา 
แม้แต่กระทรวงมหาดไทยซ่ึงเป็นราชการส่วนกลาง ถ้าเราจะพิจารณาว่านโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างไร  เราก็
ควรจะดูจากระเบียบ ข้อบังคับท่ีกระทรวงมหาดไทยออกมา  กระทรวงมหาดไทยเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการ
ดูแลท้องถ่ินอยู่  ระเบียบข้อน้ีออกมาเพ่ือเป็นการดึงความแข็งกร้าวของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดให้
ผ่อนคลายลงมาว่า ในกรณีท่ีท้องถ่ินใดมีความจําเป็นจริงๆมีความจําเป็นอย่างมากในท้องท่ีน้ัน อาจจะเป็น
เพราะว่าประชาชนมีความยากจนมาก หรือในบางแห่งเราอยากจะเป็นการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ  การค้าขาย  
การท่องเท่ียว เช่น กาดกองต้า  ถ้าถามว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  ไม่ถูกหรอกครับ  เราไม่มีอํานาจอะไรไป
ปิดถนนในวันเสาร์ อาทิตย์  ตอนเย็นวันเสาร์ อาทิตย์คนเข้าไปกาดกองต้าไม่ได้เลย ถามว่าถูกกฎหมายหรือไม่  
ไม่ถูกหรอกครับ  ถามว่า  เอาอํานาจข้อไหนมาอนุญาต ก็ไม่มี  อํานาจตามกฎหมายฉบับไหนครับท่ีอนุญาต  
เพราะขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง แต่เราทําไปเพ่ือวัตถุประสงค์พิเศษ ด้วยความร่วมมือ 
และความเต็มใจของผู้คนท้ังหลาย  ประชาชนท่ีเป็นเจ้าของบ้าน แน่นอนครับวันเสาร์ อาทิตย์ เขาเข้าออกรถ
ค่อนข้างลําบาก  ด้านหน่ึงไม่เห็นด้วยในการท่ีเราทําอย่างน้ัน  แต่เม่ือมาพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้ว  เจ้าของ
อาคารบ้านเรือนเหล่าน้ันก็ยอมรับว่าประโยชน์มากกว่าผลเสียท่ีเกิดข้ึน  ในสังคมไทย ถ้าไม่มีอะไรท่ีจะเป็นบวก
สุดข้ัว หรือลบสุดข้ัว จะอยู่ตรงท่ีกลางๆ ให้สมดุลกันระหว่างผลเสียกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ  เม่ือมีระเบียบ
ตัวน้ีออกมาผ่อนคลาย ก็แสดงว่านโยบายของรัฐบาล  ต้องการให้ท้องถ่ินพิจารณาดูแลประชาชนท่ียากจน  
ท่านนายแพทย์วัฒนาได้เอ่ยมาถึงระเบียบท่ีว่า สามารถท่ีจะเอาคล้ายๆ บันทึกข้อตกลง การขายของบนทางเท้า
เข้าไปเป็นหลักประกันกู้เงินจากธนาคารออมสินได้  ทุกวันน้ียังใช้ได้อยู่นะครับ  หมายความว่าถ้ารัฐบาล
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มองเห็นว่า คนยากจนท้ังหลาย  เวลาจะไปกู้เงินกับสถาบันการเงิน  ไม่มีหลักทรัพย์อะไรท้ังสิ้น  มีเพียงสิทธิ
ขายของบนทางเท้า ก็อนุญาตให้ท้องถ่ินอนุญาตให้เขาเอาสิทธิขายของเข้าไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับ
ธนาคารได้  เป็นจํานวนเงินไม่มากนัก  ระเบียบดังกล่าวปัจจุบันยังใช้ได้อยู่  ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงนะครับ  
ในปัจจุบันน้ีผู้บริหารท้องถ่ินคือ ท่านนายกฯ กิตติภูมิ  นามวงค์  รวมท้ังบรรดาผู้ช่วยท้ังหลาย  เราก็มาประชุม
ปรึกษาหารือ ถ้าถามว่าสภาพปัจจุบัน  ท้องถ่ินเรามีความจําเป็นหรือไม่ท่ีจะต้องมีการผ่อนผัน  เราก็ตอบได้นะ
ครับว่า  จําเป็นเป็นบางจุด  และไม่จําเป็นในบางจุด  แต่ถ้าถามว่าทุกทีท่ีทําไป ถูกต้องหรือไม่  ก็พอท่ีจะทําได้
เหมือนกับท่ีนายแพทย์วัฒนาได้เอ่ยมาว่า  ก็ไปขอทําความตกลงกับเจ้าพนักงานจราจร  แต่ตัวน้ันเป็นการ
มองข้ามความสําคัญของสภาเทศบาลไป  เหมือนกับว่าฝ่ายบริหารเข้าไปซุ่มทํากับอีกฝ่ายหน่ึง กําหนดพ้ืนท่ี
ผ่อนผันในเขตเทศบาลน้ัน  โดยท่ีไม่ได้มองความสําคัญของสภาเทศบาลในฐานะคนท่ีมาเป็นตัวแทนของ
ประชาชนจริงๆ ว่า น่าจะเข้ามาเป็นกรรมการสักคนหน่ึง  คือ อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ว่า ไม่ควรให้มีจุดผ่อนผัน
เลย ก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมีจุดผ่อนผันเสมอไป  แต่ถ้าเห็นว่าจําเป็นต้องมีจุดผ่อนผันก็ออกมาอีกข้ันตอนหน่ึงว่า  
ควรจะมีคณะกรรมการจัดระเบียบว่า การผ่อนผันในสถานท่ีแห่งน้ัน ควรจะมีข้ันตอนเพ่ือให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอย่างไร เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนสิทธิของประชาชนคนอ่ืนมากพอสมควรอย่างไร  เช่น หน้าห้างเสรี
สรรพสินค้า เราจะเห็นว่าครั้งหน่ึงผู้บริหารท่านหน่ึงได้ประกาศให้เป็นเขตผ่อนผัน  ทุกวันน้ีก็ยังเป็นเขตผ่อนผัน
อยู่  เพียงแต่ว่าเรากําหนดเวลา  ไม่ใช่ผ่อนผันตลอดวัน   ควรจะผ่อนผันหลังจากท่ีไม่ได้เป็นเวลาท่ีการสัญจร
คับค่ัง  น่าจะเป็นการผ่อนผันเฉพาะวันท่ีมีเหตุผลพอสมควรเท่าน้ัน ซ่ึงก็มีตัวอย่างท่ีทํามาแล้ว ตัวน้ีคณะ
ผู้บริหารก็คงไม่สามารถท่ีจะถอนได้ เพราะคณะผู้บริหารเห็นว่าเป็นประโยชน์สําหรับท้องถ่ิน  และสําหรับสังคม
คนลําปางด้วย  ไม่ว่าคนท่ีจะมาขายของน้ันจะเป็นคนในเขตเทศบาลนครลําปาง คนต่างอําเภอ ต่างจังหวัดหรือ
แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ตาม ท่ีเข้ามาอาศัยร่มใบบุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เราคิดว่าเขามีสิทธิ
เสมอภาคกันทุกคน  ผมเองไม่ได้บอกว่าจะขอข้ันหรืออย่างไร  เพียงแต่ว่าจะเสนอข้อเท็จจริงให้สภาเทศบาล
แห่งน้ีได้พิจารณาประกอบคําวินิจฉัยของท่านว่า ท่านจะให้หรือไม่ให้  แต่ผู้บริหารเองมีความเห็นว่า  ถึงเวลา
เราจําเป็น ท่ีเราอาจจะต้องมีเขตผ่อนผันข้ึนมาท่ีใดท่ีหน่ึง ดีกว่าปล่อยทําอย่างน้ันโดยท่ีไม่มีตัวแทนของสภา
เทศบาลแห่งน้ีเข้าไป  อย่างน้อยท่ีสุด ถ้าเราได้สมาชิกสภาเทศบาลหลายคนท่ีท่านมีความรู้ความเข้าใจ และ
รักษาไว้ซ่ึงสิทธิของประชาชนได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ  ผมว่าจะทําให้เขตผ่อนผันเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
เป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินมากกว่าท่ีไม่มีคณะกรรมการชุดน้ี และก็ปล่อยให้ทําไปโดยพลการ โดยความเห็นของ
คนไม่ก่ีคน และก็เกิดปัญหาต่างๆ ข้ึนมาอย่างมากมาย  ผมเรียนเพียงแค่น้ีครับว่า ขอให้เป็นอํานาจวินิจฉัยของ
ท่ีประชุมแห่งน้ีว่า จะแต่งต้ังกรรมการซ่ึงมาจากสมาชิกสภาเทศบาล ก็มีอยู่ ๒ คณะ  ท่ีจริงผมไม่อยากให้
กําหนดคณะละหน่ึงคน  ผมว่าน้อยไป  ไม่ควรจะกําหนด แต่ระเบียบเป็นแบบน้ี  จริงแล้วน่าจะ ๕-๖ คน 
เพราะท่านมีความรู้ในการพิจารณาว่าจะสมควรหรือไม่สมควรประการใด  ผมใช้เวลาในการชี้แจงมานาน
พอสมควร  ขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

   นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติน้ีผมก็ได้รับฟังการอภิปรายจาก
สมาชิกสภา ๒ ท่าน และทางผู้บริหารได้ชี้แจง ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีผมจะพูดอยู่แล้ว  ผมอยากจะใช้เวลาสั้นๆ เพ่ือไม่ให้
เสียเวลา โดยท่ีจะตอกยํ้าในบางประเด็นท่ีคิดว่าเป็นข้อห่วงใยของผม  ญัตติน้ีผมก็มีความเห็นด้วยในบางเรื่อง  
เรื่องแรกคือ ถ้าหากว่าเรามีจุดท่ีไม่สามารถท่ีจะขับไล่หรือย้ายเขาออกได้  เราก็ใช้โอกาสน้ีในการท่ีจะจัด
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ระเบียบให้ถูกต้อง ให้มีความปลอดภัยต่อการเดินเท้า  การใช้รถใช้ถนน ณ บริเวณน้ัน  เรื่องท่ีสองท่ีเห็นด้วย 
ผมดูในเหตุผลท่ีทางฝ่ายบริหารแจ้งมา ก็เหมือนหน่ึงว่า ไม่ได้ว่าจะจัดระเบียบ  ท่ีไหนมีก็จะช่วยไปหมด  คือ
เน้นว่าหน้าโรงเรียนของเทศบาลและโรงเรียนเอกชน ในน้ีใช้ว่า โดยเฉพาะ  ผมเชื่อเหลือเกินว่า ไม่ได้จะอนุญาต
ให้ใครมาขอผ่อนผันในท่ีใดๆ ได้โดยง่าย  แต่สิ่งท่ีผมห่วงใยมากท่ีสุดคือ ความคิดอ่านของฝ่ายบริหาร  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกล่าวอ้างว่าความยากจนเป็นเหตุให้คนต้องไปขายของบนทางเท้า บนถนน  ผมไม่เชื่อว่า
คนยากจนจะมีความคิดแบบน้ัน  ผมคิดว่า เราต้องดูว่าความยากจนกับคนท่ีเห็นแก่ตัวและคนท่ีไม่เคารพ
ระเบียบกฎหมาย เราต้องแยกออกจากกัน  ผมเลยอยากจะขอฝากถึงฝ่ายบริหารว่า การท่ีจะอ้างความยากจน
อย่างเดียวและก็จะมาบุกรุกท่ีทางเท้า  ท่ีถนน เป็นเรื่องท่ีไม่ถูกต้อง เราควรจะพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนว่า  ถ้าเรา
จะให้เขา  เขายากจนจริงหรือไม่  ถ้าเราจะหาท่ีใหม่ให้เขาอยู่  น่ีก็เป็นอีกกรณีหน่ึง  และก็เข้ากับหลักเกณฑ์ท่ี
เราจะจัดพ้ืนท่ีให้เขา  แต่ไม่ได้หมายความว่า มาแจ้งต่อฝ่ายบริหารว่าผมยากจน   ผมมีสิทธิท่ีจะขายของบน
ทางเท้า  ผมขอเรียนว่า  พ้ืนท่ีทางเท้า พ้ืนท่ีถนน  คนเขาสนใจเน่ืองจากว่าเป็นจุดท่ีเข้าถึงง่าย  คนท่ีมาซ้ือของ  
แค่จอดรถริมถนน ก็สามารถซ้ือของได้  คนขายก็ดีใจได้ขาย  อีกอย่างหน่ึง การท่ีมีผู้บุกรุกมาขายบนทางเท้า 
นอกจากได้ท่ีดีแล้ว เข้าถึงง่าย  ขายง่าย เขาก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าท่ี เช่าตึก  หรือไปหาท่ีส่วนตัวมาเป็น
ท่ีค้าขาย  อันน้ีก็เป็นข้อประโยชน์ท่ีคนชอบบุกรุกในท่ีสาธารณะ   อีกอันหน่ึงท่ีผมไม่เห็นด้วยคือ  เรื่องของการ
ที่เราจะมีคณะกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นมาสองคณะ  เมื่อข่าวทราบออกไปผมคิดว่า  น่าจะมีผู้ค้ารายย่อยที่ใหม่  
ท่ีทราบข่าวก็จะต้องมาปรากฎตัวขอ   ซ่ึงตอนน้ันผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะจัดการได้หรือไม่   โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ท่ีผ่านมาช่วง ๒ – ๓ ปีท่ีผู้บริหารคนใหม่เข้ามา  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรี  ขอเอ่ยนามครับ 
ท่านสมเกียรติฯ ท่านคงยอมรับว่ามีผู้บุกรุกใหม่ๆ เกิดข้ึนบริเวณหน้าตลาดหลักเมือง  เม่ือก่อนไม่มีใครมาขาย
บนทางเท้า  แต่เด่ียวน้ีเยอะแยะและไม่สามารถจัดการได้  เพราะฉะน้ันผมถึงมีความห่วงใยว่า ถ้าเกิดมี
คณะกรรมการท่ีเป็นรูปแบบอย่างน้ีข้ึนมา   ผมคิดว่าท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ  เรายังจัดการไม่ได้  และยังจะมีชุดใหม่ๆ  
ที่รับทราบข่าวว่าจะมีการจัดที่ให้ขาย  ก็จะต้องเกิดขึ้นอีกมากมาย  เพราะฉะนั้นผมจึงมีความห่วงใย  
อีกอันหน่ึงก็คือ ผมก็ไม่แน่ใจว่าญัตติน้ีจะผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไร  ถ้าผ่านจะนําไปสู่การจัดพ้ืนท่ี ผมก็อยากจะ
ให้ผู้เก่ียวข้องโดยเฉพาะฝ่ายบริหารได้มีการชี้แจงให้ผู้ได้รับการผ่อนผันทราบว่า   การค้าขายในครั้งน้ีเป็น
การค้าขายเพียงชั่วคราว  เป็นการผ่อนผัน  เพราะฉะน้ันอย่าให้เขามีความรู้สึกว่า ท่ี ณ จุดน้ี  เป็นท่ีของตัวเอง 
เนื่องจากว่าค้าขายมายาวนานเหมือนเป็นของตัวเอง   อาจจะย่ามใจลงหลักปักฐานทําเสาทําหลังคาอะไร
แน่นหนาจนในท่ีสุด ถ้าเราจะขอคืนพ้ืนท่ีด้วยความจําเป็นก็กลายเป็นว่า เป็นปัญหาของมวลชนไป  อันน้ีก็ขอ
ฝากไว้ล่วงหน้า  ถ้าหากได้มีการผ่านญัตตินี้ไป  เน่ืองจากว่าพ้ืนท่ีท่ีจัดการให้กับผู้ค้ามีจํากัด  แต่ผู้ค้ามีท้ังคนเดิม
และคนใหม่  ทําให้มีมากกว่า  เพราะฉะน้ันอยากให้ท่านพิจารณาด้วยความเป็นธรรม เอาคนท่ียากจนจริงๆ  
คนท่ีมีความจําเป็นได้ก่อน  และอยากให้ท่านอย่าได้มีเรื่องครหาเรื่องเงินทองจ่ายแบบมีบิล หรือไม่มีบิล ซ่ึงผม
เคยได้ยินมามากพอสมควร  ปัญหาเก่าๆ  ของฝ่ายบริหารก็มีเยอะนะครับ  ก็อย่าให้มีเพ่ิมเติมข้ึนมา  ขอฝากข้อ
ห่วงใยไว้ผ่านท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

   นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขณะน้ีเรากําลังพิจารณาญัตติท่ีทางฝ่าย
บริหารเสนอเข้ามาขอให้สภาแห่งน้ีพิจารณาคัดเลือกตัวแทนไปเป็นคณะกรรมการกําหนดพ้ืนท่ีผ่อนผันและเป็น
ตัวแทนจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า  ซ่ึงญัตติน้ีเป็นญัตติท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ
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สภา  ผมน่ังฟังท้ังเพ่ือนสมาชิก ท่านสันติฯ เห็นควร  และท่านนายแพทย์วัฒนาฯ ท่ีไม่เห็นด้วย  ในขณะท่ีผมมี
ข้อสงสัยทางท่านฝ่ายบริหารก็ได้ลุกข้ึนชี้แจง  ผมอยากจะขอทําความเข้าใจ  ขอให้ท่านได้อธิบายคําว่า พ้ืนท่ี
สาธารณะ ท่ีจะได้รับการผ่อนผัน หมายถึงท้ังท่ีว่างเปล่าท่ีสาธารณะ  หมายถึงท้ังทางเท้าสาธารณะท่ีอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของทางเทศบาล และหมายถึงพ้ืนท่ีผิวการจราจร ถนนซ่ึงเป็นทางสาธารณะท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าพนักงานจราจร  ในขณะท่ีผมกําลังศึกษา พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ท่ีท่านนายแพทย์วัฒนาได้นํามาอภิปรายต่อสภา ในมาตรา ๒๐ วรรคท้าย 
ได้ระบุว่า...เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีประกาศผ่อนผันให้กระทําได้ในระหว่างวัน เวลาท่ี
กําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร  อันน้ีหมายถึงบริเวณทางสาธารณะท่ีเป็นบริเวณผิวทาง
จราจร ยกตัวอย่างเช่น  กาดกองต้า และถนนวัฒนธรรม ซ่ึงผมเห็นว่า การท่ีฝ่ายบริหารลุกข้ึนมาชี้แจงว่า เป็น
การกระทําโดยไม่ได้บังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้อง ไม่ได้ไปกระทําการใช้อํานาจหน้าท่ีให้ครบถ้วน  กล่าวคือ ไป
ขออนุญาตไปขอความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร และก็ทําการประกาศผ่อนผันให้ใช้ทุกเย็นวันศุกร์ซ่ึง
หมายถึงถนนวัฒนธรรม และให้ใช้ทุกเย็นวันเสาร์อาทิตย์ ซ่ึงหมายถึงกาดกองต้า  ผมคิดว่าทางฝ่ายบริหาร
น่าจะดําเนินการให้ถูกต้องเสีย ไม่น่าจะชี้แจงว่าเป็นการอะลุ่มอะล่วยกัน  มีผู้ได้ประโยชน์  มีผลประโยชน์ทาง
การค้าการขาย  อันน้ันเป็นสิ่งท่ีปรากฏชัดอยู่แล้วว่า ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียว  ส่งเสริมการค้า  แต่ไม่ได้
หมายความว่า ถ้ามีประโยชน์ทางการค้า ส่งเสริมการท่องเท่ียวแล้ว  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะปล่อยปละละเลย
ไม่ต้องกระทําการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ ขอฝากให้ท่านไปดําเนินการด้วย และต่อเน่ืองกันมา ถ้าท่านคิดว่าการกระทําตาม 
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ จะเป็นการงุบงิบทํากันเพียง
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไม่ก่ีฝ่าย  ดูเสมือนจะเป็นการไม่ให้เกียรติสภาแห่งน้ีว่าไม่ได้มีตัวแทนเข้าไปร่วมเป็น
คณะกรรมการ ซ่ึงก็หมายถึงท่ีมาของญัตติในวันน้ี ก็คือฝ่ายบริหารขอให้สภาเทศบาลคัดเลือกตัวแทนไปร่วม
เป็นคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน   และคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือก
ผู้จําหน่ายสินค้า ซ่ึงตรงน้ีผมอ่านจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบสินค้าในท่ีสาธารณะ 
พ.ศ.๒๕๔๖  ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า ถึงแม้จะใช้อํานาจหน้าท่ีตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕  อนุญาตให้ใครเข้าไปทําการค้าขายบนผิวการจราจรได้อยู่แล้ว  แต่สาเหตุ
ท่ีต้องมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดระเบียบสินค้าในท่ีสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๖  ก็ชัดเจนว่า 
เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  
พิจารณาท้ัง พรบ. แล้วก็เห็นว่า มีเจตนาท่ีจะให้เกิดการลงทะเบียน  การคัดเลือก  การได้สิทธิของผู้จําหน่าย 
เพราะระบุไว้ว่า ถ้ามีคณะกรรมการท้ังสองคณะน้ีแล้ว  และดําเนินการพิจารณาผ่อนผันคัดเลือกแล้วก็ได้
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องออกหนังสือรับรองการจัดจําหน่ายสินค้าด้วย  ส่วนจะเอาหนังสือ
รับรองการจัดจําหน่ายสินค้าในพ้ืนท่ีผ่อนผันไปใช้ประโยชน์อะไรน้ัน  ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล  ก็ไม่ก้าวล่วงไป  
แต่ผมอยากจะเรียนถามแนวทางของทางฝ่ายบริหาร เพราะว่าเม่ือพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ประกอบกับสิ่งท่ีได้รับฟังจากทางฝ่ายบริหารซ่ึงก็ได้ชี้แจงให้ฟังว่า ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาพ่อค้า
แม่ค้าท้ังทางเท้า  ท้ังถนนสาธารณะแล้ว  ซ่ึงก็ไม่ได้ทําแต่เพียงฝ่ายเดียว  ได้ร่วมกันเป็นองค์คณะในการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ี  ก็ประกอบไปด้วยท้ังเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเอง  เทศกิจ  ฝ่ายบริหาร  สาธารณสุข 
หรือตัวแทนจากตํารวจ  ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการจราจร ในสภาวะปัจจุบัน   คืนความสุขให้กับประชาชน 
เรื่องใดๆ ทางเจ้าหน้าท่ีทหารก็มาช่วยเร่งรัดดําเนินการตรวจสอบให้เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว  ผมอ่าน  
ข้อ ๗  คณะกรรมการกําหนดพ้ืนท่ีผ่อนผัน ประกอบด้วย ใน (๑) (๓) (๔) และข้อ ๙ คณะกรรมการจัดระเบียบ
การจัดจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า (๑) (๓) (๔) (๕) ก็แทบจะครบองค์ประกอบของผู้ร่วม
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ดําเนินการซ่ึงทางฝ่ายบริหารก็ได้ใช้แนวทางร่วมคิดร่วมทําร่วมพัฒนาอยู่แล้ว  และจนถึงขณะน้ีผมก็เห็นว่า 
ท่านก็ได้ดําเนินการในการแก้ไขปัญหาในระดับหน่ึงแล้ว  ญัตติท่ีท่านนําเข้าสู่สภาในวันน้ี เจตนาท่ีจะให้เกียรติ
สภาแห่งน้ี  เจตนาท่ีจะให้สมาชิกสภาแห่งน้ีได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม  ผมจึงอยากจะขอทราบแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา  หลังจากท่ีมีคณะกรรมการ  ซ่ึงอย่าลืมนะครับ  ต่างกันตรง (๒) เท่าน้ัน  คณะกรรมการข้อ ๗ 
และคณะกรรมการ ข้อ ๙ กับคณะกรรมการท่ีทางฝ่ายบริหารได้ดําเนินการต้ังขอความร่วมมือและดําเนินการ
แก้ไขมา  ต่างกันแค่ (๒) เท่าน้ัน  คือ  มีตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางแห่งน้ีเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ  ดังน้ัน ถ้าได้รับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีจะขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง ลงลึกลงไปใน
รายละเอียดอีกหน่อยได้หรือไม่  ท่ีท่านได้กรุณาได้ชี้แจงเป็นตัวอย่างเม่ือสักครู่ว่า  ถนนบางสายก็จะอนุญาต  
ถนนบางสายก็ไม่อนุญาต  พ้ืนท่ีตรงน้ันจะจัดระเบียบอย่างไร  จะย้ายใครออกไป  ขอความกรุณาท่านอธิบาย
ให้ทราบถึงแนวทาง  ผมไม่ได้ก้าวล่วงว่าจะให้กําหนดไปเลยว่า น่ีคือ ข้อกําหนดของคณะกรรมการท่ีจะเกิดข้ึน  
แต่ผมอยากจะให้เพ่ือนสมาชิกได้สบายใจ ได้ทราบว่าแนวทางเป็นอย่างน้ี  เผื่อจะมีใครเห็นด้วย อาสาเข้าไป
เป็นคณะกรรมการร่วมด้วยเลย  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

   นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   ผมก็ได้ฟังเพ่ือนสมาชิกหลายๆ ท่าน  
มีการแสดงความคิดเห็นแตกต่างกัน  ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีคลิกไปท่ี พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
หมวดท่ี ๙ มาตรา ๔๑ ไม่ทราบว่ารายละเอียดจะทับซ้อนคณะกรรมการชุดน้ีหรือไม่  ผมดูแล้วว่าอํานาจหน้าท่ี
ของฝ่ายบริหารมีครบหมดเลยครับ  จะให้ขายหรือไม่  จะอนุญาตหรือไม่  เป็นอํานาจหน้าท่ีของท่านนายกฯ 
อยู่แล้ว  ขออนุญาตอ่านนะครับท่านประธาน หมวด ๙  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  มาตรา ๔๑  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไปห้าม 
มิให้ผู้ใดจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ   ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า
ในที่หน่ึงท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา ๕๖  ถ้า
เจ้าหน้าท่ีมีใบอนุญาตแล้วก็ให้ขายได้อยู่แล้ว  เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารเลย  แล้วเราจะต้ังคณะกรรมการชุดน้ี
ทําไมครับ  ผมกลัวเกิดความแตกแยกด้วยซํ้า  ความคิดเห็นคนละอย่าง  แม้กระท่ังญัตติน้ียังมีความเห็น
แตกต่างท้ังเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  ความจริงในอํานาจหน้าท่ีของฝ่ายบริหารมีอยู่แล้ว เราใช้เลยก็ได้ ขอให้
ปฏิบัติจริงแค่นั้นเอง ทําให้ตรงตามกฎหมายจริงๆเท่าน้ัน  อย่างเช่น ผมอภิปรายครั้งท่ีแล้วเรื่องตลาดสนามบิน  
ตลาดแห่งน้ีสร้างถูกต้องตามระเบียบของสาธารณสุขหรือไม่  ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  ผมก็ไม่ทราบ   แต่
การจัดระเบียบตรงน้ันสมควรท่ีจะใช้อํานาจหน้าท่ีตรงน้ันไปบริหารจัดการได้  ผมได้แจ้งไปเม่ือสามเดือนท่ีแล้ว
ก็ยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไร  จอดรถกลางถนนหนทาง  พ่อค้าแม่ค้าก็ต้ังกันเกะกะ  ตลาดท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย  มีบ่อบําบัด มีใบอนุญาตตามกฎหมาย  ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าไปขาย ไม่ควรสนับสนุนส่งเสริมเขา ตรงน้ัน
เป็นทางกลับรถด้วย  ผ่านจากไฟแดงมาก็ต้องใช้ความเร็ว  เพราะรถด้านข้างบีบแตรไล่  แต่กลับมีรถจอดขวาง
หน้าตลาดสนามบิน  และอีกแห่งหน่ึงท่ีผมอภิปรายครั้งท่ีแล้ว  ผมก็อยากจะถามฝ่ายบริหารว่ามีเหตุผลอะไร 
ข้างสะพานออเร็นจ์   ท่ีมีร้านอาหารแห่งหน่ึงไปสร้างท่ีน่ังลูกค้าย่ืนไปในแม่นํ้าวัง   สองสามเดือนแล้วนะครับ
ยังไม่มีการแก้ไข  สร้างไว้ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗  งานลอยกระทง  ก็คงเป็นนโยบายส่งเสริมการมี
รายได้ของประชาชนท่ัวไป  แต่ว่าถึงขณะน้ีแล้วก็ยังไม่มีการรื้อถอน  ก็ยังสร้างอยู่อย่างน้ัน  ชาวบ้านมาถามผม
ครับ   เขาก็รู้แล้วว่าไม่ถูกต้อง   ผมก็ไม่มีคําตอบครับ   ทางเส้นน้ันผมผ่านตลอด  ชาวบ้านก็ถามผมว่า  ทําไม



 

 

- �	 -

ต้ังอย่างน้ี  แลดูไม่สวยงามเลย เทศบาลไปปูตัวหนอนอย่างดีเลย   มีโต๊ะอาหารต้ังเต็มหมด   และยังสร้างย่ืน
เข้าไปในแม่น้ําวังอีก  ผมก็นึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปแล้ว  น่ีก็เปรียบเทียบดูนะครับว่าประสิทธิภาพของ
ฝ่ายบริหารเป็นอย่างไร  ความจริงเราก็อยากจะแสดงความคิดเห็นเพ่ือมีการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งท่ีดี  แต่น่ีกลับ
ไม่มีอะไรเลย  ตลาดพระบาทก็เหมือนเดิม  แม้กระท่ังการใช้อํานาจสั่งรื้อถอนแค่น้ีก็ยังทําไม่ได้  และจะมา
จัดต้ังคณะกรรมการผ่อนผันขายสินค้าอีก ถ้ามองผิวเผินในญัตติน้ี สมมุติว่าญัตติน้ีไม่ผ่านไป  จะมีใครไปย่ืน
หนังสือท่ีศาลากลางให้ยุบสภาอีกหรือไม่  พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ขายก็เพราะสภาไม่ผ่านญัตติน้ีให้  มีบทเรียนมาแล้ว
ครับ ท้ังๆ ท่ีรู้ญัตติน้ีมีก็สามารถทําได้  ไม่มีก็สามารถทําได้ เป็นอํานาจหน้าท่ีของฝ่ายบริหารอยู่แล้ว  แต่ท้ังน้ี
ท้ังน้ัน ไม่รู้ว่าทางเพ่ือนๆ สมาชิกสรุปกันว่าอย่างไร แต่ผมก็ฝากฝ่ายบริหารขอให้ทํางานแบบถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมาย ไม่ต้องมีท่ีรัก มักท่ีชัง ปล่อยปละละเลย ไม่ถูกก็ปล่อยให้อยู่ถึงสี่ห้าเดือน  เรื่องแม่ค้าใน
ตลาดก็เหมือนกัน ท่านประธานลองไปดูช่วงเวลาประมาณหน่ึงทุ่ม รถแทบจะวิ่งไม่ได้  พ่อค้าแม่ค้าขายผักอยู่
เต็มไปหมด ถ้าคณะกรรมการชุดน้ีเข้าไป ขอฝากด้วยนะครับ  อาทิตย์ท่ีแล้วผมเข้าไปเห็นทะเบียนรถ
ต่างจังหวัด  รถไปไม่ได้ครับต้องจอด เขาเลยจอดอยู่ตรงน้ัน อ้างว่าไปไม่ได้  แต่เขาก็ลงรถมาถามเส้นทาง  
ความจริงไปไม่ได้เพราะรถพ่อค้าแม่ค้าจอดเต็มไปหมด  แต่ผมก็ว่าอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของฝ่ายบริหารท่ีทําได้  
และกรณีอย่างน้ี  สมาชิกสภาหน่ึงท่านเข้าไปพิจารณาพ่อค้าแม่ค้า  คณะกรรมการมีก่ีคน  ถ้าฝ่ายบริหารเสนอ
ว่าตรงน้ีเป็นท่ีผ่อนผัน  ยกตัวอย่างหน้าตลาดออมสิน คณะกรรมการชุดน้ีมีมติว่าจะขอให้ผ่อนผันตรงน้ี  และ
สมาชิกสภามีแค่คนเดียวไม่เห็นด้วย จะมีประโยชน์หรือไม่ครับท่านประธาน  ประชาธิปไตยใช้เสียงส่วนใหญ่
เป็นท่ีต้ัง ผมก็เป็นห่วงตรงน้ี  ผมก็แสดงความคิดเห็นเท่าน้ี  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

   นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ท่ีเคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับ เราได้
ทราบความจริงจากการเปิดเผยของฝ่ายบริหารท่ีพูดเม่ือสักครู่   มีสามประการด้วยกัน  ความจริงว่า  ประการ
ท่ี ๑ มีคณะกรรมการระดับจังหวัดทําอยู่แล้ว ในเรื่องท่ีว่า ไม่มีท่ีค้าขาย ท้ังจังหวัดท้ังทหารตํารวจ และรวมท้ัง
เทศบาล  ประการท่ี ๒ แสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพของเทศบาลของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการใน
เรื่องเหล่าน้ี  ไม่เห็นท่านบอกเลยว่าท่านได้ทําเต็มท่ีหรือยัง  ได้ดําเนินการอะไรไปบ้าง  ไม่มีข้อมูลประกอบ
เหตุผลเลยแม้แต่ตัวอักษรเดียว  มีการทําวิจัยหรือไม่  มีผลกระทบอะไรเกิดข้ึนหรือไม่   อย่างท่ีผมได้อภิปราย
ในช่วงแรก  ไม่มีครับ  น่ีคือความไร้ประสิทธิภาพ  ไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องท่ีควรจะเอาจริงเอาจัง  เคยมีการ
ประกาศขอความร่วมมือหรือไม่  หรือต้ังธงเลยว่าขอให้ปีหน้าเป็นปีแห่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยตาม พรบ.
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ประชาชนได้มีเวลาต้ังตัว  จัดชุดปฏิบัติการเดินเท้า
ออกไปพูดคุยกับเขา  เคยทําหรือไม่  เคยคุยกับสถานเอกชนท่ีมีท่ีทางว่างเปล่า หรือจัดการตลาดเอกชนหรือไม่
ว่า  ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง  เขาเสียภาษีให้เทศบาลนะครับ  สถานประกอบการทุกแห่งถ้ามีเรื่อง
เดือดร้อนเล็กๆ น้อยๆ ควรจะช่วย  แต่สิ่งท่ีสําคัญก็คือ ต้องย่ืนมือออกไปหาเขาซะก่อน  ท่านเคยทําหรือไม่ผม
ไม่ทราบ  น่ีก็คือสิ่งท่ีทุกท่านได้ฟังจากปากของฝ่ายบริหารว่า ท่ีท่านชี้แจงไปเม่ือสักครู่ว่าทําเต็มท่ีแล้ว   แต่ผม
ไม่เคยได้รับทราบว่ามีการกระทํากันหรือเปล่า  ประการท่ี ๓  เป็นการให้เกียรติสภา  แต่ผมกลับมองอีกด้าน
หน่ึงครับ กระจกหกด้านน้ันเป็นสารคดีทางโทรทัศน์ท่ีมีประโยชน์มาก  แต่กระจกธรรมดามีสองด้าน ต้องมอง
ด้านหน้าซ่ึงสะท้อนตัวเรา  ด้านหลังน้ันเป็นสีแห่งความมืด  เราต้องไปดู ขอบคุณท่ีให้เกียรติแก่ผม  แต่เสนอ
ญัตติน้ีแฝงเลศนัยทําคะแนนเสียงมากกว่า  เพ่ือทําลายสภา จะได้เอาไปทําข่าวฟ้องร้อง  ร้องเรียนผู้ว่า หรือ
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อะไรก็ตามแต่ เกิดมาแล้วหลายประการ หลายประเด็น ท่ีผมคาดเดาเอา  สามประการดังกล่าวก็แสดงแล้วว่า 
ก่อนท่ีจะให้เป็นกรรมการ ขอดูก่อนกรรมการเขาทําหน้าท่ีอะไร  ถ้าสมควรเราก็คัดเลือกไปก็ไม่มีความหมาย 
การให้เกียรติสภาโดยอยากให้มีส่วนร่วมอยากให้รู้ในสิ่งท่ีเขาต้องการ  อยากเท่าน้ัน  แต่สิ่งท่ีเราควรจะรู้ ควร
จะไปร่วมกิจกรรม ไม่เคย  เพราะไม่อยากให้พวกเรารู้  ถามท่านสมาชิกหลายท่าน  ท่านประธานก็ทราบ  ไป
พบปะราษฎร  ไปแจกผ้าห่ม  สมาชิกสภาไม่ทราบเลย  มีประชุมหลายครั้ง หลายเรื่องราวท่ีควรจะรู้   แต่ไม่รู้ 
น่ีแสดงถึงอะไร  ความจริงใจมีหรือไม่  ไม่มี  ผมคงจะกราบเรียนท่านประธานมาแล้วว่า  ฟังไม่ข้ึนและเชื่อไม่ได้  
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ  ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี 

   ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้รับฟังท่านสมาชิกท่ีได้อภิปรายใน
ญัตตินี้  ท่านบริหารได้ตอบมาบางส่วน   ผมอยากจะให้ข้อสังเกตไว้ว่า  เทศบาลนครลําปางได้เคยออก
เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลําปาง  ว่าด้วยการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๐ ก็ยังมีใช้อยู่
นะครับ ยังไม่ได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงอะไร  ซ่ึงในเทศบัญญัติของการจําหน่ายสินค้า พ.ศ.๒๕๔๐  ผมจะยก
สาระสําคัญให้สภาได้รับทราบว่า  ข้อ ๕ ของเทศบัญญัติเขียนไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ   ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าหรือในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ซ่ึงคําจํากัดความของเทศบัญญัติน้ีไว้ว่า  เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
หมายถึง นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ซ่ึงพระราชบัญญัติตัวน้ีได้เขียนไว้อย่างน้ีครับ   และยังมีเขียนไว้อีกว่า  
ในข้อ ๑๔ ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะให้ย่ืนคําขอตามแบบ  
บางข้อจะโยงไปถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๔๖  ในข้อ ๑๑ วรรคท้ายเขียนไว้ว่า  แบบคําร้องและหนังสือรับรองการจําหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด   ถ้าจะย้อนไปที่เทศบัญญัติ  ปี ๒๕๔๐  ตามแบบของเทศบาลว่าได้ทําแบบ  ได้
แก้แบบให้เข้ากับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๔๖ หรือยัง  และในพระราชบัญญัติปี ๒๕๔๐ หน้าสุดท้าย 
ข้อ ๑๐ ข้อ ๔๒  ให้นายกเทศมนตรีนครลําปางผู้รักษาการตามระเบียบน้ี  กระผมหยิบเทศบัญญัติตัวน้ีข้ึนมาให้
ทันสมัย ว่าใช้ต้ังแต่ปี ๒๕๔๐ ซ่ึงไม่รู้ว่าเราจะใช้แบบเดิม หรือแบบของกระทรวงมหาดไทย  และแก้ไขหรือยัง 
ผมก็ต้องถามท่านประธานสภาไปยังผู้บริหารว่าได้แก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียงกระทรวงมหาดไทยหรือยัง    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๔๖ ท่ีนําเสนอในท่ีประชุมน้ี  ผมยังติดใจนิดหน่ึงว่า ในการกําหนด
คณะกรรมการพ้ืนท่ีผ่อนผัน  และคณะกรรมการจัดระเบียบสินค้า ไม่ได้กําหนดไว้ว่า  คณะกรรมการชุดน้ีอยู่ได้
ก่ีปี ก่ีวาระ  ผมถามผ่านประธานสภาว่า ผู้บริหารมีคําตอบอยู่ในใจหรือยังครับ และในระเบียบน้ี ข้อ ๙  (๔) 
ผู้แทนภาคประชาชน  เช่น ผู้แทนประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีผ่อนผันและผู้แทนผู้จําหน่าย
สินค้า  และเม่ือรวมกันแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ตามท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเห็นสมควรเป็นกรรมการ สมมุติว่า ถ้าต้ังกรรมการชุดน้ีผ่อนผันถนนเส้นหน่ึงก็ให้ผู้ท่ีอยู่บริเวณท่ีผ่อนผัน  
และผู้แทนผู้จําหน่ายสินค้าเข้ามาเป็นกรรมการชุดน้ี ก็ต้องเป็นตามสัดส่วน ถ้าวันดีคืนดีผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการชุดน้ีจะผ่อนผันถนนอีกเส้นหน่ึง   จะทําอย่างไรกับกรรมการชุดน้ีครับ   จะต้ังกรรมการชุดใหม่
ก็ไม่ได้แล้ว  ผู้ท่ีอาศัยบริเวณท่ีจะผ่อนผันถนนเส้นต่อไป ก็ไม่ได้เข้ามาเป็น และผู้ท่ีจําหน่ายถนนเส้นต่อไป และ
คณะกรรมการชุดน้ีมีความเห็นว่า น่าจะผ่อนผันถนนอีกเส้นหน่ึง  ตรงน้ีผมให้ข้อสังเกตไว้นะครับ  ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ ฝ่ายบริหาร 

 นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง กระผมขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงในประเด็นคําถามของท่านบริบูรณ์ ท่ีท่าน
ได้ถามในประเด็นสําคัญว่า อยากจะให้ฝ่ายบริหารได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติ  ในกรณีท่ีสภาเทศบาลแห่งน้ีอนุญาต
ให้ส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการร่วม  ผมก็คงจะตอบได้ตามระเบียบน้ีว่า มีข้ันตอนอยู่ ๒ ข้ันตอน  ข้ันตอนแรกคือ 
พิจารณาว่าจะกําหนดสถานท่ีแห่งใดเป็นท่ีผ่อนผัน ซ่ึงก็หมายความว่า จะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการชุดน้ี  ซ่ึงคณะกรรมการชุดแรกจะประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีเป็นประธาน  หรือท่าน
อาจจะมอบหมายให้รองนายกคนใดคนหน่ึงก็ได้  ๒. สมาชิกท่ีสภาคัดเลือก ๑ ท่าน  ๓. ผู้แทนราชการ ไม่ได้
กําหนดจํานวน  แต่ในท่ีน้ีอย่างน้อยฝ่ายตํารวจ  ฝ่ายทหาร  ฝ่ายจังหวัด  น่าจะต้องต้ังอย่างน้อย ๓ ท่าน  ถ้า
สมมุติว่าต้ังผู้แทนส่วนราชการ ๓ ท่าน รวมกับ (๑) (๒) ก็จะเป็น ๕ ท่าน ใน (๔) ก็จะต้ังตัวแทนภาคประชาชน
ไม่น้อยกว่า ๕ คนเช่นเดียวกัน  และมีเง่ือนไขกําหนดว่า จะต้องเชิญประชาชนท่ีมีส่วนได้เสีย คือ มีท้ังส่วนได้ 
และท้ังส่วนเสีย เข้ามาเป็นกรรมการชุดน้ีด้วย เพ่ือให้เขาได้วินิจฉัยว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับ ถ้าเปรียบเทียบกับ
ผลเสียแล้ว อันไหนมากกว่ากัน  สมควรท่ีคณะกรรมการจะให้ความเห็นชอบหรือไม่  น่ันคือความหมายของข้อ 
๗  เม่ือต้ังว่าจะกําหนดสถานท่ีใดเป็นท่ีผ่อนผันแล้ว  ก็จะมาถึงข้อ ๙  คณะกรรมการจัดระเบียบว่าควรจะจัด
อย่างไรถึงจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนท่ัวไป  และในขณะเดียวกันก็เป็นการอํานวย ผ่อนผันความ
สะดวกให้กับประชาชนท่ีอยู่ในโครงการน้ีท่ีจะเข้ามาร่วมว่า เขาควรจะมีสิทธิแค่ไหน เพียงไร คงไม่ใช่ว่าจะมี
สิทธิครอบครองเป็นเจ้าของเลย คงไม่ใช่ หรือสามารถท่ีจะมาขายของได้ทุกวันอย่างน้ีคงไม่ใช่  ผมว่าจะอยู่ท่ี
คณะกรรมการข้อ ๙ ผมคงไม่สามารถตอบแทนได้  เพราะผมไม่ได้เป็นกรรมการชุดน้ี  และคณะกรรมการชุดน้ี
ก็ยังไม่เกิดข้ึน  จากวิธีการปฏิบัติก็จะอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการชุดน้ีเลย  ซ่ึงน่ันหมายความว่า 
คณะกรรมการท้ังสองชุดจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือมีตัวแทนของสภาเข้าไป  คณะละ ๑ คน  ถ้าไม่มีคณะกรรมการ
สองชุดน้ีก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้  เพราะจะทําให้ขาดองค์ประกอบของคณะกรรมการไป  ก็จะกลายเป็นโมฆะไป  
อีกอย่างหน่ึงผมเรียนว่า  ถ้าเราดูข้อ ๖  กระทรวงมหาดไทยกําหนดว่า ถ้าท้องถ่ินใดเห็นสมควรให้มีเขตผ่อนผัน
ก็ให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะกรรมการคือ คณะกรรมการตามข้อ ๗ และข้อ ๙  ในเม่ือฝ่ายบริหารได้เสนอ
ญัตติขอแต่งต้ังกรรมการแล้ว  น่ันแสดงว่าฝ่ายบริหารของเทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการตามข้อ ๖ แห่ง
ระเบียบน้ีแล้ว  คือ  ทําญัตติเสนอมาแล้ว  ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของสภาเทศบาลแห่งนี้ในการคัดเลือกชุดละ  
๑ ท่าน เข้าไป  ตัวน้ีผมขอเน้นว่าเป็นหน้าท่ีนะครับ ซ่ึงผมว่าเป็นหน้าท่ีบังคับด้วยท่ีท่านจะต้องดําเนินการ  
แล้วแต่ดุลพินิจของท่าน  แต่ผมขอเรียนชี้แจงว่าในเม่ือกระทรวงมหาดไทยกําหนดข้ันตอนมาอย่างน้ี  ก็จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบตัวน้ี  ถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ีก็ถือว่าละเลยต่ออํานาจหน้าท่ี  ในเม่ือผู้บริหารเสนอมาแล้ว  
ขอความกรุณาจากสภาว่า  ขอคัดเลือกตัวแทนสักท่านเถอะ  ท่านจะให้หรือไม่ให้ก็ตาม  แต่ถ้าไม่มี
คณะกรรมการชุดน้ีเราก็มีหน้าท่ีจับอย่างเดียว  อาจจะผ่อนผันได้เป็นบางครั้งบางคราว  แต่ไม่ใช่เป็นการถาวร  
แต่จะผ่อนผันให้เป็นแบบมีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนชัดเจน  จนประชาชนท่ีมาอยู่ในโครงการสามารถจะนํา
สิทธิต่างๆเข้าไปเป็นหลักประกันเงินกู้อะไรต่างๆ ได้ ต้องผ่านคณะกรรมการชุดน้ีก่อน  ในความเห็นของกระผม
เอง  ไม่ว่าด้วยอะไรก็ตาม ผมเห็นว่าการต้ังคณะกรรมการข้ึนมามีประโยชน์ต่อท้องถ่ิน  แทนท่ีเราจะปล่อยให้
ปัญหาเกิดข้ึนอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ทางผู้บริหารก็ว่าเสนอมาแล้ว  ฝ่ายสภาไม่เห็นด้วย   ทางฝ่ายสภาก็พิจารณา
บอกว่า เป็นการเสนอท่ีไม่มีสาระหรือไม่มีเหตุผลอันควร  ก็จะไม่ให้อย่างน้ี  ผมว่าเป็นความคิดท่ีแตกต่างกัน  
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ผมเองก็ขอความกรุณาจากสภาเทศบาลว่า  ในเม่ือฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติมาแล้วว่าขอให้สภาแห่งน้ีได้
คัดเลือกและส่งไป  ท่านจะไม่เห็นด้วยหรือว่าถ้าท่านเห็นด้วยท่านจะส่งท่านใดเข้าไปเป็นกรรมการ ก็ขอให้สภา
ได้วินิจฉัยด้วย  ท่ีจริงแล้วสภาแห่งน้ีมีสมาชิกผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถมาก  บางทีการคิดในสภาไม่เป็น
รูปธรรมท่ีแน่นอน  ท่านจะเอาอย่างไร  ท่านต้องการเห็นท้องถ่ินท่านเป็นอย่างไร  ท่านเป็นกรรมการสิครับ  
และเราไปว่ากันที่นั่น  ให้ก็ได้  ไม่ให้ก็ได้  ผมคิดว่าถึงท่านจะมีเสียงเดียวในคณะกรรมการชุดนี้  แต่เขาต้อง
ฟังเสียงท่านเป็นสําคัญ  เพราะท่านเป็นตัวแทนของประชาชน  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

   นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ท่ีเคารพ  กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ฟังคําอธิบายเม่ือสักครู่
แล้ว ลมชักเย็นน้อยลง  พูดได้อย่างไรว่าเป็นการบังคับ สภาต้องทําหน้าท่ีน้ี  ข้อ ๖ ได้นิยามว่า ถ้าท้องถ่ินใด
เห็นสมควร  หมายความว่า  ท้องถ่ินน้ี  เทศบาลนครลําปางแห่งน้ีโดยนายกิตติภูมิฯ นายกเทศมนตรี   และ
คณะบริหารเห็นสมควรให้มีการผ่อนผัน  ผมจึงเรียนท่านประธานว่าต้องดูก่อนว่าคณะกรรมการท่ีจะให้เกียรติ
พวกเราไปทําอะไร  เอาความจริงมาพูดสิครับ  มีการเซ้งสิทธิกันใช่หรือไม่  ลําตะคองเซ้งสิทธิเท่าไหร่  ท่ี
สาธารณะน่ันแหละ  ลําปางก็มี ไม่ใช่ไม่มี  ขายหน้าเข่ือนใครจะไปขายเอาเงินมา  เขาอ้างว่าเขาต้องจ่ายใต้โต๊ะ
ให้ใครก็ไม่ทราบ  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ให้เขาได้ขายในท่ีสาธารณะ  เพราะฉะน้ันถ้าฉันไม่อยากขาย  เธอ
อยากขายเอาเงินมา  น่ีคือการเซ้งสิทธิในพ้ืนท่ีสาธารณะ  คนท่ีเคยเป็นปลัดเทศบาลมายาวนานทําไมจะไม่รู้  
และอย่ามาพูดว่าเป็นหน้าท่ีของสภา  ท่านทําเถอะครับ  ในเม่ือฝ่ายบริหารเห็นว่า เห็นสมควร คือมีนโยบาย
ผ่อนผันแล้วเสนอเข้ามา ท่านต้องทํา  ท่านทําผิด  พูดอย่างน้ี  ได้อย่างไร  ถ้าท่านเสนอให้ต้ังกรรมการไปปล้น
ทรัพย์เขา  และผมไม่พูดถึงเรื่องน้ีได้อย่างไร  ต้องไปกระทําสิ่งท่ีเกิดประโยชน์  ยุติธรรม  เท่าเทียมกัน ทุกคน
ได้รับประโยชน์ไม่ไปเบียดเบียนใคร  ผมเรียนท่านประธานต้ังแต่ต้นแล้วว่า เขาได้ทําหน้าท่ีดีหรือยัง  ความจริง
เขาทําได้อยู่แล้ว  และมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างท่ีเขาทํา  แต่สมาชิกไม่อยากไปเอาเรื่อง  ก็คงมีเท่าน้ีแหละครับ
ในสิ่งท่ีผมจะกราบเรียนว่า  การเซ้งสิทธิคือการให้เขาไป  ไม่ได้มีข้อมูลเน้ือหาท่ีรับปากกับสภาเลยว่าทําไปแล้ว
มีมาตรการทําอย่างไร  เหมือนผมจะทําโครงการกู้เงินธนาคาร หรือทําโครงการอะไรก็ได้ ต้องมีรายละเอียดของ
โครงการไว้ชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไร  วัตถุประสงค์คืออะไร  แผนการดําเนินงานเป็นอย่างไร  และผลลัพธ์ท่ี
ประสงค์มีตัวชี้วัดอะไร  ข้อมูลจากการวิจัย  จากการร้องเรียนมีแค่จํานวน ห้าพันรายไม่มีท่ีค้าขาย  ถ้าอย่างน้ี
น่าสนใจ  ขายแล้วยังมีรายได้จากภาษีทางอ้อมเข้าเทศบาลอีก  ทําไมสมาชิกจะไม่ยอม ใช่หรือไม่  แต่น่ีเป็น
ความไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ทํางานอย่างจริงจังต่างหาก ให้เกียรติสภา ขอบคุณท่ียังนึกถึงในเรื่องท่ีอยากให้นึกถึง  
อยากให้รู้  ป้าย  ช่างทาสีท่ีผมเคยเรียนว่ามีป้ายในครั้งก่อน  ช่างทาสีเก่งมาก  คงจะหมดเพียงเท่าน้ีสําหรับ
เรื่องน้ี  ขอบคุณท่านประธานท่ีให้โอกาส 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่  
ไม่มีนะครับ  เราใช้เวลามาพอสมควรเก่ียวกับการเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเพ่ือแต่งต้ังเป็น  คณะกรรมการกําหนดพ้ืนท่ีผ่อนผัน  และเป็นคณะกรรมการ
จัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า  ซ่ึงเป็นญัตติท่ีเก่ียวกับกิจการสภา  ผมก็จะ
ดําเนินการตามน้ี  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อบุคคล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกําหนดพ้ืนท่ีผ่อนผัน ชุดแรก  
เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ท่ีเคารพ กระผม 
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอสมาชิกสภาผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับการเข้าไปเป็นกรรมการกําหนดพ้ืนท่ีผ่อนผัน ผมขอเสนอ นายสุบิน  ชุ่มตา 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอ่ืนหรือไม่  เ ม่ือไม่มี  ท่ีประชุมมีมติให้  นายสุบิน  ชุ่มตา เป็น
คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน  ต่อไป  คณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือก
ผู้จําหน่ายสินค้า  มีสมาชิกท่านใดเสนอ  เชิญ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ท่ีเคารพ กระผม 
พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  เป็น
คณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอ่ืนหรือไม่  เม่ือไม่มี  ท่ีประชุมมีมติให้  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  เป็น
คณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
๑. นายสุบิน  ชุ่มตา  เป็นคณะกรรมการกําหนดพ้ืนท่ีผ่อนผัน   และ 
๒. นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  เป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือก

ผู้จําหน่ายสินค้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ท่ีเคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในวาระเรื่องอื่นๆ   
เป็นวาระที่สําคัญ  และผมอยากกราบเรียนท่านประธานคือ ในการประชุมขององค์กรใดก็ตาม  เรื ่องท่ี
สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน ถือเป็นวาระเรื่องที่สําคัญที่ควรจะนําแจ้งในที่ประชุมนั้นๆ ได้ทราบ  เพราะ
เป็นการติดตามงาน  เพราะฉะนั้น ผมขออนุญาตเจ้าหน้าที่แจกเอกสารให้ด้วยครับ  ผมได้สรุปเรื่องจากการ
ประชุมครั้งก่อนที่สืบเนื่อง  ซึ่งสมควรที่ตัวกระผมเองและเพื่อนสมาชิกในที่ประชุมสภาแห่งนี้ควรจะได้
รับทราบ  ผมขอเรียนท่านประธานว่า  ผมทําหน้าที่ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ในการติดตามและตรวจสอบการ
ทํางานของฝ่ายบริหาร  ดังท่ีผมจะแจ้งให้ท่ีประชุมสภาได้ทราบดังต่อไปนี้  จากรายงานการประชุมสภา สมัย
ประชุมวิสามัญ  สมัยที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา  ๑๒.๐๐ น.  มี
เรื่องที่จะต้องติดตามหลายเรื่อง  จึงใคร่ขอให้ท่านรองนายกเทศมนตรี  สมเกียรติ  อัญชนา  ตอบหรือชี้แจง
ให้ท่ีประชุมสภาน้ีทราบด้วย  ในทุกเรื่องต่อไปน้ี 

๑. เรื่องการประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อยภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
พ.ศ.๒๕๕๘ ท่ีสภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วน้ัน 
๑.๑ ได้ประกาศใช้เม่ือวันท่ีเท่าใด  ควรแจ้งให้ทราบในสภาด้วย 
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๑.๒ ได้มีการทําป้ายแถลงข้อความจริงทั้งหมด เรื่องลดหย่อนภาษีไปติดตั้งไว้หน้าเคาน์เตอร์รับ
เสียภาษีท่ีกองคลังหรือไม่  ขอความกรุณานําภาพถ่ายป้ายครั้งก่อนมาแสดงให้ที่ประชุมดูด้วยว่า
เขียนไว้อย่างไร 
๑.๓ กองคลังได้ดําเนินการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ีอย่างไร  ในอัตราใด  ในช่วงเวลาก่อนและหลัง
ประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับดังกล่าว 

 ๒. หน้า ๒๔ บรรทัดที่ ๑๔-๑๕-๑๖ นับจากบนลงล่าง ข้อความวรรคท้าย “โดยทั่วไปจะถือว่าต้อง
ลดหย่อนในส่วนที่น้อยที่สุด” นั้น  อ้างอิงหลักปฏิบัติกฎหมายใด  และจะขัดกับหลักการที่ปรากฏในบันทึก
หลักการ หน้าท่ี ๖ หรือไม่ 
 ๓. ขอทราบผลการดําเนินการสร้างส้วมของโรงเรียนเทศบาล ๑ และโรงเรียนเทศบาล ๗ ตาม
งบประมาณท่ีผ่านสภา  และสภาได้เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงไปแล้ว 
 ๔. หน้า ๒๖ คําอภิปรายของ สท.บริบูรณ์  บุญยู่ฮง “เรื่องกองขยะและการจัดการสุขาภิบาลที่ตลาด
อาหารหน้าสถานีรถไฟนครลําปาง” ได้ดําเนินการอะไร  อย่างไรบ้าง 
 ๕. หน้า ๒๗ คําอภิปรายของ สท.นพดล  ผดุงพงษ์ “เรื่องแนวทางของเทศบาลกับปัญหาหมอกควัน” 
น้ัน เป็นอย่างไร 
 ๖. หน้า ๒๘-๒๙ คําอภิปรายของ สท.สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

๖.๑ เรื่องร้านอาหารไปก่อสร้างรุกล้ําแม่นํ้าวัง ช่วงแถวสะพานออเร็นจ์  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ได้ดําเนินการอย่างไรบ้าง 
๖.๒ จากหน้า ๒๙ งานรถไฟรถม้าที่เทศบาลจัดร่วมกับทางจังหวัดนั้น  สรุปผลเป็นอย่างไร  มี
รายได้- รายจ่าย จากการให้ใช้พ้ืนท่ีต้ังวางขายสินค้า  เป็นจํานวนเงินเท่าใด 

ขอขอบคุณ 
(นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ) 

