รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที 1 ครังที 1 ประจําปี 2552
วันจันทร์ที 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
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22.นายสมชาย
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24.นางอวยพร
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พรรัตนพิทกั ษ์

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.นายนิ มิตร
2.นายสมเกียรติ
3.นายเฉลิม
4.นางอินทมาศ
5.นางจันทร์สม
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สมพงษ์
เสียงดี
ทองกระสัน
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สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
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สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการช่าง
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7.นางรัศมีไข่มุก
8.นายประสงค์
9.นายพงค์กร
10.นางสาวสุนี
11.นายสวัสดิ
12.นายสุเทพ
13.นายอรรณพ
14.นางสาวอุษา
15.นางสุจินตนา
16.นายพีระยศ
17.นายบรรยง
18.นางเบญจวรรณ
19.นายวิเชษฐ์
20.นายสมศักดิ
21.นายวงค์เทวัญ
22.นางรุ่งทิพย์
23.นางสาวพัฒนี
24.นายมนัส
25.นายปริญญา
26.นางเอมอร
27.นายสุรพงษ์
28.ส.ต.ต.หญิงฐิติรตั น์

พร้อมเพรียง
เรือนสอน
รัตนประเวศน์
อนงคศักดิ
แก้วกระจ่าง
บุญมายอง
สิทธิวงค์
สมคิด
มณีพงษ์
วิรตั น์เกษ
เอืB อนจิตร์
จินตนพงศ์พนั ธุ ์
ลังกากาศ
สืบสาย
ณ ลําพูน
กุลโมรานนท์
เมืองใจมา
ใหม่คาํ
วิญญา
ณ ลําปาง
พุทธรักษ์
คุณชมภู

ผอ.กองคลัง
ผอ.กองวิชาการฯ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผอ.กองสวัสดิการ
ผอ.ส่วนการโยธา
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร
รอง.ผอ.สํานักการศึกษา
ผูจ้ ดั การสถานธนานุ บาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ ายปกครอง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
รอง.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
รอง.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 7
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รก.หัวหน้าฝ่ ายกิจการสภาฯ
รก.หัวหน้าฝ่ ายบริหารงานทัวD ไป
รก.หัวหน้างานรักษาความสงบฯ
หัวหน้าฝ่ ายบริหารฯ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 6
เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว

เริมประชุมเวลา 13.30 น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง วันนีB สภาเทศบาลได้แจ้ง
นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 1 ครัBงทีD 1 ประจําปี 2552 โดยได้ทาํ
หนั งสื อแจ้งนั ด ประชุ มแก่สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เป็ นการล่ว งหน้าแล้วพร้อมได้ส่งระเบี ยบวาระการ
ประชุ มให้ทราบ นอกจากนัB นได้มีการประชาสัมพันธ์กาํ หนดวันนั ดประชุ ม เวลา สถานทีDประชุ มและ
เรืDองทีDจะนําเข้าสู่ทีDประชุมสภาฯ ให้ประชาชนทราบ และเข้าฟั งการประชุมอีกด้วย
บัดนีB สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปางได้มาประชุ มครบองค์ประชุ มแล้ว และได้เวลาตามทีD
นั ดหมาย และได้รบั เกียรติ จากท่านรองผูว้ ่าราชการจังหวัดลําปาง หัวหน้าองค์กรเอกชน หน่ วยงาน
ภาครัฐ ประชาชน สืDอมวลชน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมฟั งการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครัBงนีB ด้วย
กระผมจึงขอเรียนเชิญนายประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ทาํ หน้าทีDเป็ น
ประธานในการประชุ มสภาเทศบาลนครลํา ปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยทีD 1 ครัBงทีD 1 ประจํา ปี
2552 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนีB ขอเรียนเชิญครับ
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ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
นายประสิ ท ธิ4 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง วันนีB เป็ นการประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 1 ครัBงทีD 1 ประจําปี พ.ศ.2552 ในระเบียบวาระทีD 1
เรืDองประธานแจ้งให้ทีDประชุมทราบ ขอเชิญท่านเลขานุ การสภาเทศบาล
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางทีD เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การ
สภาเทศบาลนครลํา ปาง ก่ อ นทีD ท่ า นประธานในทีD ป ระชุ ม จะได้ดํ า เนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บ
วาระทีD 1 ของการประชุมสภาในครัBงนีB กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง เพืDอเรียนแจ้ง
ให้ทีDประชุมได้ทราบดังนีB
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรืDอง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 1 ครัBงทีD 1 ประจําปี 2552
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรืD อง กําหนดสมัยประชุ มสามัญประจําปี 2551 และ
สมัยประชุ มสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2552 ลงวันทีD 5 พฤศจิ กายน 2551 ได้กําหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 1 ประจําปี พ.ศ. 2552 มีกาํ หนด 30 วัน
เริDมต้นตัBงแต่วนั ทีD 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันทีD 2 มีนาคม พ.ศ. 2552
ดังความแจ้ง แล้ว นัB น อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญ ญัติ เ ทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิDมเติมถึง(ฉบับทีD 12) พ.ศ.2546 จึงประกาศ ให้เรียกประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญสมัยทีD 1 ครัBงทีD 1 ประจําปี พ.ศ. 2552 มีกาํ หนด 30 วัน เริDมต้นตัBงแต่วนั ทีD
1 กุมภาพันธ์ ถึงวันทีD 2 มีนาคม พ.ศ. 2552
ประกาศ ณ วันทีD 16 มกราคม พ.ศ.2552
ประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั
(นายประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั )
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ผมมีขอ้ เรืD องดังทีD เ รี ย นแจ้งให้สมาชิ ก สภาฯ และให้ผูเ้ ข้าร่ ว มรับฟั งการประชุ มสภาเทศบาล
นครลําปางได้รับทราบ จากนีB กระผมขอเรี ยนท่ านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในครัBงนีB ต่อไป
นายประสิทธิ4 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระทีD 1 เรืDอง
ทีDประธานแจ้งให้ทีDประชุมทราบ เรืDอง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยทีD 1 ครัBงทีD 1 ประจําปี 2552
วันนีB สภาเทศบาลนครลําปางได้รบั เกียรติจากรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปาง นายสุวรรณ กล่าวสุนทร
ได้ให้เกียรติมาร่วมการประชุมครัBงนีB ขอแนะนําท่านรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปาง ท่านผูม้ ีเกียรติ
ตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนคณะกรรมการชุมชนและสืDอมวลชนทุกแขนง หัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาลนครลําปาง และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามทีDกระผมได้ทาํ หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมในครัBงนีB ในวันนีB สภาเทศบาลนครลําปางได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยทีD 1 ประจําปี พ.ศ. 2552 มีกาํ หนด 30 วัน เริDมตัBงแต่วนั ทีD 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
จนถึงวันทีD 2 มีนาคม พ.ศ.2552 เพืDอกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยทีD 2 สมัยทีD 3 และ
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สมัยทีD 4 ระยะเวลาและวันเริDมต้นประชุ ม สมัยประชุ มสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2552 และกําหนด
ระยะเวลาและวันเริDมต้นประชุ ม สมัยประชุ มสามัญ สมัยทีD 1 ประจําปี พ.ศ.2553 ประกอบกับสภา
เทศบาลนครลํ า ปางได้รั บ แจ้ง จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตัB ง ประจํ า จั ง หวัด ลํ า ปาง
ตามหนังสือ ทีD ลต(ลป.) 0702 / 251 ลงวันทีD 4 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งว่า คณะกรรมการการ
เลือกตัBง ได้มีมติในทีDประชุม ครัBงทีD 12 / 2552 เมืDอวันทีD 3 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้ประกาศ
ผลการเลือกตัBงของ ดร.นิ มิตร จิวะสันติ การ เป็ นนายกเทศมนตรีนครลําปาง ดังนัBน เพืDอปฏิบตั ิตาม
ความมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิDมเติ มถึง (ฉบับทีD 12) พ.ศ.
2546 จึ งให้นายกเทศมนตรี นครลํา ปาง ได้แ ถลงนโยบายต่ อสภาเทศบาลนครลํา ปางก่อนเข้ารับ
หน้าทีD ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง ขอกล่าวต้อนรับ ท่านรองผูว้ ่าราชการจังหวัดลําปาง แขก
ผู ้มี เ กี ย รติ จ ากภาครั ฐ และเอกชนทุ ก ท่ า น ตลอดจนคณะกรรมการชุ ม ชนทุ ก ชุ ม ชน สืD อ มวลชน
ทุกแขนง หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลําปาง ทีDได้ให้เกียรติ มาร่วมฟั งการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 1 ครัBงทีD 1 ประจําปี 2552 และร่วมฟั งการแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีนครลําปางต่อสภาเทศบาลนครลําปางในครัBงนีB ด้วยความยินดียิDง
ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที 4
ครังที 1 ประจําปี 2551 วันที 17 พฤศจิกายน 2551
นายประสิทธิ4 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบี ยบวาระทีD 2 เรืDอง
รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง ซึD งจะขอให้ทีDประชุ มพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 4 ครัBงทีD 1 ประจําปี พ.ศ.2551 เมืDอวันทีD
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข เรียนเชิญ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ท่ า นประธานสภาฯ
ทีD เ คารพ กระผม นายสมบูร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ขอแก้ข อ้ ความใน
หน้าทีD 14 และหน้าทีD 16 ดังนีB .หน้ า ทีD 14 ในบรรทัด ทีD 15 ข้อ ความว่ า แฮมเบอร์เ กอร์อ ะไรนะครับ จริ ง ๆ แล้ว คื อ
แฮมเบอร์เกอร์ไฟสิด ทีDแปลว่า วิกฤตการณ์
หน้ า ทีD 16 บรรทั ด ทีD 4 เป็ นภาษาอัง กฤษ คํา ว่ า เมอริ ด อวอร์ด แต่ ใ นทีD นีB เขี ย นว่ า
เมอริอวอร์ด ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ4 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดแก้ไข
เพิDมเติม เมืDอไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขกระผมจะขอมติทีDประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 4 ครัBงทีD 1 ประจําปี 2551
เมืDอวันทีD 17 พฤศจิกายน 2551 สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองได้โปรดยกมือขึB น สมาชิกฯ รับรอง
เป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ทีDประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 4 ครัBงทีD 1 ประจําปี 2551 เมืDอวันทีD 17 พฤศจิกายน 2551
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2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที 4
ครังที 2 ประจําปี 2551 วันที 25 พฤศจิกายน 2551
นายประสิทธิ4 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปเป็ นการรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 4 ครัBงทีD 2 ประจําปี 2551
เมืDอวันทีD 25 พฤศจิกายน 2551 มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ เมืDอไม่มีสมาชิกท่านใด
ขอแก้ไข กระผมจะขอมติทีDประชุมฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง ประชุมสามัญสมัยทีD 4 ครัBงทีD 2 ประจําปี 2551 เมืDอวันทีD 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ขอได้โปรดยกมือขึB น มติรบั รองเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ทีDประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 4 ครัBงทีD 2 ประจําปี 2551 เมืDอวันทีD 25 พฤศจิกายน 2551
ระเบียบวาระที 3 เรืองด่วน การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง
(เสนอโดย นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง)
นายประสิทธิ4 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนทีD นายกเทศมนตรี จะ
แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปางต่อสภาเทศบาลฯ ขอเชิญเลขานุ การสภาฯ ได้ชีBแจงเรืDอง
ระเบียบของการแถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาฯ ได้รบั ทราบ เชิญครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางทีDเคารพ และสมาชิกฯ ทุกท่านกระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภา
เทศบาลนครลําปางก่อนทีDท่านประธานในทีDประชุมจะได้ดาํ เนิ นการประชุมในระเบียบวาระทีD 3 เพืDอให้
นายกเทศมนตรีนครลําปางได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับตําแหน่ งหน้าทีDนBัน ผมในฐานะ
เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปางมีระเบียบกฎหมาย
พร้อมด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิDน
พ.ศ.2547 ทีDเกีDยวข้องกับการประชุมในระเบียบวาระทีD 3 เพืDอเรียนแจ้งต่อสมาชิกและทีDประชุมทราบ
เพืDอเกิดความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายทีDเกีDยวข้องดังนีB
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิDมเติ มถึง (ฉบับทีD 12 ) พ.ศ.2546 มาตรา
48 ทศ วรรคแรก ได้บัญ ญั ติ ไ ว้เ ป็ นหลัก การไว้ค วามว่ า ก่ อ นนายกเทศมนตรี เ ข้า รับ ตํา แหน่ ง ให้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพืDอให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
โดยไม่มีการลงมติ ทัBงนีB ภายใน 30 วัน นั บแต่ วนั ประกาศผลการเลื อกตัBงนายกเทศมนตรี และใน
มาตรา 48 ทศ วรรค 3 ได้บญ
ั ญัติหลักการไว้ว่าการประชุมเพืD อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
ให้กระทําโดยเปิ ดเผย โดยนายกเทศมนตรีจะต้องจัดทํานโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แจกให้สมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนทีDมาประชุมด้วย นอกจากนัBนในวรรค 6 ของมาตราดังกล่าว คําแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีให้ประกาศไว้ในทีD เปิ ดเผย ณ สํานั กงานเทศบาลอีกทางหนึD งด้วย นอกจากนีB ในการ
แถลงนโยบายนัBน ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิDน พ.ศ.2547 หมวด 10 เรืDอง การแถลง
นโยบายข้อ 123,124,125 และ 126 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไ ว้อีกส่ วนหนึD ง โดยเฉพาะข้อ 123
วรรค 2 เมืDอผู ้บริ ห ารท้องถิD นได้แถลงนโยบายต่ อสภาฯ แล้วให้ป ระธานสภาท้องถิD นดํา เนิ นการให้
สมาชิกสภาท้องถิD นได้ซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ทีDประชุ มสภาท้องถิD นได้มีมติ ให้ซกั ถามและ
อภิปรายเป็ นประเด็น ประเด็นไป และในข้อ 124 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้กาํ หนด
ไว้วา่ สมาชิกสภาท้องถิDนมีสิทธิทีDจะถามและอภิปรายทัBงในทางสนับสนุ นและคัดค้านในเรืDองความ
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เหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริ ห ารราชการขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิD นให้
สําเร็จผลตามนโยบาย ในการนีB สมาชิกสภาท้องถิD นอาจซักถามและอภิ ปรายถึ งแผนการปฏิ บตั ิ และ
วิธีการทีDจะปฏิบตั ิตามนโยบายนัBนๆ ด้วยก็ได้ สําหรับในข้อ125 ได้กาํ หนดไว้วา่ ผูบ้ ริหารท้องถิDนเท่านัBน
ทีD มีสิทธิ ทีD จะอภิ ป รายตอบข้อซัก ถามหรื อข้อคัด ค้านของสมาชิ กสภาท้องถิD น ผมเห็ นว่าตามระเบี ย บ
ข้อบังคับทีDได้แจ้งต่อทีD ประชุม ตลอดจนพระราชบัญญัติเทศบาล ฯ ในมาตรา 48 ทศ ดังกล่าวข้างต้น
ก็มีรายละเอียดทีD กาํ หนดไว้เพืDอให้สมาชิ กได้ยึดถื อปฏิ บตั ิ ในการดําเนิ นการประชุ มตามระเบียบวาระ
ทีD 3 ซึD งท่านประธานจะได้ดําเนิ นการประชุ มในลําดับต่ อไป ผมถึ งเรี ยนแจ้งเกีDยวกับเรืDองดังกล่าวไว้
โดยสังเขป ตามทีDได้เรียนแจ้งแล้วนัBน ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ4 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปก็ จะเป็ นการแถลง
นโยบายของท่ านนายกเทศมนตรี นครลําปาง ดร.นิ มิตร จิ วะสันติ การ ทัBงนีB เพืD อเป็ นบรรทัดฐานใน
การบริหารเทศบาลนครลําปาง ทัBงนีB ภายในเวลา 4 ปี ข้างหน้า ตัBงแต่วนั นีB จนถึงวันทีD 10 มกราคม
พ.ศ.2556 ขอเชิญท่านนายกฯ
นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสัน ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง ท่ า นประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ท่ านสมาชิ กผูท้ รงเกี ยรติ ท่านรองผูว้ ่าราชการจังหวัดลําปาง ท่ านสุ วรรณ กล่าวสุ นทร
ท่ านผูแ้ ทนภาครัฐ และภาคเอกชน ทีD ก รุ ณามาร่ว มในทีD ป ระชุ มแห่งนีB สืD อมวลชน พีD น้องประชาชนทีD
เคารพรักทุ ก ๆท่ าน วันนีB นั บ เป็ นวันทีD มีความสําคัญเป็ นอย่า งยิDงทีD เ ราในฐานะทีD เ ป็ นผูม้ ี ส่วนร่ว มใน
บ้านเมืองของเรา ในเทศบาลนครลําปางของเรา ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมในฐานะทีDเป็ นสมาชิกสภาเทศบาล
ในฐานะทีD เป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคภาคี ประชาชน ทัBงหมดต่างก็ มีส่วนได้เสี ยในการทีD ผู ้บริ หาร
เทศบาลทีD ได้รับการเลื อกตัBงจากพีD น้องประชาชน จะได้ดําเนิ นตามนโยบายทีD ได้ประกาศไว้ใน 4 ปี
ข้างหน้าไม่ว่านายกเทศมนตรี ในฐานะทีD เ ป็ นผูน้ ํ าในการบริ หารของเทศบาลนครลําปางจะประกาศ
นโยบายใด จะทํา แผนพัฒ นาเทศบาลอย่ า งไร มี โ ครงการรายละเอี ย ดอะไรบ้า ง ย่ อมมี ผ ลกระทบ
ทัBงในทางทีD ดี ทางทีD เสียแก่ประชาชนทีD ถือว่าเป็ นผูม้ ีผลได้ ผลเสียกับทางเทศบาลนครลําปางโดยตรง
เพราะฉะนัB นการแถลงนโยบายนีB จึงเป็ นเรืDองทีD มีความสําคัญเป็ นอย่างยิDงเพืDอทีD จะให้พีDน้องประชาชน
ทัBงหลายได้รบั ทราบว่าใน 4 ปี ข้างหน้า ภายใต้การนําของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ทีDประชาชนได้
เลื อกมานีB แล้ว เราจะมีทิศทางในการบริหารราชการ เราจะมีทิศทางในการทีD จะแก้ไขปั ญหา ในการ
พัฒนาบ้านเมืองและสิDงทีD จะวางรากฐานให้แก่สงั คม เศรษฐกิจ โครงสร้างพืB นฐานตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพของเมืองนัB น เป็ นไปในทางใด มีโครงการอะไร โดยวิธีการอะไรบ้าง ซึD งผมเชืD อแน่ ว่าทีD ได้รับ
ความสนใจจากทุ ก ฝ่ ายทีD เ กีD ย วข้อง รวมถึ งเพืD อนต่ า งจังหวัด เพืD อนเทศบาล และเพืD อนบ้า นของเรา
ท่านประธานครับ ผมเชืD อแน่ ว่าเราทุ กคนอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะทําตัวให้เป็ นประโยชน์ ต่อผูอ้ ืD น
เราทุ กคนจะช่วยเหลือกันทํางานเพืDอสังคมและเป็ นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและอยากจะอยู่ในสังคมทีD ดี
อยากมีเพืDอน ๆ ทีDดี มีความรักมีความเข้าใจซึDงกันสามารถทีDจะทํางานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน และร่วมมือ
กันโดยไม่ถือเขาไม่ถือเรา เราเชืD อแน่ ว่า เราทุ กคนอยากจะอยู่ในเมืองทีD ดี ทีD มีความสะดวกปลอดภัย
สวยงาม มีสิDงแวดล้อมทีDดี ผูค้ นมีสุขภาพทีDดี มีความสุข เราอยากจะเห็นครอบครัวของคนลําปางมีความ
อบอุ่น เด็ กเยาวชนมีการพัฒนาการในสิDงแวดล้อมทีD ดี การศึ กษาทีD ดี เราอยากจะเห็นสังคมทีD ดีงามใน
เมืองนีB แต่สงั คมทีDประชาชนมีส่วนร่วมช่วยคิด ช่วยทํา ช่วยแก้ปัญหา ช่วยกันพัฒนารับผิ ดชอบเพราะว่า
บ้านนีB เมืองนีB เป็ นของประชาชน ต้องบริหารจัดการและปกครองโดยประชาชน เพืDอประโยชน์ สุขของ
ประชาชนทุ กๆ คนโดยทัวD หน้า ท่านผูม้ ีเกียรติ ครับ ภารกิจต่างๆทีD จะสร้างสังคมดังกล่าว ถ้าจะคิดว่า
ใหญ่ก็เป็ นภารกิจทีDใหญ่มาก เกินกว่าคนคนหนึD ง โดยเฉพาะคนตัวเล็กๆ อย่างผมจะสามารถทีDจะทําได้
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เพี ยงคนเดี ยว แต่ ในฐานะทีD เ ป็ นนายกเทศมนตรี นครลําปาง โดยการมีส่วนร่วมของสภาแห่งนีB และ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนชาวนครลํา ปางในขอบเขตเทศบาลนครลํา ปาง พืB นทีD 22.17 ตาราง
กิ โลเมตร น่ าจะเป็ นชุ มชนเมืองทีD ไม่ใหญ่ เกิ นไปไม่น่าจะเกิ นความสามารถของพวกเราทัBงหลายใน
ฐานะทีD เป็ นประชาชนชาวลําปาง เป็ นหุน้ ส่วนใหญ่และเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับเทศบาลนครลําปาง
เป็ นเจ้าของบ้านเจ้าของเมือง จะได้มาร่วมมือกัน ร่วมความคิดช่วยกันแก้ไขปั ญหาและพัฒนาบ้านเมือง
ไปใน 4 ปี ข้างหน้า ซึDงผมเชืDอแน่ วา่ ความร่วมมืออันเป็ นหนึD งนีB เราสามารถทีDจะทําได้ไม่ยาก แล้วเราก็ได้
พิสจู น์แล้วว่าเราทําได้ ในช่วง 3 ปี 5 เดือน 17 วัน ทีDผมดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรีในวาระทีD 1
ความร่วมมือต่าง ๆ เป็ นไปด้วยความใกล้ชิดและกว้างขวาง จนกระทังD เราสามารถพัฒนาเมืองจนเป็ น
ทีDกล่าวว่า ลําปางมีการเปลีDยนแปลงไปมาก ลําปางได้เปลีDยนไปแล้ว ลําปางไม่ลา้ หลังเหมือนเดิม ท่าน
ประธานสภาฯ ทีDเคารพ ในปี 2547 และการดํารงตําแหน่ งนายกเทศมนตรีในปี 2548 ของผม ผมได้
ประกาศต่อพีDนอ้ งประชาชนว่าผมจะพลิกโฉมนครลําปาง และวันนีB หลังจากทีDผมเสร็จสิB นภารกิจในฐานะ
ทีD ผมเป็ นนายกเทศมนตรี ในวาระทีD 1 โดยความสนั บสนุ นของสภาอันทรงเกี ยรติ แห่งนีB และพีD น้อง
ประชาชน สัญญาประชาคมทีDทาํ ไว้ เราบรรลุมาในระดับทีDน่าพอใจ ทีDวนั นีB นครลําปางได้เปลีDยนโฉมใหม่