ผมหวังว่าจะได้รับคําตอบวันน้ีในห้องประชุมสภาแห่งน้ี  เพราะผมไม่สามารถติดตามการทํางานของฝ่ายบริหาร
ได้โดยวิธีอ่ืนแล้ว  กระทู้ถามก็ไม่ได้รับการตอบ  จะไปแอบซักถามใครก็คงไม่เหมาะสม  เสียมารยาท  ก็เอาจาก
การรายงานการประชุมครั้งก่อนน่ีแหละครับ  ท่ีเราได้ปรึกษาหารือกัน  เรามาถามกันมาชี้แจง มาตอบกันเพ่ือ
ผลประโยชน์ของท้องถ่ินน่ันแหละครับ  ผมจะรอคําตอบครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
เชิญ  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ต้องขออนุญาตลุกข้ึนถาม
ต่อเน่ืองกับท่านหมอวัฒนา  จากการท่ีทางฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมของสํานักการช่าง  กับแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  ค่า
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  งบประมาณ  ๓  ล้าน 
ท่ีกันเงินไว้  ก็อยากจะทราบว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้ว  น่ีก็ใกล้ถึงปีงบประมาณใหม่แล้ว  และบ่อขยะในเขต
เทศบาลของเรานับวันก็จะลดเวลาการเต็มการกําจัดนับถอยหลังลงไปทุกที  หลายๆ ท่ีก็มีปัญหาเรื่องขยะ ผมก็
เป็นห่วงว่าทางเทศบาลของเราจะมีปัญหากับเรื่องขยะตรงน้ี  และใกล้จะหมดปีงบประมาณน้ีแล้ว  ผมก็
อยากจะทราบว่าเงิน ๓ ล้านน้ีเอาไปทําอะไรบ้าง  ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีรักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ตามข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท้ัง ๒ ท่าน กระผม
ขอขอบพระคุณนะครับท่ีท่านได้กรุณาให้ความสนใจในการบริหารงานของผู้บริหาร  แต่เน่ืองจากคําถามของ
ท่านสมาชิกท้ัง ๒ ท่านเป็นคําถามท่ีกระผมมีความจําเป็นจะต้องไปสอบถามข้อมูลรายละเอียด เพราะเป็นเรื่อง
ของตัวเลขค่าใช้จ่ายตลอดจนการดําเนินการหลายๆ อย่าง  ผมไม่สามารถท่ีจะตอบในท่ีประชุมแห่งน้ีในคราวน้ี
ได้  กระผมจะนําคําถามของท่านนําเสนอต่อท่านนายกเทศมนตรีกิตติภูมิ นามวงค์  ว่าท่านจะตอบอย่างไร  
และจะมอบหมายให้ใครเป็นคนตอบ  เพราะผมเป็นเพียงรองนายกเทศมนตรีเท่าน้ัน  คําถามเหล่าน้ีเป็นคําถาม
เก่ียวกับการบริหารในหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านนายกฯ และผมก็ไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดท่ีชัดเจน  
ต้องใช้เวลาพอสมควร  คงจะขออนุญาตจากท่ีประชุมแห่งน้ีไปตอบในการประชุมคราวหน้า  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก
หรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมเป็นคนที่ความคิดอยู่ไม่สุข คิดไปเรื่อยๆ 
เมื่อสักครู่ทางสภาก็ได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตามญัตติที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอเรียบร้อยไป
แล้ว  น่ันคือการส่งสมาชิกไปเพ่ือเป็นคณะกรรมการพิจารณาการจัดระเบียบต่างๆ ในการค้าขาย  มีข้อสงสัย
อยู่ว่า เทศบาลนครลําปางมีเทศบัญญัติอยู่เทศบัญญัติหน่ึง เรียกว่า เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลําปาง เรื่อง
การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๐  ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๐  มี 
นายเรือง  เข่ือนแก้ว  เป็นนายกเทศมนตรีสมัยน้ัน  ผู้อนุมัติให้ใช้เทศบัญญัติน้ี คือนายเฉลิมพล ประทีปวนิชย์  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยน้ัน ในน้ีมีหลายสาระท่ีน่าสนใจ ผมคิดว่า
น่าจะมีผลต่อการทํางานของคณะกรรมการชุดน้ี ผมเปลี่ยนใจ  ผมจะไม่ขายของในท่ีสาธารณะ  หรือท่ีใดก็ตาม 
ท่ีเทศบาลจัดไว้ให้  แต่ผมจะเร่ขายโดยใช้รถ หาบขาย  ไม่เป็นที่เป็นทาง  เทศบาลจะต้องทําอย่างไรบ้าง ซึ่ง
ผมคิดว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้าอีกเยอะที่เปลี่ยนใจในลักษณะแบบนี้  แต่เดิมที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็ไม่น้อย  พูดในสภา
ทุกครั้งว่า เทศบัญญัติเร่ขายได้ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว  เทศบัญญัติควบคุมผู้เร่ขาย ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๒๙ 
เลิกใช้ไปแล้ว  แต่จะใช้เทศบัญญัติเรื่องการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๐ แทน ในนี้บอก
ในหลายสาระสําคัญมาก ท่ีเก่ียวกับการขายของในท่ีสาธารณะ  แต่สาระสําคัญอันหน่ึงท่ีผมพยายามพูดตลอด
ว่า เราได้บังคับใช้หรือไม่ อย่างไร  บอกว่าให้ผู้ที่มีอํานาจ คือ นายกเทศมนตรี  เป็นผู้บังคับใช้  ในนี้บอกว่า
คนที่จะจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะนั้นจะต้องขออนุญาตต่อเทศบาลให้ออกใบอนุญาตจําหน่าย
สินค้า  ตามข้อ ๕ คือ ก.ถ้าให้จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งหรือที่ใดเป็นปกติให้จ่าย
ค่าธรรมเนียมอนุญาตฉบับละ ๓๐๐ บาท ข.ใครที่จะจําหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย ให้ขออนุญาตชําระ
ค่าธรรมเนียมฉบับละ ๕๐ บาทต่อปี ที่ผมบอกว่าเป็นรายได้ และผมพูดมาทุกครั้ง  ผมเห็นในงบประมาณ
เกี่ยวกับภาษีต่างๆ แต่ถ้าเราคํานวนทุกวันนี้คนขายล็อตเตอรี่ ถ้าในเชิงเศรษฐศาสตร์ผมว่าความเป็นอยู่
บ้านเมืองของเราลดน้อยถอยลงเพราะเราไม่ได้มองทางเศรษฐศาสตร์  ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร  
ใครใคร่ค้าค้า  ค้าได้ครับ  แต่บ้านเราท่านคิดว่าคนหน่ึงมาขายล็อตเตอรี่  มาจากไหนครับ  จังหวัดเลย คนหนึ่ง
ขายใบละ ๑๐๐ บาท  อีกหน่อยจะเป็น ๘๐ บาท และขายมาไม่รู้กี่ปีแล้ว  หนึ่งคนขายคนละเล่มเขาจะได้
หนึ่งหมื่นบาท  เขาจะกําไรกี่บาทผมไม่ทราบ  แต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์เงินหนึ่งบาทจะหมุนเวียนเป็นห้ารอบ  
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ก็คือห้าบาท  หนึ่งหมื่นบาทหมุนเวียนในบ้านเมืองเรา  เท่าไหร่  แต่นี่เขาขายได้ เขาก็จะส่งเงินกลับไปเมือง
เลย  เงินออกจากลําปางเราเท่าไหร่ครับ  ผมคิดว่ามีมากกว่าหนึ่งร้อยเจ้าที่เดินขายตามบ้าน  คิดว่าคนละ
หน่ึงหม่ืนบาท  หนึ่งร้อยเจ้า  เป็นเงินเท่าไหร่ครับต่อสิบห้าสิบหกวัน  เอาเงินออกจากบ้านเราเท่าไหร่  แล้ว
ท่านจะจัดระเบียบอย่างไร  นี ่ค ือความเป็นธรรมที่ท่านจะต้องสื ่อสารไปยังคณะกรรมการที ่ต้องดูแล
ผลประโยชน์บ้านเมืองเทศบาลนครลําปางเราเช่นกัน  และท่านละเลยหรือไม่  เทศบัญญัติออกมาแล้ว   และ
ผู้บังคับใช้คือนายกเทศมนตรี  แต่ผมไม่มั่นใจว่าเทศบัญญัติฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกหรือไม่  ถ้าไม่ยกเลิกแสดงว่า
เราละเลย  ห้าสิบบาทผมหลับตานึกตอนนี้  ยาคูลท์ใช่หรือไม่ที่เร่ขาย  นมดัชมิลท์ใช่หรือไม่  ขออนุญาตท่ี
ต้องเอ่ยชื่อเพ่ือยกตัวอย่างประกอบ  แต่วิธีการผมไม่ทราบ เด่ียวน้ีมีถึงกุนเชียงจากจังหวัดขอนแก่นที่เดินขาย
ตามบ้าน  เขาเสียภาษีหรือไม่ครับ  ไม่เสียนะครับ มาขายและเอาเงินกลับไปขอนแก่น  แต่พ่อค้าแม่ค้าที่ทํา
กุนเชียง ทําหมูหยองที่สบตุ๋ย  มีชื่อเสียงนะครับ  แต่เขาไม่ได้ขายตามหน่วยงาน  ตามถนนทั่วไป  เขาจ่าย
ภาษีร้านค้า  หรืออะไรก็ตามที่เทศบัญญัติเรียกเก็บ  นี่คือความเสียเปรียบหรือไม่  แต่ผมไม่ได้ตําหนิ  แต่ผม
คิดอีกทางว่า  การที ่เรามีเทศบัญญัติตรงนี ้แล้ว  และเทศบาลเราก็ไม่ได้ร่ํารวยนะครับ  ออกมาแล้ว
วัตถุประสงค์คือให้เสียค่าธรรมเนียมเพื่อจัดเก็บมาบํารุงพื้นที่ของเรา  คนที่มาขายเขามาใช้ถนนเรา เขาเดิน
ถนนเรา  เขาเอารถมา  เอาขยะมาท้ิง  ถนนเราสึกหรอหรือไม่  แต่เขาขายและเขาก็ไป  น่ีคือสาระหน่ึงในน้ี 
ที่ผมพยายามเรียนให้ทราบว่า  จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสิ่งที่ท่านทํา  กรรมการชุดนี้ที่จะต้องปฏิบัติ
นับหน่ึง  และเด๋ียวน้ีพ่อค้าแม่ค้ามีความรู้นะครับ  ถ้าท่านอนุญาตถนนเส้นนี้แล้ว  บางคนมีลูกมีหลานมีญาติ
พี่น้องเป็นทนายความ หรือนักกฎหมาย  เมื่อเขาไม่ได้รับสิทธิเหมือนที่ท่านให้สิทธิคนอื่น เขาก็ใช้สิทธินั้น
ร้องเรียนได้  เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่า กรรมการจะต้องทํางานหนัก  ทั้งนี้ทั้งนั้นสาระที่ผมพูดในวันนี้ก็คือ
การเรียกค่าธรรมเนียมจัดเก็บ  เม่ือท่านละเลยในการจัดเก็บเหล่านี้ก็อ้างไม่ได้ว่าไม่มีงบประมาณ  ท่านทราบ
หรือไม่  ถ้าท่านสํารวจแล้ว คนที่มาขายคลองถม ใช่หรือไม่  ผมไม่ใช่นักกฎหมาย  คนมาขายที่คลองถมเขา
มาจากแพร่  จากลําพูน  ขายของเสร็จเขาก็กลับ  ถือว่าเร่ขายหรือไม่  แม้จะไม่ใช่ที่ของเทศบาล  ขายถนน
วัฒนธรรม  ขายที่กาดกองต้าใช่ลักษณะเร่ขายหรือไม่  แต่ท่านบอกว่าจะส่งเสริมให้ค้าขายกัน จะยกเว้น
อนุโลมก็ว่าไป  แต่ไม่มีสิ่งท่ีบอกไว้ว่าอนุโลมหรือยกเว้น  แต่ในน้ีบอกว่าประกาศให้ใช้โดยนายกเทศมนตรีเป็น
ผู้ปฏิบัติตามระเบียบนี้  เราก็คงจะสูญเงินไปไม่น้อยเหมือนกันในแต่ละปี  แต่ผมคิดว่าจะเยอะขึ้น  ทุกวันน้ี
ตอนเย็นผมจะไปซ้ือลิ้นจี่จากแม่ใจท่ีเอารถมาต้ังขายข้างถนน หน้าตลาด  อ่านดูป้ายแล้ว จากเชียงราย  จาก
พะเยา  เงินก็จะออกจากลําปางไปทุกวัน  เพราะเขามาทุกวัน  เสร็จแล้วเขาก็จะเอาขยะทิ้งหน้าตลาด  แต่
เราไม่ได้ทําอะไรเลย  แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันโยงถึงเรื่องความปลอดภัยท่ีผมเรียนยํ้าตลอดเวลา  เม่ือวานเวลาประมาณ
ห้าโมงครึ่งมีชนกลุ่มหน่ึงเดินมาท่ีหน้าบ้านผมประมาณห้าถึงหกคน  มีตะกร้าผ้าขนหนู มาถึงบุกเข้าไปในบ้าน
เลย  พอดีผมเพ่ิงจอดรถและประตูบ้านเปิดไว้  ในบ้านมีคนแก่  ผมเห็นพอดีเลยถามว่ามาทําอะไร เขาบอกว่า
มาขอเงิน ไม่ได้มาขายอะไร  ถามว่าในลักษณะเช่นนี้เราทราบหรือไม่   มีการขึ้นทะเบียนหรือไม่สําหรับผู้ค้า
ล็อตเตอรี่  ถ้าเกิดมาขายให้คนน้ีทุกงวด  และรู้ว่าบ้านหลังนี้มีคนแก่อยู่  กลางวันไม่มีใครอยู่เรามั่นใจแค่ไหน
ว่าคนท่ีมาขายน้ีจะบอกพรรคพวกหรือไม่ว่า บ้านน้ีมีคนแก่ไม่รู้เรื่องอะไร เข้าไปได้เลย  จะทําอะไรได้บ้างและ
คนที่มาขายบ้านเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้  ขายสิบหกวันเอาเงินออกไป  นี่คือเชื่อมโยงไปในหลายมิติที่ฝ่ายบริหาร
ควรจะต้องนํามาพิจารณาเพราะว่า  เรื่องของความปลอดภัย  เรื่องของความอยู่ดีกินดี  ยกตัวอย่างง่ายๆ  
ล็อตเตอรี่  ยายสองคนที่ขายอยู่หน้าร้านทอง  จะต้องเสียค่าเช่าที่  แต่พวกเดินขายไม่ต้องเสียค่าที่ ยายสอง
คนก็ต้องหาเงินเหมือนกัน  คนตั้งแผงในตลาดก็เสียค่าที่  แต่คนเหล่านี้ไม่เสียค่าที่ เพราะฉะนั้นก็เป็นอีก
ประเด็นหน่ึงท่ีผมขออนุญาตได้อ้างเทศบัญญัติน้ีเพ่ือเสนอต่อท่านประธานสภาถึงลักษณะการปฏิบัติงานของผู้
ท่ีจะต้องรับผิดชอบเทศบัญญัติน้ีซ่ึงมีผลกระทบเก่ียวเน่ืองกับการท่ีจะต้องมีคณะกรรมการอะไรและต่อเนื่องท่ี
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เราจะต้องกระทําต่อหลังจากสภาได้อนุมัติวิธีการเหล่านี้ไปแล้ว  และเพื่อประโยชน์ของเทศบาลในการที่จะ
จัดเก็บรายได้ท้ังหลาย  เพ่ือพัฒนาท้องท่ีของเราตามเจตนารมย์ของเทศบัญญัติท่ีประกาศไว้  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ จะมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ท่ีเคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรามีโอกาสประชุมสภา
แต่ละสมัยสามเดือนต่อครั้ง และผมคิดว่าแต่ละครั้งถ้าเราใช้เวลาให้คุ้มค่า อาจจะยาวไปนิดหน่อย ผมว่าน่าจะ
เกิดประโยชน์  โดยเฉพาะในเรื่องการติดตามเรื่องท่ีผมกราบเรียนเม่ือสักครู่  ซ่ึงผมเข้าใจบางอย่างท่านต้อง
เตรียม  ก็ไม่เป็นไร  ถ้าท่านจะกรุณา  อย่าตอบให้ผมทราบคนเดียว  เราจะประชุมสภาอีกครั้งก็สามเดือน  ถ้า
ได้คําตอบเป็นเอกสารก็ดี ก็กรุณาส่งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบโดยท่ัวกัน ก็จะขอบพระคุณอย่างย่ิง  แต่ในข้อ 
๒ เป็นคําพูดของท่านเองกระผมอยากให้ท่านได้ตอบ  เพราะผมไม่เข้าใจหลักกฎหมายจริงๆ ว่า จะคิดภาษี
อย่างไร   ซ่ึงในหน้า ๖ บอกว่า พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๕๐  แต่ต้องไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา  แต่ถ้าพูด ๕๐ กับ ๑๐๐ 
และจะพิจารณาเอาท่ีน้อยท่ีสุด  ผมลองเทียบเคียงแล้ว ค่าปรับการผิดจราจร เจ้าหน้าท่ีตํารวจเคยเล่าให้ฟังว่า 
ถ้าทําผิดครั้งแรกเขาจะพิจารณาตักเตือน หรือลดค่าปรับลงครึ่งหน่ึง หรือปรับในอัตราตํ่าสุด  แต่ก็ไม่มีเป็น
เอกสารยืนยัน  ใคร่ขอความรู้  ท่านกรุณาตอบในข้อ ๒ ให้ความรู้กับผมสักหน่อย จะขอบพระคุณย่ิง  ขอบคุณ
ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีรักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอขอบพระคุณท่ีท่านพูดมาว่าเป็นคําพูดของผม  ผมก็นึกข้ึนได้  
เพราะตอนแรกผมอ่านก็ไม่เข้าใจ  ในกฎหมายบอกว่า การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องท่ีในเขตเทศบาลนครลําปาง 
ให้ลดหย่อนได้ในช่วง ๕๐ ถึง ๑๐๐ ตารางวา แต่จะลดให้ขนาดไหน  อาจจะลดได้ ๖๐ ตารางวาก็ได้  ๗๐  ๘๐  
๙๐  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๐๐ ตารางวา  แต่ตํ่าสุดต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางวา เพราะกฎหมายกําหนดไว้ว่า ลดได้
อย่างตํ่าต้องอย่าให้น้อยกว่า ๕๐ ตารางวาในเขตเทศบาลนครลําปาง แต่จะลดหย่อนเท่าไหร่ ต้องไปตราเป็น
เทศบัญญัติ  คําว่า ๕๐ ตารางวาถึง ๑๐๐ ตารางวา จะอยู่ในเทศบัญญัติภาษีบํารุงท้องท่ี พุทธศักราช ๒๕๐๘  
ท่ีสภาเทศบาลได้กําหนดลดให้เต็มท่ีคือ ๑๐๐ ตารางวา คือลดให้สูงสุดเลย  เพราะฉะน้ันหมายความว่า  
เจ้าของท่ีดินในเขตเทศบาลนครลําปาง ถ้าท่านมีท่ีดินไม่ถึง ๑๐๐ ตารางวา ไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี จะเสีย
เฉพาะส่วนท่ีเกิน  ๑๐๐ ตารางวา  ผมไม่ทราบว่าคําชี้แจงของผมชัดเจนหรือไม่ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออภัยท่ีจะต้องลุกข้ึนทันที  
ความเข้าใจของผม  ในตัวหลัก พระราชบัญญัติพูดว่า  ท่ีดินจะต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางวา แต่ไม่เกิน ๑๐๐ 
ตารางวา  ตรงข้ามกับท่ีท่านชี้แจงเม่ือสักครู่  ถ้าโฉนดท่ีดินของผมแปลงน้ีมี ๖๐ ตารางวา  ก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 
๑๐๐ ตารางวา ไม่น้อยกว่า ๕๐  ตารางวา  ยังแคลงใจอยู่นิดหน่ึง  ความหมายท่ีว่าไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางวา 
น้ันคือ น้อยกว่า ๕๐ ตารางวา ต้องเสียใช่หรือไม่ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  อยู่ท่ีสภากําหนดเทศบัญญัติอย่างไร  ถ้า
สภาบอกว่าลดหย่อนให้เพียง  ๕๐ นายแพทย์วัฒนาต้องเสียในส่วนท่ีเกิน ๕๐  คือ  ๑๐  ตารางวา แต่ในกรณี
ของเทศบาลนครลําปางกําหนดไว้ว่า ลดหย่อนให้ ๑๐๐ ตารางวา กรณีของคุณหมอมี ๖๐ ตารางวา  ไม่ต้อง
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เสียภาษีบํารุงท้องท่ีนะครับ  ของเทศบาลนคร  ลดให้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางวา  จะตราเทศบัญญัติว่าลดให้
เพียง ๑๐ ตารางวาอย่างน้ีไม่ได้  ผิดกฎหมาย  ต้องลดให้อย่างน้อย ๕๐ ตารางวา ถึง ๑๐๐ ตารางวา  แล้วแต่
ว่าเทศบัญญัติจะกําหนดไว้เท่าไหร่  ระหว่าง ๕๐ ตารางวาถึง ๑๐๐ ตารางวา  ถ้าตํ่ากว่า ๕๐ ตารางวาได้รับ
การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีครับ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมต้องไปดูอีกที  ผมว่ายัง
เข้าใจไม่ตรงกัน  ขอบคุณครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมัย  เมฆนคร 

นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  
กระผม  นายสมัย  เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 3 เรื่องท่ีผมจะกล่าวต่อไปน้ีเก่ียวกับเรื่องไฟ
โคมส่องสว่างสาธารณะ ทุกวันน้ีเรายังไม่รู้ว่าแต่ละเขตแต่ละพ้ืนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของใคร ซ่ึงมีท้ังช่างไฟ
ของเทศบาลนครลําปาง  ร้านแสงฟ้า และอีกท่ีหน่ึงมาใหม่คือบริษัทอะไรก็ไม่ทราบ ม่ี 3 ท่ีด้วยกัน เรื่องน้ีไม่ใช่
ประเด็น ประเด็นอยู่ท่ีว่า ถ้าหากไฟดับเขตใดเขตหน่ึง ท่ีใดท่ีหน่ึงขาดความรับผิดชอบ โยนกันไปโยนกันมา จะ
ขอยกกรณีตัวอย่าง  ท่ีบ้านเลขท่ี 493 ถ.ประสานไมตรี ท่ีสบตุ๋ย หน้าธนาคารธนชาติ  ตรงข้ามกับธนาคาร
กรุงเทพสาขาสบตุ๋ย  ผมได้รับการร้องเรียนและผมย่ืนคําร้องเม่ือวันท่ี 21 เม.ย.2558 จนถึงเด๋ียวน้ียังไม่ได้รับ
การแก้ไขเลย  และวันท่ีผมมาย่ืนคําร้อง ผมเจอท่านกิตติภูมิ หน้ากองคลัง  ท่านยังถามผมว่า คุณสมัยจะไปไหน  
ผมบอกว่ามาย่ืนคําร้อง ไฟขาดเป็นกล่องแบบรางหมูคว่ําสีดําๆ  ท่านยังบอกผมว่า บริษัทน้ีจะยากหน่อยนะ  
ผมยังมาคิดจนถึงเด๋ียวน้ีว่า  บริษัทน้ีจะใหญ่กว่าท่านนายกหรืออย่างไร  ติดต่อยากหน่อยนะ  ก็เหมือนกับท่ี
ท่านพูดไม่มีผิดเลยครับ  คือจนถึงเด๋ียวน้ีก็ยังไม่มีการแก้ไข  ผมอยากจะเรียนถามฝ่ายบริหารว่า มี 3 หน่วยงาน 
ท้ังช่างไฟของเทศบาล  ร้านแสงฟ้า และบริษัทรางหมูคว่ําท่ีว่าน้ี จะรับผิดชอบแต่ละท้องท่ีแตกต่างกันอย่างไร  
น่ีเป็นประเด็นคําถามนะครับ  และข้อท่ีสอง คือ จะแก้ไขให้เม่ือไหร่  เม่ือสักครู่ผมโทรไปถามชาวบ้านข้างบ้าน
หมอถาวรข้างธนาคารธนชาติ  ผมจะให้เวลาท่านสัก 2 วัน วันศุกร์ผมจะไปถามอีกว่าดําเนินการหรือยัง  ถ้า
ถามว่า ถ้าไม่มีไฟกล่องน้ีสว่างหรือไม่ ตอบว่า สว่างครับ คือมีอยู่แล้วแต่ไม่ไปซ่อมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบ 
อยู่ตรงน้ีต่างหาก  ถ้าหากไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ  ก็มืดอยู่อย่างน้ัน   แต่น่ีมีแต่ใช้การไม่ได้ อยู่ตรงน้ีครับ  ผมก็คง
ขอสอบถามเพียงเท่าน้ี  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตอนแรกว่าจะไม่รบกวนทางฝ่ายบริหาร เพราะ
ประชุมมาต้ังแต่เช้า ตอนน้ีก็เหลือท่านเดียว เกรงว่าท่านจะรับไม่ไหว เพราะข้อร้องเรียนน้ีก็หนักหนาพอสมควร  
เน่ืองจากทางอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า เดือนน้ีเป็นเดือนเริ่มฤดูฝน  เพราะก่อนหน้าน้ีมีฝนบ้าง  พายุฤดูร้อน  
ปัญหาก็คือว่า มีลมพายุพัดมาทําให้ต้นไม้ ก่ิงไม้หักโค่นลงมา ปัญหาของชาวบ้านทุกวันน้ีคือการเก็บกวาดก่ิงไม้ 
ตัดก่ิงไม้ ป้องกันการล้มทับบ้านหรือสายไฟทําให้เดือดร้อน ปัญหาของประชาชนเม่ือจัดเก็บก่ิงไม้แล้ว  เทศบาล
ก็ส่งคนไปเก็บขยะ  จะตัดก่ิงไม้บ้าง  หรือขอความร่วมมือจากราษฎรบ้างว่าให้นําก่ิงไม้มาเก็บกองไว้ท่ีหน้าบ้าน
บ้าง  และทราบว่าเก็บกองจนพายุฤดูร้อนผ่านไปแล้วจนจะมีพายุฤดูฝนตามมา ก็ยังเก็บไม่เสร็จ  ผมได้รับการ
ร้องเรียนจากข้าราชการระดับสูงจังหวัดลําปางน่ีแหละ  ไม่ต้องถึงบ้านราษฎรเลย  แม้กระท่ังบ้านผมเองก็ยัง
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เป็นปัญหา  เทศบาลไม่ได้เข้ามาดูแลเท่าท่ีควร  หรือไม่มีนโยบายในการจัดการเก็บก่ิงไม้หรือไม่มีมาตรการใดๆ
ท่ีจะแปรรูปหรือย่อยสลายก่ิงไม้ให้เป็นประโยชน์สําหรับประชาชนในท้องท่ีเทศบาลนครลําปาง เหมือนกับ
เทศบาลอ่ืนบอกว่า เทศบาลน่าจะทําอย่างน้ัน  น่าจะทําอย่างน้ี  คิดว่าทางฝ่ายบริหารก็ใกล้ชิดกับทางจังหวัด 
อาจจะรับทราบข้อมูลบ้างแล้ว  ผมว่าน่าจะไปสืบเสาะหาข้อมูลเหล่าน้ีจากทางจังหวัดว่าเรามีมาตรการ
ดําเนินการอย่างไรในการท่ีจะช่วยเหลือประชาชน  ในการป้องกัน  การช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน  
น่ีเป็นประการแรก  ฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยว่า  ในอนาคตซ่ึงจะเป็นช่วงฤดูฝนคงจะมีพายุ
เข้ามาอีกหลายลูก เทศบาลมีการจัดการเตรียมการไว้อย่างไรบ้าง  ในการประกาศป้องกันให้ประชาชนได้รับรู้
รับทราบ   อีกเรื่องหน่ึง เป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในเขตเทศบาลนครลําปาง 
โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าต่างๆ เม่ือก่อนท่านคงจะได้ยินในข่าวหนังสือพิมพ์ว่า  มีการหลอกลวง   พูดจาฉ้อฉล  
รับเงินจากพ่อค้าในตลาดนอกเขต อาจจะเป็นต่างอําเภอ  แต่เม่ือวานเข้ามาถึงในเขตเทศบาลนครลําปางแล้ว  
ลักษณะจะเป็นชาวต่างประเทศมาด้วยกัน ๒-๓ คน แต่งตัวดี  ขับรถมาเพ่ือซ้ือสินค้าเล็กๆ น้อยๆ จากแม่ค้า 
แถวหน้าตลาดบ้าง ตามร้านค้าเล็กๆ บ้าง  พวกน้ีก็จะใช้วิธีการให้เงินเป็นแบงค์ใหญ่  แต่หยิบสินค้าในราคา
น้อยๆ เช่น ซ้ือสัก 4 – 50 บาท ก็ย่ืนแบงค์พันให้  ทําทีคุยไปมาแบบคุยไม่รู้เรื่อง  พอแม่ค้าเผลอก็จะไปเรียก
เงินทอนท้ังท่ีแม่ค้าทอนแล้ว  หรือบางทีก็ยังไม่ให้เงิน  อันน่ีลําบาก  เม่ือวานได้ข้อมูลมาว่า มีคนเคยไปแจ้ง
ความกับทางฝ่ายป้องกันแล้ว  แต่ไม่เห็นดําเนินการ  ผมว่าเทศบาลเราน่าจะมีมาตรการในการประชาสัมพันธ์
แจ้งความหรือให้เบาะแส  พวกน้ีเขาทราบสามารถชี้ตัวได้ถูก  และยังไม่มีการดําเนินการจับกุมดําเนินคดี  ก็ยัง
มาก่อกวนหรือมาหลอกลวงเอาเงินจากราษฎรอยู่บ่อยๆ ผมก็ฝากทางเทศบาล  ทางฝ่ายบริหารช่วย
ประชาสัมพันธ์  แจ้งให้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าซ่ึงผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคณะกรรมการในชุดต่อไป  
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้ฟังสิ่งท่ีท่านนายแพทย์วัฒนาได้กรุณา
สอบถามข้อสงสัยต่างๆ และก็ได้รับฟังท่ีทางฝ่ายบริหารท่านข้ึนมาให้เหตุผลว่า   เน่ืองจากในขณะน้ีไม่มีข้อมูล
ในมือ ไม่สามารถตอบได้ และขอยกไปตอบในการประชุมครั้งต่อไป  ก็อย่างท่ีท่านนายแพทย์วัฒนาได้ให้
ข้อสังเกต  การประชุมแต่ละครั้งก็สามเดือนกว่าจะถึงการประชุมครั้งต่อไป  โดยเฉพาะการประชุมครั้งต่อไป
เป็นรอบการประชุมท่ีจะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีซ่ึงก็เป็นเรื่องใหญ่ ท่ีทางสภา  
และฝ่ายบริหารต้องทําการบ้านเตรียมตัวกันมาอย่างดี  ผมเกรงว่าถ้าเอาเรื่องท่ีเราถามไถ่กันวันน้ีไปตอบกันใน
วันน้ัน  ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางท่านนายกเทศมนตรีจะได้เข้ามาตอบเองหรือไม่  เพราะน่ีก็เป็นครั้งท่ี 3 แล้วท่ีท่าน
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเลย  ผมคิดว่าสิ่งท่ีท่านนายแพทย์วัฒนาฯ ถาม  มีรายละเอียดเก่ียวกับตัวเลขท่ีท่านยังไม่
ทราบ  แต่ผมคิดว่าทางฝ่ายบริหารไม่น่าจะใช้เวลาเน่ินนานขนาดน้ัน  จะขอเสนอว่า  ช่วยใช้เวลาสักหน่ึง
สัปดาห์และตอบเป็นหนังสือไปยังผู้ท่ีติดตามทวงถาม  เพราะผมเชื่อว่าในการประชุมครั้งหน้า ก็จะมีเพ่ือน
สมาชิกลุกข้ึนถามไถ่สิ่งท่ีเราประชุมกันในวันน้ี  ถ้าท่านยังเลือกใช้การยกยอดไปตอบ ผมว่าบางที 6 เดือนเรา
อาจจะยังไม่ได้รับทราบสิ่งท่ีเราถามไว้เลย  เพราะการท่ีปล่อยให้ทางสมาชิกสภาต้องรอ  ก็เหมือนกับให้
ประชาชนต้องรอด้วยเช่นกัน  ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 
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นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีรักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ก่อนอ่ืนต้องขอขอบพระคุณท่ีสภาเทศบาลได้กรุณาคัดเลือกกรรมการ
สองชุดให้กับฝ่ายบริหาร  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิง  เพราะฝ่ายบริหารก็รอเวลาน้ีมาสองปีแล้ว  ดู
จังหวะท่ีเหมาะสมว่าจะเสนอญัตติน้ีมาอีกเม่ือไหร่  เพราะจะได้เริ่มนับหน่ึงเหมือนกับท่ีท่านสมาชิกได้กล่าวไว้  
ขออนุญาตตอบคําซักถามของสมาชิกท่านแรกเก่ียวกับไฟฟ้า  ท่ีจริงแล้วสุดแท้แต่ความสะดวกครับ  ถ้าแจ้งไป
บริษัท บริษัททําให้ทางเทศบาลก็ไม่ขัดข้อง  แต่ถ้าทางบริษัท และทางบริษัทไม่ทําให้ ก็แจ้งไปท่ีเทศบาล  แต่
ผมแนะนําว่ามาท่ีเทศบาลดีท่ีสุด  ส่วนท่ีล่าช้าขออนุญาตเรียนชี้แจงว่า โคมไฟฟ้าแบบใหม่เป็นของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจ้างเหมาบริษัทเอกชนให้มาติดต้ัง และมีสัญญาในการบํารุงรักษาซ่อมแซม  อุปกรณ์เป็นของเขา 
เทศบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น แต่หากเสีย เทศบาลดําเนินการเองไม่ได้  ต้องแจ้งให้การไฟฟ้ามาซ่อม 
น่ีคือข้อเท็จจริง  ส่วนโคมไฟแบบเก่าก็เป็นหน้าท่ีของเอกชน คือ ร้านแสงฟ้า  แต่ผมเข้าใจว่า ร้านแสงฟ้าคงไม่มี
ปัญหาอะไร  เพราะแจ้งไปเขาก็จะดําเนินการทันที  แต่ถึงกระน้ันก็ตาม หากมีรายไหนท่ีช้า ท่านกรุณาถ่าย
เอกสารมาให้ผม  และผมจะประสานงานให้  ย่ิงมีแผนท่ีชัดเจนก็ย่ิงง่ายต่อการปฏิบัติงานของผม  ขอบพระคุณ
ครับ  ท่ีจริงท่านไม่ต้องเป็นภาระอย่างน้ี  แต่ถ้าทํามาอย่างน้ีทําให้ผมสะดวกมากข้ึน  ถ้ามีปัญหาท่านถ่าย
เอกสารมาให้ผม  หรือเอามาให้ท่ีหน้าห้องผมก็ได้ หรือฝากใครก็ได้เอามาให้ผม  ผมจะพยายามจัดการให้   
เรื่องท่ีสอง ของท่านนพดลเก่ียวกับเรื่องเก็บก่ิงไม้  ในปัจจุบันเรามีงานสวนสาธารณะ  มีเจ้าหน้าท่ีไม่ก่ีคน 
นอกจากจะมีหน้าท่ีปลูกต้นไม้แล้ว  ทําสวนหย่อม บางครั้งต้องไปตัดก่ิงไม้ด้วย  แต่เครื่องจักรของเรามีความสูง
ไม่มากนัก  ตัดได้เฉพาะต้นไม้ท่ีไม่สูงมาก  ถ้าต้นสูงๆ เป็น ๑๐-20 เมตร เราไม่สามารถทําได้  วิธีการแก้ไขคือ   
บางครั้งต้องจ้างบริษัทเอกชนดําเนินการท่ีมีรถยกสูงๆ เพราะการตัดก่ิงไม้ใหญ่ค่อนข้างอันตรายมาก  ก็ยังเป็น
ปัญหาอยู่ท่ีพยายามจะแก้ไข  แต่อย่างไรก็ตามท่ีท่านเตือนไว้ว่า เข้าฤดูฝนแล้ว  เทศบาลน่าจะเตือนให้
ประชาชนทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน  ขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิง ผมจะดําเนินการให้  ส่วนอีกท่านหน่ึง
ของท่านบริบูรณ์  เก่ียวกับการตอบ  ไม่มีปัญหาครับ  ขอเวลาสักประมาณสองสัปดาห์ผมจะตอบ  ในเม่ือถาม
ในสภา  ผมจะตอบไปยังท่านประธานสภา  และให้ฝ่ายเลขานุการสภาแจ้งสมาชิกนะครับ  เพราะคําถามแต่ละ
คําถามผมคิดว่าไม่ได้เป็นความลับแต่อย่างใด  กลับเป็นการดีท่ีทําให้ฝ่ายบริหารแก้ไปทีละข้อ  แทนท่ีหมักหมม
แบบท่านว่า  รวมกันที 50 – 60 ข้อ  ซ่ึงผมคิดว่าตอบได้หมด  ขอเวลาผมสักสองสามสัปดาห์ ผมจะ
ดําเนินการให้  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก
หรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ี
เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ต้องขออภัยสมาชิก 5 – 10 นาที  
ได้ฟังท่านรองฯ สมเกียรติตอบปัญหาอะไรหลายๆอย่าง ได้ความคิดมาข้อหน่ึง  ท้ังน้ีท้ังน้ันผมเป็นสมาชิกสภา
มาได้จากประชาชนเป็นคนเลือกมา  ประชาชนก็หวังให้ผมเป็นตัวแทนของเขาเพ่ือจะเป็นผู้ประสานแก้ไขปัญหา
ต่างๆกับตัวเองหรือส่วนรวม  ผมก็รับปัญหามาให้ทางฝ่ายบริหารช่วยแก้ไข  ให้ช่วยตอบคําถามนโยบายต่างๆ 
ท่ีท่านให้กับชาวบ้านไว้    ผลท่ีสุดก็ไม่ได้รับคําตอบไม่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าท่านไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมถึง   
3 ครั้งแล้ว  และมอบหน้าท่ีให้รองฯ สมเกียรติ มาทําหน้าที่แทน   ผมก็เห็นใจท่านรองฯ สมเกียรติ   ปัญหา
แต่ละอย่าง  นโยบายแต่ละอย่างก็เป็นของท่านนายกฯ ท่ีไปรับปากกับชาวบ้านว่าจะทําโน่นทําน่ี  ท่าน
สมเกียรติฯ ก็คงจะตอบได้ไม่ครบถ้วนหรอกครับ  เพราะว่าท่านไม่ได้ไปรับปากกับชาวบ้าน  และท่านเป็น
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ตําแหน่งตรงน้ี  ก็เพราะนายกฯ แต่งต้ังมา  ก็น่าเห็นใจนะครับ  ปัญหาแต่ละอย่างท่ีท่านตอบก็อาจจะไม่ตรง  
ท้ังน้ีท้ังน้ันถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาให้ท่านนายกฯ เข้ามาสักครั้ง   ผมกลัวจะมีครั้งท่ี 4 ท่ี 5  ด้วยซํ้า  และ
แต่ละครั้งมาจะเป็นจริงเป็นเท็จอย่างไร  ติดราชการ  หรือป่วยบ้างอะไรบ้างแต่ละครั้งท่ีผมไปรู้เห็นมา  จะ
ตรงกันข้ามกับคําท่ีมาพูดในสภา  อย่างวันน้ีก็เหมือนกัน ไปธรรมะสัญจรกับผู้สูงอายุท่ีต่างจังหวัด  ความจริง
โครงการอย่างน้ีทําท่ีลําปางก็ได้  แต่ท่ีผมรู้ลึกๆ มาคือ ไปฉลองวันเกิดกับผู้สูงอายุท่ีไปธรรมะสัญจร  จะจริงเท็จ
อย่างไรผมก็ไม่กล้ารับประกันได้   เพราะคนท่ีแจ้งผมมาก็ไปกับท่านนายกฯ น่ันแหละ   คุยทางโทรศัพท์ก็เลย
ไม่มีลายลักษณ์อักษรยืนยันได้  ไม่เหมือนเล่นไลน์ท่ีเป็นหลักฐานได้  ขอความกรุณาให้ท่านมาเข้าร่วมประชุม
สภาสักครั้งหน่ึง  ให้เกียรติกับสภาสักครั้งหน่ึง  เพราะชาวบ้านท่ีเขาฝากปัญหามาจะได้รับการแก้ไข  และต้อง
ขอขอบคุณท่านรองสมเกียรติท่ีผมเป็นสมาชิกสภามาก็จะครบวาระแล้ว   และท่านก็มารับตําแหน่งตรงน้ี   ผม
ก็ยังไม่เห็นท่านขาดประชุมแม้แต่ครั้งเดียว  ท่านทําหน้าท่ีได้ครบถ้วน  เพียงแต่ว่าตอบปัญหาไม่ตรงนโยบาย
ท่านนายกฯ  โดยขอฝากไว้ว่า สมัยหน้าเป็นไปได้หรือไม่  ท่านมาเป็นนายกฯ เองดีกว่า  ชาวบ้านจะได้
ประโยชน์ครับ  เพราะท่านทําหน้าท่ีได้ครบถ้วน ท่ีผมพูดมาน่ี  ผมไม่ได้คิดเองนะครับ  ผมไม่ได้คิดเอง  
ประชาชนด้านหลังเขียนโน้ตมาให้ผม  เพราะการบริการต่างๆ รองสมเกียรติรับฉับไวอยากให้เป็นนายกตัวจริง
เลย เพราะท่านนายกกิตติภูมิท่านก็รู้เห็นอยู่แล้วไม่ได้มาเข้าประชุมสภา 3 ครั้งแล้ว ตามบทบาทหน้าท่ีจะติด
ภารกิจอย่างไร ถ้ามีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต้องมา เพราะว่าเป็นตัวแทนของประชาชน  รับอาสาท่ีจะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนแต่ ณ วันน้ีไม่ใช่เลย  จําเป็นหรือไม่ท่ีจะต้องไปกับผู้สูงอายุ  ความจริงงานตรงน้ีเป็น
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีอยู่แล้ว  ให้เขาดําเนินการเองก็ได้  ความจริงญัตติน้ีก็เป็นญัตติของฝ่ายบริหารอยู่แล้ว  
ท่านน่าจะเห็นความสําคัญตรงน้ีด้วยใช่หรือไม่  ผมเชื่อได้เลยถ้าท่านได้ตอบปัญหาตรงน้ีจะไม่ตรงกับท่าน
สมเกียรติ เพราะเป็นนโยบายของนายกฯเอง น่ีแหละเป็นข้อด้อยโอกาสของประชาชนท่ีได้รับความแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ไม่ตรงจุด  ผมขอฝากด้วยครับ สมัยหน้าท่านรองเป็นนายกตัวจริงเลยครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ วันน้ีเราก็ได้ใช้เวลาไปพอสมควรนะครับ ถึงจะมี
ญัตติเดียวแต่เน้ือหาสาระข้อสังเกตต่างๆ ในการคัดเลือกคณะกรรมการของท่านสมาชิกสภาทุกท่านท่ีกรุณาให้
ความเห็น ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางฝ่ายบริหารมาก และเรื่องอ่ืนๆ ปัญหาท่ีติดตามกัน ก็เป็นความเดือดร้อน
ของประชาชน  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา  ชุมชน  และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันน้ี ในนามของ
สภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี ผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๒๕ น. 

 
 

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