ไปแล้วเป็ นโฉมหน้าใหม่ทีDสวยงามมีเสน่ ห์มีชีวิตชี วาสะอาดสิD งแวดล้อมดี น่าอยู่น่าเยือนรวมถึ งความ
โดดเด่นของวัฒนธรรมเมืองเก่า มีสงั คมทีD ดีงาม ชุ มชนเข้มแข็งประชาชนเป็ นสุ ข และมีความภูมิใจใน
ความเป็ นนครลําปางของเราทัBงหมดทีDเกิดขึB นนีB หมายถึงว่าถ้าทุกคนในเขตพืB นทีDความรับผิ ดชอบของเรา
ได้ต ระหนั ก ถึ งความรับผิ ด ชอบร่ว มกันโดยไม่แ ยกหมู่แยกกอ โดยความร่ ว มมื อกันอย่า งจริ งจังแล้ว
เราก็สามารถทีDจะพัฒนานครลําปางสู่ความเป็ นนครทีDมีเกียรติ มีศกั ดิศรีและความภาคภูมิสมกับความ
เป็ นนครชัBนหนึD งมาเนิD นนานตัBงแต่อดีตกาล ท่านผูม้ ีเกียรติทีDเคารพครับ เรามาไกลแล้ว ผมคิดว่าหาก
จะปล่อยให้นครลําปางกลับไปเหมือนเดิ มไม่ได้ เราจะต้องร่วมกันนําพานครลําปางแห่งนีB ซึDงเป็ นบ้าน
เกิดเมืองนอนของเราเป็ นทีD ครอบครัวเราตัBงอยู่เป็ นทีD ประกอบอาชีพของเราและเป็ นทีDเราอยู่อย่างมีสุข
ก้าวไปข้างหน้าเพืDอให้เป็ นนครทีD เรามีความภูมิใจและอยู่ในระดับหนึD งของภาคเหนื อและประเทศไทย
ต่ อไป บัดนีB การเลื อกตัBงได้ประกาศผลเสร็ จสิB นลงแล้วคณะกรรมการการเลื อกตัBงได้ประกาศรับรอง
ผูเ้ ป็ นนายกเทศมนตรีนครลําปาง เมืDอวันทีD 3 กุมภาพันธ์ 2552 ซึD งทางสภาเทศบาลฯ ได้ประกาศ
ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบว่า อาศัยอํานาจตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิD มเติ มถึ ง (ฉบับทีD 12) พ.ศ.2546นายกเทศมนตรี จะต้องแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล ก่ อนทีD จะเข้ารับ หน้าทีD ผมจึ งถื อโอกาสนีB ใคร่ ขออนุ ญ าตท่ านประธานสภาฯ ท่ านสมาชิ ก ฯ
แห่งสภาอันทรงเกี ยติ นีBได้แถลงนโยบายต่ อสภา และพีD น้องประชาชนผูม้ ีเกี ยรติ ทBังหลายให้ได้ทราบ
แนวทางว่า 4 ปี ข้างหน้าจะมีอะไรทีDจะได้รบั การพัฒนาต่อเนืD องจากในวาระแรก 4 ปี ทีDผ่านมานโยบาย
ในการบริหารราชการและการพัฒนาในระยะ 4 ปี ข้างหน้าผมยังยึดกรอบในแนวทางเดิ มทีD กาํ หนดไว้
เมืDอ 4 ปี ทีD ผ่านมา 2548 ในการบริ หารเทศบาลนครลําปาง ใน 5 แนวทางหลัก ได้แก่ การเมือง
การบริ ห าร ได้แ ก่ การวางระบบโครงสร้า งพืB นฐาน สาธารณู ป โภค ได้แ ก่ การพั ฒ นาจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติสิDงแวดล้อม ได้เกิดการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจในระยะเวลา 4 ปี
ทีDผ่านมา
-นโยบายด้านการเมืองและการบริหารเราได้มุ่งเน้นไปสู่ การพัฒนา การเมือง การบริหาร
ภาคประชาชน และประชาสังคมให้มีความเข้มแข็งให้ประชาชนมีความเข้มแข็งให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารการจัดการและการพัฒนาโดยยึดถือประชาชนเป็ นศูนย์กลาง โดยทีDเทศบาลจะมีหน้าทีD
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เป็ นผู ้นํา เป็ นผูอ้ ํานวยการและเป็ นผูส้ นั บสนุ นเพืD อให้นโยบายต่ าง ๆ ได้ขับ เคลืD อนไปทําให้เกิ ดการ
พัฒ นาการอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมเกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนมากทีD สุ ด โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของพีD น้ อ ง
ประชาชน
-นโยบายด้านระบบโครงสร้างพืB นฐานและสาธารณูปโภค เราได้กําหนดแผนงานและจัดวาง
ระบบสาธารณูปโภคทัBงถนน ท่อระบายนํBา ทางเดินเท้า ไฟฟ้ าแสงสว่าง ได้อย่างครอบคลุมทุ กพืB นทีD
แล้ว ได้ว างกรอบแผนงานโครงการไว้ทBังหมดแล้วและได้ดํา เนิ นการไปแล้ว มากกว่า ครึD งหนึD ง ยังมี
โครงการอีกจํานวนไม่น้อยทีDยงั ไม่ได้รบั การดําเนิ นการ ยังไม่ได้รบั การแก้ไข หรือยังมีปัญหาอยู่บา้ งใน
พืB นทีDซึDงก็จะมีแนวทางในการพัฒนาจัดการให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิDงในพืB นทีDทีDมีความจําเป็ น
เร่งด่วนให้เสร็จสิB นในวาระทีDสองแห่งการดํารงตําแหน่ งนีB
-นโยบายการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิDงแวดล้อม ในรอบเวลาทีDผ่านสิDงทีD
ได้ทาํ สําเร็จเป็ นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศให้กบั ตัวเมืองเป็ นอย่างมาก ได้แก่ การพัฒนาพืB นทีDสีเขียว
ให้กบั เขตชุมชนเมืองของเราไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนา เกาะกลางถนน ทางเข้าเมือง สวนสาธารณะต่างๆ
นํB า พุ สี ส วยงามทีD มี เ สน่ ห์ต ามทางแยก สามแยก สีD แ ยก การปรับ ปรุ งภู มิทัศ น์ การทํา ความสะอาด
ขุดลอก คู หนอง คลองบึง เราได้พฒ
ั นาด้านนีB ไปอย่างมีผลงานเป็ นรูปธรรมพอสมควร ซึDงยังมีแผนงาน
ในระยะสีDปีข้างหน้าทีD จะต้องเร่งดําเนิ นการทีDจาํ เป็ นทีD สุด คือ เรืDองของแม่นBํ าวัง ซึDงขณะนีB แม่นBํ าวังยังมี
ปั ญหาค่อนข้างมาก ทัBงในระบบนิ เวศน์ สภาพนิ เวศน์ ของแม่นBํ าทัBงปริ มาณนํB าทีD มีอยู่ในแม่นBํ าในเขต
เทศบาลนครลําปางก็ดี ทัBงบริบทของแม่นBํ าได้แก่สองข้างฝั Dงแม่นBํ าและสิD งแวดล้อม บริเวณแม่นBํ าและ
บริบทด้วย นอกจากนัBนเรามีแนวนโยบายทีDจะทํานครลําปางให้เป็ นนครในสวน ซึDงหมายความว่า
นครลําปางและประชาชนชาวลําปางจะต้องแวดล้อมด้วยสวนสาธารณะ สามารถเข้าสู่พืBนทีDสาธารณะ
ได้ในทุกมุมเมือง เราจึงมีโครงการทีDจะพัฒนาสวนสาธารณะเพิDมขึB น เราจะต้องช่วยกันรณรงค์เพืDอทีDจะ
เฝ้ าระวังภาวะโลกร้อน ตลอดจนเพิDมขยายการบริหารการจัดการขยะชุมชน
-นโยบายด้า นการพัฒ นาสัง คม ในระยะ 4 ปี ทีD ผ่ า นมาเราได้ว างรากฐานของงานด้า น
สวัสดิการสังคม ครอบคลุมถึงผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิ ดเชืB อและผูข้ าดโอกาสทัBงหลายให้ได้รบั สวัสดิ การ
พืB นฐานอย่า งทัวD ถึ ง เราให้ก ารดูแ ลเอาใจใส่ ค่ อ นข้า งใกล้ชิ ด ตลอดเวลาทีD ผ่ า นมาเป็ นทีD พึ งพอใจแก่
ประชาชนในกลุ่มนีB เป็ นจํานวนไม่น้อย รวมถึ งการสร้างเสริ มหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ โดยการ
จัดตัBงกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพร่วมกับสํานั กงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เพืD อส่งเสริ มสุ ขภาพ
ประชาชนให้มีสุขภาพดี ถว้ นหน้า ส่งเสริ มการดูแลสุ ขภาพการป้องกันโรค การสร้างชุ มชนทีD เข้มแข็ง
พึDงพาตนเองรับผิดชอบกิจกรรม และช่วยเหลือซึDงกันและกันในชุมชนของตนเอง ในด้านการศึกษาได้
มี ก ารปรับ เปลีD ย นในการบริ ห ารการจัด การศึ ก ษาใหม่ โดยให้โ รงเรี ย น เป็ นฐานในการบริ ห าร
การจัดการ มีอิสระ มีความคล่องตัว ในการทีDจะสามารถพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนของตนเองไป
สู่ความเป็ นเลิศ ตามศักยภาพ ตามความเหมาะสม ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียนทีDไม่เหมือนกัน
รวมถึงการได้ปฏิรปู กระบวนการเรียนการสอน จากกระบวนการเรียนการสอนเดิมทีDมีครู มีนักเรียน
มีหอ้ งเรี ยน เป็ นการเรี ยนการสอนทีD เราเรี ยกว่า เรี ยนหนั งสื อกับครู ฉะนัB น กระบวนการเรี ยน ทีD มี
ความสุ ข สนุ ก ท้า ทาย นั ก เรี ย นได้มี โ อกาสร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น หาข้อ มู ล ค้น คว้า หาความรู ้ร่ ว ม
ปรึ กษาหารือกัน เพืD อทีD จะสรุ ปแนวความคิดรวบยอด ต่อยอดความคิดและสามารถทีD จะนํ าเสนอย่าง
บูรณาการในศาสตร์ต่างๆ เข้ามาในเนืB อหาสาระของการเรียน ซึDงเป็ นแนวทางทีDเราได้นํามาจากแนวคิด
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ทฤษฎี ข อง ศาสตราจารย์ซี มัว พร้อ บเพริ ด แห่ ง สถาบัน MIT สหรัฐ อเมริ ก า โดยทีD มี คุ ณ ภารณ
อิ ส ระเสนา ณ อยุ ธ ยา ให้ก ารสนั บ สนุ น เราเรี ยกทฤษฎี นีBว่า Constructionism สําหรับ ด้า น
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเราได้รืBอฟืB นความสําคัญของคุณค่า ประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรมของนคร
ลําปาง และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างหลากหลาย ได้เกิดการขุดค้นศึ กษาชัBนวัฒนธรรม
เพืDอพิสูจน์ ซากถึ งชัBนวัฒนธรรมของนครลําปาง มีความเป็ นมาในประวัติศาสตร์ลึกลงไปกีDปี ซึD งเราพูด
อยูเ่ สมอๆ ว่า นครลําปาง เป็ นนครทีDเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ในการก่อตัBงเมือง 1,328 ปี แต่จนถึงใน
ระยะเวลาทีD ผ่านมาก็ยงั ไม่สามารถทีDจะพิสูจน์ ได้ว่าจริง ๆแล้วนครลําปางเราอยู่ในยุคไหนร่วมสมัยกับ
เมืองใด ในทีDสุดในระยะเวลาทีDผ่านมา 4 ปี เราได้ทาํ การขุดค้นชัBนประวัติศาสตร์วฒ
ั นธรรมและพิสูจน์
ทราบแล้ว ว่านครลํา ปางเป็ นนครคู่แฝดกับนครลํา พูน ในยุ ค จามเทวี จึ งได้มีการบูรณะกํา แพงเมือง
ประตูมา้ เพืDอจะให้เห็นถึ งรากฐาน ร่องรอยประวัติศาสตร์ในการก่อตัBงเมือง รวมถึ งการพัฒนาในเขต
เมืองเก่าตัBงแต่การไปทําถนนวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพของวัดปงสนุ ก ซึDงเป็ นวัดทีDมีความสง่างาม
มีความสําคัญในเรืDองของพุทธประวัติและประวัติศาสตร์ของการก่อตัBงเมืองเขลางค์ในยุคทีDสอง และเป็ น
วัดทีDเป็ นตัวอย่างในการพัฒนาและได้รบั รางวัล Merid Award จากองค์กร ยูเนสโก สหประชาชาติ เมืDอ
เร็ ว ๆ นีB และจากนัB นมี ก ารประชุ มสัมมนา การทํา ยุ ท ธศาสตร์เ มื องเก่ า และการจัด กิ จ กรรมด้า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างกว้างขวางและหลากหลาย มีผูใ้ ห้ความสนใจและมีส่วนร่วมจํานวน
มาก ทัBงนักศิลปะและนักโบราณคดี นั กวัฒนธรรม นักวิชาการ ชาวบ้าน นั กเรียน นั กศึกษา ตลอดจน
เยาวชนโดยทัวD ไป ในระยะสีDปีข้างหน้าได้กาํ หนดแผนงาน นโยบายในการพัฒนาศักยภาพของเขตเมือง
เก่าให้เกิดความสมบูรณ์ยิDงขึB นกว่านีB รวมทัBงเรืDองการพัฒนาระบบการเรียนรูข้ องโรงเรียนเทศบาลทัBง 6
แห่ง โดยการต่อยอดและขยายความกว้างของหลักการ Constructionism เข้าไปสู่โรงเรียนเทศบาล
ทัBง 6 แห่งเพืDอทีDจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ทีDมีแนวคิดใหม่ทีDมีสติปัญญา มีความสุข สนุ กกับการเรียนและเป็ น
คนดี มีคุณธรรม และเป็ นคนฉลาดไม่เพียงแต่อ่านหนั งสื อกับครู ท่องหนั งสือและไปสอบเท่ านัB น ใน
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจในสีDปีทีDผ่านมาเราได้มีการปรับปรุ งตลาดสองแห่ง ได้แก่ ตลาดอัศวิน และ
ตลาดรัษฎา ซึDงก็ทาํ ให้เกิดมีสภาพทีDดีขึBนทัBงทางกายภาพและทางสุขาภิบาลทําให้เกิดความสะดวกซืB อ
สะดวกขาย ซึD ง ในเรืD อ งตลาดนีB ยัง มี ต ลาดอี ก แห่ ง หนึD ง ซึD ง เป็ นปั ญหาใหญ่ ม าก และอยู่ ใ นสภาพทีD
เสืD อมโทรมและภาวะการณ์ค า้ ขายในตลาดก็ ทรุ ดถอยมาเป็ นเวลานาน คื อ ตลาดหลัก เมือง ซึD งเป็ น
ตลาดแห่งแรกของเทศบาลนครลําปาง เนืD องจากเรามีปัญหาในเรืDองของการครอบครองสิทธิและปั ญหา
ในเรืDองการขยับขยายย้ายสถานทีDของผูค้ รอบครองเดิมออกไป และปรับปรุงและพัฒนาใหม่ แต่ในทีDสุด
เราก็ได้ขอ้ ยุติในการทีDจะไปทําความตกลงกันในข้อเท็จจริง ทัBงในเรืDองข้อกฎหมาย เรืDองความเป็ นธรรม
ในทุกๆ มิติ จนกระทังD เราสามารถทีDจะตกลงกันและจะดําเนิ นการสร้างตลาดแห่งใหม่นีBให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาสีDปีข้างหน้า สิDงทีDสาํ คัญในด้านนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจ คือ การเพิDมกระแสเงิน
หมุ นเวี ยนให้กับประชาชนชาวรากหญ้า ไม่เพี ย งแต่ ประชาชนทีD อยู่ในภาวะเศรษฐกิ จ ตกตําD แม้แ ต่
นั ก ธุ ร กิ จ รายย่อยทีD ขาดเงิ นหมุ นเวี ย นค้า ขายก็ ส ามารถมาใช้บ ริ ก ารโรงรับ จํา นํ า ของเรา ทีD เ รี ย กว่ า
สถานธนานุ บาลได้ จากก่อนปี 2548 มีเงินหมุนเวียนให้กบั ประชาชนทีD ยากจนทีD เอาของใช้ในบ้าน
มาจํานํ า เพืDอทีD จะขอใช้เงิ นไปชัวD คราว ในวงเงิ นเพียง 5 ล้านบาท ในระยะสามปี เศษเราขยายวงเงิ น
เพิDมขึB นเป็ น 45 ล้านบาท ไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านเท่านัBน นักธุ รกิจรายย่อยทีD ขาดเงินหมุนเวียน 5 หมืDน
บาท 150,000 - 200,000 บาท ก็ สามารถทีD จะมาใช้ธุรกิ จโรงจํานํ าหรื อสถานธนานุ บาลเพืD อทีD
หมุนเวียนในวงเงินนีB ไปบริหารงานธุรกิจรายย่อยของท่านได้ นีD ก็เป็ นส่วนหนึD งของเศรษฐกิจทีDเราได้
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ดํา เนิ น การมาในช่ ว งระยะเวลาปี ทีD แ ล้ว อี ก ประการหนึD ง ทีD ค่อ นข้า งเห็ น ผลชัด คื อ การส่ งเสริ ม การ
ท่องเทีD ยว โดยมีการพัฒนาภูมิทัศน์ ทีDสวยงามและแหล่งวัฒนธรรมเมืองเก่า กิ จกรรมประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมดังทีD กล่าวมาแล้ว รวมถึ งกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น กาดกองต้า ท◌ี◌่มีทุกวันเสาร์
อาทิตย์ มีนักท่องเทีDยวจากในประเทศ ต่างประเทศ มาจับจ่ายใช้สอย และสนุ กสนานใช้ชีวิตยามคําD คืน
วันเสาร์ วันอาทิตย์ ทําให้เศรษฐกิจในส่วนนีB ของบ้านเราพัฒนาขึB นอย่างเห็นได้ชดั ใน 4 ปี ข้างหน้าก็
ใช้แนวทางเดิ ม กรอบแนวนโยบายในการบริ หารบ้านเมือง 5 ด้าน เพี ยงแต่ เป็ นการต่ อยอดให้เกิ ด
ความสมบูรณ์ยิDงขึB น ได้แก่ ด้านทีD 1 คือ นโยบายด้านการเมือง การบริหาร เรายืนยันทีD จะยึดหลักของ
ประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการทีDจะแก้ไขปั ญหาและพัฒนาบ้านเมืองร่วมกัน โดยการทีDจะส่งเสริมระบบ
การปกครองและการบริหารงานชุ มชนให้เป็ นชุ มชนประชาธิ ปไตยของประชาชน โดยประชาชน และ
เพืD อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน ให้ป ระชาชนมี บ ทบาทเพิD ม ขึB นในการบริ ห ารการจัด การและดู แ ล
ช่วยเหลื อกันและกัน ตลอดจนทําโครงการและกิ จกรรมในชุ มชนในระดับทีD เขาสามารถทํากันเองได้
และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนแสดงความคิดเห็นร่วมทําแผนพัฒนาดําเนิ นการตรวจสอบ
และประเมินผลในการดําเนิ นงานของเทศบาลในทุ ก ๆ เรืD อง และเรืD องของการจัดตัBงชุ มชน ปั จจุ บัน
เทศบาลนคลําปางมีชุมชนต่ างๆ 41 ชุ มชน เป็ นชุ มชนทีD อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็ นชุ มชนนอกเขตเมือง
แต่ ว่ายังมีประชาชนอี กจํานวนไม่น้อยทีD อยู่ในชุ มชนเมือง ได้แก่ เขตตําบลสวนดอก ตําบลสบตุ๋ ย
ตําบลหัวเวียงและอืDน ๆ ทีDยงั ไม่ได้จดั ตัBงชุมชน ทําให้ในการบริหารจัดการหลายอย่างตามแนวคิดทีDจะ
ให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง บริ หารการจัดการโดยประชาชนเพืDอประชาชนซึD งประโยชน์ สุขเป็ นของ
ประชาชนนัBน ยังไม่ทวั D ถึง รวมถึงสวัสดิการของประชาชนทีDจะได้รบั จากภาครัฐ เช่น เบีB ยยังชีพผูส้ ูงอายุก็
ดี คนพิการก็ดี ผูต้ ิดโรคก็ดี ก็ยงั มีความขาดตกบกพร่องเนืD องจากไม่มีชุมชนในการบริหารจัดการและ
จัดเก็บข้อมูล จึงจะจัดตัBงชุมชนเพิDมขึB นตามความพร้อมและความเหมาะสม ลักษณะ ขนาดของสภาพ
ชุมชน รวมทัBงความต้องการของชุมชนนัBนด้วย เพืDอทีDจะให้แนวคิดในการสร้างชุมชนของประชาชน โดย
ประชาชน เพืDอประโยชน์ สุขของประชาชนมีความสมบูรณ์ยิDงขึB น ในด้านการสร้างคุ ณธรรมจริยธรรม
ธรรมาภิ บาลถื อว่าเป็ นเรืD องสําคัญมากของข้าราชการ ซึD งเราก็ จะต้องมีการส่งเสริมขบวนการเหล่านีB
เพืDอทีDจะให้ขา้ ราชการของเราทัBงหลายมีคุณธรรมจริยธรรมบนหลักของธรรมาภิบาล ทํางานด้วยความ
โปร่งใสทําให้เกิดความน่ าเชืDอถือของหน่ วยงานราชการได้รบั ความไว้วางใจและการร่วมมืออย่างเปิ ดเผย
ของประชาชน ตลอดจนถึ งการส่งเสริ มการรณรงค์ในการป้องกันทุ จริตประพฤติ มิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ ข้อต่ อไปก็ คือ การส่งเสริ มสนั บ สนุ นสร้างค่า นิ ยมทีD ซืD อสัตย์แ ละความถูกต้องชอบธรรมไม่
เพียงแต่ขา้ ราชการเท่านัBน แต่ในมวลหมูพ่ ีDนอ้ งประชาชนของเราทัBงหลายในเขตเทศบาลนครลําปาง เรา
จะต้องช่วยกันรณรงค์เพืDอจะยึดถือแนวทางการปฏิบตั ิตนทีDมีความซืDอสัตย์ต่อกัน เราต้องยึดถือในเรืDอง
ของความถูกต้อง มากกว่าถูกใจ มากกว่าตามใจของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึD ง และเพืDอประโยชน์ ของฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึD งเท่านัBน ความถูกต้องและความซืD อสัตย์และบริสุทธินีB จะเป็ นหลักทีD มนั D คงและยังD ยืนสําหรับการอยู่
ร่วมกันในสังคมของเรา ประการต่อมาเราจะต้องเปิ ดโอกาสให้นครลําปาง ของเราเป็ นนครทีD เปิ ดให้
ประชาชนมีโอกาสรับรูแ้ ละเข้าถึ งข่าวสาร ข้อมูลของเทศบาลในทุ ก ๆ เรืD อง อย่างกว้างขวาง รวดเร็ ว
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้รบั รูจ้ ากการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทีD
เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในเรืDองต่อไปก็คือ การส่งเสริมความร่วมมืออย่างบูรณาการของการทํางาน
ทุ กฝ่ าย เราไม่สามารถทีD จะประสบความสําเร็ จในการแก้ไขปั ญหาและบริ หารการจัดการได้ ถ้าขาด
ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีประชาชน และหน่ วยงานอืDนๆ อีกมากมายและสิDงทีDสาํ คัญ
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จะต้องสร้างเครือข่ายในการร่วมมืออย่างบูรณาการเพืDอพัฒนานครลําปางของเราโดยมีนโยบายและ
ความร่วมมืออันเป็ นเอกภาพของทุกระดับและทุกภาคส่วน สิDงทีDเราพัฒนาในปั จจุบนั นีB และเป็ นกลไกใน
การช่ ว ยให้สิD ง ต่ า งๆ สามารถเดิ น ไปได้ด ้ว ยความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คล่ อ งตัว และเกิ ด ประโยชน์ แ ก่
ประชาชนมากทีDสุด คือ ระบบสารสนเทศ ซึDงในระยะ 4 ปี ทีDผ่านมาเราได้วางระบบสารสนเทศไว้แล้ว
ส่วนหนึD ง คือ การสร้างระบบฐานข้อมูล การสร้างระบบความเชืDอมโยงระหว่างกัน ในระบบ LOCAL
NETWORK และระบบการบริ การประชาชน ทีD เราเรี ยกว่า CALL CENTER ในสีD ปีข้างหน้า เราก็ จ ะเพิD ม
โปรแกรมในการทีD จะบริ หารการจัดการโดยใช้ฐ านของระบบสารสนเทศให้ก ว้างขวางมากขึB น และ
สามารถทีD จะใช้ระบบสารสนเทศเป็ นระบบข้อมูลสนั บสนุ นในการบริหารจัดการ การจัดระบบข้อมูล
การตัดสินใจของผูบ้ ริหารได้อย่าง มีประสิทธิ ภาพและการบริการประชาชนให้ได้รบั บริการทีD รวดเร็ว
และความพึงพอใจทีDประชาชนจะได้รบั ใน 4 ปี ข้างหน้าก็จะทําให้ระบบสารสนเทศ เพืDอประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและบริการประชาชนมีความสมบูรณ์ทีDสุด จนเป็ นหน่ วยงานราชการทีD ทนั สมัยทีD สุด
แห่งหนึD งในระบบสารสนเทศเพืDอการบริหารและการบริการประชาชน สําหรับด้านการพัฒนาบุคลากร
ในเทศบาลนัB น เราถื อว่าเทศบาลนครลําปางนอกจากจะเป็ นหน่ วยงานสําคัญมากในการแก้ไขปั ญหา
พีDนอ้ งประชาชนเพราะว่าเป็ นแหล่งทีDพีDน้องประชาชนอยู่กนั แออัด เป็ นแหล่งทีDประชาชนทุกเขต ทุกมุม
ทุ กอําเภอ เข้ามาใช้บริการในเขตเทศบาล และเป็ นแหล่งทีD ผูค้ นไม่ว่าจะมาเป็ นผูม้ าเยีDยม มาปฏิบัติ
ราชการ มาทําธุ รกิจ จะต้องมาใช้สถานทีD เวที ของเทศบาล จึงมีความจําเป็ นมากทีD หน่ วยงานนีB จะต้อง
เป็ นหน่ วยงานในการแก้ไขปั ญหา เพราะว่าคนมากเท่าไหร่ก็ตอ้ งแก้ไขปั ญหามากเท่านัBน ขณะเดียวกัน
ก็ตอ้ งพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการให้บริการประชาชน กลไกสําคัญทีD สุดทีD จะทําให้ดีมีประสิทธิ ภาพ
ถามว่ามีทกั ษะมีประสิทธิภาพโดยให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภารกิจแล้วก็มีทศั นคติ ความรับผิ ดชอบและ
บ้านเมืองและคุณสมบัติของพนักงานเทศบาลในเรืDองของภาวะผูน้ ําในเรืDองของ Manager loss skill
การบริหาร การจัดการและในเรืDองของ Service mild สํานึ กแห่งการให้บริการด้วยความเต็มใจ เดีTยวก็
จะเป็ นโครงการพัฒนาบุ คลากรทีD สําคัญมากในระยะ 4 ปี ข้า งหน้า เพืD อให้เทศบาลนครลําปางเป็ น
ตัวอย่างทีDมีบุคลากรทีDมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพทีDพร้อม มีภาวะผูน้ ํ าทีDดี มีความสามารถ มีทกั ษะใน
การบริหารในทางทีD ดี แล้วก็มีจิตใจทีD พร้อมจะให้การบริหารประชาชนทุ กเรืDองทุ กเวลา แล้วด้านเรืDอง
การเงิน กองคลัง ก็เป็ นปั จจัยทีDสาํ คัญทีDสุดทีDจะสนับสนุ นให้นโยบายสามารถดําเนิ นได้ ในภาวะทีDเราก็
ทราบว่าประเทศชาติกาํ ลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วก็เงินงบประมาณก็ดี เงินจัดสรรส่วนท้องถิDน
ก็ดี เงินอุดหนุ นก็ดี เราก็ยงั ไม่แน่ ใจว่าจะได้รบั เงินส่วนนีB จากรัฐบาลเพียงเท่าใด มีความจําเป็ นทีDจะต้อง
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิ น การคลังของเราต้องพัฒนารายได้ของเราเท่าทีD เราสามารถทีD จะ
พัฒ นาเพิD ม ขึB นได้ ไม่ ว่ า จะเป็ นเรืD อ งของกาขยายฐานภาษี ใ หม่ ฐานแหล่ ง รายได้ใ หม่ หรื อ ว่ า เพิD ม
ประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้ให้มนั ครอบคลุมทัวD ถึง ไม่ขาดตกบกพร่อง ทัBงนีB เราก็จะต้องนําระบบ
GIS Information system เป็ นแผนภูมิทางภูมิศาสตร์ เพืDอทีDจะคอยดูหลังคาเรือน คอยดูธุรกิจ คอยดู
ทุ กอย่างทีD ส ามารถทีD จะทําให้เ ราหารายได้มาให้แก่เ ทศบาล เพืD อเพี ยงพอแก่ก ารพัฒนาเทศบาลได้
รวมทัBงเพิDมประสิทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษี อย่างมีระบบและการใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังและก็
ให้คุม้ ค่าสามารถวัดประเมินได้ สามารถชีB ถึ งผลสําเร็จของการใช้งบประมาณได้ นอกจากนัB นแล้วสิDงทีD
สําคัญเทศบาล
นครลําปางหรื อเทศบาลทุ กแห่งก็ เป็ นหน่ วยงานทีD เป็ นการบริ การประชาชนเรา
จะต้องสร้างเทศบาลนครลําปางให้เราเป็ นหน่ วยงานราชการสมัยใหม่ ต้องมีสาํ นักงานสมัยใหม่ ต้องมี
ส่วนหน้าสมัยใหม่ ต้องมีทุกสิDงทุกอย่างสวยงาม สะดวก สบายและน่ ามาเยีDยมชม น่ ามาติดต่อราชการ
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ทัBงกายภาพ คือ อาคาร สถานทีDสิDงตกแต่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ตลอดทัBงคุณภาพของคนทีDให้การบริการต่อพีD
น้องประชาชนนีD ก็เป็ นแนวทางและนโยบายด้านการเมือง การบริหารซึDงเกีDยวพันกับทัBงภาคประชาชน
และภาคเทศบาล
นโยบายด้านทีD 2 ด้านนโยบายโครงสร้างพืB นฐานสาธารณูปโภค ก็ทาํ การพัฒนาสาธารณูปโภค
ต่อเนืD องจากทีD เราได้ทําไว้แล้วในระยะ 4 ปี ยังมีภารกิจทีD คงค้างอยู่มากมาย ทัBงถนน ท่อระบายนํB า
ไฟฟ้ าแสงสว่างทางเดินเท้า และระบบสาธารณูปโภคอืDนๆ อีก ค่อนข้างมาก โดยทีDเราจะเลือกในเขตทีDมี
ความจําเป็ นเร่งด่ วนก่อนเช่น ในเขตพืB นทีD ไฟฟ้ าทีD ไม่ถึง หลอดไฟฟ้ าชํารุ ดไม่สามารถให้แสงสว่างได้
หรือถนนซึDงเราสามารถจะขออนุ ญาตใช้คาํ ของพรรคการเมืองในรัฐบาลมาใช้ว่า เราจะต้องทําให้เกิด
ถนนไร้ฝ่ ุนขึB นมาในเขตเทศบาล ฉะนัBน ถนนทีDยงั เป็ นฝุ่นอยู่ในเขตเทศบาลก็จะต้องเป็ น Priallity ความ
จําเป็ นเร่งด่วนต้องจัดการให้เสร็จภายในต้นปี งบประมาณ ถนนใดทีDดีอยู่แล้วไม่มีฝ่ ุน แต่ว่าสภาพทรุ ด
โทรมก็ทยอยทําไปในปี งบประมาณต่อๆ ไป ทัBงนีB ในสาธารณูปโภคใต้ดิน ก็จะต้องทําให้ได้มาตรฐาน
ระบบสาธารณูปโภคทีDอยู่บนดิ น และสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตา ก็จะต้องทําให้เกิดความสวยงามเป็ น
เฟอร์นิเจอร์ประดับถนนและเป็ นเฟอร์นิเจอร์ประดับเมือง ไม่ให้เป็ นสาธารณูปโภคทีDเป็ นขยะต่อสายตา
อีกต่อไป
นโยบายด้านทีD 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิDงแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมอนุ รกั ษ์
มรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิDน ทัBงนีB เพืDอจะให้สภาพแวดล้อมของเมืองน่ าอยู่อาศัย ชุมชนเมือง
มีความปลอดภัยจากมลภาวะ ประชาชนมีคุณภาพชี วิตทีD ดี โดยการจัดการสิD งแวดล้อมทีD น่าอยู่อย่าง
ยังD ยืน ต้องให้ความสําคัญและคํานึ งถึงการประโยชน์และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติของเมืองรวมถึง
การอนุ รักษ์ สืบสานสิD งแวดล้อมทีD มนุ ษย์สร้างขึB น เช่น ศิ ลปวัฒ นธรรม งานประเพณี งานภูมิปัญญา
ท้องถิD น โบราณสถานวัตถุ แหล่งประวัติศาสตร์ รวมถึ งการจัดการกับมลภาวะทีD เกิ ดขึB น อันเกิ ดจาก
กิจกรรมของมนุ ษย์ ในเรืDองของขยะก็ดี นํBาเสียก็ดี มลภาวะทางเสียงก็ดี ทางอากาศก็ดี และด้วยเหตุ
ทีDลาํ ปางเป็ นเมืองเก่าทีDมีประวัติศาสตร์และความเป็ นมาทีDยาวนานนับพันปี มีร่องรอยของโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ตลอดจนศิลปะ สถาปั ตยกรรมบ้านเมือง และจารีตประเพณีทีDปรากฏชัดเจน อีกทัBงยังได้รบั
การประกาศจากคณะรัฐมนตรีให้เป็ นเมืองเก่าแก่ทีDสุด 1 ใน 10 เมืองของประเทศไทย ทีDยงั ทรงคุณค่า
ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและพัฒนามาระดับ หนึD งแล้ว และได้พัฒนามาแล้วตัBงแต่ ปี 25482551 ทีD ผมดํารงตําแหน่ งก็ ได้พฒ
ั นาในเขตเมืองเก่าของเรา จนมีผลปรากฏทีD เด่นชัด คือ ความเป็ น
เมืองเก่าทีDรบั การอนุ รกั ษ์ บูรณะ และพัฒนาอย่างโดดเด่น ได้รบั รางวัลการส่งเสริมการอนุ รกั ษ์
การพัฒนาทางมรดก วัฒนธรรมเมืองเก่าเพืDอการท่องเทีDยวเชิงอนุ รกั ษ์ ทีDเราเรียกว่า Tourism Alward
จากการท่องเทีDยวแห่งประเทศไทยประจําปี 2551 ซึDงรับด้วยความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิDง ใน 4 ปี
ข้างหน้า จึงมีความจําเป็ นทีDจะต้องเนืD องในโครงการสําคัญดังต่อไปนีB คือ
โครงการทีD 1 การวางระบบบําบัดนํBาเสีย ในระยะทีD 2 โดยการศึกษา สํารวจ และออกแบบ
รวบรวมระบบนํB าเสียทีD ยงั ไม่เสร็จสมบูรณ์ ระบบบําบัดนํBาเสีย ขณะนีB เราทําเสร็จแล้วในระยะ 1 คื อ
บ่อบําบัดนํBาเสีย ทีDบา้ นศรีกBาํ ปงแสนทอง เสร็จแล้ว ระบบปัU มนํBา สูบนํBา จากท่อรวบรวมนํBาเสีย ข้ามไป
บ่อบําบัดเสร็จแล้ว ระบบรองรับนํB าเสียจากบ่อบําบัดนํBาเสียทํามาถึ งประมาณท่าคราวน้อย รับนํBาเสีย
จากท่าคราวน้อยถึงบริเวณค่ายสุรศักดิมนตรี เหนื อสุดเขตเทศบาลนครลําปาง ซึDงเป็ นบริเวณทีDมีนBําเสีย
ลงบริเวณแม่นBํามากทีDสุด ระบบไม่มีท่อนํBาทีDจะรวบรวมนํBาเสียทีDจะส่งไประบบบําบัดนํBาเสียตรงปลายได้
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ตรงนีB เป็ นโครงการทีD ใหญ่ เกีD ย วพันกับ จํานวนเงิ นค่ อนข้างมากประมาณ 300 ล้า นบาทเศษ แล้ว
จะต้องมีการสํารวจ ศึกษาอย่างละเอียด ทัBงในเรืDองของสิDงแวดล้อม ในเรืDองของระยะทางทัBงในเรืDองของ
แนวทางในความโค้งของแม่นBํ าจนระยะดิD งแนวลึ กของแม่นBํ า ตัวนีB เมืDอปี 2551 ก่อนหมดวาระเราได้
ตัBงงบประมาณ 3 ล้านบาท เพืDอจะสํารวจศึกษาออกแบบ เพืDอทีDจะเข้าใจว่าสํารวจศึกษาออกแบบเสร็จ
ปี นีB เพืDอทีD จะส่งให้กบั รัฐบาลเพืDอขอรับเงินสนั บสนุ นมาทําให้เสร็จสิB นภายในระยะเวลาอย่างช้าทีDสุดก็
ในยุคสมัย 4 ปี ข้างหน้าทีDเราทํางานร่วมกัน ถึงเวลานัBนแล้วถ้าเราสามารถรวบรวมนํBาเสียทัBงหมดได้ถึง
เหนื อสุดของเขตเทศบาลแล้ว แม่นBําวังจะเป็ นแม่นBําทีDค่อนข้างสะอาดและมีสภาพนิ เวศน์ดีทีเดียว
โครงการทีD 2 คือ การนําฝายกัBนนํB าแม่วงั อีก 2 ฝาย บริเวณท่าคราวน้อย ศรีบุญเรือง เป็ น
ฝายขนาดย่อม และบริ เวณหมู่บา้ นศรี ปงชัยสุ ดเขตเทศบาลอี กฝายหนึD ง เป็ นฝายขนาดใหญ่ ซึD ง 2
โครงการนีB ได้สํารวจศึ กษาออกแบบเสร็จตัBงแต่ในสมัยทีD แล้ว และปั จจุบันนีB กําลังทําเรืD องทัBง 2 ฝายนีB
จะต้องใช้เงินงบประมาณ 150 ล้านบาท เราได้ทําโครงการเรืDองเสนอไปยังกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิDนเพืDอรับการสนับสนุ นงบประมาณเพืDอทีDจะนํามาดําเนิ นการนีB เข้าใจว่าน่ าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนีB
หรืออย่างช้าก็ก่อนหมดวาระ เมืDอเสร็จสิB น 2 โครงการนีB แล้วเราจะมีแม่นBําวังทีDสมบูรณ์ มีความสวยงาม
และมีนBําไหลเต็มอยูต่ ลอดเวลา สะอาด สะอ้าน และบริเวณ 2 ฝั งD แม่นBําก็จะเป็ นสวนหย่อมเป็ นภูมิทศั น์
ทีDเป็ นทีDพกั ผ่อนออกกําลังกาย สร้างสุ ขภาพจิตทีD ดี นอกจากนัBนเราจะสร้างชุ มชนในการอนุ รกั ษ์ ไม่ว่า
เราจะสร้างอะไร ไม่วา่ เราจะพัฒนาอะไร แต่ถา้ พีDนอ้ งประชาชนไม่ช่วยกันรักษา ไม่ช่วยกันหวงแหน
ไม่ช่วยกันทะนุ ถนอม สิDงทีDเราสร้างขึB นมาไม่วา่ จะใช้เงินเท่าไหร่ ไม่วา่ จะโครงการอะไร ก็จะเป็ นสิDงทีD
สูญเปล่าแล้วเงินภาษี งบประมาณจะต้องถูกทิB งไปกับโครงการต่างๆทีDเราทําไว้อย่างมากมาย ฉะนัBน ผูท้ ีD
มีบทบาทสําคัญทีD สุดคื อประชาชนในการทีD จะรัก หวงแหน อนุ รกั ษ์ และสนั บสนุ นให้เกิ ดการพัฒนา
เท่ าทีD พีDน้องประชาชนจะทําได้ ตรงนีB จะเป็ นภาระหน้าทีD ของเราจะรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสํานึ กของ
ประชาชนเพืDอทีDจะให้ตระหนักถึงคุณค่านีB ในแนวทางต่อไป คือ ข้อ 4 แนวทางควบคุมและลดปริมาณ
ของเสีย ซึDงต่อเนืD องจากการปลูกจิตสํานึ กของประชาชน ให้ลดในเรืDองของปริมาณของเสียทีDจะทิB งลงไม่
ว่า จะเป็ นแม่ นBํ า หรื อ ถนน หรื อ เป็ นขยะหรื อ สิD งใดก็ แ ล้ว แต่ เ ป็ นควันพิ ษ เป็ นมลภาวะ การเผาขยะ
การเผาหญ้า เผาป่ า สิDงทีDสาํ คัญทีDสุดคือ การทีDจะให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนต้องรณณรงค์กนั ใน
หมูบ่ า้ นในชุมชนเพืDอช่วยเหลือกัน จะต้องมีการบริหารจัดการนํBา บริการจัดการขยะด้วยตนเองมากขึB น
ขณะเราให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเราเองจาก 41 ชุมชน สามารถดําเนิ นการจัดเก็บ
ขยะของชุมชนเองได้แล้ว 10 ชุมชน และทีDสมบูรณ์มากๆ มีอยู่ 2 ชุมชน ทีDสามารถแยกขยะได้และ
สามารถทีD จะผลิ ตปุ๋ย สามารถผลิต EM ต่อจากขยะได้ ในช่วง 4 ปี ข้างหน้าเราจะขยายการบริหาร
จัด การขยะชุ มชนออกไปให้ค รบทัBง 41 ชุ ม ชน แล้ว ถ้า มี ชุ มชนเพิD มก็ จ ะไปเพิD มขยาย และข้อทีD 5
จะส่งเสริมพืB นทีDสีเขียว สวนสาธารณะชุมชนตามความเหมาะสมของชุมชน ตามทีDกาํ หนดไว้ในแผนงาน
เช่น ทําสวนสาธารณะแห่งใหม่ทีDโรงฆ่าสัตว์เดิม ซึDงเราปิ ดไปแล้วประมาณ 1 ปี ถ้ามีงบประมาณเราก็
จะสามารถทําสวนสาธารณะทีD เขตแม่นBํ าวังนาก่วม ปรับปรุ งสวนสาธารณะทีD มีอยู่บริเวณ สวน ร.9 ทีD
ถนนศิ รินาวิน สวนสาธารณะเวียงลคอร ทีD หมู่บา้ นสุ ขสวัสดิ ต่อไป ข้อ 6 ในนโยบายนีB จะสนั บสนุ น
ส่งเสริมรณรงค์การลดพลังงานในสํานักงานและในเขตชุมชนเมือง เพืDอทีDจะให้ประชาชนทัBงภาคราชการ
ภาคครัวเรือน ได้ลดการใช้พลังงานในยามทีD เรากําลังพบกับวิกฤตพลังงานในปั จจุบนั นีB ส่วนหนึD งของ
การรณรงค์ ใ นภาวะโลกร้อ น ข้อ ทีD 7 ต่ อ ไปก็ คื อ จะต้อ งอนุ รั ก ษ์ ฟืB นฟู แม่ นBํ า คู ค ลอง หนอง
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บึง ทัBงหลายทีDมีอยูใ่ ห้อยูใ่ นสภาพทีDสะอาด และสร้างระบบนิ เวศน์ให้กบั ชุมชน ประการสําคัญ
อีกประการหนึD งคือ การปรับปรุงสุสานพระบาทให้ได้มาตรฐาน ถูกสุ ขาภิ บาล ถูกสุขลักษณะ และเป็ น
สุสานทีDไม่ทาํ ลายสิDงแวดล้อม ซึDงในสภาพปั จจุบนั สุสานพระบาทเป็ นสุสานทีDเก่าแก่มาก ทรุดโทรมมาก
แล้วก็ มีสภาพทีD ไม่สามารถใช้งานได้อีกนานมากกว่านีB เท่าใดแล้ว นีD จึงเป็ นเรืD องสําคัญอี กเรืD องหนึD งทีD
จะต้องดําเนิ นการในนโยบายด้านนีB เรืDองต่อไป คือ การพัฒนาและอนุ รกั ษ์เขตเมือง เรามีเขตเมืองเก่า
ทีD ครอบคลุ มตําบลเวียงเหนื อ ตัBงแต่ บา้ นช่างแต้ม ประตูมา้ บ้านพระแก้ว-หัว ข่วง ท่ ามะโอ ศรี ลอ้ ม
แจ่งหัวริน ปงสนุ ก ไปจนถึงจามเทวีและศรีบุญโยง รวมถึงอีกบางส่วนในตําบลสบตุ๋ย เช่น ถนนประสาน
ไมตรี บางส่วนในตําบลสวนดอก เช่น ตลาดจี น กาดกองต้า ถนนทิ พย์ชา้ ง และตํา บลหัวเวี ยง เช่ น
หออะม๊อก คูเมือง และบ้านไม้เก่า บริเวณทีDว่าการอําเภอ แหล่งนัB นเป็ นแหล่งเมืองเก่าทีD มีคุณค่ามาก
โครงการทีD จะไปอนุ รักษ์ ไ ปพัฒนาให้สวยงามและสะท้อนถึ งอดี ตทีD เ คยเป็ นศูนย์กลางของมรดกและ
วัฒนธรรมทีDมีชืDอเสียงเป็ นแหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ข้อต่อไป คือ ข้อ 31 เราจะต้อง
ส่งเสริมและอนุ รกั ษ์สถาปั ตยกรรมสิDงก่อสร้างในเขตเมืองให้มีอตั ลักษณ์ของความเป็ นล้านนา และมี
อัตลักษณ์ของความเป็ นอาคารของลําปาง ไม่ว่าจะเป็ น ซุ ม้ ศาลา อาคาร บ้านเรือน สถาปั ตยกรรม
ต่ า งๆ เราจะต้อ งขอความร่ ว มมื อกับ พีD น้อ งประชาชนทีD กํา ลังสร้า งอาคารใหม่ ปรับ ปรุ งอาคารเก่ า
การทีD จะสร้างอาคารใหม่หรือปรับปรุ งอาคารเก่าต้องคํานึ งถึ งอัตลักษณ์ของสถาปั ตยกรรมของลําปาง
อย่า งทีD เ ราได้ทํา มาระดับหนึD งแล้ว ซุ ม้ ศาลา ป้ายชืD อถนน และอืD น ๆ ถ้า พีD น้องประชาชน ร้า นค้า
บ้านเรือนช่วยกัน เราก็จะมีเมืองเก่าทีD มีคุณค่า เราจะร่วมมือกับองค์กร หน่ วยงานและเจ้าของอาคาร
สถานทีD ต่างๆ ซึD งมีความสําคัญกับสถานทีD ประวัติศาสตร์ พัฒนาสถานทีD ของตนเองแห่งนัB น ๆ เป็ นทีD
เรียนรู ้ สามารถชีB ได้วา่ อาคารหลังนีB มีประวัติศาสตร์อย่างไร สร้างมาปี ไหน ใครเป็ นเจ้าของคนแรก หรือ
หลาย ๆ แห่งเป็ นประวัติศาสตร์ เช่น สงครามโลกครัBงทีD 2 เป็ นทหารญีDปุ่นหรือเป็ นอะไรต่าง ๆ เหล่านีB
ขอร่วมมือแล้วก็สร้างให้เป็ นสถานทีDแห่งการเรียนรูน้ ครลําปาง ก็จะเป็ นส่วนหนึD งทีDสามารถเรียนรูแ้ หล่ง
ประวัติศาสตร์ได้ นโยบายต่อไปคือ จะต้องฟืB นฟูจารีตประเพณี วฒ
ั นธรรมของลําปางและล้านนา ให้
ประชาชนมี ค วามเข้าใจอย่ า งถ่ องแท้ มี ก ารปฏิ บัติ ทีD ถู ก ต้องปั จจุ บันนีB อาจปฏิ บัติ เ พีB ยนไป ไม่เ ข้าใจ
ทีD ถูกต้อง ทําไม่ถูกตามจารีตประเพณี วฒ
ั นธรรมดัBงเดิ ม วัฒนธรรมกลายไปมาก จึงจะมีการสังคยนา
ฟืB นฟูและส่งเสริม เช่น อาหารการกิน เสืB อผ้าของคนลําปาง งานวัฒนธรรมต่างๆ ตานก๋วยสลาก อืDน ๆ
รวมถึงการเริDมฟืB นฟู ฝึ กฝน ฝึ กหัด สอนคนในชุมชนเมืองของเรา เด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ ให้รูจ้ กั ทีDมาและ
สามารถทีD จะตี กลองปู่ จาได้ แล้วเมืDอเราสามารถทําอย่างนีB แล้วนครลําปางก็จะเป็ นศูนย์การประพฤติ
ปฏิบตั ิวฒ
ั นธรรมทีDถูกต้องอย่างทีDดีทีDสุดของภาคเหนื อใน 4 ปี ข้างหน้า และนโยบายต่อไปในเรืDองนีB ก็
คือ การส่งเสริมอนุ รกั ษ์พฒ
ั นาให้รถม้าให้เป็ นพาหนะประจําวันและเป็ นพาหนะประจําถิDนของประชาชน
ชาวลําปาง การท่องเทีD ยวสมกับนครลําปางเป็ นนครแห่งเดี ยวทีD ยงั มีรถม้าอยู่ในชีวิตประจําวัน รถม้า
ปั จจุบนั นีB อาจจะมีบา้ ง เป็ นปั ญหากับชีวิตประจําวันของผูค้ น ซึDงจริง ๆ แล้วคนลําปางนีB อยู่กบั รถม้ามา
ตัBง แต่ เ กิ ด แล้ว ก็ อยู่ กัน ด้ว ยความกลมกลื นสนิ ท สนม จนกระทังD ชุ มชนพัฒ นาไปขยายไปเป็ นแหล่ ง
เศรษฐกิจ รถม้ากับภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ในเรืDองของมลภาวะก็มีขอ้ ขัดแย้งกันไม่ว่าจะรถม้าจอดทีD
ไหนการถ่ายมูล ถ่ายของเสียของรถม้าก็เป็ นทีD รบกวนของศูนย์การค้า บ้านเรือน ตรงนีB ก็เป็ นนโยบาย
เร่งด่วนทีD จะทําอย่างไรจึงจะให้รถม้ากับอาคารบ้านเรือนอยู่ดว้ ยกันอย่างกลมกลืนได้ และข้อสุ ดท้าย
นโยบายด้านนีB ก็คือ จะต้องจัดทําและสนับสนุ นให้มีพิพิธภัณฑ์ของลําปางเป็ นพิพิธภัณฑ์เมือง เพืDอแสดง
เรืDองราวในอดีตให้ประชาชนให้รจู ้ กั รากเหง้าความเป็ นมา เรืDองราวและโบราณวัตถุ คุณค่าของชาว
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ลําปางของนครลําปางมาจนถึงปั จจุบนั สําหรับเรืDอง 4 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ด้านการศึกษาก็
เป็ นเรืDองใหญ่ ทีDเราจะให้ความสําคัญมากและกําลังเร่งปฏิรูปการศึกษา เราไม่สามารถทีDจะทําอะไร ผม
ไปประชุ มสัมมนาเรืD องการปฏิ รูปการศึ กษามาหลายทีD เมืDอสัปดาห์ทีDแล้วก็ ไปประชุ มในเรืD องของการ
ปฏิรปู การศึกษาทศวรรษทีD 2 ทีDเชียงใหม่ จัดโดยสภาการศึกษา แล้วก็มีขอ้ วิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกัน
ว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษาสําเร็จอย่างไร เพราะฉะนัBน ในขอบเขตทีDเราสามารถทําได้ในอํานาจหน้าทีD
ของเราในภารกิจของเราในโรงเรียนเทศบาลทัBง 6 แห่ง และชุมชนของเรา เราจะเร่งทําในเชิงปฏิรูปทัBง
การบริ ห ารจั ด การและการปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นโดยทีD จ ะขยายแนวทางของกระบวนการ
Constructionism
ไปทุกโรงเรียนทัBง 6 โรงเรียนของเทศบาล และใช้ Constructionism เข้ามาใช้
ในหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพืD อ ทีD จ ะพาใช้พัฒ นาทางหน่ ว ยงานให้เ ป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ทัBง นีB เรามี
เครื อข่าย Constructionism เช่น บ้านสามขา บริ ษัทปูนซิ เมนต์ไทย ซึD งกําลังทํางานเรืD องนีB ร่วมกัน
เพืDอทีD จะสร้างนครลําปางให้เป็ นนครแห่งการเรี ยนรู ้ ส่งเสริม สนั บสนุ นในเรืD องการศึ กษาฟรี 15 ปี
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามรัฐบาลทีDกาํ หนด เราจะส่งเสริมนครลําปางให้เป็ นนครแห่งการเรียนรู ้
โดยการสนั บสนุ นนโยบายการเรี ยนรูต้ ลอดชี วิต การพัฒนาแหล่งเรี ยนรูต้ ามธรรมชาติ ซึD งเรามีอยู่
มากมาย ต้น นํB า ลํา ธาร ป่ าไม้ การพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ต ลอดชี วิ ต การพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้เ ชิ ง
วัฒนธรรมไม่ว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ เขตเมืองเก่า อาคารบ้านเรือน สถาปั ตยกรรมให้เข้าใจถึ ง
เรืD องราวความเป็ นมาของแหล่ งเรี ยนรูต้ ่ า งๆ รวมทัBงสถานี รถไฟนอกจากนัB นเราจะพัฒนาห้องสมุ ด
เทศบาล จัดทําพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิDน ตลอดจนจัดให้มีระบบ ไวฟาย ระบบสารสนเทศไร้สาย ตามสถานทีD
สําคัญ เช่น ห้องสมุด สวนสาธารณะ ซึD งนั กธุ รกิจก็ดี นักศึ กษาก็ดี ประชาชนสามารถมีโน้ตบุคมา 1
ตัว โดยไม่ตอ้ งมีสายสามารถไปนํ าเข้าสู่ขอ้ มูลทํางานในสวนสาธารณะและทีDสาธารณะต่าง ๆ โดยทีDจะ
เริDมต้นจากเขตทีD มีความจําเป็ นเร่งด่วน และสามารถทําได้ง่ายก่อนในด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
สาธารณสุขเราจะส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตทีDดีแก่ประชาชน ให้เข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพและลดปั จจัยเสีDยงทีDมีต่อสุขภาพการเจ็บป่ วยเรืB อรัง โดยให้ภาคีต่าง ๆ ร่วมมือกันกันเรา ทัBงนีB เรา
จะถือว่าการรักษาพยาบาลหรือโรงพยาบาลจะเป็ นทีDสุดท้ายทีDจะให้ประชาชนชาวเทศบาลไป เราจะทํา
ทุกสิDงทุกอย่างทีDประชาชนชาวลําปางจะไม่ตอ้ งไปโรงพยาบาล การส่งเสริมให้มีคลินิกชุมชนเพืDอจะดูแล
ประชาชนในเบืB องต้นง่าย ๆให้บริ การอย่างทัวD ถึ งและรวดเร็ ว แบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลลําปาง
ส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของ อสม. ให้มากขึB น มีประสิทธิ ภาพมากขึB น มีภารกิ จทีD ชดั เจนมากขึB น
และปั จจุบนั รัฐบาลได้สนับสนุ นเงินงบประมาณส่วนหนึD งเพืDอให้เป็ นสวัสดิการเป็ นขวัญและกําลังใจของ
อสม. ภาคของ อสม. ก็จะได้รบั การพัฒนาการบริการของ อสม.ก็จะมีคุณค่าขึB น และประการสุดท้าย
ของสาธารณสุ ข คื อ การขยายผลการส่งเสริมสุ ขภาพประชาชนโดยร่วมมือกับสํานั กงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ขณะนีB เรามีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทีDสามารถบริการประชาชนค่อนข้างทีD
จะรวดเร็ว และสามารถทีD จะใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินีB ซึD งเป็ นกองทุ นทีD ก่อตัBงขึB นมาโดย
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ส่วนหนึD งของเทศบาลบริจาคเข้ากองทุนนีB ส่วนหนึD งและประชาชนบริจาค
เงินร่วมจากกองทุนต่าง ๆ ในชุมชนของประชาชนเองอีกส่วนหนึD งแล้วบริหารการจัดการในระบบทีDง่าย
ประชาชนสามารถทีDจะใช้เงินจํานวนนีB ไปทํากิจกรรมในการทีDทาํ การส่งเสริมสุขภาพของตนเองได้อย่าง
กว้างขวาง ในด้านนโยบายด้านสวัสดิ การสังคมและความมันD คงของมนุ ษย์ ประการทีD 1 เสริมสร้าง
บทบาทของสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยร่วมมือกับสถาบันทางสังคม ศาสตร์และสถาบันอืD น ๆ
โดยปลูกฝั งค่านิ ยมจิตสํานึ กทีDดีเพืDอสร้างครอบครัวทีDอบอุ่น เข้มแข็ง และพึDงพาตนเองให้ดาํ รงชีวิตอยูใ่ น
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ระดับทีD พอเพียง มีอยู่จํานวนไม่น้อยในเมืองลําปางมีสภาพครอบครัวทีD แตกสลายสภาพครอบครัวทีD
ไม่ได้มาตรฐาน สภาพครอบครัวทีDไม่สมบูรณ์ สภาพครอบครัวทีDไม่ได้รบั การเอาใจใส่ ขาดโอกาส คนนีB
เป็ นปั ญหาแรก ทีDทําให้เกิดปั ญหาสังคมในอนาคต มีจาํ นวนทีDมีไม่น้อยแต่ก็มีจาํ นวนไม่มาก ถ้าเที ยบ
กับประชาชนและครอบครัวทีD ได้มาตรฐานทัBงหมดในเขตเทศบาล เพราะฉะนัB นจึงไม่เกินกว่าทีD เราจะ
สามารถสํ า รวจได้โ ดยผ่ า นชุ ม ชนและทุ ก คนให้ค วามร่ ว มมื อ ช่ ว ยกั น ดู แ ลครอบครั ว ลั ก ษณะนีB
ประการทีD 2 คือ การสนับสนุ นแก้ไขปั ญหาความยากจน คนเร่ร่อน คนพิการ คนขาดโอกาส ให้ได้รบั
สวัสดิการขัBนพืB นฐานทีDควรจะได้รบั จากเทศบาลและสามารถจะดํารงชีวิตอยู่ได้และมีศกั ดิศรีแห่งความ
เป็ นมนุ ษย์ไม่ถูกรังเกียจโดยประชาชนอืDน ไม่ถูกรังเกียจโดยพีDน้องประชาชนในชุมชนนัBน ๆ จะต้องให้
เขาเกิดความรูส้ ึกว่า เขาเป็ นประชาชนคนหนึD งทีDได้รบั การรับรองสถานภาพของความเป็ นมนุ ษย์อย่างมี
ศักดิ ศรีในแต่ละชุมชน ข้อ 3 เสริมสร้างหลักประกันความมันD คงให้แก่ผูส้ ูงอายุ นํ าศักยภาพผูส้ ูงอายุ
มาใช้เพืDอให้เกิดประโยชน์การพัฒนาชุมชนและสังคม ผูส้ งู อายุ 60 ปี ขึB นไปมีอยูม่ ากมาย แต่ละท่าน
มีประสบการณ์มากมาย มีการศึกษาและยังมีความพร้อมทัBงประสบการณ์ สติปัญญา และความแข็งแรง
ของร่า งกายพร้อมทีD จะมาช่ วยพัฒ นาชุ มชนและสังคมได้ ใน 4 ปี ข้างหน้าเราจะขอความร่ว มมื อกับ
ผูส้ งู อายุมาช่วยกันร่วมมือด้านสังคมและด้านชุมชน ข้อ 4 เราจะส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
ให้กบั ประชาชนในระดับทีDเราสามาระทําได้จดั ตัBงกลุ่มอาชีพตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กบั กองทุ น
ชุมชน ถ้าเราจะสนับสนุ นการแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด การเฝ้ าระวังป้องกัน และฟืB นฟู กลุ่มผูท้ ีDติดยา ใน
การส่งเสริมกีฬาและนั นทนาการ สนั บสนุ นเด็ กและเยาวชนตลอดจนประชาชนให้ออกกําลังกายและ
เล่ นกี ฬา รูจ้ ัก ใช้เ วลาว่า งให้เ ป็ นประโยชน์ ห่ า งไกลยาเสพติ ด ส่ งเสริ มสนั บ สนุ นการสร้า งลานกี ฬา
ชุมชนทุกชุมชนมีมุมมีสถานทีDวา่ งๆ ถ้าชุมชนสามารถจะใช้สถานทีDต่างๆ เหล่านัBนเป็ นลานกีฬาเทศบาล
ก็จะไปให้การสนั บสนุ น เพืD อทีD จะออกกําลังกายและเป็ นทีD พบปะทํากิจกรรมของชุ มชนนัB น ๆ ส่งเสริ ม
กิจกรรมเวที สาธารณะเพืDอประชาชน เด็ กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมทํากิจกรรมทีD ตัวเองถนั ดและชอบ
เรามีเวที เรามีสนาม เรามีส่วนร่วมอยู่มากในปั จจุบนั นีB พร้อมทีDจะให้ประชาชน เด็กและเยาวชนพร้อม
เข้ามาใช้เพืDอทีDจะเป็ นเวทีการแสดงออกของเขา จัดให้มีพืBนทีDสาธารณะตามชุมชนต่าง ๆ ทีDพอเพียงและ
จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประชาชนและกีฬาเยาวชนอย่างสมําD เสมอตลอดปี ในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ซึDงเป็ นนโยบายด้านสุ ดท้าย ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็ นหน่ วยงานเศรษฐกิจโดยตรง แต่เราเป็ นหน่ วยงานทีD
สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจได้ โดยการทีDจะพัฒนาสถานทีD และกิจกรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจทัBงการ
ทําธุรกิจการค้าธุรกิจบริการและการส่งเสริมการท่องเทีDยว ได้แก่การสร้างและปรับปรุงตลาดหลักเมือง
โดยการรืB อถอนอาคารและอาคารพาณิชย์เดิมทีDลอ้ มรอบอยู่ทBงั หมด และทําการก่อสร้างตลาดใหม่ เป็ น
ตลาดขนาดใหญ่โอ่งโถงชัBนเดียว สะดวก สบายสําหรับการค้าขาย มีสถานทีDจอดรถใต้ดิน ร้อยคันเศษ
ลักษณะอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบล้านนา มีอตั ลักษณ์ของความเป็ นอาคารลําปางเมืDอสร้างเสร็จ
สมบูรณ์แล้วจะทําให้ตลาดแห่งนีB เป็ นอาคารทีD สมบูรณ์ เป็ นตลาดทีDสามารถรองรับผูค้ า้ ขายได้พอเพียง
มีความสะดวกสบาย ทัBงการค้าขาย การจอดรถยานพาหนะอี กทัBงสร้างความสง่างามเป็ นศูนย์ธุรกิ จ
กลางใจเมือง และสถานทีD จอดรถร้อยคันจะทําให้แหล่งการค้าธุ รกิจย่านถนนบุญวาทย์ ถนนทิ พย์ชา้ ง
ถนนรอบเวี ยง ถนนทิ พย์วรรณ ถนนราชวงค์ ก็ จ ะกลับฟืB นคื นชี วิต ขึB นมาได้ เนืD องจากประชาชนมี
สถานทีD จอดรถ และทางเท้า ทางเดิ นทีD เราจะทําไว้ เพืD อทีD ทําให้เดิ นสะดวก ปลอดภัย มีความสุ ขกับ
การเดิ น โครงการต่ อไปในการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ คื อ การพัฒ นาทางศัก ยภาพเมื อ งเก่ า สถานทีD
ประวัติศาสตร์กิจกรรมทางประเพณีวฒ
ั นธรรม ตลอดจนภูมิทศั น์ของสวยของบ้านเมืองให้สวยงาม
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ดึงคนเข้าบ้านเข้าเมืองเป็ นการส่งเสริมการท่องเทีDยว ประการต่อไปส่งเสริมให้มีการสํารวจ ศึกษา และ
จัดทําเส้นทางท่องเทีDยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กับแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ ในประเทศของเรา
ในบ้านเมืองของเราและประเทศเพืD อนบ้าน แหล่งวัฒนธรรมของเราสามารถทีD จะเชืD อมโยงได้ เช่ น
เขลางค์ยุค 1 เขลางค์ยุค 2 อาลัมภางค์นครยุ คทีD 3 สามารถทีD จะเชืDอมโยงได้ ตํานานประวัติศาสตร์
พุทธประวัติ และประวัติศาสตร์ของเมืองลําปาง วัดพระธาตุลําปางหลวงเกาะคา ไหล่หิน ปงยางคก
เราจะร่วมกันศึ ก ษาเส้นทางวัฒนธรรมเพืD อจะส่งเสริ มการท่ องเทีD ยวต่ อไป การพัฒนาศักยภาพของ
หน่ ว ยงานท่ องเทีD ย วของเทศบาลเพืD อจะส่ งเสริ มสนั บ สนุ นอย่า งจริ งจัง เราจะพัฒนาสถานี ขนส่ งให้
สะอาด สะดวก สบาย และอํานวยความสะดวกแก่ผูเ้ ดิ นทางเพืD อทีD จะทําให้มีความปลอดภัย สะดวก
สบาย ใช้เวลาว่างรอรถอย่างเป็ นประโยชน์ ประการสุดท้ายก็คือ การพัฒนาสถานธนานุ บาลให้มีการ
บริ การแบบทันสมัย ปั จจุ บันนีB เราให้บริการสถานธนานุ บาลได้หลากหลาย ช่วยเศรษฐกิ จรากหญ้า
ได้มาก ตัBงแต่วงเงิ น 200 บาท 500 บาท จนวงเงินเป็ นแสนสองแสน เราก็ ช่วยได้แต่ ว่าสภาพของ
อาคารคุณภาพของการให้บริการก็ยงั เป็ นลักษณะของอาเฮีย หลงจู ้ ไม่มีภาพลักษณ์ทีDดีมาก เราจะต้อง
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านนีB เพืDอการบริการทีDมีคุณภาพ ประทับใจได้
ทัBงหมดนีB ผมได้ใช้ สภาฯ อันทรงเกี ยรติ แ ห่งนีB พอสมควรประมาณ 60 นาที เพืD อทีD จ ะ
ฉายภาพให้เห็นว่าในอีก 4 ปี ข้างหน้า ภายใต้การนําของผมในฐานะนายกเทศมนตรีนครลําปาง โดย
ความร่ ว มมือของสภาอันทรงเกี ยรติ แ ห่ งนีB ท่ า นประธานสภาฯ ท่ า นสมาชิ ก ฯ ทัBงหลาย หน่ ว ยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนพีD น้องประชาชนทีD รักทุ กท่ าน ถ้า เราร่ว มมือกันเป็ นหนึD ง มีความเป็ น
เอกภาพและบูรณาการความร่วมมือกันในทุ ก ๆ ด้านแล้ว ในนโยบายทัBง 5 ด้านทีDจะดําเนิ นการไปใน
4 ปี ข้างหน้า อี กประการหนึD งมี เงิ นสนั บ สนุ นอย่างพอเพีย งจากภาครัฐ เราเชืD อว่านโยบายทัBงหมด
โครงการทัBงสิB นจะสามารถเสร็จสมบูรณ์ใน 4 ปี ข้างหน้า ขอบคุณท่านผูม้ ีเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณฯ
ท่านประธานครับ ขอบคุณท่านรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ท่านสุวรรณ กล่าวสุนทร ครับ
นายประสิทธิ4 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทัBงหมดคือ นโยบายของ
ท่ านนายกเทศมนตรี ทีD ได้แถลงต่ อสภาเทศบาลนครลําปาง ในโอกาสนีB ขอเชิ ญสมาชิ กสภาเทศบาล
ท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเชิญ คุณสมบูรณ์ฯ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ทีD เคารพ กระผมนายสมบูร ณ์ คุ รุภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ผมได้รับ ฟั งการแถลง
นโยบายจากท่านนายกเทศมนตรี ทัBงหมดมีอยู่ 5 ด้านด้วยกัน ซึDงนโยบายทัBง 5 ด้านมีอยู่หลายสิบข้อ
ทีD จะขอให้ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญโดยเฉพาะมีอยู่ 5 – 6 เรืD อง ทีD ผมมีความกังวลและจะติ ดตามอยู่
เรืD องแรก คือ ประสิทธิ ภาพของข้าราชการ บุ คลากรของเทศบาล ในข้อ 1.3 และ 1.8 เนืD องจากว่า
บุคลากรเหล่านีB จะเป็ นเครืDองมือ เป็ นกลไกสําคัญในการทํางานของท่าน ฉะนัBนงานจะออกมาได้ดี
มีประสิ ทธิ ภาพข้าราชการเหล่านีB ก็ มีความสําคัญนะครับขอฝากไว้ เรืDองต่ อไปขอยกตัวอย่างทีD พูดถึ ง
บุคลากรท้องถิDน ดังทีDเคยได้ยินจากรัฐบาลกลาง บางครัBงก็มีภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ ถ่ายโอนงาน
มาให้จะมีการพูดว่าทาง อปท. ท้องถิDนไม่มีความพร้อมทางด้านความรู ้ ความสามารถหรือความโปร่งใส
ในการทํางาน ตรงนีB ผมคิดว่าในทีDประชุมคงได้รบั ฟั งข่าวสารเช่นกัน ฉะนัBนก็เป็ นตัวอย่างหนึD งขอฝากไว้
ว่าในนโยบายทีDท่านนายกฯ ทีD 1.3 กับ 1.8 ขอให้ดูแลเป็ นพิเศษ อันทีD 2 เรืDองความคุม้ ค่าทีDนายกฯ
ได้พูดถึ งการใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่าในข้อ 1.9 ในงบประมาณทีD ผ่านมามีหลาย ๆ งานทีD ผมดูแล้ว
การใช้เม็ดเงินหรือใช้งบประมาณยังมีความคุม้ ค่าน้อย ยกตัวอย่าง เช่น โครงการของระบบบําบัด
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นํB า เสี ยทีD เ ป็ นอยู่ในปั จจุ บัน ผมดูแล้ว มีก ารใช้เ ม็ด เงิ น ใช้บุ คลากรค่อนข้า งสูง แต่ ว่าการทําผลผลิ ต
การบําบัดนํBาเสียได้ออกมายังน้อยอยู่ จึงอยากจะขอฝากท่านนายกฯ ซึD งท่านก็มีนโยบายเรืDองนีB อย่าง
ชัดเจนไว้แล้ว ก็เป็ นเรืDองทีD น่ายินดีทีDจะศึกษาทบทวน เนืD องจากว่าในเรืDองทีD เราจะของบประมาณจาก
รัฐบาลกลางมาเป็ นหลายร้อยล้านบาท ในยุคทีDเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีปัญหา การจะเอาเงิน
มากขนาดนัBนมา ในระยะเร็ววันนีB คงเป็ นไปได้ยาก ฉะนัBน หากสมมุติว่าเป็ นเวลาทีDยาวนานมากเกินไป
อยากจะขอให้ฝ่ายบริหารได้ไปศึกษาหาวิธีทีDจะปรับเปลีDยนบําบัดนํBาเสียทีDมีอยูไ่ ม่มากเท่าไหร่ทีDเข้าไปใน
ระบบทีDออกมาไว้ใหญ่เกินไปเพืDอให้ค่าบริหารจัดการ ค่านํBา ค่าไฟทีDใช้อยูร่ ะบบให้ลดน้อยลงไปก็จะเป็ น
เรืDองดี แม้ว่าขณะนีB จะมีองค์กรกําจัดนํB าเสียเข้ามาช่วยดูแลให้เราในระยะเวลา 2 – 3 ปี แม้ว่าเราจะ
ประหยัดเงินได้บา้ งในระยะสัBน แต่องค์กรเหล่านีB ก็เป็ นองค์กรทีDตBงั ขึB นมาด้วยเงินภาษี ของแผ่นดินเช่นกัน
ฉะนัBน เราอย่าไปคิดว่ามีองค์กรอืDนมาดูแลแล้วเราจะนิD งนอนใจ ก็ขอฝากไว้ดว้ ย และในช่วงนีB ประเทศ
ของเรามีปัญหาในเรืDองเศรษฐกิจ องค์กรเทศบาลของเราแม้ว่าจะไม่มีหน้าทีD โดยตรงในด้านเศรษฐกิจ
แต่ก็มีหน้าทีDในทางอ้อมทีDจะช่วยได้ คือ งบประมาณทีDผ่านสภาฯ ไปเมืDอเดือนก่อน ก็รอฝ่ ายบริหาร
เข้ามาบริหารจัดการงบประมาณ อยากจะให้มีการเร่งการจัดซืB อจัดจ้างเพืDอให้เม็ดเงินออกสู่ระบบ ให้มี
การจัดซืB อจัดจ้าง มีการใช้จ่ายของห้างต่างๆ ก็เป็ นการช่วย นอกจากนีB แล้วยังมีการกระตุน้ เศรษฐกิจทีD
เทศบาลก็ทาํ ได้ดงั ทีDท่านนายกฯ ได้แถลงไว้ คือ การท่องเทีDยว ขอให้ได้ใกล้ชิดกับทางองค์กรทีDทาํ หน้าทีD
ด้านการท่องเทีDยว เพืDอให้ลาํ ปางเป็ นเมืองท่องเทีDยวทีDสาํ คัญ มีแขกมาใช้จ่ายมาพักหลับนอนมาซืB อของ
ก็ ทําให้เ ศรษฐกิ จ ของเราดี ขึBน ประการต่ อมาการทีD รัฐบาลกลางมี นโยบายทีD จ ะแจกจ่ า ยเบีB ยสํา หรับ
ผูส้ ูงอายุ อยากจะให้ทางเทศบาลได้เข้าไปดูแลใกล้ชิดเพืDอให้มีการแจกจ่ายงบประมาณท่านละ 500
บาท ซึDงผมทราบจากท่านผูบ้ ริหารท่านหนึD งในเทศบาลว่าเรามีผูส้ ูงอายุถึง 8,000 กว่ารายทีDจะได้รบั
เม็ดเงิ น ซึD งเป็ นเงิ นเดื อนละประมาณ 4 ล้านกว่าบาท คิดว่าเป็ นเงิ นไม่น้อยที เดี ยวขอฝากทางฝ่ าย
บริ ห ารไว้ด ้ว ย และในเรืD อ งทีD จ ะฝากไว้คื อ ปั จจุ บัน นีB ทางเทศบาลเราได้มี ก ารพัฒ นา การสร้า ง
สวนสาธารณะทีDสวยงามขึB นมาหลายแห่ง ผมก็อยากจะขอฝากไว้ในเรืDองของการบํารุงรักษาไม่ว่าจะเป็ น
เรืDองของภูมิทศั น์ตน้ ไม้ นํBาพุต่าง ๆ ในช่วงนีB อาจจะมีผูร้ บั เหมาทีDยงั ดูแลรับประกันงานอยู่ 1 – 2 ปี ซึDง
พอหลุดจากช่วงนีB ไปเราต้องเตรียมรับมือในเรืDองการบํารุ งรักษา เพืDอให้มีสวนสาธารณะและมีสถานทีD
ทีDสวยสดงดงาม มีความสะอาด น่ าท่องเทีDยว ก็ขอฝากไว้ และอีกเรืDองคือ ทางเรืDองทีDท่านนายกฯ ไม่ได้
บรรจุไว้เป็ นนโยบายคือ การบุกรุกทีDดินสาธารณะ หรือเรืDองของการรุ กลําเหมืองสาธารณะ การบุกรุ ก
ในอดี ต ทีD ผ่ า นมาเมืD อเราไม่ไ ด้จัด การหรื อปล่ อยปละละเลย เราจะเห็ นว่า เมืDอถึ งเวลาทีD เราจะเข้าไป
จัดการจะจัดการได้ยาก เพราะการทีDผูบ้ ุกเข้ามาอยูเ่ ป็ นระยะเวลานาน จะมีความรูส้ ึกว่าทีDดินทีDเขาบุกรุก
เป็ นของเขา ฉะนัB นขอฝากเรืD องนีB ไว้ หากว่าในครัBงต่อไปมีการบุ กรุ กหรื อมีการเข้ามายึดครองพืB นทีD ก็
อยากจะขอให้ฝ่ายบริหารเข้าไปจัดการโดยทันที เพืDอไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดงั ทีDเกิดขึB นในอดีต อีก 5 – 6
ประเด็นทีDผมได้ขอนําเสนอต่อทีDประชุมเพราะว่าผมเห็นว่ามีความสําคัญ หลักต่าง ๆ ทีDท่านนายกฯ ได้
พูดมาในนโยบาย 5 ข้อนีB ซึD งถ้านํ าแปลงไปโครงการคงจะมีเป็ นร้อยเป็ นพันโครงการ ผมเชืDอว่าท่าน
นายกฯ มีความรูค้ วามสามารถทีDจะทําได้ แต่วา่ การทํางานเหล่านีB ต้องใช้ทีมงาน ใช้ขา้ ราชการ บุคลากร
ต่าง ๆ มากมายช่วยกันทํา ฉะนัBนอาจจะมีบางสิDงบางอย่างทีDบกพร่อง ผมในฐานะทีDอยู่ในสภาแห่งนีB ผม
ก็ขอทําหน้าทีD ติดตามและตรวจสอบฝ่ ายบริหาร ผมขอเชิญชวนเพืDอนสมาชิกฯ ทัBงหลายเรามาช่วยกัน
หน้าทีDของเราตามกฎหมายคือหน้าทีDติดตาม ตรวจสอบการทํางานของฝ่ ายบริหาร ก็ขอเชิญชวนไว้ดว้ ย
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คิดว่าท่านฝ่ ายบริหารท่านนายกฯ คงไม่โกรธเคือง เพราะเราได้ทาํ หน้าทีDของเราในสภาฯ ก็ขอให้คิดว่า
ถ้าเราติติงในสิDงหรือแนะนําในสิDงทีDเป็ นประโยชน์ก็ขอให้ใจกว้าง และรับฟั งเพืDอนําไปสู่การปรับปรุง
และแก้ไขปั ญหา ท้ายทีDสุดแม้ว่าทําหน้าทีD ทีDแตกต่างกับฝ่ ายบริหาร ทําหน้าทีDตรวจสอบแต่เราก็ขอให้
กําลังใจท่านนายกฯ และฝ่ ายบริหาร ทุกท่าน ให้ทาํ งานได้บรรลุตามนโยบายทีDแถลงไป เพราะยังไงเรา
สมาชิกฯ ทุกคนก็อยูใ่ นพืB นทีD แผ่นดินเดียวกัน และนายกฯ จะได้ทาํ งานรับใช้พีDน้องประชาชนและรับใช้
ท้องถิDนเพืDอให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ4 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย เรืDองของนโยบาย ท่านนายกเทศมนตรี เชิญนายสุคนธ์ ฯ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาทีD
เคารพ ผ่านถึงท่านรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปาง ท่านนายกเทศมนตรี ท่านผูม้ ีเกียรติทีDเข้าร่วมประชุม
และสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกๆ ท่าน กระผมนายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้
ฟั งนโยบายทีD ท่ า นนายกเทศมนตรี นครลํา ปาง ได้แ ถลงนโยบายไป 5 ด้า นด้ว ยกัน ผมรูส้ ึ ก ว่า เป็ น
นโยบายทีD ดี ทีD ท่ า นมี ค วามตัBงใจทีD จ ะมาบริ ห ารราชการในส่ ว นของเทศบาลนครลํา ปาง ผมเชืD อ
ความสามารถของท่ านทีD ท่านมีประสบประการณ์หลายๆ ด้าน จะเห็ นได้จากทีD ท่านได้ทํางานมาเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี กว่านัB น ผลงานก็ประจักษ์อยู่แล้ว แต่ทีDน่าเป็ นห่วงอีกหลายด้านทีDจะต้องนําเสนอในทีD
สภาแห่งนีB เรืD องแรกถนนโดยเฉพาะในแต่ ละชุ มชนบางจุ ด บางแห่งยังไม่ได้ลาดยาง ขอให้ท่านช่วย
ดําเนิ นการให้เป็ นถนนไร้ฝ่ ุน ตามทีD ได้แถลงนโยบายต่อสภา นํB าประปาหลายชุ มชนไม่มีนBํ าประปาใช้
ผมอยากจะฝากไปถึ งท่ านนายกฯ ว่า ควรจัดงบประมาณเงิ นอุ ดหนุ นไปช่วยบรรเทาทุ ก ข์ของพีD น้อง
ประชาชนทีD มีปัญหา การจัดการขยะในชุ มชน ผมเชืD อว่า ความปรารถนาดี ของท่ านนายกฯ แต่ บาง
ชุมชนไม่สามารถจะดําเนิ นการได้ เนืD องจากมีบุคคลทีDอยู่นอกเขตเทศบาลนครลําปาง ได้นําขยะมาทิB ง
ทําให้ขยะในชุ มชนมีปริมาณเพิDมขึB น ปั ญหาดังกล่าวจะหาวิธีป้องกันอย่างไร เรืDองฟิ ตเนส เป็ นเครืDอง
ออกกําลังกาย ทีD มีอยู่ทัวD ๆ ไปในสวนสาธารณะต่ าง ๆ ซึD งติ ดตัBงไว้กลางแจ้ง ตากแดด ตากฝน เพืD อ
ป้องกันการสึกหรอควรมีหลังคาและประชาชนสามารถออกกําลังกายได้อย่างต่อเนืD อง และบางจุดติดตัBง
ในสถานศึกษามีประชาชนได้ออกกําลังกายเป็ นจํานวนมาก ทําให้เบียดเบียนพืB นทีDของเด็กนักเรียน ขอ
ฝากไว้เพียงเท่านีB ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ4 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย เรืDอง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี อีกหรือไม่เมืDอไม่มีกระผมจะผ่านเข้าสู่ระเบียบ
วาระทีD 4
ระเบียบวาระที 4 ญัตติ เรือง กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยที 2 สมัยที 3
และสมัยที 4 ระยะเวลาและวันเริมต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ
ประจําปี 2552 และกําหนดระยะเวลาและวันเริมต้นประชุม สมัยประชุม
สามัญ สมัยที 1 ประจําปี 2553
นายประสิทธิ4 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปจะเป็ นในระเบียบ
วาระทีD 4 ขอเรียนเชิญนายแพทย์วฒ
ั นา วานิ ชสุ ขสมบัติ รองประธานสภาฯ ขึB นทําหน้าทีD ประธาน
ทีDประชุม
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นายแพทย์วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ รองประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ท่ า น
ประธานสภาเทศบาล ท่ า นสมาชิ ก ทุ ก ท่ าน ท่ า นประธานได้มอบหมายให้ก ระผมได้ทํา หน้า ทีD แ ทน
ผมก็ขออนุ ญาตดําเนิ นการประชุ มต่อไปตามระเบียบวาระทีD 4 ญัตติ เรืDองกําหนดจํานวนสมัยประชุ ม
สามัญประจําปี สมัยทีD 2 สมัยทีD 3 และสมัยทีD 4 ระยะเวลาและวันเริDมต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ
ประจําปี 2552 และกําหนดระยะเวลาและวันเริDมต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 1 ประจําปี
2553 ขอท่านเลขานุ การสภาฯ ได้ชีBแจงระเบียบฯ ให้ท่านสมาชิกได้รบั ทราบ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่ านประธานสภา
ทีD เคารพ และสมาชิ กสภาฯ ทุ ก ท่ า น กระผมนายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ก่อนทีDท่านประธานในทีDประชุมจะได้นําปรึกษาต่อทีDประชุมในระเบียบวาระทีD 4 นีB ผมมีขอ้
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีDเกีDยวข้องจะเรียนให้ทีDประชุมได้รบั ทราบ เพืDอประกอบการพิจารณาใน
ระเบี ยบวาระทีD 4 ดังนีB ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิD มเติ มถึ ง (ฉบับทีD 12)
พ.ศ.2546) มาตรา 24 ได้บั ญ ญั ติ ห ลั ก การไว้ว่ า ในปี หนึD ง ให้มี ส มัย ประชุ ม สามัญ 4 สมั ย
สมัยประชุมสามัญครัBงแรกและวันเริDมประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด และในมาตรา
24 วรรคท้าย ได้บญ
ั ญัติเอาไว้ว่าสมัยประชุมสามัญสมัยหนึD ง ๆ ให้มีกาํ หนดไม่เกิน 30 วัน แต่ถา้ จะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุ ญาตจากผูว้ ่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบี ยบข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิDน พ.ศ.2547 ข้อ 11 และข้อ 21 นะครับได้กาํ หนดเรืDองจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี ตามทีD ผมได้เรียนให้ทราบไปเมืDอสักครู่นBั น ในข้อ 11 (2) สําหรับเทศบาลให้สภาเทศบาล
กํา หนดว่ า การประชุ ม สมัย สามัญ ประจํา ปี แต่ ล ะสมัย ในปี นัB น จะเริD มเมืD อใด และแต่ ละสมัย ในปี นัB น
มี กํา หนดกีD ว ัน กับ ให้กํา หนดวัน เริD ม ประชุ ม สมัย ประชุ ม สามัญ ประจํา ปี สมัย แรกของปี ถั ด ไปและ
กํา หนดเวลากีD วนั เอาไว้ด ว้ ย ฉะนัB นในระเบี ยบวาระทีD 4 นีB ผมถึ งเรี ย นข้อกฎหมายและข้อบังคับ ให้
สมาชิกได้รบั ทราบเพืDอประกอบการปรึกษาต่อไป ขอบคุณครับ
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่าน
เลขาฯ ครับ เชิญท่านสมาชิกฯได้เสนอครับ
นายณพล เครือสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ
ทีDเคารพ กระผมนายณพล เครือสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอญัตติดว้ ยวาจา เพืDอ
นําปรึกษาในทีDประชุมครัBงนีB เกีDยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ดังนีB การกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี 2552 สมัยทีD 2 สมัยทีD 3 และสมัยทีD 4 ประจําปี 2552 นัBน โดยแต่ละสมัยจะกําหนด
ระยะเวลาและวันเริDมต้นประชุม ดังนีB
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 2 ประจําปี 2552 มีกาํ หนด 30 วัน เริDมตัBงแต่วนั ทีD 1 พฤษภาคม
- 30 พฤษภาคม 2552
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 3 ประจําปี 2552 มีกาํ หนด 30 วัน เริDมตัBงแต่วนั ทีD 1 สิงหาคม 30 สิงหาคม 2552
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 4 ประจําปี 2552 มีกาํ หนด 30 วัน เริDมตัBงแต่วนั ทีD 1 ธันวาคม 30 ธันวาคม 2552
สําหรับกําหนดระยะเวลาและวันเริDมประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2553 นัBน
กระผมขอนําปรึกษาในทีDประชุมเกีDยวกับสมัยประชุมสภาฯ ดังกล่าวเพืDอพิจารณาดังนีB
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สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 1 ประจําปี
2553 มีกาํ หนด 30 วัน เริDมตัBงแต่วนั ทีD 1
กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2553 ขอบคุณครับ
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอสมาชิกฯ
ผูร้ บั รองตามทีDสมาชิกสภาฯ ได้เสนอญัตติดว้ ยวาจา มีสมาชิกผูร้ บั รองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใด
ทีDจะเสนอในญัตติเรืDองนีB เป็ นอย่างอืDนอีกหรือไม่ เมืDอไม่มีสมาชิกเสนอเป็ นอย่างอืDน เป็ นอันว่า
ตามทีD นายณพล เครือสุวรรณ สมาชิกสภาฯ ได้เสนอสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2552 สมัยทีD 2
สมัยทีD 3 และสมัยทีD 4 ประจําปี 2552 ดังนีB .สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 2 ประจําปี 2552 มีกาํ หนด 30 วัน เริDมตัBงแต่วนั ทีD 1 พฤษภาคม 30 พฤษภาคม 2552
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 3 ประจําปี 2552 มีกาํ หนด 30 วัน เริDมตัBงแต่วนั ทีD 1 สิงหาคม 30 สิงหาคม 2552
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 4 ประจําปี 2552 มีกาํ หนด 30 วัน เริDมตัBงแต่วนั ทีD 1 ธันวาคม 30 ธันวาคม 2552
และสมัยประชุมสามัญ สมัยทีD 1 ประจําปี 2553 มีกาํ หนด 30 วัน เริDมตัBงแต่วนั ทีD 1
กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2553
เมืDอไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็ นอย่างอืDน ก็เป็ นอันว่าทีDประชุมนีB คงจะให้การเห็นชอบ แต่อย่างไร
ก็ดีผมอยากจะขอมติจากท่านสมาชิกทุ กท่าน หากท่านเห็นชอบตามทีD คุณณพลฯ ได้เสนอขอได้โปรด
กรุณายกมือขึB นด้วยครับ ขอบพระคุณครับ มติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที 5 เรืองญัตติอืน ๆ
นายแพทย์วัฒ นา วานิ ช สุ ข สมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
เรืD อง
รายงานผละการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเองหรือทีDเราเรียกว่า ปตอ. เชิญท่าน
เลขานุ การสภาฯ
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํา ปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาเทศบาลนครลําปางทีD เคารพและท่ านสมาชิ กทุ กท่ าน กระผม นายจาตุ รงค์ พรหมศร
เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง ครับในญัตติ อืDน ๆ ตามระเบียบวาระทีD 5 ข้อ 5.1 เรืDองรายงาน
ผลการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเอง (ปตอ) นัB น ด้วยประธานสภาเทศบาล
นครลําปางได้รบั แจ้งเป็ นหนั งสือจาก นายเฉลิ ม แก้วกระจ่าง รองปลัดเทศบาลนครลําปาง รักษา
ราชการแทน ปลัดเทศบาลนครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ตามหนั งสือทีD
ลป 52002/770 ลงวัน ทีD 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2552 แจ้ง ให้ท ราบว่ า เนืD องจากผู ้บ ริ ห ารคื อ
นายกเทศมนตรีนครลําปางเพิDงจะได้แถลงนโยบายต่อสภาเมืDอสักครู่นีBและยังไม่ได้เข้ารับหน้าทีDจึงไม่ขอ
นําผลการประเมินตนเองดังแจ้งแล้วนัBน รายงานในทีDประชุมสภาทราบในการประชุมสภาฯ คราวนีB แต่
จะนําผลการประเมินตนเองทีDกล่าวแล้วนัBน รายงานในทีDประชุมสภาฯ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ด้วยเหตุผลและข้อขัดข้องรวมถึงความจําเป็ นดังกล่าว จึงเรียนแจ้งให้ทีDประชุมสภาฯ ในวันนีB ได้รบั ทราบ
ขอบคุณครับ
นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่าน
เลขาฯ มีสมาชิกท่ านใดจะเสนอญัตติ อืDน ๆ ให้ทีDประชุ มได้รบั ทราบหรือไม่ ขอเชิ ญครับ ถ้าไม่มีญัตติ
อืDน ๆ เสนอต่อทีDประชุมสภาเทศบาล ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณท่าน
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ฝ่ ายบริ ห าร คณะผู ้บ ริ ห าร ท่ า นนายกเทศมนตรี ขอบคุ ณ ท่ า นหัว หน้ า ส่ ว นราชการทุ ก ท่ า น ท่ า น
กรรมการชุ มชน ท่านแขกผูม้ ีเกียรติ รวมทัBงสืDอมวลชนด้วย ขอขอบคุ ณทุ กท่านอีกครัBงหนึD งและขอปิ ด
การประชุม ณ บัดนีB ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
………………………………….
(นายประสิทธิ 4 หรรษ์หริ ญ
ั )
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

……………………………………
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง

