รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
-------------------------

รายนามผู้เข้าประชุม
๑.นายประสิทธิ์
๒.จ.ส.อ.สมบูรณ์
๓.นายจาตุรงค์
๔.นายแพทย์วัฒนา
๕.นายณัฐธนวัฒน์
๖.นายสมหมาย
๗.นายสุบิน
๘.นายนวพัฒน์
๙.นายพิทักษ์
๑๐.นายกิตติ
๑๑.ร้อยเอกศักดิ์ชัย
๑๒.นางสาวอมลยา
๑๓.นายสันติ
๑๔.นายนพดล
๑๕.นายจรูญ
๑๖.นางสุดารัตน์
๑๗.นายสมบูรณ์
๑๘.นายวิบูลย์
๑๙.นายสมัย
๒๐.นายณัฐกิตติ์
๒๑.พันตรีวิชานนท์
๒๒.นายเกษม
๒๓.นายบริบูรณ์
๒๔.นายประชัญ

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

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

-๒รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายกิตติภูมิ
นามวงค์
๒.นายเฉลิม
แก้วกระจ่าง
๓.นางสาวภารดี
เสลานนท์
๔.นางอินทมาศ
สมพงษ์
๕.นางสาวอุษา
สมคิด
๖.นางดวงจันทร์
ทองกระสัน
๗.นางวรรณศรี
อินทราชา
๘.นายพีระยศ
วิรัตน์เกษ
๙.นายพงศ์กร
รัตนประเวศน์
๑๐.นายสุนทร
จวงพลงาม
๑๑.นายสวัสดิ์
แก้วกระจ่าง
๑๒.นายสุเทพ
บุญมายอง
๑3.นางอรวรรณ
แขวงโสภา
๑๔.นายไพศาล
ลาภจรัสแสงโรจน์
๑๕.ว่าที่ร้อยตรีวงค์เทวัญ ณ ลําพูน
๑๖.นายมนัส
ใหม่คํา
๑๗.ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ คุณชมพู
๑๘.นายบรรยง
เอื้อนจิตร์
๑๙.นางสาวพัฒนี
เมืองใจมา
๒๐.นางรุ่งทิพย์
กุลโมรานนท์
๒๑.ส.ต.ท.สวาท
จําปาอูป
๒๒.นายธงชัย
พัวศรีพันธุ์
๒๓.นายวรดล
หวานแหลม
๒๔.นางเบญจวรรณ
จินตนพงค์พันธุ์
๒๕.นายสุรทัศน์
พงษ์นิกร
26.นายสุวรรณ
นครังกุล
27.นายสุคนธ์
อินเตชะ
28.นายอภิชัย
สัชฌะไชย
29.นางจันทร์สม
เสียงดี
ฯลฯ

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายนิติกร
นิติกร
นิติกร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

-๓เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ท่ า นทั้ง หลายที่ เ คารพ
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช
๒๕๕6 บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาล
นครลํ าปางได้เข้าร่ว มประชุม พร้อ มแล้ว ตลอดจนได้รั บเกีย รติจากผู้นําชุ มชนและประชาชนที่สนใจ
เข้ารับฟังการประชุมในวันนี้อย่างมากมาย และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑0.0๐ น.
ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายประสิทธิ์
หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง ได้ ขึ้ น มาทํ า หน้ าที่ เ ป็ น ประธานในที่ป ระชุ มในครั้ ง นี้
ขอเรียนเชิญ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕6 ในนามสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนคณะกรรมการชุมชน ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วม
ฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง
ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศเรียกประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้
ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๕6
........................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕5 และ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕6 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕5 ได้กําหนดสมัย

-๔ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕6 มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-30 มีนาคม ๒๕๕6
รายละเอียดดังความแจ้งแล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามั ญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๕6 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕6
ประกาศ ณ วันที่ ๑8 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕6
ประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
กระผมมีข้อ เรื่องดังที่แจ้งให้ที่ป ระชุมได้ท ราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภาฯ ได้ทํ าหน้าที่
ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
๑.๑) เรื่อง โครงการปลูกป่าประชาอาสา 800 ล้านต้น 80 พรรษา มหาราชินี โดย เทศบาล
นครลําปางและบริษัท Ehime Toyota Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่น ร่วมปลูกต้นซากุระ
(SAKURA) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในระเบี ย บวาระที่ ๑
ข้อที่ ๑.๑ เรื่อง โครงการปลูกป่าประชาอาสา 800 ล้านต้น 80 พรรษา มหาราชินี โดย เทศบาล
นครลําปางและบริษัท Ehime Toyota Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่น ร่วมปลูกต้นซากุระ (SAKURA)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายสันติ เขียวอุไร
สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ผมขออนุญ าตเล่าความเป็ น มาของโครงการปลู กป่าประชาอาสา
800 ล้านต้น 80 พรรษา มหาราชินี ความจริงโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องในยุคสมัยผู้บริหาร
ชุดที่ผ่านมา สืบเนื่องว่าเมื่อ 4 ปีก่อน ตัวผมเองได้มีโอกาสรู้จักกับกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งจากประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็ น กลุ่ม จิ ต อาสา เป็ น การรวมตั ว ของนั ก ธุ ร กิจ กลุ่ม หนึ่ง ในประเทศญี่ปุ่ น ใช้ชื่อ ว่า “กลุ่ ม
จิตอาสา” ภายใต้การนําของ มิสเตอร์ทัสสึมิ ทาจิโมโต้ ท่านเป็นประธานบริหารของบริษัท Ehime
Toyota Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ท่านได้ทํากิจกรรมหนึ่งโดยประสานกับ
คนลําปางท่านหนึ่งชื่อว่า คุณสุพล สุดอ่อน เป็นนักธุรกิจที่ทําธุรกิจที่มีเครือข่ายกับประเทศญี่ปุ่น จึงนํา
โครงการหลายๆ โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อคนลําปาง อย่างเช่น การจัดหาเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หรือ
แม้กระทั่งรถพยาบาลที่ใช้แล้วของบริษัท Ehime Toyota Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่น นํามาบริจาค

-๕ให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นโครงการที่ท่านได้ทํามาอย่างต่อเนื่องประมาณ 8 ปีแล้วที่ผ่านมา
เราอาจจะยังไม่รู้จักและไม่คุ้นเคย ก็ประจวบเหมาะว่าเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้รู้จักและได้มี
โอกาสนําพานักธุรกิจเหล่านั้นที่มาจากประเทศญี่ปุ่นประมาณ 20 ท่าน มาพบกับผู้บริหารเทศบาลนคร
ลําปางในสมัยที่แล้ว เพื่อที่จะหารือความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคนลําปางต่อไป
ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อพบปะกันหลายครั้งเข้า มีโครงการที่ดีๆ ก็นําพาซึ่งการมอบต้นซากุระที่อาจจะเป็น
เรื่องแปลกใหม่ที่ต้นซากุระจะปลูกที่เมืองไทยได้หรือไม่ และทําไมจึงมานํามาปลูกที่ลําปาง ผมเรียนว่า
ต้นซากุระที่ปลูกนี้เป็นต้นไม้ประจําชาติของประเทศญี่ปุ่น และการที่จะให้ต้นซากุระแก่ใครไปปลูกนั้น
ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจ เป็นการให้เกีย รติในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการผูกสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ดังนั้นลําปางเราจึงมีโอกาสได้รับต้นซากุระจากประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ ซากุระของประเทศ
ญี่ปุ่น มีมากถึง 200 กว่าสายพั น ธุ์ สายพั น ธุ์ที่เ ขาคั ดเลือ กให้ม าปลู ก ที่ลําปางเป็ น สายพั น ธุ์สํ าหรั บ
เมืองร้อน ซึ่งเราได้รับมา จํานวน 100 ต้น ก็ด้วยความอนุเคราะห์และการประสานงานอย่างดีจาก
คุณ สุ พ ล สุด อ่อ น และประจวบเหมาะกั บ ในปี นี้ท างรั ฐบาลและของจั งหวั ด ลํ าปางเองก็ มีโ ครงการ
ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า เพื่อเฉลิมฉลองให้แด่สมเด็จพระราชินี ในโอกาสที่มีพระชนมายุ
ครบ 80 พรรษา จึงได้ใช้โอกาสนี้รับต้นซากุระมาเข้าร่วมโครงการปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นเกียรติ
และเป็นชื่อเสียงของเทศบาลนครลําปางของเราต่อไป
เมื่อ วันที่ 9 มีน าคม 2556 ที่ผ่านมา (แสดงภาพกิจกรรมเป็ น Power Point) ทางตัว แทน
ของกลุ่มนักธุรกิจ Toyota Ehime ได้ส่งตัวแทนผู้เชี่ยวชาญการปลูกซากุระจากประเทศญี่ปุ่น จํานวน
100 ต้นกล้า มีขนาดความสูง 120-150 เซนติเมตร มาทางเรือ ส่วนเรื่องวิธีการบํารุงรักษาในการ
ปลูกต้นกล้าซากุระก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกซากุระมาช่วยกํากับดูแลในการปลูกด้วย
และวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากคณะผู้บริหารท่านใหม่ยังไม่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ สภาฯ
ของเราจึงได้เป็นตัวแทนในการประสานงานของการปลูกครั้งนี้ และจากความเป็นไปเมื่อปีที่ผ่านมาของ
สโมสรโรตารีดอยพระบาท ผมได้มีโอกาสเป็นนายกสโมสรจึงได้ประสานโครงการนี้เข้ามายังเทศบาล
จากโครงการทั้ ง หลายที่ ผ่ า นมา เริ่ ม ต้ น เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว ทางกลุ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ ญี่ ปุ่ น ประมาณ 20 คน
ได้ส่งสิ่งของเครื่อ งใช้ อาทิ เสื้อ ผ้า เครื่อ งนุ่งห่ม อุ ป กรณ์ก ารเรีย นการสอน จํ านวน 33,700 ชิ้น
ส่งมา 1 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยให้สโมสรโรตารีดอยพระบาทไปเชิญชวนสโมสรโรตารีต่างๆ ในจังหวัด
ลําปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะไปช่วยอนุเคราะห์แจกสิ่งของเหล่านั้น ผมได้นําพาสมาชิกฯ ไปร่วม
แจกของที่บ้านแม่ฮ่าง อ.งาว จ.ลําปาง ส่วนหนึ่ง และอีกหลายๆ ส่วนทําให้มีโอกาสได้รับทราบว่าสิ่งของ
ที่ไ ด้รับ มา 3 หมื่น กว่าชิ้น นั้น ถู ก ถ่ายทอดไปยัง อ.เกาะคา อ.เถิน อ.แม่พ ริก อ.ห้างฉั ต ร อ.แม่เ มาะ
อ.แม่ทะ และรวมถึง จ.เชียงใหม่ในบางส่วนด้วย สิ่งนี้ก่อให้เกิดว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่บริการสังคม
และเป็นจิตสาธารณะได้อย่างดีเยี่ยม ในคราวนั้นตัวแทนของญี่ปุ่นทั้งหมดได้เข้าพบนายกเทศมนตรี
ในสมัยนั้นคือ ท่าน ดร.นิมิตร จิวะสันติก าร ก็เ กิดความประทับใจ จึงได้ตกลงในทันทีในการพบกั น

-๖ครั้งนั้นว่าจะมอบรถตู้พยาบาลให้กับเทศบาลนครลําปางเพื่อใช้ในการบริการรับส่งผู้ป่วย บริการสําหรับ
ผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหลาย จํานวน 2 คัน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา รถตู้พยาบาลที่ได้รับมอบ
นั้นมีมูลค่าคันละ 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณเป็นอย่างดีสําหรับเทศบาลเราที่จะ
นํามาใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล และหลังจากที่ได้มอบรถตู้พยาบาลแล้ว
ก็ยังมีตัวแทนนักธุรกิจเพิ่มเข้ามาอีก 1 ท่าน เป็นนายกสมาคมก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท่านได้มา
ร่วมบริจาครถตู้พยาบาลในครั้งนั้นด้วย ท่านได้เห็นถึงความเป็นเมืองที่เหมาะสม เป็นเมืองที่น่าอยู่ของ
ลํ าปางเรา จึง ได้ มีดํ าริ ว่ายิ น ดี จะมอบต้ น ซากุ ร ะให้อี ก 100 ต้น วั ต ถุ ป ระสงค์ที่ ใ ห้ เ พราะนั ก ธุ ร กิ จ
เหล่านั้นมองเห็นว่าลําปางซึ่งเคยเป็นเมืองผ่านจะมีโอกาสส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
โดยนําต้นซากุระมาปลูก หลังจากที่ท่านนายกสมาคมก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่นกลับไปอีกหลายเดือน
ก็ ไ ด้ รั บ คํ า ตอบว่ า ต้ น ซากุ ร ะนั้ น พร้ อ มแล้ ว ที่ จ ะจั ด ส่ ง ให้ กั บ เทศบาลนครลํ า ปาง ดั ง นั้ น เมื่ อ วั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ทางประเทศญี่ปุ่นได้ส่งตัวแทน 2 ท่าน มาสังเกตการณ์ ดูสถานที่ ทําเล
ความเหมาะสม สภาพของดินและพื้นที่ต่างๆ ก็มีความเห็นว่าพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกและส่งเสริม
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของลําปางนั้นอยู่ที่ ถนนดวงรัตน์ ผมก็ได้ทํารายงานเสนอให้กับผู้บริหารในสมัย
นั้นไป เพื่อที่จะได้บรรจุไว้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของลําปางได้อีกทางหนึ่ง ต้นซากุระนี้เมื่อนํามาปลูกไว้
ประมาณ 3 ปี จะสามารถออกดอกให้เห็นกัน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราควรจะมองอนาคตไปอีก 3 ปี
ข้ า งหน้ า ถ้ า มี ถ นนซากุ ร ะจริ ง ๆ ที่ ส วยงาม ผมคิ ด ว่ า ก็ จ ะเป็ น อี ก ทางหนึ่ ง ที่ จ ะส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
การท่อ งเที่ยวอีกทางหนึ่งของลํ าปางดีขึ้น นัก ธุร กิจเหล่านั้น บอกว่าถ้าคนมาเที่ย วลําปางเพื่อดู ดอก
ซากุระ 1-2 พันคนต่อวัน มาใช้จ่ายเงินคนละ 10 บาท 20 บาท 100 บาท 1,000 บาท ก็แล้วแต่
ก็จะทําให้เกิดเงินหมุนเวียนในจังหวัดลําปางของเราไม่น้อย
เมื่ อ สองเดื อ นที่ ผ่ า นมาก็ มี โ อกาสไปศึ ก ษาดู ง านที่ เ ทศบาลเมื อ งศรี ร าชา มี โ อกาสพบปะ
ท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร จึงได้ทราบว่าในเขตเทศบาลเมืองศรีราชานั้นมีประชากรที่เป็นคนญี่ปุ่น
ทั้งชาย-หญิง มาปักหลักปักฐานทําธุรกิจ แต่งงานอยู่อาศัยที่ จ.ชลบุรี ประมาณ 4 พันกว่าคน ผู้บริหาร
เทศบาลก็ยินดีและเห็นความสําคัญและความมีตั้งใจอยากจะให้มีถนนซากุระเกิดขึ้น จึงรับปากว่าเมื่อ
มีถนนซากุ ระแล้วก็จะเชิญ ชวนให้นัก ธุร กิจเหล่านั้นมาเยี่ย มชมเทศกาลดอกซากุ ระบานที่ จ.ลําปาง
ของเรา ผมคิดว่าน่าจะเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะฉะนั้นโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒ นาบ้านเมืองเทศบาลนครลํ าปางของเรา ผมจึงถือโอกาสนี้ได้รายงานให้ทุ กท่านได้ทราบ
และขอฝากท่านผู้บริหารเทศบาลคนใหม่ได้ช่วยพิจารณาโครงการเหล่านี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อคนลําปางของเราต่อไป ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ทางสื่ อ มวลชนมี ที่ นั่ ง
เรียบร้อยหรือไม่ ถ้าไม่มีผมอนุญาตให้ท่านนั่งตรงโซฟาได้ สะดวกหรือไม่ ห้องบันทึกเสียงนั้นขออนุญาต

-๗ให้เฉพาเจ้าหน้าที่ เพราะเป็นห้องที่ใช้บันทึกเสียงรายงานการประชุม และขอให้เจ้าหน้าที่ปิดประตูด้วย
ห้ามบุคคลภายนอกเข้า เชิญสื่อมวลชนนั่งตรงโซฟาได้ครับ
รับทราบ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี
๒๕๕6 วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕6 นั้น ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากว่า
เจ้าหน้าที่ยังทําไม่เสร็จ
ที่ประชุม
รับทราบและให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ๒๕๕6

ระเบีย บวาระที่ ๓ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ต่ อสภาเทศบาลนคร
ลําปาง (โดย...นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง)
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง
การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายกิตติภูมิ นามวงค์
นายกิต ติภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง เรีย นประธานสภาที่เ คารพ และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังต่อไปนี้
เรียน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่เทศบาลนครลําปางได้ดํ าเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง เมื่อวั นอาทิต ย์
ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้กระผม ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ เป็นผู้บ ริหารงานเทศบาลในตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง นั้น
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พุทธศักราช
2552 มาตรา 48 ทศ วรรคแรกและวรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารั บหน้าที่
ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุม

-๘เพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทําโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทํานโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย
ในการบริ ห ารงานเทศบาลนครลํ า ปางซึ่ ง กระผม ดร.กิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป กระผมจะบริหารงานโดย
ยึดหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตเทศบาล
นครลํ า ปาง ทิ ศ ทางการพั ฒ นาจะยึ ด ความต้ อ งการประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นา โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่างๆ และ
ผลสุดท้ายประชาชนจะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้นๆ
ภายใต้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา” กระผมจะปรับระบบบริหารงานเทศบาลนคร
ลําปาง ไปสู่แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการ
ที่ดีมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งมุ่งเน้น
(1) มีหลักการ มีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้
(2) มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ
(3) ประชาชนมีส่ว นร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่ว มจัดการสังคม
ในลักษณะประชาสังคม และ
(4) สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎระเบียบ
ของสังคม
นอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาลนครลําปาง กระผมมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการทํางาน
เชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม เทศบาลนคร
ลําปางจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคมในเขต
เทศบาลนครลําปาง ให้เมืองมีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานราก
ที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตดี มีความสุข
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของเทศบาลนคร ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 56
และมาตรา 57 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พุ ท ธศั ก ราช 2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 13
พุทธศักราช 2552 กระผมจะบริหารงานเทศบาลนครลําปางด้ว ยความซื่อสัตย์สุจริตตามนโยบาย
ที่ ไ ด้ ห าเสี ย งกั บ ประชาชนในเขตเทศบาลนครลํ า ปาง ในคราวการเลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้กําหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลนครลําปาง ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารงาน ประชาชนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการติดต่องานกับเทศบาล การปฏิบัติงานของเทศบาลจะต้อง
เป็นความร่วมมือสามฝ่ายที่เท่าเทียมกันระหว่างประชาชน ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจํา ประชาชน

-๙จะได้รับ การเคารพในสิท ธิและเสรีภาพที่ก ฎหมายคุ้ม ครองไว้ การบริหารงานบุค คลจะอาศัย ระบบ
คุณ ธรรมที่ยึดหลัก ความรู้ค วามสามารถที่แท้จริง เจ้าหน้าที่เ ทศบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยความ
ซื่อ สั ต ย์สุ จริตและได้รั บ ค่าตอบแทนตามสิท ธิที่จะพึงได้ต ามกฎระเบีย บทุก ประการ การปฏิบั ติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ข องเทศบาลต้อ งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และประชาชนต้องมีส่ว นร่วมในการจัด ทําแผนพัฒ นาเทศบาล การจัด ทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
2. นโยบายด้ านการพั ฒ นาเมื อ ง จะจั ด ให้มี ส ภาที่ป รึก ษาพั ฒ นาเมือ งโดยการมี ส่ว นร่ว ม
ของทุกภาคส่วนของสังคม จะประสานงานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงนําสายไฟฟ้า
และสายโทรศัพท์ลงใต้ดินในถนนสายหลักๆ จะประสานงานขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงคืนสภาพ
แม่ น้ํ า วั ง และก่ อ สร้ า งระบบระบายน้ํ า เสี ย ให้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ จะมี ก ารขุ ด ลอกทํ า ความสะอาด
ท่อ ระบายน้ํ า คลอง คู เ มือ ง เพื่อ การระบายน้ํา และป้อ งกั น น้ําท่ ว ม จะจั ด ทํ าโครงการแก้ ไ ขปั ญ หา
น้ํ า ท่ ว มขั ง ซ้ํ า ซากในแหล่ ง ชุ ม ชนต่ า งๆ ที่ ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น เป็ น ประจํ า ทุ ก ปี จะดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า ง
สวนสาธารณะให้ครบทุกตําบลในเขตเทศบาล และจะดําเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งระหว่างจังหวัด
แห่งใหม่ที่อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากขึ้นกว่าเดิม ส่วนสถานที่เดิมจะปรับปรุงให้เป็น
สถานีขนส่งภายในจังหวัด
3. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า จะจัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการ
ตลาดเทศบาลทุกตลาด ประกอบด้วยประชาชนผู้บริโภค ผู้ประกอบการค้า และเทศบาล จะก่อสร้าง
ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 7 (ตรงข้ามห้างบิ๊กซี) ให้เป็นศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่และการจัดการ
แข่ งขั น กี ฬ า จะจั ด ให้ มีก ารศึ ก ษาวิ จัย ระบบการจราจรที่ เ หมาะสมกั บ สภาพของเมื อ ง จะปรั บ ปรุ ง
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน และจะประสานงานกับแหล่งเงินทุ น เพื่อการกู้ยืมของผู้ประกอบการค้าในตลาด รวมทั้ง
หาบเร่แผงลอยต่างๆ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการค้าในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
4. นโยบายด้ า นการศึก ษา โรงเรี ย นเทศบาลจะต้ อ งรั บ เด็ ก นั ก เรีย นในเขตเทศบาลก่ อ น
เด็กนักเรียนนอกเขตเทศบาล นักเรียนในเขตเทศบาลที่เรียนในโรงเรียนเทศบาลจะได้รับทุนส่งเสริม
การศึกษาจากเทศบาลหรือโรงเรียนเทศบาลคนละ 1,000 บาทต่อปี จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาลโดยการจัดตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศ (ห้องเรีย นสองภาษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่ อ การศึ ก ษาและขยายโอกาสการศึ ก ษาถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และจะมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการสํ ารวจเด็ ก นัก เรีย นในเขตเทศบาลที่ศึกษาอยู่ใ นโรงเรียนเทศบาล ซึ่งประสบปั ญ หา
การเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน เพื่อจัดยานพาหนะทําการรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
กลุ่มดังกล่าว

- ๑๐ 5. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะจัดตั้งหรือส่งเสริมให้มี
เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ประจํ า ชุ ม ชน ทุ ก ถนนตรอกซอยจะจั ด ให้ มี แ สงสว่ า งสาธารณะ
ถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก หรือ ลาดยางแอสฟั ล ท์พ ร้อ มท่อระบายน้ําและระบบท่อ ส่งน้ําประปา และ
ทุ ก ทางแยกจะจั ด ให้ มีห รือ ปรั บ ปรุ ง ระบบสั ญ ญาณไฟจราจรพร้ อ มระบบกล้ อ งวงจรปิ ด ที่ ส มบู ร ณ์
เพื่ออํานวยความสะดวกปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน
6. นโยบายด้า นสุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชน จะจั ด ให้ มีก ารตรวจสุ ข ภาพของประชาชน
ทุกครัวเรือนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง จะประสานงานกับกระทรวงสาธารณะสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งโรงพยาบาล
สาขาให้ครบทั้ง 4 ศูนย์บริการ จะจัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินและรถบรรทุกศพให้บริการแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลตลอด 24 ชั่วโมง ถนนทุกสายในแต่ละวันจะได้รับการทําความสะอาดและปราศจาก
ขยะตกค้าง และจะจัดให้มีศูนย์นันทนาการเพื่อพัฒนาศักยภาพสําหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
7. นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน จะจัดทําหรือแก้ไขระเบียบให้ประธานชุมชนมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงมีวาระคราวละ 4 ปี จะจัดหรือสนับสนุนให้ทุกชุมชนมีอาคารที่ทําการชุมชนเป็น
ของตนเอง จะดําเนินการขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้ชุมชนบริหารจัดการขยะภายในชุมชน
ตนเองปี ล ะ 50,000 บาท, อุ ด หนุ น งบประมาณให้ ชุ ม ชนดํ า เนิ น โครงการของชุ ม ชนที่ ไ ม่ ซ้ํ า ซ้ อ น
กับเทศบาล ชุมชนขนาดใหญ่ปีละ 200,000 บาท, ชุมชนขนาดกลางปีละ 150,000 บาท และชุมชน
ขนาดเล็กปีละ 100,000 บาท, อุดหนุนงบประมาณในกิจกรรมของผู้สูงอายุกลุ่มละ 3,000 บาท
ต่อเดือน และเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนสมาชิกคนละ 50 บาท, อุดหนุนงบประมาณในกิจกรรมของชมรม
อสม. เครือข่ายพลังสตรี และเครือข่ายผู้สูงอายุ องค์กรละ 200,000 บาทต่อปี และสนับสนุนด้วยการ
มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของชมรม อสม. เครือข่ายพลังสตรี และเครือข่ายผู้สูงอายุ
8. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น จะจัดและยกระดับงานเทศกาล
และประเพณีของท้องถิ่นสู่งานระดับนานาชาติ จะดําเนินขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนงานแห่เจ้า
ปี ล ะ 300,000 บาท, อุ ด หนุ น งบประมาณงานวั น คริ ส ต์ ม าสปี ล ะ 300,000 บาท, อุ ด หนุ น
งบประมาณงานถนนคนเดินกาดกองต้าปีละ 400,000 บาท, อุดหนุนงบประมาณถนนวัฒนธรรมปีละ
200,000 บาท จะอุ ด หนุ น งบประมาณการรดน้ํ า ดํ า หั ว ผู้ สู ง อายุ การฟ้ อ นผี ม ดผี เ ม็ ง และงาน
ทางศาสนาทุกศาสนา จะจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์รถม้าเพื่อการท่องเที่ยว จะจัดให้มีสถานี
บริการรถม้าเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าท้องถิ่น จะจัดสร้างซุ้มประตูชัย
และหอคําหลวง และจะร่วมกับทุกภาคส่วนของสั งคมในการปรับปรุงก่อสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือ ง
ที่สง่างามในบริเวณสถานที่แห่งเดิม
จะเห็นได้ว่า ทุกนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครลําปางช่วงระยะเวลา 4 ปี ในตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีน ครลําปางของกระผม ล้วนเป็น ประโยชน์สุ ขของท้องถิ่นเทศบาลนครลํ าปางทั้งสิ้น

- ๑๑ ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่านโยบายของกระผมจะได้รั บการพิจารณาสนับสนุ นจากท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางและท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลายและกระผม
ต่ า งเป็ น ผู้ แ ทนของปวงชนในเขตเทศบาลนครลํ า ปาง ซึ่ ง มี พั น ธะที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนของท้องถิ่นและประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง
กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังคําแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครลําปาง
ของกระผมในครั้ ง นี้ และกราบขอบพระคุ ณ ประชาชนในเขตเทศบาลนครลํ า ปางทุ ก ท่ า นที่
กรุณามอบหมายให้ความไว้วางใจกระผมในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลําปาง กระผมขอให้
คํ า มั่ น สั ญ ญาว่ า กระผมจะไม่ ทํ า ให้ ท่ า นผิ ด หวั ง ในการตั ด สิ น ใจครั้ ง สํ า คั ญ ครั้ ง นี้ ข องทุ ก ท่ า น
กราบขอบพระคุณครับ
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทั้งหมดนี้เป็ นคํ าแถลง
นโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ที่จะบริหารงานเทศบาลต่อนี้ไปอีก 4 ปี เพื่อให้
เกิดความระเบียบเรียบร้อยในการประชุมในวันนี้ ผมจะขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงถึงระเบียบและ
ข้อบังคับในการประชุมสภาในการอภิปรายซักถามถึงนโยบายของนายกเทศมนตรี และจะเปิดโอกาสให้
สมาชิกสภาเทศบาลได้ซักถามและอภิปรายอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของเทศบาลนครลําปาง
และประชาชนจะได้เข้าใจถึงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีท่ีจะเข้ามาบริหารงานเทศบาลนครลําปาง
ในอีก 4 ปีข้าง เชิญเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปางชี้แจง
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิก สภาเทศบาลนครลําปางทุ กท่าน กระผม นายจาตุ รงค์ พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านประธานได้มอบหมายให้ผมได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับเพื่อดําเนินกิจการของสภา เรื่องแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ตลอดจนการซักถามและ
การอภิปรายของสมาชิกสภา เพื่อจะได้อยู่ในกรอบระเบียบข้อบังคับ ผมขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อ บั งคั บ การประชุ ม สภาท้อ งถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ในหมวด 10 การแถลงนโยบาย ข้อ 123 วรรคสอง ได้กําหนดเป็น
หลักการเอาไว้ว่า “เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นดําเนินการ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและ
อภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป”

- ๑๒ ส่วนสิทธิในการซักถามของสมาชิกสภาได้กําหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวข้อ ๑๒๔ ซึ่งกําหนดไว้
ว่า “สมาชิก สภาท้อ งถิ่น มีสิท ธิจะซัก ถามและอภิปรายทั้งในทางสนั บสนุน และคั ดค้านในเรื่อ งความ
เหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้
สําเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและ
วิธีการ ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้”
ส่วนสิทธิของผู้บริหารท้องถิ่นได้กําหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวข้อ ๑๒๕ กําหนดไว้ว่า “ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิป รายตอบข้อ ซักถามหรือข้อคั ดค้านของสมาชิก สภาท้องถิ่น เพื่อ ความ
สะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถาม หรือคัดค้านทีละคนเป็นลําดับไป หรือจะ
รอตอบครั้งละหลายคนก็ได้”
และในส่วนของข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กําหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นําความใน
หมวด ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่อ การทํ าหน้าที่ต ามบทบาทหน้าที่ข องกิจการสภาในวั น นี้ไ ด้ค รบถ้ว นสมบู ร ณ์เ ป็ น ไปด้ว ย
ความถูกต้องเรียบร้อย ผมก็ขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมสภาให้ทราบถึงระเบียบดังกล่าวข้างต้น ขอบคุณ
ครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภา
ได้เ รีย นชี้แจงให้ ทุ ก ท่ านที่เ ข้ าร่ว มประชุ ม วั น นี้ ไ ด้ รั บ ทราบเกี่ย วกั บ การแถลงนโยบาย ในหมวด 10
ข้อ 123 ถึง ข้อ 126 ให้ทุกท่านได้รั บทราบว่าผู้บริหารมีห น้าที่แถลงนโยบายต่อ สภาหน้าที่การ
อภิ ป รายและซั ก ถามเป็ น หน้ า ที่ ข องสมาชิก สภาเทศบาล ทั้ ง นี้ ยึ ด หลั ก ความถู ก ต้ อ งและประชาชน
จะได้รับผลประโยชน์และบ้านเมืองจะได้รับผลประโยชน์อย่างดีที่สุด เมื่อท่านนายกเทศมนตรีได้แถลง
นโยบายเรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสภาและท่านทั้งหลายก็ได้รับทราบถึงระเบียบต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
ผมจะเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก สภาฯ ได้ อ ภิ ป รายซั ก ถาม จะมี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดอภิ ป รายหรื อ ไม่
เชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ
นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กลุ่มนครลําปาง ท่านประธานครับ
ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่แถลงนโยบายเมื่อสักครู่ในการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ซึ่งการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยยากเพราะต่างก็รู้ว่าต้องใช้เงินทุน การกําหนดนโยบาย
วิธีการ กลยุทธ์ต่างๆ การดําเนินนโยบาย และหลายๆ องค์ประกอบ ซึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการ
เลือกตั้ง เพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของอํานาจ การได้มาซึ่งอํานาจและใช้อํานาจที่ได้มาบริหารจัดการ
บ้านเมือง ใช้อ ย่างไรให้บ้านเมืองและประชาชนมีค วามสุข อยู่ร่วมกั นอย่างยั่ งยืน วั น นี้เ ป็ นโอกาสดี
ที่สื่อ มวลชนและพี่น้อ งประชาชนได้ใ ห้ค วามสนใจในการแถลงนโยบายในวั น นี้อย่างคับ คั่ งล้น หลาม
เป็นประวัติการ ผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านประธาน อย่างที่ท่านประธานได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่า จะได้

- ๑๓ เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง เพราะว่ามีอะไรเราก็เอาความจริงมาพูดในสภา มีเสียงลือกัน
หนาหูหลายๆ เรื่อง เริ่มตั้งแต่การเข้ามาบริหารนั้นเป็นเรื่องที่ยากลําบาก เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้บริหาร
มีเสียงข้างน้อยในสภา พวกผมยืนยันว่าในระบบการเมืองที่พวกผมทํากันมาพวกผมไม่ได้เล่นการเมือง
นะครับ สิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเรายินดีให้การสนับสนุน แต่นโยบายใดๆ ก็ตามที่ไม่ชอบ
ด้ว ยกฎหมายและขั ด กั บ ข้อ บั ญ ญั ติท้อ งถิ่น ไม่ใ ช่อํ านาจหน้าที่ข องฝ่ายบริหาร เกินสถานการณ์เ งิน
การคลังเราก็คงต้องว่าไปตามกระบวนการ หรืออย่างเรื่องเงินงบประมาณหมดแล้วไม่มีเหลือให้ทํางาน
ท่านประธานก็ทราบดีว่าเงินคงคลังเราเหลือทุกปีจากผู้บริหารชุดก่อน เท่าที่ผมทราบเงินสะสมที่ผ่านมา
เหลือประมาณหลายสิบล้านบาทที่สามารถนําออกมาทํางาน เพราะฉะนั้นก็อย่าไปบอกว่าเงินคงคลัง
ไม่เ หลือ ให้เ อามาทํางาน ที่ผ่านมาในชุดก่อนๆ ท่านประธานก็ คงทราบดีว่าเราไม่มีระบบการฮั้ว งาน
ผู้รั บ เหมาทุ ก รายไม่มีก ารเรียกร้องทรั พย์สิน ฉะนั้น ก็ อย่าได้มีก ารกล่าวหาว่าผู้บ ริหารชุ ดเดิมมีก าร
โกงกิน วั น นี้เ ราเอาความจริงมาพู ด ในสภานะครั บ ท่า นประธานวั น นี้เ ลยต้อ งว่า กั น ไปให้ มั น ถู ก ต้อ ง
ท่านประธานครับผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแทบทุกชนิดทั้งไทยและต่างประเทศ เพราะว่าเวลาเราอ่าน
เราจะได้รู้ถึงแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ แนวคิดมันจะเป็นการสะท้อนความคิดของผู้เขียน และเช่นเดียวกัน
กับที่ท่านเขียนนโยบาย ในการที่จะนํามาสู่การพัฒนาเทศบาลนครลําปางที่ท่านได้แถลงไปเมื่อสักครู่
ผมว่าแรงบันดาลใจมันมาจากจิตใต้สํานึกที่สะท้อนถึงภูมิหลังของคนๆ นั้นเป็นอย่างดี ถ้าเราดูผู้แถลง
นโยบายเมื่อสักครู่ ดูที่พื้นฐานการศึกษาก็ดูว่าโอเคนะครับ จบระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตบริหาร
การพัฒนา สาขาการพัฒนาการเมือง ถ้าดูจากพื้นฐานทางการเมืองท่านก็เคยติดสอยห้อยตามกลุ่ม
นครลํ าปางมา 6-7 ปี ดั งนั้น พื้น ฐานความคิด ทางการเมือ ง อุ ด มการณ์ท างการเมือ งก็ น่าจะโอเค
นะครับท่านประธาน แต่ผมก็ไม่ทราบว่านโยบายที่ท่านเขียนออกมาในลักษณะแอบแฝง จูงใจ หลอกล่อ
เพื่ อ การนํ า ไปสู่ ผ ลการเลื อ กตั้ ง ไม่ ท ราบว่ า เป็ น เพราะมี ค วามสั บ สน ไม่ เ ข้ า ใจ ไม่ รู้ หรื อ ว่ า สั บ สน
ในความคิดของตนเองหรืออย่างไร ถ้ามีเวลาผมอยากจะฟังท่านเล่าถึงหลักรัฐศาสตร์ปรัชญาการเมือง
วิ ธี กํ า หนดนโยบายที่ ถู ก ต้ อ งเพื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า เราเป็ น ผู้ รู้ ใ นการเขี ย นนโยบายตามที่ ป ระกาศ
ท่านประธานครับ คําว่า “นโยบาย” ตามพจนานุก รมฉบับ ราชบั ณฑิต ยสถาน พ.ศ.2555 หมายถึง
“ทิศทางหรือเป้าหมายในการดําเนินการแผนขององค์กรซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหารองค์กร
ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ข้อ คือ 1.มีขอบเขตที่ชัดเจน 2.มีนิยามศัพท์หรือคอนเซ็ปต์ (Concept) ที่ไม่ตีความ
ผิด ๆ 3.มี ก รอบเวลาที่แ น่ น อน และ 4.มี ตั ว ชี้ วั ด (Key Performance) เป็ น ตั ว ประเมิ น ผลชี้ วั ด ได้
นอกจากนั้นแล้วการกําหนดนโยบายขององค์กรในขั้นตอนนั้นจะต้องมีการสํารวจข้อมูล การกําหนด
นโยบายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสังคม ซึ่งคํานึงถึงสถานะการเงินและความสามารถของ
บุคลากร และที่สําคัญที่สุดครับท่านประธานต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ท่านประธานครับพูดถึงความ
สับสนในวันนี้ผมว่าทั้งสมาชิก สภาและประชาชนผู้ติดตามการแถลงนโยบายก็ค งไม่เข้าใจเหมือนกั น
เพราะท่านบอกว่าท่านจะบริหารงานเทศบาลนครลํ าปางด้ว ยความซื่อ สั ตย์สุ จริต ตามนโยบายที่ไ ด้

- ๑๔ หาเสียงกับประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานลองตามไปดูนิดหนึ่งนะครับแผ่นที่ท่านได้
หาเสียงไว้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางในการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีทั้งหมด 8 ข้อ เช่น มีเรื่อง
การพัฒนาเมือง การค้าขาย
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออนุญาตสักครู่ ขอให้
เจ้าหน้าที่ช่วยหาเก้าอี้ให้ทางสื่อมวลชนที่ยืนอยู่เพิ่มเติมด้วย เชิญคุณกิตติฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับท่านประธาน เรื่อง
ต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องสุขภาพความเข้มแข็ง
ของชุ ม ชน และงานศาสนาวั ฒ นธรรมและประเพณี ใน 8 หั ว ข้อ ก็ ดู แล้ว ว่าน่าจะครอบคลุ ม ทุ ก มิติ
นะครับ และวันนี้ในนโยบายที่ท่านได้แถลงต่อสภาซึ่งถ้านํามาเทียบเคียงแล้ว มันก็ใกล้เคียงนะครับ แต่ก็
มีความสับสนที่ยังไม่เข้าใจอยู่หลายๆ ประการ ผมขออนุญาตในวาระการมีส่วนร่วมที่ท่านหาเสียงไว้กับ
ประชาชน
ในนโยบายข้อที่ 1 ด้านการบริหารงาน เทศบาลจะต้องดีกว่าเดิม ท่านประธานครับผมว่าโดย
บุคลิกของผู้แถลงนโยบายผมว่าท่านเป็นคนเมื่อดูจากแผ่นพับโฆษณาแผ่นนี้แล้วเป็นคน ที่ห้าวหาญดุดัน
แต่ผมไม่ทราบว่าที่แถลงนโยบายในเรื่องนี้มันกลายเป็นอะไรไม่ทราบ เป็นการเล่นมายากลหรืออย่างไร
ไม่ทราบ ในข้อที่ 1 นี้ การบริการต้องดีกว่าเดิม การบริการประชาชนต้องสะดวกรวดเร็วทันใจ ไม่มี
ระบบเส้น ไม่มีระบบแป๊ะเจี๊ยะ เงินใต้โต๊ะทุกอย่างต้องยุติธรรมโปร่งใสไม่มีการทุจริต คอร์รัปชั่นและหา
ผลประโยชน์ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม การปรั บ ระบบบริ ห ารเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มระบบสามฝ่ า ย
ฝ่ายพนั ก งานเทศบาล ฝ่ายประชาชน และฝ่ายการเมือ ง หลอมรวมเป็ น หนึ่ง ปลดการบริห ารแบบ
เครือญาติคนใกล้ชิด ถึงเวลาต้อ งเปิ ดความคิดให้กว้างให้โอกาสคนมีค วามรู้ความสามารถที่แท้จริง
เข้ามาบริห าร คืน ระบบคุ ณ ธรรมและวั ฒ นธรรมองค์ก รให้กั บ พนั ก งานเทศบาลเพื่อ ความก้าวหน้ า
ทางราชการ เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง พนักงานเทศบาลต้องทํางาน
อย่างมีความสุข สวัสดิการต้องได้รับ เงินโบนัสต้องได้นะครับท่านประธาน แต่สิ่งที่ท่านได้แถลงในสภา
แห่งนี้ผมก็พยายามอ่าน ท่านก็พูดเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิที่พึงจะได้ตามกฎระเบียบทุกประการผมก็เปิดใจว่าทุกวันนี้เจ้าหน้าที่
เทศบาลเค้าทํางานไม่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างไร ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิอย่างไร ไม่ได้เงินเดือนไม่ได้
สวัสดิการหรืออย่างไรครับที่ผ่านมา แล้วท่านก็บอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่น คืนระบบคุณธรรมองค์กร
ผมอยากจะถามว่าวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเป็นอย่างไรท่านอธิบายให้ผมฟังหน่อยนะครับ หรือว่า
เมื่อก่อนที่ท่านเคยเป็นสัตวบาลมาก่อน ท่านได้รับการกดขี่ความเจ็บช้ําน้ําใจอะไรหรืออย่างไร ท่านบอก
ว่า คืน คุ ณ ธรรมและวั ฒ นธรรมองค์ก ร ผมจึง ถามว่า วั ฒ นธรรมองค์ก รเทศบาลของเรามั น เลวร้ า ย
หรือครับ และเลวร้ายอย่างไร และท่านก็เสกโบนัสให้หายไปเป็นอันดับแรก

- ๑๕ นโยบายข้ อ ที่ 2 ด้ า นการพั ฒ นาเมื อ ง ข้ อ นี้ ก็ น่ า สนใจครั บ ท่ า นประธาน เริ่ ม นั บ หนึ่ ง ที่
เอาสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดินเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ต้องร่วมมือกับ
หน่วยงานดําเนินการทันทีครับท่านประธาน ผมอยากจะทราบว่ามีพี่น้องประชาชนหลายๆ ถามมาว่า
ท่านมีความรู้เรื่องในการเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศั พท์ลงใต้ดินอย่างไร ท่านช่วยอธิบายให้ผมฟั ง
นิดหนึ่งนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง ท่านประธานครับในกรุงเทพมหานครเป็นมหานคร
แห่งอาเซียนเค้ามีการเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดินบางเส้น ตามเส้นหลักสําคัญอย่างเช่น
รอบๆ เกาะรัตนโกสินทร์ หรืออย่างเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวก็มีการเอาลงเป็นบางเส้น ผมว่า
ผู้แถลงนโยบายไม่มีความรู้ความเข้าใจ ผมถามว่าอย่างลําปางนี้ท่านจะเอาลงเส้นไหนบ้างครับ เหตุผล
ในการเอาลงคืออะไรครับ ตามหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมคืออะไรครับ ความคุ้มค่าเบรคเอฟเว่น
(Break even) อยู่ตรงไหน ท่านประธานครับเวลาเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดินนั้นมีหม้อแปลง
ขนาด 2x4 เมตรนะครับ ท่านจะเอาไปไว้ที่ไหน แล้วหลังจากที่นําหม้อแปลงลงท่อลงใต้ดินนั้นมันจะมี
ไรซิ่งที่รับ เป็น แรงต่ํ าขึ้น มาซึ่งจะต้องนําไปฝากไว้กับ ตึก ผมว่าจะมีตึก ไหนให้ท่านฝากไว้ค รับ ท่านมี
ความรู้ความเข้าใจหรือไม่ครับที่ท่านเขียนนโยบาย เดี๋ยวท่านตอบให้ผมฟังนิดหนึ่งนะครับ
ในประการที่สอง หยุดน้ําท่วมเมืองซ้ําซากครับท่านประธาน เดี๋ยวท่านอธิบายให้ผมฟังนิดหนึ่ง
นะครั บ ว่ า น้ํ า ท่ ว มลํ า ปางเพราะอะไร ท่ า นเข้ า ใจถึ ง น้ํ า ในระบบนอกระบบหรื อ ไม่ ท่ า นว่ า ฝนตก
กี่มิลลิเมตรถึงจะท่วม โฟลเรท(Flow rate : อัตราการไหล) เท่าไหร่ ถึงจะระบายน้ําได้ทัน ท่านเขียน
นโยบายออกมาท่านเป็นผู้รู้ก็ช่วยอธิบายให้ผมฟังด้วยนะครับ
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า หลักการค้าขายต้องดีกว่าเดิม สร้างศูนย์
แสดงสินค้าขนาดใหญ่ ตลาดเทศบาลหน้าห้างบิ๊กซี รองรับกิจกรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
อาเซียน รองรับเส้นทาง R3A ใช้เป็นศูนย์เยาวชนเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาได้ตลอดทั้งปี อันนี้ก็ไร้เดียงสา
มากครับท่านประธาน เพราะพื้นที่ตรงนั้นมีอยู่ประมาณ 9 ไร่เศษ ท่านจะสร้างศูนย์แสดงสินค้าขนาด
ใหญ่ ท่านประธานรู้จักหมูยอป้าปี๋มั้ยครับ เค้ากําลังสร้างใหม่ตรงบ้านฟ่อนซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 40 ไร่
ผมว่าตรงนั้นถ้าจะทําเป็นศูนย์ระดับชาติ ระดับอาเซียน ผมคิดว่าพื้นที่ 50-60 ไร่ ก็ยังไม่พอนะครับ
และท่านไม่ทราบหรือครับว่าท่านจะเอาศูนย์แสดงสินค้ากับศูนย์กีฬาไว้ด้วยกัน ท่านได้ถามใครหรือครับ
ว่าที่ไหนเขาทํากันในโลก ในเมืองไทยเช่นศูนย์ไบเทคหรือว่าอิมแพคอารีน่า ไม่ต้องนับต่างประเทศก็ได้
ฟังก์ชั่นมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกครับท่านประธาน ศูนย์กีฬากับศูนย์แสดงสินค้าจะเอาไว้ด้วยกันได้ยังไง
ครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านประธานฟังต่อไปนะครับ หลักการทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมท่านไม่รู้
เรื่องเลย
นโยบายที่ 4 ด้านการศึกษา จัดตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศ(ห้องเรีย นสองภาษา) จัดตั้งศูน ย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ฟรีรถบัส ท่านเสกรถบัสให้หายไปทั้งคันอีกแล้วครับท่านประธาน ในนี้ท่าน
ไม่ได้พูดถึงรถบัสนะครับ ในนี้ท่านบอกว่าจะทําการสํารวจเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลที่ศึกษาในโรงเรียน

- ๑๖ เทศบาลที่ประสบปัญหาในการเดินทางจากบ้านไป-กลับ จัดยานพาหนะทําการรับ-ส่งเด็กนักเรีย น
เทศบาลในกลุ่มดังกล่าว เดี๋ยวท่านช่วยยืนยันนิดหนึ่งนะครับว่าท่านจะฟรีรถบัสหรือครับผมอยากจะฟัง
และเรื่องของศูนย์ภาษาต่างประเทศสองภาษา ผมฟังท่านแถลงนโยบายเมื่อสักครู่ผมก็ตกใจเหมือนกัน
ครับท่านประธาน ผมอยากจะถามท่านว่าท่านมีความรู้เรื่องอะไรในเรื่องศูนย์ภาษาสองภาษา ท่านแถลง
นโยบายและท่านพูดถึง Good governance ท่านประธานฟังดีๆ นะครับ Goose แปลว่า “ห่าน” นะครับ
ท่านประธาน Good นะครับ ท่านจะทําอะไรครับ และท่านคิดว่าปัญหาภาษาต่างประเทศของเด็กไทย
ที่พูดไม่ได้ เรสปอนส์ ไม่ได้คืออะไรครับ มาจากไหนครับ บีตีสเอ็กเซ่น อเมริกันเอ็กเซ่น สองภาษาของ
ท่านคืออะไรครับ สแปนิส อิงลิช หรือว่าอะไรเดี๋ยวท่านช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับ และผมสงสัยจริงๆ ครับ
ท่านประธาน นโยบายการศึกษาของท่านนั้น จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาท่านช่วยขยายความและ
เล่ า ถึ งแนวคิด และวิธี ก ารนิ ด หนึ่ ง เท่ าที่ ผ มทราบนะครั บ ในช่ ว งที่ผ่ า นมาหรื อ ยุ ค ผู้ บ ริห ารชุ ด ที่ แ ล้ ว
ประมาณเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2549 เราได้รับเกียรติจากท่านพารณ อิสระเสนา ซึ่งเป็นอดีต CEO
ของ SCG(ปูนซีเมนต์ไทย) เป็นองค์กรที่ดีที่สุดในประเทศไทย ท่านได้วางหลักสูตรแนวคิด คอนสทรัคชั่น
นิซึ่ม(Constructionism) คุณภาพการศึกษาของเด็กในเขตเทศบาลนครลําปางดีขึ้นมาก ดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าหลังจากนั้นมันมีกลุ่มจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกเรียกว่า ซีลเน็ต
ผมว่าท่านก็คงไม่รู้จักอีกนั่นแหละ เซาท์อีสเอเชี่ยน ลีดดิชิฟเน็ตเวิร์ค เด็กเหล่านี้มาจากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดสแตนฟอร์ด MIT หรือ นอร์ทเวสเทิน มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกที่เข้ายากมากครับท่าน
ประธาน และเขาเลือกที่จะไปประเทศต่างๆ ในเซาท์อีสเอเชี่ยน ซึ่งเลือกมาประเทศไทย 2 ปี เลือกมาที่
โรงเรียนเทศบาล 5 นะครับ เขาได้มาวางเคอลิคูลั่มไว้ 2 ปีติดนะครับท่านประธาน ท่านไม่ทราบจริงๆ
หรือครับท่านไปอยู่ทีไหนมา ตอนนั้นท่านก็ยังอยู่ในชุดนี้นะครับ ผมก็ไม่เห็นว่านโยบายการศึกษาของ
ท่านจะมีแนวคิดที่จะพัฒนาการศึกษานอกจากแจกทุน วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษามีอะไรนอกจาก
แจกสตางค์
นโยบายที่ 5 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มียามรักษาความปลอดภัย
ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ทุกวันเต็มพื้นที่ ซึ่งในนี้ก็ไม่ได้เขียนไว้มีเพียงว่าส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจําชุมชนทุกถนนตรอกซอย ไม่ทราบว่าท่านมีเจตนาเลี่ยงบาลีหรืออย่างไร
ช่วยขยายความให้ฟังด้วยนะครับ
นโยบายที่ 6 ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน สร้างโรงพยาบาลสาขาเพื่อบริการประชาชน
มีแพทย์และพยาบาลครบทั้ง 4 ศูนย์บริการ นี่เป็นสิ่งที่ท่านได้หาเสียงไว้กับประชาชน แต่สิ่งที่ท่านแถลง
คือจัดตั้งโรงพยาบาลสาขาครบทั้ง 4 ศูนย์ ไม่มีแพทย์และพยาบาลซึ่งหายไปอีกแล้วครับท่านประธาน
ผมว่าเพราะว่าท่านเคยเป็นสัตวบาลเดิมมาก่อน ท่านคงจะไม่ทราบว่าระบบสาธารณสุขของเมืองไทย
เป็นอย่างไร อัตราส่วนของแพทย์ต่อคนไข้โรงพยาบาลศูนย์หมอ 1 คน รับโหลดคนไข้ 1 ต่อ 230250 คน นะครับท่านประธาน และอีก 2 ปีข้างหน้าเราจะเป็นระบบ AEC วิชาชีพแพทย์และพยาบาล

- ๑๗ มันจะยิ่งหายไปจากระบบเยอะมาก เพราะว่ามาจากผลตอบแทนที่ต่างกั นเยอะ มัน ถึงต้อ งเร่งผลิต
แพทย์ มหาวิท ยาลั ย เอกชนทั้ง หลายต้ อ งเร่ง สร้างแพทย์ ผมก็ อ ยากจะทราบว่าท่า นเอาแพทย์และ
พยาบาลที่สัญญาไว้เอาไปไว้ที่ไหน
นโยบายข้อที่ 7 ด้านความเข้มแข็งของประชาชน ข้อนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับท่านประธาน คือ
เดือนตุลาคมทุกปีท่านทําตัวสีแดงไว้ชัดเจน เดือนตุลาคมทุกปีโอนเงินจากงบประมาณเทศบาลอุดหนุน
ชุมชนทันที เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการดําเนินโครงการกันเองที่จะไม่ให้ซ้ําซ้อนกับเทศบาล โดยขนาด
ใหญ่สองแสน ขนาดกลางแสนห้า และขนาดเล็กหนึ่งแสน ท่านก็กําหนดเดือนแล้วหรือครับ ท่านยืนยัน
ด้วยนะครับว่าเดือนตุลาคมของทุกปี เดี๋ยวท่านช่วยตอบให้สภาแห่งนี้และสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชน
ให้ มั่ น ใจด้ ว ยนะครั บ ว่ า ท่ า นจะโอนเงิ น เดื อ นตุ ล าคม ผมขอถามอย่ า งนี้ น ะครั บ ท่ า นประธานว่ า
ท่ า นไม่ ท ราบหรื อ ครั บ ว่ า สถิ ติ ร ายรั บ -รายจ่ า ยประจํ า เดื อ นตุ ล าคมทุ ก ปี ข องเทศบาล ภาษี ก็ ยั ง
เก็บไม่ครบ เม็ดเงินอุดหนุนจากภาครัฐก็ยังไม่มา ผมขออนุญาตนะครับท่านประธาน นี่เป็นสถิติรายรับรายจ่ า ยประจํ าเดื อ นตุ ล าคมของปี พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 2555 ของเทศบาล รายรั บ ประจํ า ปี
พ.ศ.2554 ตั้งแต่ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต จากทรัพย์สินเบ็ดเตล็ด จากภาษีจัดสรร
รายรับเราเก็บได้ประมาณ 8,181,925.15 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้า
บาทสิบห้าสตางค์) รายจ่ายงบกลาง เงินเดือนฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจํา ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสดุ
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน จ่ายไป 12,007,260.19 บาท (สิบสองล้านเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาท
สิบเก้าสตางค์) ฉะนั้นเดือนตุลาคมปี พ.ศ.2554 เราติดลบอยู่ 3,825,335.04 บาท (สามล้าน
แปดแสนสองหมื่น ห้าพัน สามร้อยสามสิบห้าบาทสี่ส ตางค์) ครั บท่านประธาน และรายรับ ประจํ าปี
พ.ศ.2555 เช่นเดียวกัน 7,817,732.60 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบ
สองบาทหกสิบสตางค์) รายจ่ายมีอยู่ 12,380,539.47 บาท(สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อย
สามสิบ เก้าบาทสี่สิบ เจ็ด สตางค์) ติดลบอยู่ 4,562,806.87 บาท(สี่ล้านห้าแสนหกหมื่น สองพั น
แปดร้อ ยหกบาทแปดสิบ เจ็ ด สตางค์) เดือ นตุ ล าคมเราจะจ่ายเงิน เดือ นที ห นึ่งเลือ ดตาแทบกระเด็ น
เพราะเงินอุดหนุนยังไม่มา ท่านเอาเงินจากที่ไหนไปโอนครับท่านประธาน เดี๋ยวท่านยืนยันด้วยนะครับ
ว่าเดือนตุลาคมท่านจะโอนทุกปีนะครับ
นโยบายข้อที่ 8 ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น ท่านจะสนับสนุนงานแห่เจ้า
3 แสน คริสต์มาส 3 แสน ท่านประธานครับ ชุมชนในเขตเทศบาลนอกจากชาวจีน กับคริสต์ ก็ยังมี
ชาวอิสลามนะครับท่านประธาน ท่านก็เคยส่งชาวอิสลามลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาของท่าน ผมก็ไม่
ทราบว่าท่านไม่เห็นความสําคัญของเขาหรือครับ ท่านไม่ได้ให้ชุมชนอิสลามหรือเป็นอย่างที่เขาว่า “เสร็จ
นาฆ่าโค เสร็จศึกฆ่าขุนพล” ท่านเอาเพื่อนที่เคยช่วยท่านชาวมุสลิม ขอประทานโทษท่านเอาเขาไปทิ้งไว้
ที่ไหนล่ะครับ ทําไมทําให้ไม่ทั่วถึง ท่านบอกว่าศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีต้องดีกว่าเดิม ผมว่า

- ๑๘ เพราะว่ า พื้ น เพของท่ า นไม่ ใ ช่ ค นลํ า ปาง ท่ า นก็ ไ ม่ เ ข้ า ใจบริ บ ทรากเหง้ า ประวั ติ ศ าสตร์ ข องลํ า ปาง
อย่างลึกซึ้ง
ผมอยากให้ท่านยืนยันนโยบายแต่ละเรื่องที่ได้หาไว้กับประชาชน ช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจน
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย เพื่อที่จะได้ทํางานร่วมกับสภาแห่งนี้ด้วยเข้าใจ ท่านประธานครับ
ในวั นนี้ผมว่าเราสับ สนกันไปหมดนะครั บ ผมอยู่ส ภานี้มา 8 ปี สมัยนี้เป็ นสมั ยที่ 3 ผมเป็น ประธาน
กรรมการแปรญัตติก็หลายครั้ง ดูงบก็บ่อย ก็ไม่เข้าใจว่าผู้แถลงจะทําอย่างไรในกรอบเวลาที่กําหนด
อาศัยกฎหมายอะไร ระเบียบที่เกี่ยวข้องอะไร งบประมาณมาจากไหน ผมว่าตรรกะทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้แถลงไม่มีเลยหรืออย่างไร ท่านไม่เข้าใจเรื่องงบดุล สถานะการเงินการคลัง ไม่เข้าใจทั้งสิ้นนะครับ ผม
ขออนุญาตครับท่านประธาน ที่ผมบอกว่าตรรกะทางคณิตศาสตร์ ถ้าท่านประธานและสมาชิกอีกหลาย
ท่านยังจําได้ สมัยที่ท่านเป็นรองนายกฯ ที่นี่เมื่อปี พ.ศ.2552 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของส่วนช่างสุขาฯ แผนงานเคหะชุมชน การกําจัด
มูลฝอยสิ่งปฏิกูล เรื่องเครื่องกะเทาะเปลือกผลสบู่ดํา เครื่องคัดแยกเมล็ดสบู่ดํา เครื่องกรองน้ํามันสบู่
ดํา ท่านไม่ทราบหรือครับว่าปริมาตรของเครื่อง คือ กว้างคูณยาวคูณสูง ท่านก็จะอ่านเป็น กว้างเอ็กซ์
ยาวเอ็กซ์สูง ตรรกะทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นประถมปีที่ 4 ท่านยังไม่เข้าใจเลยครับท่านประธาน
ผมก็ เ ลยอนุ ม านว่ า ท่ า นไม่ รู้ เ รื่ อ งปริ ม าณ ไม่ รู้ เ รื่ อ งคณิ ต ศาสตร์ เพราะอะไรครั บ ท่ า นประธาน
งบเทศบาลนครลําปางปีหนึ่ง 300 กว่าล้านบาท หักค่าบริหาร เงินกู้ยืมรายจ่าย เหลือเป็นงบพัฒนา
20-30 กว่าล้านบาท พวกเราในสภาทั้ง 4 เขต เราก็ได้รับแบ่งกันไปพัฒนาตามความจําเป็นและความ
เดือดร้อนของประชาชนแต่ละพื้นที่ ท่านประธานครับถ้าท่านประธานกรุณาพินิจพิเคราะห์โดยละเอียด
ท่านจะเห็นว่า นโยบายของผู้แถลงส่วนใหญ่เป็น การโฆษณาชวนเชื่อ หลั กในการลดแหลกแจกแถม
ในนโยบายของท่านมีเ รื่อ งจัด เก็บ ค่าธรรมเนียมและภาษีใ ห้เหมาะสมกั บ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ปั จ จุ บั น อี ก สั ก ครู่ ก็ จ ะมี เ พื่ อ นผมอี ก หลายท่ า นจะแสดงความยิ น ดี กั บ ท่ า น และจะพู ด ถึ ง เรื่ อ ง
ค่าธรรมเนียมและค่าภาษี แต่ผมดูแล้วนะครับว่านโยบายหลักที่ท่านแถลงในวันนี้ ท่านจะเพิ่มรายจ่าย
ลดรายรับครับท่านประธาน ปรับแผนเก็บค่าธรรมเนียมภาษีแต่รายจ่ายท่านมหาศาล มหาศาลอย่างไร
ครับท่านประธาน ท่านประธานตามดูนิดหนึ่งนะครับ ศูนย์แสดงสินค้าพื้นที่ 9 ไร่เศษ ที่ท่านว่าจะสร้าง
ซึ่งสมมุติว่าทําได้ ผมคิดง่ายๆ นะครับท่านประธาน ผมปัดพื้นที่เป็น 10 ไร่ ซึ่ง 10 ไร่ มีอยู่ 16,000
ตารางเมตร เราหักส่วนถนนกับแลนด์สเคป(Landscape : ภูมิทัศน์)ออกอีกสัก 25 เปอร์เซ็นต์ ก็เหลือ
พื้นที่ที่จะใช้สร้างอาคารอยู่ประมาณ 12,000 ตารางเมตร เอาเป็นว่าเพื่อความอลังการท่านสร้าง
3 ชั้น ก็ 33,600 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 2 หมื่น รวมฟาซิลิตี้(Facility : สิ่งอํานวยความสะดวก)
เป็ น เงิน 672,000,000 บาท (หกร้ อ ยเจ็ ด สิ บ สองล้า นบาทถ้ว น) ครั บ ท่านประธาน 1 โปรเจ็ ค
มากกว่างบประมาณเทศบาลเกือบ 2 ปี ยังไม่หมดครับท่านประธาน ยังมีเรื่องเอาสายไฟฟ้าลงดิน
อีกครับ ข้อมูลก็คือสายไฟลงดินของถนนท่าแพที่เชียงใหม่ 2 กิโลเศษ ใช้งบประมาณไป 200 ล้านบาท

- ๑๙ ผมว่าท่านก็ไม่ทราบเพราะท่านไม่รู้เรื่อง แค่เอาสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ 200 ล้านบาท ยังไม่หมด
นะครั บ แจกชุ ม ชนอุ ด หนุ น ชุ ม ชน ชุ ม ชนขนาดใหญ่มี 19 ชุ ม ชนๆ ละสองแสน ขนาดกลางมี 17
ชุ ม ชนๆ ละแสนห้ า ขนาดเล็ ก 7 ชุ ม ชนๆ ละหนึ่ ง แสน รวมเป็ น เงิ น ที่ ใ ช้ อุ ด หนุ น ชุ ม ชนทั้ ง สิ้ น
7,050,000 บาท(เจ็ดล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) อุดหนุนกิจกรรมผู้สูงอายุจํานวน 43 ชุมชน เป็นเงิน
639,600 บาท(หกแสนสามหมื่นเก้าพัน หกร้อยบาทถ้ว น) อุด หนุน กลุ่ม อสม. เครือข่ายพลั งสตรี
เครือข่ายผู้สู งอายุ องค์กรละสองแสน เป็ นเงิน 600,000 บาท(หกแสนบาทถ้ว น) สนับ สนุ นขบวน
แห่เจ้าปีละสามแสนบาท ส่งเสริมงานวันคริสต์มาสอีกสามแสนบาท กาดกองต้า ถนนคนเดินอีกสี่แสน
บาท อุดหนุนถนนวัฒนธรรมกาดมั่วครัวงายอีกปีละสองแสนบาท รวมเป็นเงินอุดหนุนที่ท่านประกาศไว้
9,489,600 บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) นะครับท่านประธาน แจกทุนเด็ก
นักเรียนเทศบาลคนละหนึ่งพันบาทมีประมาณสามพันคน เป็นเงินอีกสามล้าน ซึ่งในโครงการทั้งหมด
ที่ผมไล่ให้ท่านประธานฟังเมื่อสักครู่รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8 ร้อยกว่าล้านบาท เฉียดๆ พันล้านนะครับ ผมก็
อยากจะทราบว่าท่านจะไปกู้ที่ไหนและใครจะให้กู้ครับ เหนื่อยครับท่านประธาน เอาละครับไม่ว่าคุณจะ
คิดอะไร จะฝันอะไรก็ตาม ผมอยากให้ท่านอธิบายว่า 4 ปีจากนี้ สิ่งที่จะเกิดจากนโยบายที่แถลงลอง
อธิบายว่าผลในทางการเมืองบริหารสังคมเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร เยาวชนจะเป็นอย่างไร คนที่พิการ
จะเป็นอย่างไรเพราะท่านไม่ได้พูดถึงเลย บริบทของ AEC วิสัยทัศน์ที่จะทําสร้างเมืองเตรียมรองรับ AEC
นั้น ท่านก็ไม่ได้พูดถึง ท่านไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เลยหรือครับ ผลที่จะเกิดนโยบายประชานิยม
สุรุ่ยสุร่าย เอาภาษีประชาชนไปแจก แจก แจก ท่านจะแปลงนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติได้อย่างไรภายใต้
ข้อ บั ญ ญั ติท้อ งถิ่น อํ านาจหน้ าที่ การขออนุ มั ติส ภาเพื่อ เสนอนโยบาย ผมคิด ว่าพวกเราก็ อ ยากได้
คําตอบนะครับ ผมเห็นว่าจากที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดเบื้องต้น ถ้าเป็นไปตามตัวเลขนี้ท่านประธานก็คง
จะเห็นเช่นเดียวกับผม หายนะมันใกล้มาถึงแล้วครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ
ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ท่านนายกฯ จะตอบหรือไม่ เชิญครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก
สภาผู้ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นครั บ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สภาได้ อ ภิ ป รายได้ อ ย่า งเต็ ม ที่ ผมจะขออนุ ญ าตท่ า น
ประธานสภารวบยอดตอบทีเดียวในตอนท้าย ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ครับ เพราะในกรณีเช่นนี้
เมื่อสมาชิกอภิปราย ท่านนายกฯ จะตอบรวมครั้งสุดท้ายก็ได้ หรือจะตอบแต่ละคนๆ ก็ได้ จะมีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กลุ่มนครลําปาง ผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภาได้อภิปรายสอบถามข้อเรื่องต่างๆ ตามที่ท่านนายกฯ ได้นําเสนอนโยบายต่อสภาทางวาจา

- ๒๐ ก็ดี ทางเอกสารก่อ นหน้านั้น ก็ ดี แต่ก่อ นอื่น ผมต้องขออนุ ญ าตแสดงความยินดีต่อท่าน ดร.กิตติภูมิ
นามวงค์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง เลือกท่านเป็นนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ที่จะทําหน้าที่ผู้นําในการบริหารงาน ในการพัฒนาบ้านเมืองเทศบาลนครลําปางของเรา
แห่งนี้ ซึ่ง ณ วันนี้ ท่านนายกฯ ก็ได้ทําหน้าที่ตามภาระที่ประชาชนได้มอบให้ โดยท่านได้แถลงนโยบาย
เมื่อสักครู่ให้กับสภาได้รับทราบ ผมได้รับคําแถลงเป็นนโยบายของท่านมาอ่านก่อนหน้านี้แล้ว มีสอง
สามฉบับบางเล่มก็ใหญ่ บางเล่มก็เล็ก เปลี่ยนมาสามรอบผมไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นข้อเท็จหรือว่าอันไหน
ที่จะเป็นของจริง คําแถลงของท่านได้รับปากกับประชาชนไว้แล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเอกสารแบบนี้(แผ่นพับ
โฆษณาหาเสียง) และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแบบนี้(รูปเล่มปกสีเขียว) ก็ประจักษ์ให้เห็นว่าเอกสารทั้ง 3 ฉบับ
ที่ท่านได้นําเสนอนโยบายต่อประชาชนก็ดี ต่อสภาก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่จะช่วยพัฒนาสังคม
เทศบาลนครลํ าปางให้เ จริญ ก้าวหน้าในตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ท่านดํ ารงตํ าแหน่งนายกเทศมนตรี
แต่อย่างก็ดีในคําแถลงที่ท่านได้ให้ไว้สักครู่นี้ ท่านก็บอกอยู่แล้วครับว่าใน 4 ปีนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น
นโยบายของท่านล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์สุขต่อท้องถิ่นเทศบาลนครลําปางของเรา ผมก็ชื่นชมในความ
ตั้งใจและความปรารถนาดีของท่านแทนประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางเรากว่าเจ็ดหมื่นคน และ
ท่านยั งแถลงอีก ว่านโยบายของท่านจะได้รั บ การพิจารณาสนั บ สนุ นจากประธานสภาเทศบาล และ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านในที่นี้ ผมก็หวังให้เป็นเช่นนั้นครับ แต่ประเด็นสําคัญมีอยู่ว่าหากนโยบาย
ทุ ก นโยบายของท่ า นเป็ น สิ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า และเป็ น ไปได้ ทุ ก ถ้ อ ยแถลง
ตามระเบียบกฎหมายของสภาท้องถิ่น ผมในฐานะสมาชิกสภาคนหนึ่ง ผมก็ยินดีที่จะสนับสนุนนโยบาย
ที่จะเป็นประโยชน์ที่ถูกต้องเหล่านั้น แต่อย่างไรก็ดีหากนโยบายที่ท่านแถลงต่อสภาในวันนี้ หรือแถลงต่อ
พี่น้องประชาชนกว่าเจ็ดหมื่นคนก่อนหน้านี้เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้
เป็นนโยบายที่อาจจะทําไม่ได้จริงหรือขัดต่อระเบียบกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ที่จะกระทําได้ ผมใน
ฐานะสมาชิกสภาคนหนึ่งก็ไ ม่ส ามารถที่จะสนั บสนุ นนโยบายของท่านได้ เพราะว่าผมในฐานะที่เ ป็ น
สมาชิ ก สภาก็ มี ห น้ า ที่ แ ละบทบาทอย่ า งเดี ย วกั บ ท่ า นก็ คื อ ประชาชนเลื อ กมา ก็ ต ามกฎหมายแล้ ว
ข้อกําหนดในหน้าที่ของผมในฐานะสมาชิกสภาให้ตรวจสอบการทํางานรวมถึงการพิจารณางบประมาณ
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางแทบทั้งสิ้น ถ้าพูดถึงนโยบาย
ที่ท่านแถลงไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องเกือบทุกประการก็คือเลือกท่านมาเป็นผู้นํา แล้วนําภาษีของประชาชน
ที่จ่ายในแต่ละปีๆ นี้ มาใช้ในการพัฒนาเพื่อสนองนโยบายของท่านที่ท่านจะใช้พัฒนาบ้านเมือง สิ่งที่ผม
จะขอความกรุณาจากท่านนายกเทศมนตรีในวันนี้ ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นตามที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า
อยากจะทํางานร่วมกันกับสภาเทศบาลนครลําปางอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหา ไม่มีอุปสรรค จะขออนุญาต
ใช้คํายอดฮิตนะครับว่า “แบบไร้รอยต่อ” ที่กําลังฮิตในปัจจุบัน ผมอ่านนโยบายของท่านแล้วผมคิดว่ายัง
ไม่เกิดความกระจ่างที่จะเห็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดรูปธรรมในการพัฒนาบ้านเมืองได้ ผมเน้นคําว่า
“พัฒนาอย่างเป็นระบบ” อีก 4 ปีข้างหน้า โดยหลักแล้วผู้ท่ีพร้อมจะเสนอตัวเป็นผู้นําบ้านเมือง จะต้อง

- ๒๑ มีแนวคิดและข้อมูลที่จะให้ประชาชนได้เชื่อว่าการพัฒนาบ้านเมืองในเชิงระบบจะเป็นอย่างไร ผมไม่ได้ว่า
หรือตําหนิท่านนะครับว่าไม่มีระบบ ท่านอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ บางคนก็บอกว่าสิ่งที่ท่านแถลงนั้น
มีร ะยะเวลาอีก ตั้ง 4 ปี นโยบายทุ ก ข้อก็ จะทํ าได้ห มด แต่ว่า 4 ปี ข องบางคนอาจจะว่านาน แต่ใ น
ความคิดของผมคิดว่าไม่นานนะครับ มันไม่นานอย่างที่คิด และหลายๆ เรื่องที่ผมอ่านแล้วมีเยอะแยะ
มากมาย ภายใน 4 ปีนี้ไม่ทราบว่าท่านจะทําได้หรือไม่ ผมก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นความชัดเจนใน
สภาแห่งนี้ เพราะว่าวันนี้เป็นการเริ่มต้นเมื่อท่านได้แถลงนโยบายแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะต้องทํางานแล้ว
ฉะนั้นในอีก 4 ปี ฝ่ายสภาก็อยากจะทราบความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อที่จะทํางานร่วมกันอย่างราบรื่นไม่มี
ปัญหา แต่ผมก็เกิดข้อสงสัยหลายประการในข้อแถลงของนายกฯ และผมก็คิดว่าประชาชนไม่น้อยใน
เขตเทศบาลที่มีข้อสงสัยเหมือนผม ผมอ่านถ้อยแถลงของท่านฟังถ้อยแถลงของท่านเมื่อสักครู่ มีคําถาม
มากมายหลายประเด็นที่ผมยังไม่เข้าใจ อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก่อนหน้านั้นผมก็ยังไม่เข้าใจ
ประชาชนหลายๆ คนก็ได้อ่านแล้วในสิ่งที่ท่านนําไปหาเสียงเขาสอบถามผม ซึ่งผมก็ไม่สามารถตอบแทน
ท่านได้ว่าสิ่งที่ท่านคิด สิ่งที่จะทํานั้นเพื่ออะไร มีวัตถุประสงค์อะไร และทําเมื่อไหร่ ประชาชนอาจจะ
เข้าใจว่านายกฯ กับสมาชิกทํางานที่เดียวกันก็คงจะรู้เรื่องด้วยกัน แต่วันนี้น่าจะรู้เรื่องไปพร้อมๆ กัน
ข้อสงสัยที่ผมสงสัยก็ดี หรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนสงสัยก็ดี ซึ่งผมจดไว้ ผมก็อ่านด้วยจดด้วยสงสัยด้วย
อี ก เยอะแยะเลย ผมตั้ ง ข้ อ สงสั ย ไว้ 50 ข้ อ จะถามทั้ ง หมดก็ อ าจจะมากไปผมจึ ง ขออนุ ญ าตท่ า น
ประธานสภาได้สอบถามประเด็นสําคัญๆ ก่อนว่าสิ่งที่ท่านแถลงไว้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
บ้านเมืองในฐานะที่ท่านเป็นนายกเทศมนตรีได้อย่างไร ถึงตอนนี้ผมคิดว่าท่านคงจะต้องตอบคําถามของ
ผมก่อนและอาจจะรวมถึงของท่านเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปรายซักถามก่อนหน้าแล้ว 50 ข้อของผมในใจ
นั้น ผมถามไม่ ม ากหรอกครั บ 1.เรื่ อ งรถบั ส รั บ -ส่ งนั ก เรีย นฟรี ท่านมีแน่ น อนใช่ห รือ ไม่ และจะเริ่ ม
เมื่อไหร่
2.เรื่องทุนส่งเสริมนักเรียนคนละ 1,000 บาท มีแน่นอนใช่หรือไม่ และจะจ่ายเมื่อไหร่
3.เรื่องโบนัสพนักงานต้องได้ ต้องมีแน่นอนใช่หรือไม่ และจะจ่ายให้เมื่อไหร่ พนักงานเทศบาล 900 คน
กํ าลั งรอฟั งคํ าตอบ 4.เรื่อ งเงิน อุ ด หนุ น ชุ ม ชน เงิน อุ ด หนุ น กลุ่ม สตรี เงิน อุ ด หนุ น อสม. เงิน อุ ด หนุ น
ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนชาวจีน เงินอุดหนุนชาวคริสต์ ผมเอาเฉพาะที่ท่านแถลงไว้นะครับ มีอยู่แน่นอน
ใช่หรือไม่ และจะจ่ายเมื่อไหร่ 5.ในเดือนตุลาคมของทุกปีจะโอนเงินอุดหนุนให้ชุมชนทันทีใช่หรือไม่ และ
เอาเงิ น มาจากไหนครั บ 6.ยามรั ก ษาความปลอดภั ย ทุ ก พื้ น ที่ จ ะทํ า เมื่ อ ไหร่ 7.สายไฟฟ้ า และ
สายโทรศัพท์ลงดินจะทําแน่นอนใช่หรือไม่ จะทําเมื่อไหร่ และจะเริ่มถนนสายไหนก่อน 8.ท่านบอกจะ
สร้างซุ้ม ประตู ชัย และหอคํ าหลวงท่านสร้างแน่นอนใช่ห รือ ไม่ จะทํ าที่ไหน และจะทํ าเมื่อ ไหร่เ ช่น กั น
9.สถานีขนส่งแห่งใหม่ที่จะดําเนินงานก่อสร้างท่านจะทําที่ไหน และจะเริ่มเมื่อไหร่ 10.ท่านบอกว่าจะ
สร้างศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่และจะให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา ท่านจะเริ่มทําเมื่อไหร่ ผมคงขอถาม
10 ข้อก่อ น อีก 40 ข้อค่อ ยซัก ถามในช่ว งเวลาต่อ ไป แต่ต อนนี้ขอให้ท่านได้ต อบคําถามเหล่านี้ใ ห้
กระจ่างก่อ นเพื่อที่ผมจะได้สอบถามข้ออื่น ที่เกี่ยวข้อ งกับ สิ่งที่ท่านจะต้องตอบ และผมก็ คิดว่าเพื่อ น

- ๒๒ สมาชิกหลายคนก็อยากจะรู้คําตอบตรงนี้ก่อน เพื่อที่จะได้อภิปรายสอบถามเรื่องอื่นๆ ต่อไป ขอบคุณ
ครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ
ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ท่านนายกฯ จะตอบหรือไม่ เชิญครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายให้ครบทุกคนก่อน
นะครับ ผมจะได้รวบยอดตอบทีเดียวให้ทุกคนได้กระจ่าง ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปผมขอเรียนเชิญรอง
ประธานสภา จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ขึ้นทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเพื่อให้สมาชิกได้
อภิปรายซักถามต่อไป เชิญครับ
จ่าสิบเอกสมบูร ณ์ บรรจงจิต ต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีส มาชิก สภาฯ
ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒนา วานิช สุ ข สมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลํ า ปาง สั ง กั ด กลุ่ ม นครลํ า ปาง เขต 1 ตํ า บลเวี ย งเหนื อ และตํ า บลบ่ อ แฮ้ ว (บ้ า นดง
ม่อนกระทิง) ที่จริงแล้วน่าเสียดาย ผมอยากให้ผู้บริหารที่จะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้ตอบคําถาม
ของท่านสมาชิกซะก่อน นั่นย่อมสง่างามเพราะว่าหากจะรอตอบให้หมดผมก็กังวลอยู่นิดเดียวว่าผู้ที่จะ
ถามต่อไปก็อาจจะถามไม่ตรงคําตอบก็ได้ จริงๆ วันนี้เป็นวันที่ผมมีความตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่า
ปรากฏการณ์ ข องการประชุ ม สภาไม่ ไ ด้ คึ ก คั ก ขนาดนี้ ม าก่ อ น และวั น นี้ ก็ เ ป็ น วั น ดี ด้ ว ยนะครั บ
วันพฤหัส บดีที่ 18 ในระดับประเทศก็มีการประชุมสภาใหญ่ในเรื่องงบประมาณไทยแลนด์ 2020
กกต. ก็ประกาศผลรับรองการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. เป็นวันสําคัญอย่างยิ่งวันหนึ่ง ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติ
ไว้ให้ผู้ที่จะเข้ารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีปฏิบัติงานได้นั้นจะต้องแถลงนโยบายให้สภาเทศบาลเสียก่อน
ท่านก็ได้แถลงไปแล้ว ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ อย่างไรก็ดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่ากฎหมายได้แยก
อํานาจไว้สองอย่าง ท่านแถลงก่อนท่านจึงจะปฏิบัติงานได้ สมาชิกสภาเทศบาลก็เช่นเดียวกันเราก็ต้อง
มีการปฏิญาณตนก่อนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2555 ถึงจะเข้ารับหน้าที่ได้ การที่แถลงนโยบาย
ก็เพื่อให้สมาชิกสภาซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนนั้นได้ทําการตรวจสอบ และในขณะนี้เราก็ได้ตรวจสอบแล้ว
โดยเริ่มตรวจสอบจากนโยบายก่อนว่านโยบายที่แถลงนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร จะสามารถ
ปฏิบัติได้จริงหรือไม่อย่างไร ซึ่งก็มีท่านสมาชิกได้อภิปรายซักถามไว้แล้ว อย่างที่เราพูดกันว่าการบ้าน
หรือการเมือง การเมืองเป็นเรื่องของอํานาจ ถ้านักการเมืองที่ดีมีอํานาจบ้านเมืองก็จะดี แต่ในฐานะ
ของสมาชิกสภาเทศบาลผมก็คงจะยอมไม่ได้ ถ้าจะมีนักการเมืองมาใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบต่อ
บ้านเมือ งของเรา สําหรับ นโยบายนั้น ผมคงจะไม่มีคํ าถามแต่ผมจะวิเ คราะห์ ผมจะขออนุ ญ าตท่าน

- ๒๓ ประธาน เห็ น ว่านโยบายที่ท่านแถลงต่อ สภานั้น มัน ถู ก ต้อ งชอบธรรมอะไรมากน้อ ยแค่ไ หน แค่อ่าน
หน้าแรกก็ตื่นเต้นพอสมควรคิดว่าจะเป็นเรื่องดี แต่เมื่อยิ่งอ่านไปๆ ความชื่นชมยินดีมันก็หดหายลงไป
เรื่อยๆ นะครับ เพราะว่าเกิดความสับสนเหมือนที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไป นโยบายเพื่อหาคะแนนเสียง
ว่าไว้อย่างหนึ่ง นโยบายสําหรับที่แถลงต่อสภาก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง บางอย่างตรงกัน บางอย่างไม่ตรงกัน
บางอย่างขาด บางอย่างเพิ่ม ในนโยบายหาเสียงนั้นว่าต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ แต่ที่แถลงต่อสภาว่า
จะทําๆ ถ้าพิจารณาจริงๆ แล้ว ในนโยบายหาเสียงเป็นสิ่งที่เทศบาลได้ทําไปแล้วเยอะแยะเลย กําลังทํา
อยู่ก็มี และที่กําลั งจะทํ าซึ่งปรากฏในร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณในปี พ.ศ.2556 ก็มีอีก เยอะแยะ
ผมคงจะไม่พูดว่านิยามนโยบายคืออะไร แต่จากการวิเคราะห์จากนโยบายที่แถลงนี้ผู้บริหารเขียนเอง
หรือจะให้ทีมงานเขียนก็แล้วแต่มันปนเป สับสน ในสองข้อหลักเท่านั้นเองครับ คือ เป้าหมายทิศทาง
ไม่ชัดเจน และไร้วิสัยทัศน์ และหลักที่สอง คือ ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งในคําปรารภ
ของถ้อ ยคําแถลงนั้น พูดไว้ว่า จะเอาวาระการมีส่วนร่วมนําไปสู่ก ารบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
ภาษาอังกฤษใช้คําว่า Good Governance ผมพยายามหาอีกสองหลัก คือ หลักนิติธรรม และหลัก
คุณธรรม ในคําแถลงมุ่งเน้นไว้ 4 ด้านเท่าเองครับท่านประธาน ก็ไม่ทราบว่าหลักคุณธรรมที่ท่านว่านั้น
จะตรงกับตําราที่เค้าเขียนไว้หรือไม่ จริงๆ แล้วหลักนิติธรรมขออภัยครับ หลักบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ก็เรียกกันหรือหลักธรรมรัฐ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Good Governance”
ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆ มันเกิดขึ้นมานานแล้ว 10 กว่าปีแล้วครับท่านประธาน ปี พ.ศ.2540 ซึ่งเกิด
ภาวะวิกฤตในเอเชียท่านคงจําได้วิกฤต “ต้มยํากุ้ง” รัฐบาลในขณะนั้นได้ให้คํามั่นต่อองค์การการเงิน
ระหว่างประเทศหรือตัวย่อว่า “IMF” ว่าจะสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อที่จะขอรับเงินกู้
หลายพันล้านดอลล่าสหรัฐจาก IMF แต่หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2542 ก็มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนดให้ภาครัฐทุกส่วนได้ใช้หลักอันนี้ โดยเฉพาะมาตราที่ 4 ข้อ 4.2 ก็มีหลักสําคัญอยู่ 6 ประการ
วาระการมีส่วนร่วมนั้นเป็นเพียง 1 ใน 6 หลักเท่านั้นเองครับท่านประธาน ที่ผมเรียนว่าหลักอันนี้เขามี
มานานแล้ว แต่ทําไมผู้เขียนนี้ทราบหรือไม่ทราบ หรือทราบแล้วแต่เอามาเขียนไว้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ตรง
ตามหลัก ขออนุญาตนะครับ แผ่นนี้(แผ่น PP บอร์ด) ได้ติดไว้ที่หน้าห้องประชุมสภามาหลายปีหลายสมัย
แล้วครับ หลักธรรมาภิบาลมีพูดไว้ชัดเจนในหลักที่ 1 ที่เป็นหลักนิติธรรมที่ต้องมาก่อน หลักที่ 2 คือ
หลักคุณธรรม หลักที่ 3 คือ หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักที่ 4 คือหลักการมีส่วนร่วม หลักที่
5 หลักความรับผิดชอบ และหลักที่ 6 คือหลักความคุ้มค่า ในคําแถลงเล่มนี้ซึ่งมี 2 เล่ม เล่มเล็ก
อีกเล่มหนึ่งก็ไม่ได้ปรากฏในหลักที่ว่า คุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะนักการเมืองที่ดีจะต้องมีคุณธรรม
ถ้าไร้เสียซึ่งคุณธรรมแล้วก็เป็นเรื่องไม่น่านิยมชมชอบหรือน่าชื่นชมสักเท่าใด ในปี พ.ศ.2546 รัฐบาล
ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการใช้แนวทางของหลักธรรมาภิบาลให้ถือ
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการพั ฒ นาประเทศและให้ บ ริ ก ารประชาชน
มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น ซึ่งทั้ งหมดจะมี 9 หมู่ ในพระราชกฤษฎีก ามิไ ด้บ่ งไว้ว่ าองค์ก รปกครอง

- ๒๔ ส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลจะต้องใช้ แต่ก็มีมาตรา 52 ที่ระบุไว้ว่าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
เทศบาล ได้จัดทําหลักเกณฑ์ในแนวทางนี้ไว้ใช้ นั่นก็หมายถึงว่าหลักธรรมาภิบาลนั้นใช้มาเป็น 10 ปี
แล้วครับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ซึ่งความรู้ในเรื่องนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณอดีตเพื่อนสมาชิกสภา
ท่านหนึ่งคือ คุณสุรชัย ประนมศรี ท่านเคยได้รับเป็นตัวแทนสภาแห่งนี้ไปเป็นคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ท่านนําความรู้นี้มาเผยแพร่และผมก็ได้อาศัยท่าน ผมก็
ขอขอบคุ ณ เอาไว้ด้ว ย ผมไม่แน่ใ จเจตนาของผู้เ ขีย นนโยบายนั้น มุ่งหวั งอย่างไร ที่ไ ม่ป รากฏในหลั ก
คุณธรรมในอันนโยบายสําคัญ สําหรับข้อกังวลของเพื่อนสมาชิกสภาก็ดี ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าหลายคน
ก็ดี ได้มาถามว่าการบริหารงานเทศบาลคงจะต้องชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง เพราะเสียงในสภามีฝ่ายค้าน
เยอะแยะไปหมด ผมก็ได้เรียนตอบเขาไปว่า “สภาแห่งนี้ไม่มีฝ่ายค้าน” ครับ สภาเทศบาลนครลําปาง
แห่งนี้มีแต่เสียงข้างมาก 21 เสียงของกลุ่มนครลําปาง โดยทั่วไปฝ่ายค้านต้องมีเสียงข้างน้อยใช่มั๊ยครับ
ท่านประธาน ผมก็ทําหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน จะขัดแย้งกับผู้ที่จะตักตวงผลประโยชน์
หรือฉวยโอกาสใช้ผลประโยชน์ไปในทางที่มิชอบ ที่จริงนโยบายวาระการมีส่วนร่วมนั้นเทศบาลนี้ก็ได้ทํา
มาโดยตลอด มีแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาห้าปี ก่อนจะมาเป็นแผนก็จะมีการประชาคมชุมชนเพื่อนํา
ความต้องการเหล่านั้นมาคัดเลือกมาเรียงลําดับความสําคัญให้ได้ตามเงินงบประมาณที่จะจัดสรรให้ได้
ก็ออกมาเป็นแผนพัฒนาและก็ได้บรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจําปีซึ่งก็กําลังใช้อยู่ เดือนนี้
เดื อ นมี น าคมก็ ยั ง เหลือ อี ก ประมาณ 6 เดื อ น ที่ ง บประมาณจะได้ถู ก นํ า ไปใช้ เมื่ อ ผู้ ที่ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรีไม่ตอบ ผมก็ไม่มีคําถามแต่ก็จะสรุปสุดท้าย เพียงแต่ว่านโยบายที่เสนอนั้นไม่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้น
ที่บอกว่าจะเป็นแกนกลางก็ดี เป็นเสาหลักเป็นฐานรากอะไรก็ดี คําเหล่านี้มันอ่านแล้วยิ่งสับสนไม่ได้
ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงแต่อย่างใด รวมทั้งนโยบายที่เขียนก็ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างดี
เพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อความที่ไม่จริงอยู่หลายๆ อย่าง ที่จะอุดหนุนเงินแห่เจ้าประจําปีๆ ละสามแสนบาท
นั้น ผมมีสูจิบั ตรงานแห่เ จ้าแต่ข ออภัย ท่านประธาน แต่ผมเตรียมไว้แล้วที่จะมอบให้ท่านประธานไว้
เขาพูดไว้ว่า 3 ปีแห่ 1 ครั้ง พอนโยบายวาระการมีส่วนร่วมหาเสียงแผ่นนี้ออกไป ก็ปรากฏว่าผู้ที่เป็น
กรรมการมูลนิธิลําปางสงเคราะห์ชอบใจมาก บอกว่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปขอเงินรับเงินบริจาคหรอกครับ
รับเงินจากเทศบาล 3 ปีก็ 9 แสนบาทแล้ว ผมซึ่งก็เป็นคณะกรรมการมูลนิธิลําปางสงเคราะห์ด้ว ย
ก็เลยทราบดีว่าปีหนึ่งใช้งบประมาณล้านสี่เป็นค่าใช้จ่าย และ 3 ปีจะจัดขึ้นครั้งหนึ่งไม่สามารถจัดได้
ทุกปี นี่ก็คือว่านโยบายที่เขียนออกมาไม่ได้ดูข้อเท็จจริงนึกอยากจะเขียนก็เขียน จะสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนต้องสอนให้เค้ารู้ในนโยบายนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินห้าหมื่นเลย แต่ในคําแถลงปกสีเขียววันนี้บอกว่า
จะให้ชุมชนละห้าหมื่นบาทเพื่อจัดการขยะ อันนี้เป็นการสร้างความอ่อนแอ ทําไมเราจ่ายห้าหมื่นบาท
ถามว่าขยะมันยังถูกจัดเก็บอย่างปกติหรือไม่มันก็เป็นไปได้ มีบริษัทรับจ้างเก็บขนอยู่แล้ว ชาวบ้านก็เสีย
บ้านละ 20 บาท ตามปริมาตรของขยะ ชุมชนตัวอย่างก็คือชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง เขาบริหารจัดการ

- ๒๕ ด้ว ยตัว เขาเองจนตอนนี้มีเ งิน เหลือ อยู่เ ป็ นแสน ชาวบ้านก็ มีเงิน ออมจากการนํ าขยะเหล่านั้น มาขาย
รีไซเคิล อาจจะได้รับเงินสนับสนุนงวดแรกเป็นค่าซื้อรถซาเล้งหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นบ้างก็เป็น
เงินไม่มากและไม่ได้รับทุกปี ด้วยจึงไม่ได้ส ร้างความเข้ม แข็ง นี่ก็เป็นตั วอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสรุปว่า
นโยบายที่ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้แถลงมานี้ขาดเสียซึ่งหลักคุณธรรม เพราะฉะนั้นนโยบาย
ดังกล่าวไม่มีความน่าเชื่อถือสําหรับผม ผมรับไม่ได้ครับ และอย่างที่เรียนไว้ว่าจะทําหน้าที่สมาชิกสภาให้
ดีที่สุด ก่อนที่ผมจะจบสุดท้ายก็ไม่อยากจะใช้ภาษาอังกฤษที่ผมพูด ที่เขาว่า “ลาสบัทนอทลีส”(last but
not least) ครับ ผมไปได้ข้อความจากกลุ่มส่งเสริมการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมมา 2-3 วรรค
ข้ อ 1.บ้ า นเมื อ งจะดี ต้ อ งได้ นั ก การเมื อ งดี ข้ อ 2.นั ก การเมื อ งดี ต้ อ งมี คุ ณ ธรรม 1)มุ่ ง ส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตยและให้ประชาชนเข้าใจในการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม 2)ไม่กล่าวร้ายป้ายสี ไม่จงใจ
หลอกลวง ไม่ใ ช้อ ามิส สิน จ้ าง และอิ ท ธิพ ลจู งใจ ข้อ 3.ฟ้า มีต าอธรรมย่อ มแพ้ ธ รรม ขอบคุ ณ ครั บ
ท่านประธาน
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
และสมาชิ ก สภา กระผม นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง วั น นี้ ก็ เ ป็ น
นิมิตรหมายที่ดีที่ผมเห็น พี่น้องประชาชนและสื่อ มวลชนมากมายที่ให้ค วามสนใจมารับ ฟังการแถลง
นโยบายจากท่ านนายกฯ แต่ว่ าเป็ น ที่น่า เสี ย ดาย เรี ย กว่า ผมจะขอร้ อ งท่านนายกฯ ถ้าท่ านนายกฯ
จะกรุณาอยากจะให้ท่านตอบคําถามสัก 4-5 คําถามที่สมาชิกได้ถามไปมากพอสมควร ก็เป็นการดี
นะครับ ถ้าท่านได้ตอบเพราะจะทําให้ชาวบ้านเขารู้ว่าท่านรู้จริงแบบถามแล้ว ก็ตอบ ถามแล้วก็ ตอบ
ถ้าท่านไม่ตอบมันก็เหมือนกับว่าท่านอาจจะไม่รู้หรือว่าจะรอข้อมูลอะไรที่จะส่งเข้ามา ผมอยากจะถาม
ท่านว่าถ้าท่านตอบผมจะหยุ ด และให้ท่านตอบก่อน แต่ถ้ายั งยืน ยัน ไม่ต อบผมก็ จะอภิป รายต่อ ครั บ
เพราะว่าผมก็มีเรื่องที่ท่านสมาชิกสองท่านได้ถามไปแล้ว คือเรื่องนําสายไฟฟ้าลงดิน เรื่องสถานีขนส่ง
เรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วม และเรื่องการสร้างตลาดที่เทศบาล 7 ก็มีประมาณ 4-5 เรื่องที่ผมอยากให้
ท่ า นตอบครั บ ผมอยากให้ ท่ า นมี ค วามกล้ า หาญในการที่ ใ จตอบในเรื่ อ งนี้ ค รั บ ถ้ า ท่ า นไม่ ต อบก็ นี่
หรือครับคนที่จะมาเป็นหัวหน้าฝ่ายผู้บริหาร นี่หรือครับคนที่จะมานําพาองค์กรเทศบาลนครลําปาง
ฉะนั้นผมถึงอยากจะให้ท่านตอบ ถ้าท่านตอบได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีหรือถ้าท่านไม่ตอบพี่น้องประชาชน
ก็อาจจะเคลือบแคลงสงสัยท่านว่าท่านรู้จริงหรือไม่ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ ถ้าท่านไม่ตอบผมก็จะได้
อภิปรายต่อครับเพราะท่านนิ่งเฉย ผมมีความคลางแคลงใจในนโยบายที่ท่านแถลงมาในหลายๆ ด้าน
เพราะว่าผมดูแล้วในหลายๆ เรื่องทั้งความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารงาน
ของท่าน หรือแม้กระทั่งเรื่องแผนงานและวิธีการผมก็ยังไม่ทราบว่าท่านจะทําได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท่านชี้คําว่า “ธรรมาภิบาล” หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า “Good governance” จะเป็นหลักเป็นแนว

- ๒๖ ในทางการบริหาร ก็จริงนะครับที่ท่านสมาชิกนายแพทย์วัฒนาฯ พูดว่ามันตกไปสองข้อ และสองข้อนั้น
ผมจะขอย้ําอีกทีก็คือเรื่องของคุณธรรมและจริงแล้วเป็นเรื่องของความคุ้มค่า ซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเลย
เพราะที่ตกหายไปสองข้อนั้น ผมคิดว่าอาจจะเป็นธรรมาภิบาลฉบับของ ดร.กิตติภูมิเองที่ทําขึ้นมาเอง
ซึ่งมีไม่ครบเหมือนธรรมาภิบาลที่เค้าใช้กันเป็นหลักสากล ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะชี้ให้ท่านประธานเห็นว่า
เป็ น ข้อ ที่ น่า เคลื อ บแคลงและน่ าห่ ว งใย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเรื่อ งคุ ณ ธรรม เรื่อ งคุ ณ ธรรมนี้น ะครั บ
เป็นเรื่องสําคัญในการที่จะใช้ในการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านพูดว่าท่านจะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากคอร์รัปชั่น เรื่องคุณธรรมถ้าตกไปก็จะเชื่อถือไม่ได้นะครับ ทําให้ผมเกิด
ความสงสั ย ว่ า หลั ง จากนี้ แ ล้ ว การบริ ห ารที่ ว่ า จะไม่ มี ก ารทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น นั้ น จะเป็ น จริ ง หรื อ ไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์หลายๆ ฉบับที่ได้กล่าวถึงท่านหลังจากที่ท่านได้รับชัยชนะ
ในการเลือกตั้งมาแล้ว ที่บอกว่าจะมีนายทุนหรือกลุ่มทุนจะส่งฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยทํางาน ผมก็เป็น
ห่วงเป็นใยในประเด็นนี้ก็อยากจะขอตั้งข้อสังเกตไว้ว่านโยบายที่ซื่อสัตย์สุจริตปราศจากคอร์รัปชั่น ขอให้
ท่านให้ความดู แลเรื่อ งนี้เ ป็ นพิเศษด้ว ยนะครั บ และถึงแม้ว่าท่านจะตั้งผู้อื่นมาเป็ น ผู้ช่วยฝ่ายบริห าร
เป็ นรองนายกฯ หรือเป็น อะไรก็ ตามถ้ามีอ ะไรเกิดขึ้นมาก็ จะเป็น ตัว ท่านเองนั่ น แหละครั บ เพราะว่า
เสมือนหนึ่งท่านเป็นผู้กระทํา ท่านนายกฯ ก็พูดด้วยตัวเองแล้วว่าจะรักษาเรื่องนี้ให้ดีเรื่องการซื่อสัตย์
สุจริต ฉะนั้นผมก็ฝากไปยังเพื่อนหัวหน้าส่วนการงานทุกๆ ท่าน ก็ขอให้ดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับ คําสั่งใดที่
มิชอบหรือว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบก็อย่าได้ปฏิบัตินะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาข้าราชการหลายๆ ท่าน
ต้องได้รับปัญหาและเสียอนาคตในการทํางานไปถูก ปปช. ดําเนินคดี ก็เพราะด้วยคําสั่งเหล่านี้ที่มีความ
มิชอบซึ่งฝ่ายบริหารก็ไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบ ก็มีพี่น้องเพื่อนๆ ที่เราเห็นๆ กันอยู่หลายคน ซึ่งตอนนี้
ก็ยังเดือดร้อนกันอยู่ ในทํานองเดียวกันนะครับ ถ้ามีข้อมูลหรือหลักฐานมีเอกสารต่างๆ นะครับ สภา
ของเราถึงแม้จะไม่เหมือนสภาที่กรุงเทพฯ ที่ว่าสมาชิกสามารถไม่ไว้วางใจถอดถอนนายกฯ ได้ ผมก็จะ
เปิ ด ประเด็ น สร้างความอั บ อาย สร้างความไม่น่าเชื่อ ถือ ให้พี่น้อ งประชาชนได้รู้ว่าได้มีก ารกระทํ าที่
ไม่ถูกต้อง และข้อมูลเหล่านี้ผมก็จะส่งให้หน่วยงานตรวจสอบนอกองค์กรเทศบาล เช่น ปปช. หรือ สตง.
หรืออะไรต่างๆ ก็แล้ว แต่กรณี ขอให้มั่น ใจในสมาชิก สภาชุ ดนี้นะครั บท่านพี่น้อง เพื่อ น หัว หน้าส่ว น
การงานทั้งหลายนะครับก็ยังมั่นใจว่ายังพึ่งพาพวกผมได้นะครับ เราต่างก็รับเงินเดือนจากเงินเดือนหลวง
ด้วยกันเราไม่ได้รับเงินเดือนจากผู้ใดทั้งสิ้น ฉะนั้นเราทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอย่างดีที่สุด ขอให้ท่าน
มั่นใจนะครับ นอกจากนี้แล้วผมก็ได้รับความกังวลและห่วงใยจากไม่ว่าข้าราชการประจํา หรือผู้นํา
ชุมชน หรือแม้กระทั่งสมาชิกสภาด้วยกัน ก็กลัวว่าจะมีการเข้ามาปฏิบัติการในลักษณะการเลือกปฏิบัติ
หรือกลั่นแกล้ง เพราะว่าการห่างหายไป การลงสมัครเลือกตั้งอาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่อาจจะเป็นว่า
ไม่ชอบกัน ผมก็รู้จักท่านนายกฯ ดีนะครับ ท่านก็คงไม่ปฏิเสธนะครับ เราก็เคยไปกินข้าวไปที่ไหนต่อไหน
ด้วยกัน ผมรู้จักท่านดีและรู้นิสัยท่านดี คิดว่าท่านคงไม่ทําอย่างนั้นนะครับ ยังไงก็อย่างที่ท่านได้แถลง
นโยบายว่าจะซื่อสัตย์สุจริต จะทําในสิ่งที่ดี เพราะฉะนั้นในเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องที่ผมพูดคล้ายๆ ว่า

- ๒๗ เข้ามาแล้วจะเข้ามาเช็คบิล มาล้างบางผู้คนต่างๆ นั้นผมขอว่าอย่าให้มีเลยนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับ
ที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงวันนี้ผมก็ได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนพี่ป้าน้าอาหลายคนนะครับ และผมก็มีความ
ห่ว งใยว่าท่านนายกฯ ได้ไปพูด ในที่ชุม ชนต่างๆ ที่พูด คล้ายๆ ว่านโยบายการบริหารเทศบาลหรือ ว่า
โครงการต่างๆ ที่ได้แถลงนั้น อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามีสมาชิกสภาเสียงข้างมากที่จะ
ขัดขวางหรือไม่ให้มีการสร้างผลงาน ในส่วนนี้ผมก็อยากจะชี้แจงในที่ประชุมนี้เลยต่อหน้าท่านประธาน
และทุกๆ ท่านที่อยู่ที่นี่ว่าเรื่องใดๆ ที่เป็นประโยชน์ที่ชอบที่ควรเราก็จะสนับสนุนนะครับ แต่เรื่องใดๆ ที่
ฝ่ายบริหารได้ทําขึ้นมาเป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะพวกพ้องและเป็นเรื่องที่ผิดระเบียบ เราก็จะ
ไม่ล ะเลยที่ จะตรวจสอบและอภิป ราย อาจจะต้อ งถึ งขั้น ที่ ต้อ งคั ด ค้านกั น เพราะฉะนั้น ขอให้ พี่น้อ ง
ประชาชนสบายใจได้นะครับว่าเราจะไม่คัดค้านกัน ไม่ทําอย่างที่ท่านนายกฯ ได้ไปพูดไว้ ในเรื่องนโยบาย
การบริหารผมก็ขอฝากท่านนายกฯ ไว้นะครับ และคิดว่าท่านคงจะได้ตอบในลําดับต่อไป ส่วนนโยบาย
ในด้านการพัฒนาเมืองนั้นก็มีสมาชิกสภาได้ถามท่านไปแล้วผมก็จะไม่พูดต่อนะครับ ก็ขอให้ท่านจด
บันทึกไว้ด้วยนะครับ ถ้าท่านยังไม่ตอบในตอนท้ายผมก็จะถามให้ท่านอีก ถามจนให้ได้คําตอบที่เป็น
ที่พ อใจว่ า ท่ า นรู้ จริ ง หรื อ ไม่ ท่ า นรู้ พ อที่ จ ะมาเป็ น นายกเทศมนตรี ที่ จ ะบริ ห ารราชการจริ ง หรื อ ไม่
โดยสรุปก็คือความคลางแคลงใจที่ผมยังมีอยู่นั้น ด้านหนึ่งผมก็ขอฝากท่านไว้ด้วยนะครับ อีกด้านหนึ่ง
ก็คือ นโยบายในด้านการพั ฒนาเมืองที่ถ ามๆ ไปก็ ขอให้ท่านตอบให้ที่ประชุม ทราบด้วยว่าท่านจะทํ า
อย่ า งไร วั น นี้ ผ มเชื่ อ ว่ า พี่ น้ อ งประชาชนสื่ อ มวลชน ถ้ า ได้ รั บ ฟั ง ท่ า นนายกฯ ตอบคํ า ถามอย่ า ง
ตรงไปตรงมาผมก็คิดว่าหูตาก็คงสว่างที่เมื่อสักครู่ปรบมือกันดีใจผมว่าอาจจะไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างนั้น
อีกหรือไม่ สุดท้ายนี้ถ้าท่านได้ทําตามนโยบายไว้จริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ แต่ถ้าทําไม่ได้ก็คือการเขียน
นโยบายให้ดูแล้วชาวบ้านชอบ และถ้าทําไม่ได้หรือไม่ได้ทําอีกผมคิดว่าท่านอาจจะได้รับสมญานามใหม่
เท่าที่ชาวบ้านเตรียมตั้งให้ก็คือ “นายกขี้โม้” ขอบคุณครับ
จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ ประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขณะนี้ เ ป็ น เวลา
12.00 น. ผมขอหยุดพักการประชุม 1 ชั่วโมงนะครับเพื่อรับประทานอาหารก่อนเชิญทุกท่านครับ
โดยจะเริ่มประชุมต่อไปในเวลา 13.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น. พักการประชุมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง
เริ่มประชุมรอบบ่าย เวลา 13.00 น.
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕6 ในรอบบ่าย
นะครับ เมื่อสักครู่ผมเห็นมีสมาชิกสภาท่านหนึ่งยกมือค้างไว้ เชิญ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธุ์

- ๒๘ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ และท่านสมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปางผู้ทรงเกียรติที่รั กและเคารพทุ กท่านครับ กระผม
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้นั่งฟังท่านสมาชิกอภิปราย
ในเรื่องของนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีนครลําปางคนใหม่ คือ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ และก่อนที่
ผมจะเข้าเรื่องผมจะเรียนท่านนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ด้วยความเคารพนะครับว่าหลัก Good
governance หรือว่าหลักธรรมาภิบาลไม่ได้มีใช้มาแค่ 10 กว่าปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489
ซึ่งเป็นวันสําคัญของปวงชนชาวไทยนั่นก็คือวันที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราช
สมบัติ อันดับแรกเค้าเรียกว่า “ข้อทศพิธราชธรรม” ครับ แล้วปรับเปลี่ยนมาใช้เป็น “นิติรัฐ นิติธรรม”
และ “หลักธรรมาภิบาล” ที่เหลืออยู่ 6 ข้อในปัจจุบัน ผมขออนุญาตอธิบายคร่าวๆ นะครับ ด้วยความ
เคารพท่านนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ผมนั่งฟังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกลุ่มนครลําปาง แต่ผม
ไม่อยากพูดนะครับว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ ผมขอใช้คําว่านับจากนี้เป็นต้นไปขอทํางานร่วมกันเป็นการทํางาน
แบบไร้ ร อยต่ อ ท่ า นเองอธิ บ ายถึ ง หลั ก วิ ธี ก ารของคํ า แถลงนโยบายทั้ ง 8 ข้ อ ที่ น ายกฯ กิ ต ติ ภู มิ
นามวงค์ ท่านได้เขียนขึ้นมาบนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนพี่น้องในเขตเทศบาลนครลําปาง
ทั้งหมด 43 ชุมชน ซึ่งเป็นหลักที่สามารถจับต้องได้ ท่านพลิกไปพลิกมาเหมือนกันท่านทําตัวเหมือนกับ
เป็นฤาษีแปลงสาร และท่านลืม อ่านข้อนี้ไปนะครั บในหน้าแรกๆ ว่า “กระผม ดร.กิตติภูมิ นามวงค์
จะทํางานภายใต้หลักการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพั ฒนา กระผมจะปรับระบบบริหารงานเทศบาลนคร
ลําปาง ไปสู่แนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good governance) เพื่อ สร้างแนวทางบริหารที่ดี
มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม” ผมขอย้ําว่า “การมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม” และอีกหน้าที่หนึ่งครับ “นอกจากนี้การบริหารงานเทศบาลนครลําปาง
กระผม(หมายถึง ดร.กิต ติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง) มุ่งเน้นให้ความสําคัญ กับการ
ทํางานเชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับในสังคม เทศบาล
นครลําปางจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคมใน
เขตเทศบาลนครลํ า ปางให้ เ มื อ งมี ค วามสงบ สะอาดปลอดภั ย มี ร ะเบีย บวินั ย มีเ ศรษฐกิจ ฐานราก
ที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตที่ดี มีความสุข ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอํานาจ
หน้ า ที่ ข องเทศบาลนครลํ า ปาง ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496” นี่คือคําแถลงนโยบายที่เขียนขึ้นมาบนพื้นฐานของพี่น้อง ความต้องการของพี่น้อง
ในเขตเทศบาลนครลําปาง ซึ่งนโยบายทั้งด้านการบริหารงานในเทศบาลนครลําปางเอง นโยบายในด้าน
การพัฒนาเมืองผมจะไม่กล่าวและอ่านซ้ําเพราะว่าสมาชิกทั้งสามท่านได้ให้เกียรติอ่านคําแถลงนโยบาย
ของท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ไว้สามรอบแล้วนะครับ ทั้งนโยบายด้าน
การศึก ษาซึ่งท่านปฏิเ สธได้ห รือ ไม่ว่าลูก หลานของท่านจะได้ป ระโยชน์อย่างแท้จริงกั บ ทุน การเรีย น
การศึกษาคนละหนึ่งพันบาท ที่บอกว่ามีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลที่ประสบปัญหาในการเดินทางจาก

- ๒๙ บ้านไป-กลับโรงเรียน ท่านนายกฯ ก็มีนโยบายบอกว่า “เพื่อจัดยานพาหนะรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลกลุ่มดังกล่าว” ไม่ต้องคนมีความรู้ระดับด็อกเตอร์อ่านครับ ปริญญาโท ปริญญาตรี หรือ ป.4
ผมขออนุญาตนะครับแต่ไม่ได้ดูถูกนะครับเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในข้อนี้ว่าจะเป็นการสํารวจเพื่อ
จัดเตรียมยานพาหนะ และในด้านการบริหารการพัฒนาเมือง การศึกษา การกีฬา ด้านสาธารณสุข
ท่านปฏิเสธหรือไม่ครับว่าการสร้างโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 4 แห่ง ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
จะได้รั บ ประโยชน์ห รือ ไม่ การจั ด หาพนั ก งาน รปภ. หรือ พนัก งานรั ก ษาความปลอดภัย คนในเขต
เทศบาลนครลําปางทั้ง 43 ชุมชน เขาจะได้รับประโยชน์หรือไม่ ถึงแม้แต่การเริ่มแรกของการนับหนึ่ง
ในการเอาสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน ถ้าไม่มีจุดเริ่มต้น มีสุภาษิตจีนที่ผมเคยอ่านมีอยู่ว่า “คนจะ
เดินผ่านไปหมื่นลี้ต้องเริ่มที่ก้าวแรก ปราสาทสูงเสียดฟ้าต้องเริ่มจากดินและอิฐที่ก่อประสานกันให้เป็น
ปราสาท เขาสูงเสียดฟ้าเริ่มที่เม็ดทรายเพียงเม็ดเดียว” ถ้าในวันนี้ท่านประธานที่เคารพ พ่อแม่พี่น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ท่านสื่อมวลชนที่รักและเคารพทุกท่านครับ ผมว่านโยบายที่ท่าน
นายกฯ กิตติภูมิ นามวงค์ ได้แถลงการณ์ ได้คิดขึ้นมา ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าท่านคงไม่ได้นั่งเทียน
หลับตาแล้วเขียนขึ้นมา การหาเสียงที่ผ่านมาผมปฏิเสธไม่ได้เพราะผมอยู่ในกลุ่มภูมิลําปาง โดยการนํา
ของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ โดยการหาเสียงไปพร้อมกับใบปลิวโบว์ชัวร์ มีคําแถลงนโยบายตลอดเหมือน
ที่ทุกท่านทราบ แต่ท่านนายกฯ อีกท่านหนึ่ง ผมไม่ขอเอ่ยนามนะครับ มีแต่รูปภาพ ห้าแยกหอนาฬิกา
บ้าง สวนสาธารณะบ้าง ผมขอถามว่านโยบายของใครที่จับต้อ งได้ นโยบายของใครที่พ อมีโอกาสที่
เป็ น ไปได้ บ้ า ง ผมขออนุ ญ าตใช้ โ อกาสนี้ นโยบายนี้ จ ะเป็ น รู ป ธรรม จะปรากฏเป็ น ประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางทั้ง 43 ชุมชน
ไม่ได้เลย ถ้าขาดการสนับสนุนเสาหลักสําคัญครับ ซึ่งจะขาดความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายราชการพี่ๆ
น้อ งๆ พนั ก งานทุ ก ท่าน ตั้งแต่ร ะดั บ สู ง ระดั บ กลาง ระดั บ ปฏิบั ติ ก าร และเสาหลั ก สํ าคั ญ ที่สุ ด ของ
บ้านเมืองนั่นก็คือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางเองทั้ง 43 ชุมชน ผมเชื่อแน่เหลือเกินครับ
ว่ารอยต่อตะเข็บอันนี้ แผลเป็นมันแตกได้ มันเย็บได้ มันเป็นรอยตะเข็บได้ และแผลมันประสานได้ ถ้าเรา
เอาพื้น ฐานของความรับ ผิดชอบต่อ พี่น้อ งในเทศบาลนครลํ าปางว่า พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล
นครลํ าปางของเราทั้งหมด 43 ชุ ม ชนเขาได้ป ระโยชน์จากนโยบายตรงนี้ทั้ง 8 ประเด็น 8 ข้อ ของ
ดร.กิ ต ติ ภูมิ นามวงค์ อย่ างเต็ ม ที่ อย่า ง 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ วั น นี้เ ป็ น การแถลงนโยบายครั บ ท่า น
ประธานสภาที่เคารพอย่างสูงของผม ผมไม่เคยเห็นการประชุมสภาที่มีพี่น้องผู้สื่อข่าว และประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลําปางเข้ามาในสภาเลย ถึงแม้สมัยที่แล้วผมได้รับการเลือกตั้งซ่อมเข้ามาประมาณ
ครึ่งสมัย และสมัยนี้ผมก็ได้รับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ตําบลเวียงเหนือ
และบ้านดงม่อนกระทิง เราเองเป็นนักการเมืองเราไม่ได้เล่นการเมืองแต่เรามาทํางานด้านการเมืองเพื่อ
อะไรหรือครับ ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนที่เราดูแลอยู่ ผมไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปางเขตตําบลเวียงเหนือเขตเดียว ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางของพี่น้องในเขตเทศบาล

- ๓๐ นครลํ า ปางทั้ง หมด 43 ชุ ม ชน ไม่ ว่า ผมจะไปที่ ไ หนพี่ น้ อ งเดือ ดร้อ นผมก็ พ ร้ อ มที่ จะเป็ น ส่ว นกลาง
ประสานให้ ถึงแม้แขนขาของผมนิดเดียวผมก็จะสานกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของ
พี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมไม่เห็นเลยว่าคําแถลงนโยบายของท่านนายกฯ กิตติภูมิ นามวงค์
จะขาดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลักตรงไหน หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม ความ
รับผิดชอบ คุ้มค่า แน่นอนครับนโยบายตรงนี้ถ้าวันนี้นายกฯ กิตติภูมิ นามวงค์ ท่านแถลงปฏิบัติแล้ว
ไม่เป็นตามคําแถลงนโยบายนี้ทางสภาของเรามีอํานาจสิทธิขาดเต็มที่ในการตรวจสอบ มีข้อกฎหมาย
บ่งชี้ว่าท่านทําได้จริงหรือไม่กับคําแถลงนโยบายหลักๆ ทั้ง 8 ข้อ เราจะไม่พูดถึงข้อปลีกย่อยนะครับ
ต้องรอท่านนายกฯ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ เป็นผู้ตอบทั้งหมด และผมเองก็เชื่อเหลือเกินครับว่าคําแถลง
นโยบายนี้ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทั้ง 3 ท่าน ลุกขึ้นอภิปราย ผมจับประเด็นทั้ง 3 ท่าน
ขอประทานอภัยนะครับ ท่านพูดวกไปวนมาถึงเรื่องโบนัส สายไฟ น้ําท่วม สร้างศูนย์การค้าทําได้หรือไม่
ทุนหนึ่งพันบาทให้นักเรียนได้หรือไม่ เงินอุดหนุนชุมชน กลุ่มสตรี อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ สมาคมชาวจีน
หรือว่าวันคริสต์มาส ผมเชื่อครับว่าสิ่งที่กลั่นกรองออกมาจากคนที่มีดีกรีถึงระดับด็อกเตอร์ นโยบาย
อันนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าจับต้องได้ ท่านอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ชัด แต่ท่านมีใจที่ชัดเจนครับมีใจที่
จะช่ว ยเหลือ พี่น้อ งประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางทั้ง 43 ชุ มชน บนพื้นฐานของความถู กต้อ ง
ดังสโลแกนของท่านว่า “เราต้องมาร่วมกันคิด เราต้องมาร่วมกันพัฒนา เราต้องมาร่วมกันสร้างสรรค์”
ท่านนายกฯ คนเดียวอาจจะทําไม่ได้ครับท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านนายกฯ ได้เตรียมความพร้อม ได้เตรียมผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องของวิศวกรรมโยธา ไม่ว่าจะเรื่องของการบริหารงาน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของสาธารณสุข ท่านเตรียมพร้อมบุคลากรไว้อย่างดีพร้อม ผมอยากจะเห็นสภาที่สวยงาม
เหมือนอย่างที่ผมได้เข้ามาในสมัยแรก ผมนั่งอยู่ด้านหน้า สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลําปาง ผมยกมือ โดยไม่มีข้อ เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ผมสนับ สนุน ท่านนะครั บ แต่ผม
อาจจะเป็นเสียงข้างน้อย ถ้าเรื่องไหนที่มันเหลือบ่ากว่าแรงหรือไม่โปร่งใส ผมก็ทําหน้าที่ของผมมาแล้ว
ในสภาเทศบาลนครลํ า ปาง และในยุ ค นี้ พ วกผมเองอยากจะขอความกรุ ณ าจากท่ านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนที่เราจะลง
มติอะไรไปหลังจากการแถลงนโยบาย การดําเนินงานตามแผนนโยบายของท่าน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์
นายกเทศมนตรีนครลําปางพร้อมคณะ หลังจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าสิ่งไหนสิ่งหนึ่งประการใดที่มันเป็น
ความจําเป็น เป็นความสําคัญ เป็นสิ่งต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ซึ่งพี่น้อง
ได้สละเวลา ได้ให้เกียรติ ได้ลงฉันทามติเลือกพวกเรามาทั้งท่านนายกฯ เอง ท่านประธานเอง ตัวผมเอง
และท่านสมาชิกเอง ผมขอร้อง ขอโอกาสนะครับให้นโยบายอันนี้ได้ดําเนินไปเป็นรูปธรรม สัมฤทธิ์ผล
กระผม นายณั ฐ ธนวั ฒ น์ ปั ญ ญาพั น ธุ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ผมเห็ น ด้ว ย เห็ น ชอบกั บ
คําแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ขอบคุณครับ

- ๓๑ นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเรียนท่านสมาชิกสภา
ณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีไม่มีการลงมตินะครับ จะมีสมาชิกฯ
ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทย์ วั ฒ นา วานิ ช สุ ข สมบั ติ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอบคุ ณ ครั บ
ท่านประธานครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายแพทย์วัฒนา
วานิชสุ ข สมบั ติ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง ที่จริงเมื่อ สั ก ครู่ที่ผมยกมือ ขึ้นไม่ใ ช่ว่าจะเป็ น การ
ประท้วง แต่ก็ไม่อยากให้เสียโอกาส เพราะคําอภิปรายของท่านสมาชิกสภาเมื่อสักครู่เหมือนกับเป็น
คําตอบของฝ่ายบริหาร ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนซึ่งผมเตรียมไว้แล้วเรื่องธรรมาภิบาลอะไร
ทั้งหลายๆ ที่จะมอบให้ท่านประธานสภา แต่ว่าเห็นว่าเวลามันใกล้เที่ยงผมก็เลยไม่ใช้เวลามาก แต่นี่
พูดไว้ชัดเจนว่ามันเริ่มมีการใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ทั่วโลก ว่าสาเหตุที่เกิดวิกฤตินี่เพราะอะไร คนละ
เรื่องกับที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่ และผมฟังดูแล้วก็เหมือนกับท่านเป็นตัวแทนของผู้บริหารมาตอบคําถาม
ที่จริงในข้อ 124 อ่านดูให้ละเอียดนะครับ สมาชิกสภาฯ มีสิทธิที่จะสนับสนุนว่านโยบายนั้นเหมาะสม
หรือไม่ ทําได้หรือไม่แค่นี้เพราะว่ามันไม่เหมาะสมหรือว่ามันทําไม่ได้ ก็ขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิง และผม
จะขอมอบเอกสารนี้ให้ท่านประธานสภานะครับ เป็นเอกสารที่ใช้สอนในการเรียนรัฐประศาสนศาสตร์
ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ์ หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง จะมีส มาชิก ฯ ท่า นใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณั ฐกิต ติ์ บรรจงจิต ต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง เรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง กลุ่มนครลําปาง ผมได้รับฟังเพื่อนสมาชิกสภาเมื่อสักครู่นี้ ท่านตอบคําถามเหมือนกับตอบ
ให้ผู้บริหาร ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามที่ได้หาเสียงกับประชาชนในเขต
เทศบาลนครลําปาง แต่ว่าตามสื่อที่ว่าหรือตามโบว์ชัวร์ของท่าน ผมขออนุญาตใช้นะครับเพราะว่าเป็น
สื่อหาเสียงของท่าน ผู้บริหาร รองนายก ที่ปรึกษา ล้วนแต่เป็นผู้รับเหมาทั้งสิ้น กระผมก็จะตรวจสอบ
ท่านในโอกาสต่อไปที่ท่านได้ทํ างาน ท่านบอกว่าการหาเสีย งของนายกฯ กลุ่ม นครลํ าปางไม่เ ข้าถึง
ประชาชนตามที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไป ผมว่าตามสื่อมวลชน ประชาชนในจังหวัดลําปาง เขาก็รู้ครับ
ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาครั้งหลังมันไม่ปกติ แต่ผมจะไม่พูดลึกถึงขนาดนั้น ก็ขอให้ท่านนายกฯ แสดง
ความกล้าหาญให้สมกับที่ท่านได้รับมอบหมายจากประชาชนมาเป็นนายกเทศมนตรีนครลําปางเพื่อ
บริหารงาน ผมขอให้ท่านตอบคําถามของสมาชิกสภากลุ่มนครลําปาง ขอบคุณมากครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจะขอความร่วมมือกับ
ท่านสมาชิกสภาไม่ว่าท่านจะอภิปรายค้านหรืออภิปรายเห็นชอบ ท่านก็อภิปรายตามแนวทางของท่านไป

- ๓๒ ขอกรุณาอย่าไปพาดพิงถึงบุคคลอื่น เพราะประเดี๋ยวผู้ถูกกล่าวพาดพิงก็โยงกันไปมาจะทําให้สภามัน
ออกมาไม่สวยนะครับ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
สมาชิกสภา กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมจะยังคงไม่ถามอีก
40 ข้อที่เหลือหรอกครับ แต่ผมฟังท่านสมาชิกได้อภิปรายก่อนหน้านี้แล้ว และเห็นท่านนายกฯ ยิ้มอยู่
ผมได้ยินหลายคํามากและพูดบ่อยคําว่า Good governance นั้น ตอนนี้กําลังทําหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สภา เมื่ อ ผู้บ ริห ารเข้ ารั บ ตํ าแหน่ง และแถลงนโยบายต่อ สภา จะด้ว ยเอกสารหรือ ด้ว ยวาจาก็ ดี ที นี้
ประเด็นมีอยู่ว่าอ่านเอกสารแล้วไม่เข้าใจ ฟังแล้วไม่รู้เรื่องสับสน แล้วท่านบอกว่าเราจะทํางานด้วยกัน
แบบไร้รอยต่ออย่างที่ท่านสมาชิกพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ ต้องไปขอบคุณผู้ว่ากรุงเทพฯ นะครับที่ใช้คําได้อย่าง
เหมาะสม ผมก็อยากจะให้ไร้รอยต่ออย่างที่ท่านว่า ทีนี้เราคุยกันยังไม่รู้เรื่องเลยว่านโยบายของท่านมัน
จะทําอะไรอย่างไร และอีกเจ็ดหมื่นคนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปางนั้น เขาเลือกมาแล้วเขาไม่สับสน
หรอกครับฉะนั้นคนที่จะพิจารณาโครงการทั้งหลายหรือเมกกะโปรเจ็ค ของท่านเยอะแยะมากมายนั้น
คือสภาแห่งนี้ เมื่อสภาแห่งนี้ยังไม่รู้เรื่อง คุยกันยังไม่รู้เรื่องในวันแรกที่ทํางาน แล้วในวันข้างหน้ามันจะรู้
เรื่องกันหรือครับ ผมก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าประโยชน์สุขของประชาชนที่ผมเรียนท่านตั้งแต่ต้นเมื่อ
สั ก ครู่ แล้ ว ว่า ภาษีที่ ท่ านนายกฯ จะเอามาทํ านโยบายนั้น คื อ ภาษี ข องประชาชนถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ค รั บ
แม้กระทั่งผู้บริหารที่อยู่ในที่นี้ก็ต้องจ่ายภาษีเหมือนกันหมดถูกหรือไม่ครับ ท่านพวกเดียวกันท่านก็จะ
เอาภาษีของท่านนั้นไปทํา แต่ถ้ามันทําแล้วมันทั่วถึงหรือไม่คําว่า “good governance” ที่ท่านบอกนั้น
ตอนนี้ เ รายั ง อยู่ ก ระบวนการมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งฉั น ทามติ ภาษาอั ง กฤษเรี ย กว่ า “Consensus orientaed
(คอนเซนซัส โอเรียนเทท)” หลักการธรรมาภิบาลมีเยอะแยะมากมายท่านจะยกข้อไหนมาใช้ จะใช้ 6 ข้อ
ก็ได้ หรือ 10 ข้อก็ได้ หรือ 20 ข้อก็ได้ หรือจะตั้งเองก็ได้เมื่ออยู่ในหลักธรรมาภิบาล เพราะฉะนั้นสิ่งที่
ผมอยากเรียนว่าเมื่อสักครู่ผมถามไป 10 ข้อ ผมยังไม่ได้คําตอบ ผมก็ไม่ได้เร่งรัดและไม่ได้บอกว่าเป็น
คําถามไปจี้ว่าจะทําได้ไม่ได้ ผมเพียงถามแทนประชาชนว่าสิ่งที่ท่านบอกประชาชนไปนั้น ท่านยังยืนยัน
จะทําหรือไม่ครับ เพราะเวลาท่านไปหาเสียงบอกไว้อย่างนี้ประชาชนเขาชอบเขาถึงเลือกท่านถูกต้อง
มั้ยครับ ก็เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย หัวหน้ากลุ่มของผมแพ้การเลือกตั้งก็ไม่ได้มีนโยบายเหมือนท่าน
ซึ่งท่านก็ยอมรับเพราะเป็นประชาธิไตย ประชาชนไม่รู้นโยบายเขาถึงไม่เลือกถูกมั้ยครับ แต่ทีนี้ท่านเอา
นโยบายของท่านไปบอกประชาชนแล้ว แล้วเขาชอบแล้วเค้าก็อยากรู้แล้วอุตส่าห์ไปกาให้ท่าน กาเสร็จ
แล้วท่านมารับตําแหน่งแล้วท่านไม่พูดถึงสักคําในสิ่งที่ท่านบอกเขาไว้แล้ว ท่านบอกว่าหลักธรรมาภิบาล
ผมพู ดแบบเป็น กลางนะครั บ เพราะตัวใหญ่ก็ต้อ งอยู่ต รงกลาง อยู่ข้างใดไม่ได้เพราะมัน จะหนัก ข้าง
เพราะว่าที่ถามนั้นเรากํ าลังทําหน้าที่ต รวจสอบถู กมั้ยครั บ สิ่งที่ท่านจะทํานั้น มันเข้าหลั กตอบสนอง
หรื อ ไม่ ก็ อ ยู่ ใ นหนึ่ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าล ในคํ า ถาม 10 ข้ อ นั้ น ก็ มี อ ยู่ คํ า หนึ่ ง ที่ บ อกว่ า “หลั ก การ
ตอบสนอง” ผมต้องพูดภาษาอังกฤษมั้ยครับ คือ “เลสปอนซีพเนส (responsiveness)” นี่คือหลักการ

- ๓๓ ตอบสนอง เรากําลังถามท่านท่านก็ตอบสนองให้เรา ท่านบอกประชาชนไว้แล้ว ประชาชนก็ตองสนองให้
ท่านด้วยการเลือกท่านเพราะเค้าทําในสิ่งที่ท่านพู ดสิ่งที่อยากจะทํานี่เราก็ กําลังทําหน้าที่ “เลสปอน
ซีพเนส (responsiveness)” เพื่อถามให้ท่านตอบสนองเรา เราจะได้ทํางานร่วมกัน มีใครปฏิเสธหรือไม่
ครับ คุณเรียนหนังสือแล้วเรียนไม่รู้เรื่อง ครูสอนไม่รู้เรื่องแล้วไม่ถามแล้วผลจะเป็นยังไงครับ ตอนสอบ
มาคุณจะทําได้หรือไม่ ผมสอนหนังสือมาสิบกว่าปี ผมถามนักศึกษาทุกครั้งก่อนออกห้องว่าเข้าใจที่ผม
พูดมั้ย ถ้าไม่เข้าใจผมก็จะอธิบายให้เข้าใจ ผมเรียนหนังสือมาผมก็ไม่ต้องไปติวโรงเรียนกวดวิชาที่ไหน
ผมเรี ย นหนั งสื อ ถ้ าผมไม่เ ข้า ใจผมก็ ย กมื อ ถาม ก็ เ หมื อ นกั น ครั บ ในวั น นี้ ผมถามท่ านนายกฯ ผมผิ ด
ตรงไหนครับ ก็ผมไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่เขียน เมื่อผมออกห้องไปแล้วผมไม่ถามแล้วไม่ได้รับ
คําตอบ ผมก็สอบตกซิครับในรอบหน้า อีกสี่ปีถ้าลงสมัครใหม่ก็อาจจะสอบตกเพราะตอบคําถามไม่ได้
ทําไมเพราะอะไรทําไมไม่ยกมือ ถ้าท่านตอบอธิบายผมก็จะเห็นด้วย ถ้าท่านบอกว่าให้เด็กนักเรียนได้นั่ง
รถบัสทุกคนเลยแน่นอน เปิดเทอมนี้เอาเลยผมก็จะไปบอกประชาชนว่านายกฯ เขาทําดีนะครับที่เขาคุย
กับคุณไว้เขาจะทําแล้วจะทําตอนเปิดเทอมนี้แหละ ใช่มั้ยครับท่านนายกฯ ที่ผมพูดมันถูกต้องมั้ยครับ
ท่านประธานครับขออนุญาตนะครับ อีกหลักหนึ่งคําว่า “แอคเคาท์ทิบิลิตี้ (Accountibility)” ขออนุญาต
ใช้ภาษาอังกฤษหน่อยนะครับ เพราะว่าหลักธรรมาภิบาลที่เราอ้างอิงนั้น ไม่ได้อ้างอิงเฉพาะประเทศไทย
นะครับ หลักนี้อย่างที่นายแพทย์วัฒนาบอกข้อแม้การธรรมาภิบาลนั้น เพราะว่าบ้านเราเมืองเราไปขอกู้
เงิ น IMF เขา เขาจะให้ เ งิ น กู้ เ ราแต่ คุ ณ จะต้ อ งทํ า งานภายใต้ 1-2-3-4-5 ต้ อ งไม่ โ กงไม่ กิ น นะ
ต้องบริหารบ้านเมืองให้ดี ต้องมีการทํางานที่ดี มันถึงออกมาเป็นหลัก good governance ที่พูดกันอยู่
เมื่อสักครู่ เราไปกู้เงินตั้งหลายแสนล้านก็เหมือนเราไปแบงค์ ยังมีหลายข้อในนี้ที่ผมยังไม่ได้ถาม ท่านจะ
ไปหาสถาบั น การเงิ น ให้ พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า กู้ เ งิ น ดอกเบี้ ย ต่ํ า เพื่ อ ที่ จ ะให้ เ ขามาค้ า ขาย แบงค์ ก็ ต้ อ งถาม
เหมือนกันว่าคุณเอาอะไรมาการันตี เพราะถ้าไม่มีทรัพย์สินการันตีเขาให้มั้ยครับ เขาก็ไม่ให้ แต่ถ้าจะกา
รันตีได้ยูก็ต้องไปทํา good governance นะ ต้องบริหารแบบนี้นะ ต้องเข้าหลักแบบนี้นะเขาถึงจะให้เงิน
ถูกต้องมั้ยครับ นี่ก็เช่นกันเราเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์ แต่สิ่งที่ผมกําลังสื่อให้เห็นตรงนี้ผมกําลังทําความ
เข้าใจ ทุกคนในนี้ก็เข้าใจ และคนที่นั่งอยู่ข้างหลังที่มากันเยอะๆ ก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านนายกฯ กําลัง
แถลงอยู่มันเป็น good governance อย่างที่ท่านพูดแบบไหน อย่างไร คนที่มาฟังวันนี้ก็จะได้รู้เรื่องไป
พร้อมกัน ไม่ต้องไปอ่านในสื่อหรือรายงานประชุมอะไรอีก ฟังจากปากนี่ผมว่าเข้าใจดีกว่า แล้วที่ถามกัน
อยู่นี้เราก็ไม่ได้มีมติ ท่านตอบไว้แล้วไม่ให้ทําก็ไม่ใช่ เพราะในระเบียบก็บอกอยู่แล้วว่าท่านแถลงและเราก็
มีโอกาสซักถามเพื่อทําความเข้าใจ เสร็จแล้วประชุมเลิกไม่มีใครถามทุกคนเคลียร์หมด มันก็จบประชุม
ถูกต้องมั้ยครับ เพราะฉะนั้นเมื่อกี้สิบข้อท่านก็ยังไม่ได้ตอบผม และอีกหลายข้อก็ยังไม่ได้ตอบ ท่านบอก
ว่าจะตอบทีเดียวรวด จะมีใ ครถามอีกเยอะแยะเลย มั นก็ถามแล้วพอกๆ ไว้ ผมก็ ไม่เห็นท่านนายกฯ
จดไว้สักคํา เดี๋ยวกลัวจะลืมผมเลยขอท้วงติงหน่อย เพราะผมถามไปสิบข้อเมื่อสักครู่ท่านลืมไปหรือ
ยังก็ไม่รู้ เดี๋ยวจะอีกสี่สิบข้อท่านไม่ได้จดก็จะยุ่งหน่อยนะครับถ้าตอบไม่ครบ และถ้าตอบไม่ครบแล้วผม

- ๓๔ ออกห้องนี้ไปแล้วตอบไม่ครบอีกมันก็นอนไม่หลับอีก วันนี้ว่าจะถาม ถามแล้วไม่ได้ตอบ มานอนคิดอีก
คราวหน้าท่านเสนออะไรมาผมก็ถามอีก มันก็ทํางานด้วยกันไม่ได้ ที่ถามด้วยความเคารพนะครับไหนๆ
ก็ลุ ก ขึ้น มาแล้ว ก็ จะถามซั ก ข้อ สองข้อ เพิ่ม เติม เพราะมั น ยั งมีอีก ตั้งสี่สิบ ข้อ ผมไม่อ ยากใช้เ วลาโดย
เปล่าประโยชน์ ท่านบอกว่าจะหันหน้ามาพูดกันจะคุยกันโดยไม่มีกลุ่ม เป็นสภาที่ดีก็ถูกต้องแล้วครับ
เพราะมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ถูกมั้ยครับ ไม่ใช่เอาเป็นเอาตายกัน ผมติดใจผมถึงได้จดไว้ จดไว้ไม่พอผม
ไปเขียนไปพิมพ์อ อกมาเป็นอะไรเยอะแยะมากมาย เพราะท่านให้ผมไปก่อ นหน้านั้นแล้ว ผมเป็ นคน
ขี้สงสัย ผมเรียนหนังสือผมก็ถามจนอาจารย์ตอบจนไม่รู้จะตอบอะไรแล้ว ฉะนั้นเวลาสอบผมก็สอบได้ดี
ทุกที เพราะผมเข้าใจกับมัน สิ่งที่ท่านแถลงทั้งหลายนั้นผมจะเอาแค่ประเด็นเดียวก่อนนอกจากสิบข้อที่
ถามไปนะครับ ประเด็นที่พูดๆ กันอยู่เรื่อง good governance ท่านเขียนออกมาชัดเจนผมก็ติ๊กไว้ เขียน
ออกมาหนึ่งบรรทัดผมก็ติ๊กไว้ เพราะเป็นคําที่ท่านแถลงแล้วท่านจะต้องตอบ ผมอ่านผมไม่เข้าใจที่ท่าน
แถลงว่า “ประชาชนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการติดต่อกับเทศบาล” ผมก็อยากจะทราบเท่านั้นเองว่าทําไมท่านมีแนวคิดหรือความเป็นมา
อย่างไรครับท่านถึงตั้งนโยบายข้อนี้ขึ้นมา สี่ปีที่ผ่านมาผมก็ทํางานร่วมกับที่นี่ ผมก็เห็นว่าประชาชนก็
ได้รับความสะดวกดีนี่ หรือว่าท่านตั้งข้อนี้ประชาชนยังไม่ได้รับความสะดวก ไม่สะดวกตรงไหน ติดขัด
ตรงไหนเราก็จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันทํา เพราะว่าไม่มีมติใช่มั้ยครับวันนี้ หรือว่าที่ผ่านมาเทศบาลแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ทุจริตคอร์รัป ชั่นหรือครับท่านถึงเขียนตรงนี้ขึ้นมาผมก็ อยากจะรู้ความเป็นมาเป็ นไป ถ้ามี
เพราะท่านถึงเขียนเราก็จะได้ช่วยกันคิดแก้ไขสิ่งที่มันรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรืออะไรทั้งหรือจงใจก็แล้วแต่ให้
มันหมดไปจากเทศบาลแห่งนี้ นี่เป็นข้อแรกนะครับ ท่านบอกว่าที่ท่านแถลงว่าผมไม่ได้อ้างคําพูดของผม
เอง ผมอ้างของท่านตลอดเพราะท่านแถลงไว้ ที่ท่านแถลงว่า “การปฏิบัติงานของเทศบาลจะต้องได้รับ
ความร่วมมือสามฝ่ายที่เท่าเทียมกัน ระหว่างประชาชน ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจํา” ผมอยากถามว่าท่าน
มีแนวคิด อย่ างไรครั บ หรือ ความเป็ น มาอย่า งไรครั บ ถึง ได้กํ าหนดนโยบายข้อ นี้ ขึ้น มา หรื อ ทุ ก วั น นี้
ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลย เราประชุมสภาทีเราก็ปิดประตูห้องไม่ให้ใครเข้าฟัง คุยกันแต่ในนี้หรือ
อย่างนั้นครับ หรือที่ผ่านมาฝ่ายประจํา ข้าราชการที่ทําอยู่ที่นี่เก้าร้อยคนไม่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนา
เทศบาลเลยหรือครับ หรือว่าที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองอย่างพวกเรานี้ ยี่สิบสี่คนและฝ่ายบริหารอีกสิบ
ก้มหน้าก้มตาทําแล้วไม่ให้ใครมีส่วนร่วมเลยหรือครับ ทําไมท่านถึงทําเป็นนโยบายข้อนี้ขึ้นมาซึ่งผมก็
ถามด้วยความสงสัย แต่เท่าที่ผ่านมาผมก็เห็นเขาทําอยู่ ท่านอาจจะมองเห็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่ทําก็บอกให้
ผมเข้าใจเท่านั้น เอง ท่านแถลงไว้ว่า “ประชาชนจะได้รั บ การเคารพในสิท ธิและเสรีภาพที่ก ฎหมาย
คุ้มครองไว้” ในคําแถลงของท่าน ท่านหมายถึงอะไรครับ สิทธิที่กฎหมายคุ้มครองประชาชนไว้ อันนี้
อ่ า นแล้ ว ยั ง งง ประชาชนไม่ รู้ ห รื อ ครั บ ว่ า สิ ท ธิ ก ฎหมายที่ คุ้ ม ครองประชาชนนั้ น คื อ อะไร ใครเป็ น
นักกฎหมายต้องตอบได้นะครับว่ากฎหมายประชาชนทุกคนต้องรู้ สิทธิของคนเราเอง ถ้าเราไม่รู้สิทธิ
ของเรามันจะได้อย่างไรครับ ผมรู้ว่าสิทธิของผมในนี้คือวันนี้ผมจะต้องสอบถามท่าน ผมก็ใช้สิทธิของผม

- ๓๕ ตามนั้น ข้อที่สามแล้วนะครับ ผมจะถามซักห้าข้อเดี๋ยวจะเว้นไว้อีก ที่ท่านแถลงไว้ในนี้นะครับ ผมไม่ได้
อ้ า งอิ ง คํ า พู ด สั ก คํ า ท่ า นแถลงว่ า “การบริ ห ารงานบุ ค คลจะอาศั ย คุ ณ ธรรมที่ ยึ ด หลั ก ความรู้
ความสามารถที่แท้จริง” ท่านหมายถึงอะไรครับ ทุกวันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับ จะเป็นปลัด
ก็ต้องสอบถูกมั้ยครับ ก็เรามีความรู้นี่ครับ จะเป็น ผอ.กองก็ต้องสอบนะครับ อยู่ๆ จะเดินเข้ามาเป็น
ปลัดเลยได้มั้ยครับ ไม่ได้นะครับ ไปสอบเค้าก็ต้องมีความรู้ของเขา ใครจะไปเป็นครูเทศบาลสอนวิชา
ภาษไทยก็ต้องมีความรู้เรื่องภาษาไทย อย่างนี้ทําไมถึงจะไม่โปร่งใส ยกเว้นมาเป็น สท. เท่านั้นเองที่ไม่ได้
บอกคุ ณ สมบั ติ และเป็ น นายกฯ ก็ ไ ม่ ไ ด้ บ อกคุ ณ สมบั ติ ว่ า ต้ อ งจบปริ ญ ญาเอกนะถึ ง จะเป็ น ได้
จบปริญญาโทนะถึงจะเป็นได้ แต่ ป.4 ป.๕ เป็นก็ไม่ได้บอกไว้ นี่พูดตามหลักประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่
ถูกต้องทางการเมือง ข้อที่สี่แล้วนะครับ ข้อที่ห้า ผมก็ถามไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ ที่ท่านบอกว่า “ประชาชน
ต้องมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” ผมก็เห็นเขาทําอยู่นะครับ แผนสามปี
ห้าปีที่เป็นเล่มๆ ประชาชนก็มีส่วนร่วมในการทํางาน หรือว่าสิ่งที่ท่านต้องการคือหมายถึงประชาชน
เจ็ดหมื่นคนเลยมั้ยครับที่จะต้องมาช่วยกันทําแผน หรือประชาชนทั้งเจ็ดหมื่นคนจะต้องมาช่วยกันทํา
งบประมาณในการบริหารงบประมาณเทศบาล หรือประชาชนทั้งเจ็ดหมื่นคนของเทศบาลจะต้องมา
ตรวจสอบการทํางานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล อันนี้ก็เพื่อแก้ไขความสงสัยของผม นี่ผมถามเพิ่มอีก
ห้าข้อ รวมเป็นสิบห้าข้อ ผู้บันทึกการประชุมก็บันทึกให้ผมด้วยนะครับ ผมยังไม่ได้รับคําตอบซักข้อ เดี๋ยว
ผมกลั วสอบตกอีก สี่ปีข้างหน้า เพราะฉะนั้นผมแก้ไขโจทย์ข้อ นี้ไม่ไ ด้ อีก สี่ปีข้างหน้าผมก็ ทํางานไม่มี
ความสุข ผมก็จะถามอย่างนี้ และมันก็จะไม่ได้คําตอบซักครั้ง ผมบอกไว้แล้วอีกสี่ปี หลายคนบอกว่า
อีกยาวนาน แต่สี่ปีมันแป๊บเดียวนะครับ อีกสองปีกว่า AEC ก็เข้ามาแล้ว นี่ผมยังไม่ได้คุยปัญหาอื่นๆ
นะครับ AEC เข้ามา มีสิบประเทศ รู้หรือยังว่าจะมีประเทศไหนจะมากับเราบ้าง แล้วบวกสาม บวกหก
เป็นยังไง ยังไม่ได้คุยซักคํา โรคใหม่ๆ อาจจะเกิดขึ้นในลําปางอีกก็ได้ โรคปากเท้าเปื่อยอาจจะล้าสมัยไป
อาจจะมาจากแรงงานต่างด้าวอีกหมื่นๆ คนก็ได้ เรายังไม่รู้เลย แค่นโยบายเบื้องต้นยังคุยกันไม่รู้เรื่อง
ยังไม่ได้รับคําตอบ อีกสองปีวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 รู้หรือยังครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น คนไหน
บ้างที่มันจะอยู่ลําปางเรา 22 ตารางกิโลเมตรนั้น จะมากินมาใช้ถนนเรา ใช้ตลาดเรา ใช้ส้วมสาธารณะ
ของเรา มาเหยีย บถนนของเรา เราต้องเอาเงินภาษีซ่อมให้เหล่านั้นอีกเท่าไหร่ นี่คือข้อ เท็จจริงที่ผม
อยากจะเรียนถึงก่อให้เกิดคําถามเหล่านี้ให้เกิดขึ้น เราใช้เวลาวันนี้ถึงสามทุ่มก็ได้ครับถ้าตอบได้หมดหรือ
สี่ทุ่มก็ ได้ครั บ ผมยังเหลืออีก ตั้งสามสิบห้าข้อ ผมก็จะอยู่ดึกหน่อ ย ถ้าท่านยั งไม่ต อบผมก็จะถามไป
เรื่อยๆ นะครับ ก็คิดว่าเราน่าจะหันหน้าคุยกันเพื่อพัฒนา ท่านบอกแล้วจะให้อยู่อย่างมีความสุขในเขต
เทศบาลนครลําปางของเรานะครับ อีกสี่ปีข้างหน้าเราจะอยู่อย่างมีความสุข มีใครบ้างที่สุขครับ เจ็ด
หมื่นคนในเทศบาลนครลําปางมีความสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลเก้าร้อยกว่าคนมีความสุข ประชาชนที่มา
เที่ยวจากทั่วประเทศมีความสุข จากทั่วโลกก็ไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนบ้างก็จะมีความสุข ผมพูดไม่ผิด

- ๓๖ นะครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นผมขอถามห้าข้อก่อนนะครับ รวมแล้วเป็นสิบห้าข้อนะครับ ฝากท่าน
ประธานด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาก็ได้อภิปราย
ไปหลายคนแล้วนะครับ ผมก็ไม่ได้จะเร่งรัดท่านนายกฯ แต่ถ้าท่านนายกฯ จะตอบท่านก็ใช้สิทธิของท่าน
โดยขออนุ ญ าตประธานสภานะครั บ จะมี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายอี ก หรื อ ไม่ เชิ ญ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ก่อนอื่นขอพูดถึงท่านสมาชิกที่ได้กล่าวสนับสนุนนโยบายของท่านนายกฯ นะคะว่า ทางฝ่าย
สมาชิกสภาได้อภิปรายไม่สนับสนุน เราไม่ได้ว่านโยบายไม่ดีนะคะ แต่ทําได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่ง และที่
เราพูดก็คือว่าที่ท่านหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนกับที่ท่านแถลงมันไม่ตรงกันนะคะ เราพูดเรื่องนี้แล้ว
บางนโยบายนั้นเราก็ต้องดูความเหมาะสม ไม่ใช่ว่าเห็นช้างขี้ก็ต้องขี้ตามช้าง ทําไมจะต้องเอาเสาไฟฟ้า
ลงดิ น คะ ทั้ ง หมดมั น ลงทุ น เกิ น ตั ว หรื อ ไม่ เมื่ อ เช้ า ท่ า น สท. กิ ต ติ ฯ ก็ ไ ด้ พู ด ถึ ง หลั ก เศรษฐศาสตร์
หลักวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ใช่พูดๆ ไปเรื่อยไม่มีหลักการนะคะ เพราะที่เราพูดนั้นประเด็นมันชัดเจนว่าท่าน
หาเสีย งอย่าง แถลงอีกอย่าง เข้าสู่ประเด็นที่จะพูดในวั นนี้น ะคะ โดยภาพรวมของนโยบายของท่าน
ผู้บริหารแถลงต่อสภาแห่งนี้เมื่อช่วงเช้านะคะ ก็เป็นนโยบายลูกอาเสี่ยที่ตั้งชื่อให้ว่าเป็น “นโยบายลูก
อาเสี่ย” เพราะว่าเสี่ยเรียนจบกลับมาทํางานที่บ้านก็มักจะไฟแรงทํานั่นทํานี่ ลดแลกแจกแถมมากมาย
แต่อาเสี่ยก็มักจะขาดประสบการณ์และก็ไม่รอบคอบ นโยบายของอาเสี่ยนี้หลอกล่อให้ลูกค้าเข้ามา
อุดหนุน ซึ่งใครๆ ก็ชอบของฟรีใช่มั้ยคะท่านประธาน แต่ทําได้ไม่ได้มันอีกเรื่องหนึ่ง นโยบายหลายๆ
เรื่องที่ท่านได้หาเสียงไว้ในนี้นะคะมันเป็นนโยบายประชานิยม ซึ่งหลายๆ นโยบายที่เป็นแนวนโยบาย
ประชานิยมนั้นมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ แต่ตอบสนองคนเพียงบางกลุ่ม
เท่านั้น แถมยังเป็นภาระการเงินระยะยาวให้กับทางภาครัฐ เป็นนโยบายที่ไม่เป็นผลดีในระยะยาว และ
ในนโยบายที่ท่านได้แถลงมาเล่มนี้นะคะ มันก็ไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเมืองอย่างแท้จริง ก็เป็นห่วงว่า
ท่านจะเอางบประมาณจากที่ไหนมาแจก มาอุดหนุนตามที่ท่านหาเสียงไว้ เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์
เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เงินส่วนตัวของใครก็ได้ที่จะมาแจกโดยไม่ต้องยึดหลักกฎหมายหรือ
ระเบียบต่างๆ ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนนโยบายที่ดีของท่านผู้บริหาร และ
นโยบายที่จะเป็น ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และจะคัดค้านอย่างเต็มที่ใ นนโยบายที่ไม่มีป ระโยชน์
ต่อส่วนรวม และนโยบายที่ไม่ถูกต้อง และอยากจะถามท่านผู้บริหารว่าเอกสารที่ท่านได้ใช้หาเสียงฉบับ
นี้ของท่านถู กต้องมั้ยคะ ในนโยบายข้อที่ 2 เรื่องการค้าการขายต้องดีกว่าเดิมคือ “สร้างศูนย์แสดง
สิ น ค้ า ขนาดใหญ่ ที่ ต ลาดเทศบาล 7 หน้ า ห้ า งบิ๊ ก ซี เพื่ อ รองรั บ การจั ด กิ จ กรรมทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับชาติ และระดับอาเซี่ยน รองรับเส้นทางอาร์สามเอ และใช้เป็นศูนย์เยาวชนเพื่อจัดการแข่งขันกีฬา

- ๓๗ ได้ตลอดทั้งปี” นี่ท่านหาเสียง แต่เวลาท่านแถลงในเล่มนี้นะคะท่านพูดอีกอย่างในนโยบายด้านเศรษฐกิจ
และการค้า คือ “จะก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 7 ตรงข้ามห้างบิ๊กซี ให้เป็นศูนย์แสดงสินค้า
ขนาดใหญ่ และการจัดการแข่งขันกีฬา” ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ท่านหาเสียงไว้ว่าจะรองรับงานระดับชาติ และ
ระดั บ อาเซีย น และรองรั บ เส้น ทางอาร์ส ามเอมั น หายไป มั น หายไปไหนคะ ท่านคิด ว่าท่านทํ าไม่ไ ด้
มันเป็นไปไม่ได้ท่านเลยตัดออกไปใช่มั้ยคะ อย่างนี้มันหลอกลวงประชาชนชัดๆ นะคะ หาเสียงอย่าง
ทํ า อี ก อย่ า ง แถลงอี ก อย่ า ง อย่ า งนี้พ วกเราสมาชิก สภาจะไว้ ใ จให้ ท่ า นบริ ห ารเทศบาลเราได้ ยั ง ไง
แต่อย่างไรก็ดีในประเด็นนี้นะคะ ถ้าหากท่านมีความสามารถทําได้อย่างที่ท่านหาเสียงหรือที่ท่านแถลง
ก็มีประเด็นจะถามในเรื่องการบริหารจัดการโครงการนี้อีกสามข้อ ประเด็นแรก เรื่องงบประมาณการ
ก่อสร้างศูนย์จัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้เงินจํานวนมาก เมื่อช่วงเช้าท่านกิตติฯ ก็ได้ให้ข้อมูลไป
แล้ว ว่าใช้งบประมาณหกร้อ ยกว่าล้านบาม ท่านจะเอาเงิน จากที่ไ หนมาทํ าคะ ใครจะให้ท่านกู้ แล้ว
โครงการขนาดนี้เป็นโครงการที่มีการลงทุนสูง ความเสี่ยงสูง ซึ่งขณะนี้เราก็มีอยู่แล้วหนึ่งศูนย์ที่อําเภอ
เกาะคา เราเรี ย กว่ า ศู น ย์ ร้ อ ยล้ า นก็ ไ ม่ ค่ อ ยมี ค นไปใช้ เ ท่ า ไหร่ เ ราก็ รู้ กั น อยู่ น ะคะ ทั้ ง ทางจั ง หวั ด
ทั้งภาคเอกชนก็ช่วยกันผลักดันตลอด แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จทั้งในแง่ของคนไปขายของและในแง่
ของคนไปซื้อ ท่านได้ประมาณการณ์ไว้หรือไม่ว่าท่านจะใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ และจะกู้จากที่ไหนอันนี้คือ
คําถามแรกนะคะ ประเด็น ที่สอง คือ ท่านใช้คําว่า “ศูนย์แสดงสินค้า” ก็จะต้อ งมีการแสดงสินค้า
อยากจะถามว่าการแสดงสินค้าที่ท่านวางโครงการไว้นั้นเป็นการแสดงสินค้าแบบชั่วคราวหรือว่าแบบ
ถาวร และสินค้าที่จะนํามาแสดงนั้นเป็นสินค้าประเภทใด ใครสามารถเข้าไปขายของได้บ้าง ขอให้ท่าน
ผู้บริหารตอบด้วยนะคะเผื่อว่าประชาชนที่เขาสนใจอยากจะเข้าไปขายของในศูนย์ของท่านจะได้ทราบ
ข้อมูลเบื้องต้น ประเด็นที่สาม คือ พื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างทั้งศูนย์จัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่และ
ศูนย์เยาวชน เพื่อจัดการแข่งขันกีฬานั้นท่านจะใช้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ เพราะเกรงว่าพื้นที่ตรงนั้นอาจจะ
ไม่เพียงพอ เพราะเพิ่งทราบจากคุณกิตติฯ เมื่อเช้าว่ามีเพียงเก้าไร่นะคะ แล้วที่จอดรถสําหรับงานขนาด
นี้มีเ พีย งพอหรือ ไม่ค ะ ที่จ ะสร้ างโครงการใหญ่ ข นาดนี้ ถ้าเกิด ท่ านเปลี่ย นใจท่านจะทํ างานรองรั บ
อาเซี่ย นอีก ก็ จะยิ่งไปกั น ใหญ่เ ก้าไร่ไ ม่พ อแน่น อน ก็ ห วั งว่าท่านผู้บ ริห ารจะช่ว ยตอบคํ าถามทั้งสาม
ประเด็นให้สมาชิกสภาได้เข้าใจตรงกัน เพื่อจะทํางานด้วยกันไปในอีกสี่ปีข้างหน้า แล้วหวังว่าท่านจะได้
ทําทุกนโยบายที่ท่านได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน และ ณ วันนี้ที่ท่านแถลงเมื่อเช้ามันก็เห็นได้ชัดแล้ว
ว่าหลายๆ นโยบายท่านได้ตัดออกไป หาเสียงอย่าง แถลงอีกอย่าง แบบนี้เค้าเรียก “แถ-ลง” ค่ะ ไม่ใช่
“แถลง” ขอบคุณค่ะ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นางสุดารัตน์ บุญมี
นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน
นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง มีเรื่องติดใจในนโยบายข้อที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่อง

- ๓๘ สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชน ท่ า นผู้ บ ริ ห าร เพราะนโยบายของท่ า นนั้ น เน้ น โดยเฉพาะด้ า นการ
รักษาพยาบาลและการเตรียมบริการแก่ผู้ตายและเสียชีวิต เช่น การจะสร้างโรงพยาบาลสาขาสี่มุมเมือง
และจัดรถฉุกเฉินบริการผู้ป่วย และบริการรถบรรทุกศพยี่สิบสี่ชั่วโมง อ่านดูแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจ
ค่ะ คล้ายกับว่าในสมัยของท่านจะมีคนเจ็บป่วยมากกว่าคนที่จะมีสุขภาพแข็งแรง บ้านเมืองของเราก็คง
เต็มไปด้วยคนเจ็บคนป่วยนะคะ และก็คงจะตายมากมายเพราะแถมรถบรรทุกศพยี่สิบสี่ชั่วโมง จะต้อง
กําหนดนโยบายด้านการรักษาพยาบาลและจัดรถฉุกเฉินบรรทุกศพเป็นด้านหลัก ซึ่งในความเป็นจริง
แล้วทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนซึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐและท้องถิ่น จะมุ่งเน้นทางด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอารมณ์จิตใจดีมีความสุขจะได้ไม่ต้องไป
โรงพยาบาล ประหยั ด เงิ น ค่า รั ก ษาพยาบาลและไม่ต้ อ งสร้ า งโรงพยาบาลเพิ่ ม ผู้ บ ริห ารจะต้อ งให้
ความสําคัญด้านนี้เป็นด้านหลัก ไม่ใช่ปล่อยให้คนเจ็บคนตายแล้วค่อยมาบริการรักษาและส่งศพ ดิฉัน
ไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงคะ งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกองสาธารณสุขฯ ของเราก็มีนะคะ เขาต้องมี
แผนงานและงบประมาณรองรั บ แล้ว และเรายั งมีอ าสาสมั ค รชุ ม ชนหรือ ที่เ รี ย กว่า อสม. ทํ าหน้า ที่
ให้ความรู้ แนะนําทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตชุมชน ติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ
ตลอดจนให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคระบาดของแต่ละฤดูค่ะ แต่ความเสี่ยงต่อโรคระบาดทุกวันนี้
ก็มีตั้งเยอะแยะท่านน่าจะรณรงค์ตัวพวกนี้นะคะ ไม่น่าจะเอาบรรทุกศพยี่สิบสี่ชั่วโมง โรงพยาบาลเขา
ไม่ทําค่ะเค้าเปิดทําการแค่แปดชั่วโมงนะคะ ดึกๆ ดื่นๆ เค้าก็ไม่มีและเดี๋ยวนี้เค้าก็ไม่ทํานะคะสวดศพตีสี่
ตีห้าไม่ต้องรีบนะคะ และท่านประกาศบอกว่า อสม. ต้องเอาศักดิ์ศรีคืนมา ไม่ทราบว่า อสม. ไปทําอะไร
ให้ท่านหรือคะ ทุกวันนี้ศักดิ์ศรีมีอยู่ในตัวทุกคนของ อสม. การมีศักดิ์ศรีคือการไม่มีใครมาครอบงํานะคะ
ที่ท่านบอกว่าต้องเอาศักดิ์ศรีของ อสม. คืนมานั้น ขอท่านชี้แจงให้ทราบด้วยนะคะอยากทราบจะได้บอก
อสม. ได้ เพราะเขาฝากถามมาเพราะเขางงค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปางที่เคารพ กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เขต 2 ในนาม
ตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ขอใช้สิทธิในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
อภิปรายคําแถลงของผู้บริหารที่เข้ามารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ขอแสดง
ความยิ น ดี ด้ ว ยนะครั บ และสิ่ ง ที่ จ ะอภิ ป รายนั้ น ก็ คื อ คํ า แถลงของท่ า นนายกฯ ผมไม่ ไ ด้ อ ภิ ป ราย
นอกเหนือไปจากสมุดเล่มเล็กๆ เล่มนี้ ครั้งนี้ผมก็ได้รับเล่มใหญ่กว่านี้หน่อย ต่อมาก็ลดเหลือขนาดนี้
อั น นี้ก็ เ ป็ น นโยบายที่ดีค รั บ ประหยั ด ดี นี่ก็ เ ข้าใจได้อีก ส่ว นหนึ่งว่าท่านนายกฯ ก็ ยั งประหยั ด นะครั บ
ขอชมเชยครับ ท่านประธานครับการอภิปรายของผมก็อยู่ในหัวข้อของหลักการของท่าน ดร.กิตติภูมิฯ
คือร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา ถ้าให้ผมร่วมคิดนั้นแน่นอนผมยินดี พวกเราสมาชิกสภาเทศบาลนคร

- ๓๙ ลําปางทั้งหมดก็พร้อมที่จะร่วมคิด เมื่อคิดตกผลึกแล้วมีทางที่จะทําให้มันดีแล้วเราก็พร้อมที่จะร่วมทํา
แล้วต่อไปก็ร่วมพัฒนา ฉะนั้นในเมื่อมีการอภิปรายในวันนี้และท่านต้องแถลงให้เราได้รับทราบ ทําให้
พวกเราพูด จะทําอะไรมันก็ขาดในหลักของการที่ท่านเขียนไว้มีภาษาอังกฤษอยู่คําเดียวเป็นที่ยอดฮิต
มากทั้งเล่มก็คือคําว่า good governance ในหลักการหลักอะไรต่างๆ ที่เสนอมานั้นเป็นสิ่งถูกต้อง
เห็นด้วยนะครับเพราะเมื่อไม่ทําตามหลัก หรือว่าท่านคิดเอง ทีมงานท่านคิด ช่วยกันขยําๆ กลั่นกรอง
ออกมาแล้วตั้งให้มันเป็นหลัก ถ้าทําได้ตามที่ท่านเขียนไว้ คําว่า good ภาษาอังกฤษก็แปลว่า “ดี” และ
governance คือ “วิธีการปกครอง” นะครั บ พอมารวมกั นก็ เป็ น “วิธีก ารปกครองที่ดี” เป็ นภาษา
ธรรมดาๆ ก็มาประดิษฐ์ประดอยคําพูดก็เป็น การทําให้มีกิจการที่ดี การปกครองให้มันเท่ห์ๆ เข้าท่า
หน่อย แต่ว่าจะทําได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี จะทําอะไรอย่างไร
ก็ได้แต่เน้นคือ “ดี” ก็ต้อง good นั่นแหละครับดี ถ้าทําได้อีกคํานึงนะครับคือ “เอ็กซ์เซลเลน (Excellent)”
ยิ่งจะยอดเยี่ยมเลยหรือว่าเอาแค่ good พอ ถ้าท่านผู้บริหารไม่สามารถทําได้ตามที่กล่าวมานี้นะครับผม
ก็คิดว่าทั้งฝ่ายการงาน ฝ่ายสภา ก็ต้อง goodbye คือต่างคนต่างไปเมื่อไปด้วยกันไม่ได้ถ้าไม่ดีแล้วล่ะก็ไป
ไม่ได้ มันก็มีแต่คําว่าบ๊ายบายอย่างเดียวครับ ตัวใครตัวมันนะครับ อันนี้ผมก็แถมภาษาอังกฤษสองสาม
ตัวให้ท่านเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง พร้อมทั้งที่ประชาชนหลายๆ คนก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษวันนี้นะครับ
ท่านประธานครับต้องขออภัยที่ผมต้องใช้ภาษาต่างประเทศครับ คุยผ่านท่านประธานไปยัง ดร.กิตติภูมิฯ
เพราะคนระดับด็อกเตอร์มันก็ต้องอัพเกรดกันหน่อยนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับโดยหลักการที่
ท่านเขีย นมาทั้งหมดนั้น ว่ าร่ว มคิด ร่ว มทํ า ร่ว มพั ฒ นา มีข้อ หนึ่ ง สอง สามเป็ น หลั ก การ ผมเน้น ใน
ข้อสามและใช้สิทธิข้อที่สามคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร
อันนี้ถูกต้องมั้ยครับท่านนายกฯ แสดงว่าท่านไม่เป็นนายกฯ ท่านไม่ตอบผมนะครับ ผมขอเรียกท่านว่า
“ด็อกเตอร์” ก็แล้วกันครับ ผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะชอบสรรพนามไหนดี “ดร.กิตติภูมิ” , “หมอภูมิ” หรือว่า
“ท่านนายกเทศมนตรี” ขอโทษด้ว ยนะครับ ท่านประธาน ผมก็ฟั งหลายๆ ท่านที่ไ ด้อ ภิป รายมา และ
พยายามที่จะเปิดปากให้ท่านพูด ปกติท่านเป็นคนที่พูดเก่ง โน้มน้าวจิตใจคนได้เก่งมาก วันนี้ก็ยังโน้มน้าว
ประชาชนมาร่วมฟังตั้งสามสี่ร้อยคน ก็น่าเห็นใจครับที่ได้นําประชาชนมารับฟังมารับทราบในนโยบาย
ของท่าน พร้อมกันนั้นเราก็จะร่วมคิดร่วมทําด้วยกันนะครับเพื่อให้งานของเราเดินหน้าต่อไป ผมไม่อยาก
ให้เกิดการซ่อนเร้นครับ ไปนั่งพูดในที่ลับก็พูดอีกอย่างหนึ่ง บางทีแม้ผ่านมาเมื่อเช้าก็ยังมีคนพูดว่า สท.
ชุดนี้ตั้งธงแล้ว โจมตีตรงไหนครับท่านเขียนเองกําหนดขึ้นมาเอง แล้วเราก็ซักถามในส่วนที่เราไม่เข้าใจ
นะครับ ระดับปริญญาตรีอย่างผมมันก็คงจะไม่ทันสติปัญญาระดับด็อกเตอร์ได้ ขนาดปริญญาโทอย่าง
สมาชิกบางท่านก็ยังไม่ทัน ผมก็ต้องซักถามแทนประชาชน ถูกมั้ยครับท่านประธาน มันต้องถามนะครับ
อย่างนี้ เพราะการบริหารบ้านเมือง เมื่อท่านต้องการจะนําร่วมกันไปพัฒนาให้มันดีขึ้น ให้มันยิ่งใหญ่
ให้มันไปสู่จุดหมายที่ท่านได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ มันจะต้องร่วมกันครับ หันหน้าเข้ามาคุยกัน พูดกันด้วยมิ
ตระจิตร มิตระใจ ถ้าท่านตั้งหน้ามาขึ้นไปนั่งกอดอกอย่างนี้ละก็ นิ่งเสียตําลึงทองมันจะเกิดอะไรขึ้น

- ๔๐ แล้วผมจะไปตอบให้ประชาชนชาวบ้านเขาได้ทราบได้อย่างไร เขาก็รอฟังอยู่ เขาก็ฝากถามมาอยู่นะครับ
แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายที่ท่านได้เสนอมา ผมมองแล้วสมาชิกทุกท่านคิดพิจารณาแล้ว มันมีหลักการ
สามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้ ผมคนหนึ่งครับถ้าไม่ยกมือสนับสนุนท่าน ถ้าไม่พอสองมือยังได้ แต่นะครับ
ผมและเพื่อนสมาชิกทุ กๆ ท่านจะไม่ย อมและจะขอโต้แย้งขัดขวางต่อผู้ที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์
ไปจากประชาชนไม่ยอมครับ ถ้ามาดีก็มาตามตรอกออกตามประตู แต่ถ้าจะลงหน้าต่างนั้นผมไม่ไปด้วย
ท่ า นประธานครั บ ผมในฐานะที่ เ ป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปางก็ ยั ง คงอภิ ป รายอยู่ ใ นกรอบ
เหมือนเดิมนะครับ ท่านไม่ต้องลุกขึ้นมาคัดค้านหรือท่านใดที่จะเขียนโพยส่งมาก็ไม่ต้องบอกว่าผมพูด
นอกกรอบนอกอะไรนะครั บ กรอบผมก็ มี แ ค่ นี้ ใ บเล็ ก ๆ แค่ นี้ น ะครั บ ไม่ ไ ด้ น อกเหนื อ ไปจากนี้ เ ลย
เขียนอะไรผมก็ว่าไปอย่างนั้นนะครับ แล้วนโยบายของท่านที่มุ่งหาเสียงไว้และหลายๆ ท่านก็พูดมาแล้วก็
ไม่อ ยากจะพู ด อีก มั น ก็ เ ป็ น คลิป ใครคลิ ป มั น ท่ านกั บ ผมก็ รู้ จัก กั น ดีน ะครั บ ท่า น ดร.กิต ติภูมิ ฯ เคย
ร่ว มงานกั นมา เคยทํ ากิจกรรมอะไรด้ว ยกั นมาตลอด แต่ท่านใจร้อนนะครั บ เสีย ดาย ใจร้อ นเกิน ไป
อาจจะขาดความรอบครอบหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นกิเลส ของอย่างนี้มันเป็นกิเลส ขนาดท่านไม่มี
อํานาจท่านก็ยังแสวงหาอํานาจ และผมก็กลัวเหลือเกินครับถ้ามีอํานาจมากๆ ผมกลัวครับ ผมอยาก
เตือนท่านด้วยความเคารพ ผมกลัวครับ คนรอบข้างท่าน ที่ปรึกษาของท่านอาจจะมีเยอะ อาจจะมีคนที่
เก่งที่เตรียมกันมา หรือว่าท่านอาจจะมีการจัดตั้งไว้แล้ว บางท่านก็อาจจะลืมไปนะครับ ท่านติดป้าย
โฆษณาหาเสีย งไว้ ขอโทษนะครับ บางทีนึก ว่าจอหนั ง ใหญ่โ ตมโหฬารมาก ท่านยังปราศรัย ว่าท่าน
เป็ น คนที่ ต รงไปตรงมา ผมทํ า ได้แ ละผมจะทํ า ทั น ที แล้ ว ผมก็ อ ยากจะเห็ น วั น นี้ ท่ า นก็ ต้ อ งทํ า ทั น ที
เหมือนกัน ท่านกล้าหาญหน่อยครับท่าน ดร.กิตติภูมิ ป้ายที่ท่านเขียนขึ้นมาว่า “ฟรี มี ตรวจ หยุด ตก
ปรับ ตั้ง จับ สร้าง เริ่ม คืน” ผมว่าท่านก็จําไม่ได้ ต้องเอาป้ายนั้นมาอ่าน ผมไม่แน่ใจว่าท่านยังจะจํามัน
ได้หรือไม่ แต่ผมคิดว่าตอนนี้ท่านมานั่งอยู่ ณ ที่นี้ ผมว่าท่านทําไม่ได้และก็ลืมมันไปทันที ก็ปล่อยให้
ที่ป รึก ษาที่จ ะต้อ งดํ าเนิน การ กระทํ าการแทนท่าน ท่านนั่ งตั้ง แต่เ ช้าสิบ โมงจนถึง ปั จจุ บั น ท่า นก็ ยั ง
กอดอก ผมก็ไม่เห็นท่านช็อตโน๊ตอะไรไว้ซักคํา ถ้าเกิดว่าในวันข้างหน้าจะมีอะไรขึ้นมาเสนอเป็นกฎหมาย
อะไรที่ท่านจะต้องรับทราบ ท่านจะปฏิบัติและต้องรับผิดชอบ ที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นอย่าคิดว่ากล่าวเอา
มันๆ นะครับ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนที่หลายๆ ท่านเพิ่งอภิปรายมาก่อน ผมเห็นใจท่านนะครับ
สงสารท่านครับ อย่างน้อยเราก็เคยทํางานด้วยกันนับถือกันอยู่ อํานาจนั้นไม่เข้าใครออกใครนะครับ
รักษาไว้ให้ดี ดูแลให้ดีและให้ถึงพี่น้องประชาชนด้วย อย่าใช้อํานาจนั้นไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง อันนี้
ท่านก็ผิดแล้วหนึ่งข้อ ท่านเคยกล่าวหาผู้อื่นผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นใครเพราะผมไม่อยากจะออกไปข้าง
นอกเราคุยกันแค่นี้ ว่าเอื้อประโยชน์ให้กับญาติมิตรและพวกพ้อง วันนี้ผมก็อยากจะถามแทนผู้บริหาร
ของท่านซึ่งได้ร่วมคิดร่วมทํากันมา มีชื่อติดประกาศไว้แนะนําสรรพคุณอย่างเปิดเผยสี่ห้าท่าน ผมไม่เอ่ย
นามนะครั บ ท่ า นเหล่ า นี้ เ ป็ น ผู้ ห นึ่ ง ผมคิ ด ว่ า ที่ ส ามารถทํ า คะแนนให้ กั บ ท่ า นหรื อ เป็ น ตั ว แทนหรื อ
หัวคะแนนให้กับท่านไปในตัว เพราะบางทีเขาไม่รู้จักนายกฯ แต่เขารู้จักผู้บริหารท่านพวกนี้ แต่พอท่าน

- ๔๑ หาเสียงได้ก็มารับงานจัดเลี้ยงยังไม่ทันเสร็จหมาดๆ ถ้วยยังไม่ได้ล้าง แก้วก็ยังไม่ได้ล้าง ปรากฏข่าว
ตามสื่อหนังสือในโซเชียลมิเดีย บนเฟสบุ๊ค มีการพูดคุยพาดพิงสนับสนุนกันอย่างเอิกเกริก ว่าจะเปลี่ยน
ซะแล้ว ยังไม่ได้ร่ว มงานกัน มา คนนั้นไปเป็น ตําแหน่งโน้น คนนี้มาตําแหน่งนี้ เห็ นใจเขาบ้าง คนพวก
เดียวกันท่านยังไม่รักษาคําพูด ไม่ได้ว่าท่านนะครับขอโทษครับ หนังสือพิมพ์เค้าว่าอย่างนั้น ถ้าท่านเอง
ยังไม่รักษาคําพูดกับพรรคพวกพี่น้องพ้องพี่ของท่านเองแล้ว ประชาชนชาวบ้านที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ จะให้
เค้าไว้ใจท่านได้อย่างไร ท่านไม่ซื่อสัตย์ต่อคําพูดของตัวเองแล้ว คําพูดที่ท่านพลั่งพลูเป็นนโยบายทั้งหมด
นี้ ผมถามผู้บริห ารหลายท่านที่อ ยู่ในนี้ บางคนถ้าติดในโผก็สมหวังนะครับ ถ้าเกิดไม่อยู่ในโผที่ทําไว้
ก็อยากยืนยัน กล้าพูดหน่อย รักษาสถานภาพเพื่อให้เค้าได้ร่วมคิดร่วมทํา ร่วมบริหารไปกับท่าน อุตส่าห์
ตรากตรําลําบากมาด้วยกันก็อย่าปล่อยทิ้งเค้า ผมไม่ได้หาว่าท่านแต่มันกําลังจะเกิดขึ้นและขอเตือนกัน
แต่บางอย่างก็สุ่มเสี่ยงนะครับ ที่ท่านหาเสียงไปนั้นผมเสียวและก็อันตรายแทนท่าน ใช้คําที่ค่อนข้างจะ
ละเมิดกฎหมาย การกระทําที่สุ่มเสี่ยงละเมิดกฎหมายท่านทราบหรือบางทีจงใจอยากจะทําอยู่ผมว่ามัน
หวาดเสียว พี่น้องประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรว่าสิ่งที่ท่านระบายออกมาด้วยคําพูดมันจะไม่เกิดเป็นผล
ในอนาคต ถ้าไม่บิด เบือ นนโยบายในขณะหาเสีย งไว้กับ การแถลงอั น นี้เ ค้าก็พู ด กั น ไปเรีย บร้อ ยแล้ว
ท่านประธานที่เคารพจะจบแล้วครับ ผมก็ถามท่านนายกฯ ท่าน ดร.กิตติภูมิ ไม่ทราบว่าท่านจะยังคงใช้
นโยบายในขณะนี้ ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่า ขอตอบให้ผมชื่นใจหน่อยนะครั บ
อย่างน้อ ยเราก็ นั บ ถือ กั น อยู่เ ป็ น พี่เ ป็ น น้อ งกั น มา ท่า นยั งจะรั ก ษาไว้ซึ่ งบุ ค ลากร ซึ่งหาเสีย งไว้ต าม
แผ่นปลิวใบนี้ หรือจะตามปรากฏที่สื่อหนังสือพิมพ์ชี้นําท่าน ผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะยินดีสนับสนุนหรือ
ว่า ท่ า นจะส่ ง เสริม หรื อ ไม่ เพราะท่ า นไม่ ไ ด้ ป ริ ป าก ท่ า นไม่ ไ ด้ ใ ห้ ข่า วออกไปว่ า ไม่ ใ ช่ ไม่ ป ฏิเ สธข่ า ว
ก็เหมือนยอมรับกรายๆ ยอมรับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอย่างนั้นใช่มั้ยครับ อย่างนี้มันใช้ไม่ได้ถ้าจะมา
บริหารเทศบาล ถ้าไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้คนดีมาช่วยกันนะครับ ตอบให้ชัดหน่อยนะครับ ผู้ร่วมงานของ
ท่านที่ใกล้ชิดอีกหลายๆ คนก็ยังร้อนๆ หนาวๆ อยู่นะครับ เสียดายครับอุตส่าห์หาเสียงเขียนนโยบายไว้
ดีๆ ผมว่าท่านเปลี่ยนไปแล้ว พอเข้ารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีแทนที่จะนึกถึง ประชาชนต้องมาก่อน
ท่านกําลังนึกถึงนายทุนต้องมาก่อน ไม่รู้ ไม่รัก ไม่ชอบกันมาก่อน จะไม่เตือนนะครับ เมื่อเป็นอย่างนี้
เคยได้ยินมั้ยครับในข่าวโฆษณาต้องถึงครู....แน่ๆ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา
ที่เ คารพ และสมาชิ ก สภา กระผม นายสมหมาย พงษ์ไ พบู ล ย์ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
ผมเห็นด้วยครับกับนโยบายด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ของผู้บริหาร
เทศบาลคนใหม่ ที่จะให้มีเวรยามอยู่ประจําชุมชน ผมก็ดีใจตามชาวบ้านด้วยนะครับ เพราะว่าในเทศบาล
เราก็มีตั้งสี่สิบสามชุมชน มีงานทํ าอย่างน้อยสี่สิบถึงห้าสิบคนนะครั บ ยังสามารถมีร ายได้เ ลี้ยงปาก

- ๔๒ เลี้ยงท้องชาวบ้านที่มีโอกาสน้อยๆ ที่จะมีงานทําตรงนี้กลับได้มีงานทําตรงนี้ และผมก็อยากจะถามท่าน
ผู้บริหารหน่อยนะครับว่าจะดําเนินการเมื่อไหร่ครับ เพราะว่าทางชาวบ้านที่เขาอ่านแผ่นพับอ่านอะไรนั้น
เขาอยากรู้ เขาอยากมีงานทําครับ จะดําเนินการเมื่อไหร่ผมก็อยากจะไปสมัครด้วยเขาก็ฝากถามผมมา
ผมก็ไม่มีเวทีถามผู้บริหารซักที ถ้าจะมีก็มีวันนี้แหละครับผมขอถามด้วยนะครับ ผมจะได้เอาไปตอบ
ชาวบ้านเขานะครับ และผมก็จะถามเรื่องวิธีการด้วยว่าเวรยามในชุมชนนั้นมันกว้างนะครับ เราจะใช้วิธี
ไหนครับ จะเดินหรือว่าอย่างไร หรือว่าจะใช้รถบัสออกเวรยาม แต่ผมคิดว่าท่านผู้บริหารน่าจะใช้รถบัส
นะครั บ เพราะว่ า ท่ า นเป็ น คนที่ ช อบทํ า งานใหญ่ ดู อ ย่ า งเช่ น เรื่ อ งการเอาเสาไฟฟ้ า ลงดิ น นะครั บ
ขนาดเมื อ งใหญ่ ๆ เขายั ง ไม่ คิ ด เลยครั บ ท่ า นประธาน เพราะมั น มี ค่ า ใช้ จ่ า ยมากและบ้ า นเรามั น ยั ง
ไม่จําเป็น รถราไม่ได้ติดวุ่นวายเพราะเสาไฟฟ้าอะไรตรงนี้สายไฟตรงนี้ มันยังไม่จําเป็นครับท่าน แต่ถ้า
เป็นไปได้นะครับที่จะให้ชุมชนมีเวรยามตรงนี้นะครับ บางชุมชนมันใหญ่ อย่างเช่นชุมชนที่ผมอาศัยอยู่
มีประชากรตั้งพันเจ็ดร้อ ยห้าสิบคน เจ็ดร้อยสามสิบหลังคาเรือน คิดว่าในชุมชนที่ผมอาศัยอยู่คิดว่า
ต้องใช้เ วรยามอย่างน้อ ยสองถึงสามคนนะครับ ผมเห็น ด้ว ยนะครับ กับ นโยบายนี้ที่จะให้มีก ารรั กษา
ทรัพย์สินของชาวบ้าน เพราะว่าการทํามาหากินมันก็ลําบาก ที่จะมีทรัพย์สินตรงนี้ก็ค่อนข้างยาก เรื่อง
ทรัพย์สินครับท่านประธาน ของผมเองก็เหมือนกันหวงมาก เพราะอะไรครับท่านประธาน ทรัพย์สิน
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหามาได้นะครับ ผมหามาด้วยน้ําพักน้ําแรงผมเอง ผมไม่ต้องไปขอยืมญาติพี่น้อง
ไม่ต้อ งไปขายสมบั ติข องญาติพี่น้ อ ง ไม่ต้ อ งพึ่งพาพ่อ แม่ข ายที่ข ายทางมาซื้อ ตรงนี้ค รั บ ผมหาด้ว ย
น้ําพักน้ําแรงของผม ผมหวงและห่วงมากครับ ฉะนั้นขอสร้างซักหนึ่งโครงการตรงนี้ด้วยครับถ้าเป็นไปได้
นะครับท่านประธาน ผมทําธุรกิจมาผมลงทุนด้วยน้ําพักน้ําแรงของผมเอง เริ่มต้นด้วยเงินหนึ่งร้อยบาท
ธุ ร กิ จของผมมี ค นรู้จั ก ชื่ อ เสี ย งโด่ งดั ง แต่ที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จได้ เ พราะอะไรครั บ ท่ านประธาน ผมมี
หลักการทํางานครับคือ ผมยึดมั่นหลักเสมอว่าการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อเราเลี้ยงดูเรามา ผมไม่เคย
ทําการสิ่งใดๆ เลยที่เป็นการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณ ไม่เคยกล่าวร้ายป้ายสี ไม่เคยหักหลังหรือทรยศต่อ
ผู้มีพระคุณ
นายประสิทธิ์ หรรษ์ หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํ าปาง คุ ณ สมหมายฯ กรุ ณ า
อภิปรายในเรื่องของนโยบายด้วยครับ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานผมกําลัง
จะเชื่อมโยงครับ ขอโทษด้วยครับ ธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จได้นั้นเพราะเราต้องมีความกตัญญู อย่างเช่น
นโยบายนี้เหมือนกันครับท่านประธาน ผมอ่านดูแล้วมันเป็นไปได้ยาก จะทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จผมก็ยัง
ไม่รู้ แต่มันมีแนวโน้มที่จะโกหกประชาชนนะครับ ผมไม่ได้ขอพูดที่ว่าถ้าเรายึดหลักความกตัญญู หรือ
ไม่โกหกใครมดเท็จใคร ทําอะไรมันก็สําเร็จครับท่านประธาน และอีกเรื่องครับ ท่านผู้บริหารที่จัดให้
ทุกตรอกทุกซอยมีถนนมีคอนกรีตมีท่อปะปามีอะไรต่ออะไรพร้อมเสร็จหมดเลย จะติดวงจรปิด โอ้โห
ลําปางเราถ้าทําสําเร็จนี่ก็สุดยอดเลยครับท่านประธานครับ แต่ที่เป็นข่าวนะครับอย่างเมืองใหญ่ที่เขา

- ๔๓ ติดกล้องวงจรปิดนั้นมีแต่กล้องครับท่านประธาน ระบบการทํางานไม่มีไปตรวจสอบแล้วกล้องไม่ทํางาน
ติดไว้หลอกชาวบ้าน เป็นแนวเดียวกันหรือเปล่า ไปหลอกชาวบ้านหรือเปล่าครับ ใกล้เคียงกันเลยครับ
ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่าง คนลําปางเราโชคดีครับท่านประธาน ผมก็ต้องขอขอบคุณเทวดาสาธุทั้งหลายครับ
ที่เนรมิตคนประเภทนี้เข้ามาที่จะมาทํางานตรงนี้ อาสามาทํางานตรงนี้ให้สําเร็จลุล่วง และประเด็นที่ว่า
“ทัน ที” ด้วยอีก ต่างหากนะครั บ ผมก็อ ายุ ห้าสิบ กว่าๆ แล้ว นะคิด ว่าคงจะได้เห็ นนะครับ ไม่เ ป็น การ
หลอกลวงประชาชนนะครับ และอีก เรื่องครับ นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กั บชุมชนครั บ
ที่ท่านว่าจะสร้างที่ทําการให้กับชุมชน ผมก็อยู่ ณ จุดนี้มาสี่ห้าปีแล้วกรรมการชุมชนนะครับ ไม่มีใครทํา
ได้สักคนนะครับท่านประธาน เพราะว่าบางชุมชนไม่มีที่ดิน ไม่มีที่สาธารณะที่จะทํา บางชุมชนก็มีแต่ไม่มี
งบประมาณให้ ผมมานั่งอ่านดูและคิดดูแล้วว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับ มันหลอกลวงกันนะครับ แล้วก็
เรื่องของการที่จะให้ชุมชนบริหารจัดการขยะในชุมชน ผมก็ทํางานตรงนี้มาห้าหกปีนะครับ และท่านก็มี
นโยบายที่จะให้ชุม ชนบริห ารจั ด การตรงนี้ เห็ น ดีด้ว ยนะครั บ เพราะว่าเป็ น โครงการที่ดีม าก ชุ ม ชน
ขจัดปัญหาได้หลายสิ่งหลายอย่าง เช่น ขยะไม่ตกค้าง ขยะไม่เหม็นเน่าในชุมชน แต่ผมชอบใจอยู่คํานึง
ครับ “ขยะไม่ตกค้าง” แต่ผมสงสารสุนัขครับ ขยะไม่มีตกค้างแล้วสุนัขจะเอาอะไรมารับประทานล่ะครับ
ที่ผ่านมาขยะที่ตกค้างสุนัขก็ยังมีอาหารรับประทานนะครับ สงสารสุนัขครับท่านประธาน ถ้าท่านจะ
ผลักดันให้ดําเนินการได้ที่จะให้จัดการขยะในชุมชน ผมก็อยากจะขอคําแนะนําจากท่านเหมือนกันครับ
ซึ่งผมก็ทํามาหลายปีแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิม อยากขอคําแนะนําด้วยนะครับ และโครงการนี้ที่
ผ่านๆ มาก็โอเค แต่ระงับไป ยกเลิกไปเพราะทางเทศบาลของเราเหมาบริษัทจัดการเก็บไปแล้ว แล้วท่าน
จะมาผลั ก ดั น ให้ ชุ ม ชนบริ ห ารจั ด การตรงนี้ อี ก ถ้ า ท่ า นทํ า ได้ น ะครั บ ดี ม ากเลยครั บ แต่ จ ากการ
เปลี่ยนแปลงที่ถูกยกเลิกไป ผมก็พยามยามจะสานต่อกับบริษัทว่าขอให้ชุมชนดําเนินการต่อได้มั้ย เพราะ
ชาวบ้านเค้าต้องการเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเวลามีปัญหาเมื่อไหร่ ที่ไหน สามารถร้องเรียนกับผู้บริหาร
ได้เลย มันเร็วกว่าถ้าเป็นบริษัทมาทํานะครับ บางครั้งสามวันถึงจะมาเก็บนะครับ ผมเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางเรานี้ดูแลเขตหนึ่ง สิบห้าหมู่บ้าน บางหมู่บ้านก็มาร้องเรียนว่าขยะไม่เข้ามาเก็บแล้ว
สองวันสามวัน ผมก็ต้องช่วยอธิบายให้ฟังว่าเพราะบริษัทต้องรับผิดชอบทั้งหมดในเขตเทศบาล บางวันก็
อาจจะเข้ามาช้าไปหรืออาจจะไม่ทั่วถึงหรือตกหล่น เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับ บางชุมชน
ก็มีหลายตรอกหลายซอยจึงอาจจะมีหลงหรือลืมไป ผมจึงเห็นด้วยนะครับถ้าท่านผลักดันตรงนี้ให้ชุมชน
บริห ารมั นเป็ น ผลดีต่อ ชุ ม ชน และผมก็ ไ ด้ไ ปศึก ษาเกี่ย วกั บ การจั ด เก็ บค่าธรรมเนีย ม เจ้าหน้าที่ข อง
เทศบาลเราไปจัดเก็บมันได้ไม่ทั่วถึงนะครับ ปกติชุมชนที่ผมอาศัยอยู่มันเก็บได้หมื่นกว่าบาท แต่ ณ วันนี้
เจ้าหน้าที่ของเราเก็บได้หกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าในระเบียบเขา
มีกําหนดไว้ว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเราเข้าไปจัดเก็บ ให้คนในชุมชนจัดเก็บไม่ได้ซึ่งในกฎระเบียบ
ก็มีบอก แต่ว่าท่านก็ยังจะสามารถที่จะให้ชุมชนทํา ไปบอกกับคนในชุมชนว่าผมจะทําให้ได้ทําให้สําเร็จ
ผมดูยังไงมันก็ดูหลอกลวงเขาครับ จะทําให้ได้จะทําทันที ผมก็เลยขอถามนะครับวันนี้ ปกติผมก็ไม่ใช่

- ๔๔ คนพูดมากอย่างนี้นะครับ แต่วันนี้ก็ขอพูดซักหน่อยนะครับเพราะคงจะหาโอกาสยากแล้ว ทางสภาของ
เราจะเปิดก็ คงอีก หลายเดือน และอีกอย่างหนึ่งท่านกําหนดนโยบายตรงนี้มา ผมว่าท่านน่าจะรู้ดีว่า
มีวิธีการทํายังไง ผมขอคําแนะนําจากท่าน ขนาดผมทํามาแล้วห้าหกปีแล้วยังมีปัญหาที่แก้ไม่ได้ แต่ท่าน
เอามาพูด เอามาโฆษณาในแผ่นพับว่าจะทําให้ได้ ทําให้ดี ฉะนั้นช่วยแนะนําผมหน่อยนะครับ ผมจะได้
เอาสิ่งดีๆ ไปทําสิ่งดีๆ ให้กับประชาชน เสียดายครับโครงการขยะในชุมชน ทํามาดีๆ มีชุมชนอื่นๆ ชุมชน
ต่างจังหวัดมาดูงาน เป็นชุมชนต้นแบบ เทศบาลเราก็มีกิจกรรมโชว์ว่าชุมชนนี้มีการบริหารจัดการที่ดี
แต่เสียดายจริงๆ ครับที่หยุดไประงับไป เพราะมันมีกฎระเบียบอยู่มันทําไม่ได้ ณ วันนี้เทศบาลเหมาการ
บริหารให้กับ เอกชนไปแล้ว และการจั ดเก็บรายได้ตรงนี้ต้องเข้ากับเทศบาล ผมก็ไม่มีอ ะไรมากครั บ
ผมจะขอถามท่านผู้บริหารในหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่างที่ท่านแถลงมา กําหนดให้ผมได้หรือไม่ว่าจะทํา
เมื่อไหร่ เพราะผมติดใจคําว่า “ทําทันที” ครับ ผมเป็นสมาชิกสภาฯ ที่ค่อนข้างเข้าถึงชุมชน เขาถามผม
มาบ่อยมาก นโยบายเขายาวเหยียดเลยเขาจะทําได้หรือไม่ ผมตอบว่าน่าจะทําได้เพราะว่าท่านเขียนไว้
แล้วว่าทําทันทีครับ ผมฝากด้วยนะครับท่านประธาน ช่วยบอกด้วยครับว่าทําเมื่อไหร่ ผมจะได้นําไปบอก
ชาวบ้านได้ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ กระผม ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ์ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ผมได้ ฟั ง ท่ า น
นายกเทศมนตรี ท่าน ดร.กิตติภูมิ ได้แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปางแล้วนะครับ ซึ่งก็
สามารถสรุปสั้นๆ ที่ผมพอจะสรุปได้นะครับคือภายใต้แนวคิดที่ว่า “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา” ซึ่งได้
กําหนดนโยบายในการบริหารไว้ 8 นโยบายนะครับ คือ นโยบายด้านการบริหารงาน นโยบายด้านการ
พัฒนาเมือง นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน นโยบายด้าน
ความเข้มแข็ งของชุ ม ชน นโยบายด้านศาสนา วั ฒ นธรรมและประเพณีท้อ งถิ่น ผมก็ ไ ด้นั่งฟั งเพื่อ น
สมาชิกอภิปรายไปหลายคน พูดภาษาต่างประเทศกันจนผมเวียนหัวไปหมด เพราะว่าผมบังเอิญความรู้
น้อยนะครับ ผมขออนุญาตท่านประธานพูดภาษาท้องถิ่นได้มั้ยครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมไม่อนุญาตครับ ไม่ได้
ครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง พอดีว่าภาษาไทยของผมก็
ไม่ค่อยแข็งแรงครับ ถ้าพูดไปมันอาจจะเผลอไปบ้างนะครับ ไม่ว่ากันนะครับ ซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้นะครับ
ผมก็มั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ผมก็เชื่อเช่นนั้นถ้ามันทําได้จริง

- ๔๕ นะครั บ ผมจะขออนุ ญ าตกล่าวถึงพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึงฉบั บ ที่ 3
พ.ศ.2552 ในมาตรา 56 บัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําในเขต
เทศบาลดังต่อไปนี้” นะครั บ 1)กิจการที่ร ะบุไ ว้ใ นมาตรา 53 ผมจะขอโยงไปที่มาตรา 53 นะครั บ
ว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าที่ที่ต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้” 1)กิจการที่ระบุไว้
ในมาตรา 50 ผมจะขอโยงไปที่มาตรา 50 นะครับ “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่
ต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้” นะครับ 1)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2)ให้มีและบํารุง
ทางบกและทางน้ํา 3)รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 4)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม 7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8)บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9)หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ให้เป็นหน้าที่
เทศบาล ผมจะขอย้ อ นไปที่ 7)ส่ง เสริม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้สู งอายุ และผู้พิ ก าร แต่ ใ น
นโยบายของท่านนายกฯ ไม่มีคําว่า “ผู้พิการ” ซึ่งในฐานะที่ผมก็เป็นคนพิการคนหนึ่งซึ่งก็ต้องดูแลสิทธิ
ของคนพิการ และได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ นโยบายของท่านที่ได้แถลงวันนี้มีแต่ให้งบประมาณ
สนับสนุน ทั้งชุมชน ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. เครือข่ายพลังสตรี เครือข่ายผู้สูงอายุ
แต่ในนโยบายเล่มนี้ไม่ได้เขียนไว้เลยว่า “ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ” ท่านไม่ได้กําหนดไว้ตรงนี้เลย
ผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นการตั้งใจหรือประการใดๆ ก็แล้วแต่ ในนโยบาย 8 ข้อ ผมก็พยายามจะมองทั้ง
8 ข้อ ผมก็ยังมองไม่เห็น ท่านประธานที่เคารพครับ ท่านทราบหรือไม่ว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าท่านจะบอกว่า
เป็นพลเมืองชั้นสองก็น่าจะใช่นะครับ เพราะคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ไปพูดกับใครเขาก็ไม่
ค่อยจะฟังหรอกครับเสียงไม่ค่อยดัง ขออนุญาตนะครับ เดินขาพิการของผมไป คนพิการไม่มีอะไรหรอก
ครับ แต่ถ้าเราเป็นตัวแทนให้นะครับ มันมีคําพูดอยู่วลีหนึ่งว่า “คนพิการจะเป็นคนแรกที่ถูกลืม และเป็น
คนสุดท้ายที่ถูกนึกถึง” วันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ไม่ว่าจะทํานโยบายต่างๆ คนพิการก็ไม่ได้ถูกนึกถึง
หรอกจะถูกลืมซะก่อน พอจะนึกถึงนั้นก็ถูกนึกถึงเป็นคนสุดท้ายพอนึกขึ้นได้ก็อ้าวลืมคนพิการ พอจะทํา
อะไรให้ก็ไม่ทันแล้วครับ ผมอยากจะขอตั้งคําถามให้ท่านได้ช้ีแจงว่าการแถลงนโยบายของท่านในวันนี้
คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการเหล่านี้ท่านจะมีนโยบายอย่างไรที่ท่านได้แถลงวันนี้ หรือว่าท่านจะ
เอาไว้ข้อไหนอันนี้ผมก็หาไม่เจอ ซึ่งมาตร 54 ของรัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550
กําหนดไว้ว่า “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ป ระโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอํานวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” และยังมีกฎหมายอีกข้อหนึ่งที่อยู่
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 21 ระบุไว้ชัดเจนเลย
ครับสําหรับคนพิการคือ “เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แล้วแต่กรณีให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้” ก่อนที่ผมจะได้ขออนุญาตท่านประธานอีกข้อหนึ่งนะครับ ขอย้ําเลยนะครับว่าการ

- ๔๖ แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ใ นวั น นี้ ขอให้ ท่ า นชี้ แ จงกระผมด้ ว ยว่ า ผู้ ย ากไร้ ผู้ ด้ อ ยโอกาส
คนพิการ ซึ่งไม่ได้กําหนดนโยบายไว้ในเล่มนี้ ท่านจะปฏิบัติอย่างไรนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
จ่ า สิ บ เอกสมบู ร ณ์ บรรจงจิ ต ต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภา กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ผมจะไม่อภิปรายนะครับ แต่ผมอยากจะขอถามท่านนายกฯ เป็นบางข้อนะครับ ซึ่งท่านคง
รับนะครับว่าใบโบว์ชัวร์นี้เป็นใบหาเสียงของท่านนะครับ ผมจะถามเป็นข้อๆ แต่ไม่ได้ตําหนิท่านนะครับ
จะถามว่า เรื่องที่หนึ่ง เรื่องโบนัสที่ท่านได้ชี้แจงในใบโบว์ชัวร์นี้บอกในข้อที่ห้าว่า “พนักงานเทศบาล
ต้องทํางานอย่างมีความสุข สวัสดิการต้องได้รับ เงินโบนัสต้องได้รับ” ผมจะถามว่าท่านจะจ่ายหรือไม่
จ่าย แต่ขอให้ท่านไปดูหนั งสือของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 10907/0267 ลงวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 0809/8203 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ 0809.3/5624 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 และหนังสือของศาลากลาง
จังหวัดลําปางที่ ลป 0037.2/ว 5069 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ขอให้ท่านไปหาหนังสือเหล่านี้
อ่าน แล้วท่านจะได้ทราบว่าในการจ่ายโบนัสให้แก่ข้าราชการมันจะจ่ายได้มั้ยครับ หรือว่าท่านยังไม่เคย
เห็นหนังสือนี้แล้วก็ไปหลอกให้ข้าราชการและพนักงานบอกว่าจะจ่ายโบนัส ท่านก็ไปดูตามหนังสือนี้
ผมจะไม่อ่านให้ฟังเพราะเรื่องมันยาวนะครับ เรื่องที่สอง คือ เรื่องทุนการศึกษา ในโบว์ชัวร์ท่านบอกว่า
“เด็ ก นั ก เรีย นในเขตเทศบาลโรงเรีย นเทศบาลต้ อ งได้รั บ ทุ น การส่งเสริม การเรีย นจากงบประมาณ
เทศบาลคนละหนึ่งพันบาทต่อปี” ผมอยากจะถามว่าถ้าเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลแต่มีภูมิลําเนาอยู่
นอกเขตเทศบาลท่านจะจ่ายมั้ยครับ และในการจ่ายเงินคนละหนึ่งพันบาท ท่านมีกรอบอย่างไรครับว่า
ในเงินจํานวนนี้จ่ายไปแล้วผู้ปกครองสามารถเอาไปซื้ออะไรก็ได้ใช่มั้ยครับ หรือพอดีเป็นวันที่ 1 หรือ
วันที่ 16 เอาไปซื้อหวยก็ได้ หรือจะเอาไปซื้อปลาทูก็ได้ใช่มั้ยครับ เมื่อรับเงินไปแล้วทางผู้ปกครองจะมี
ใบเสร็จให้ท่านมั้ยครับ และจะจ่ายเมื่อเปิดเทอม กลางเทอม หรือปลายเทอม ขอให้ท่านมีกรอบไว้ให้
เรียบร้อยด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าพูดแต่ว่าจ่ายๆ แล้วจะจ่ายได้จริงหรือเปล่า และสําหรับในเรื่องการศึกษา
ให้ท่านไปดูหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 มิถุนาน 2550 ในข้อที่ 2
ท่านจะได้รู้ว่าในการจ่ายเงินทุนการศึกษา ไม่ใช่ว่าจะสามารถจ่ายให้ได้ทุกคนนะครับ ถ้าท่านพูดมาใน
โบว์ชัวร์นี้จะเป็นการหลอกลวงให้ผู้ปกครองรู้สึกดีใจว่าต่อไปนี้จะได้รับเงินทุนการศึกษาจากเทศบาล
คนละหนึ่งพันบาทต่อปีทุกคน ในเรื่องที่สาม เรื่องเงินอุดหนุนสําหรับกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ อสม.
ชุมชน หรือรดน้ําดําหัว แห่เจ้า วันคริสต์มาส ให้ท่านไปดูหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 นะครับ และผมอยากทราบว่าท่านจะจ่ายเมื่อไหร่ครับ จ่ายอย่างไร
ในเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุน เรื่องที่สี่ เรื่องรับส่งนักเรียนทีท่านว่าจะทํา ถ้าท่านทําได้ผมก็เห็นดีนะครับ

- ๔๗ ว่าสามารถทําให้เด็กนักเรียนได้รับความปลอดภัย แต่ทีนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหน ถนนสายไหนที่ท่านจะ
เริ่ม ใช้รถอะไรในรถมีผู้ควบคุมรถหรือไม่ ไม่ใช่ปล่อยให้เด็กไปถูกประตูหนีบอย่างกับรถทัวร์นะครับ
ขอให้ท่านได้ไปทํากรอบเป็นระเบียบไว้เลยนะครับ รถจะจอดรับตรงไหน วันละกี่เที่ยว จะใช้รถอะไร
แต่ผมคิดว่าถ้าเป็นรถบัสผมว่าท่านไม่สามารถที่จะเอามาวิ่งในเวลาที่โรงเรียนเข้าหรือโรงเรียนเลิกได้
นะครับ เรื่องที่ห้า เรื่องยามรักษาความปลอดภัย ที่ท่านว่าจะจัดยามรักษาความปลอดภัยเต็มพื้นที่
ชุมชนใช่มั้ยครับ ดังนั้นทางพี่น้องประชาชนคงดีใจนะครับว่าคงนอนตาหลับ เพราะมียามรักษาความ
ปลอดภัย ในการใช้ยามท่านจะใช้กี่ชุดๆ ละกี่คน ฉะนั้นในการตรวจตราในชุมชน ท่านจะใช้ยานพาหนะ
อะไร หรื อ จะให้เ ดิ น ครั บ ถ้า เป็ น ชุ ม ชนสุ ข สวั ส ดิ์ ผมต่อ ให้เ ดิน ทั้งคืน ก็ ไ ม่ทั่ ว หรอกครั บ ขอให้ท่านไป
ทํ า กรอบให้ เ รี ย บร้ อ ยนะครั บ เรื่ อ งที่ ห ก เรื่ อ งรถพยาบาล รถรั บ ส่ ง ศพฟรี หมายถึ ง อะไรครั บ
รถพยาบาลทางเทศบาลเราก็มีอยู่สองคันแล้ว แต่รถรับส่งศพฟรีนี้หมายความว่ารับส่งศพจากที่บ้านไป
สุสานใช่มั้ยครับที่ว่าจะไม่เก็บเงินค่าธรรมเนียม แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ซึ่งเป็นการประหยัดเงินของเจ้าภาพ
ในงานศพนั้น ๆ เรื่องสุด ท้าย เรื่องโรงพยาบาลสาขา 4 ศู นย์ ท่านจะสร้างที่ไหน อุปกรณ์การแพทย์
เอาจากไหน อาคาร พยาบาล แพทย์ท่านจะเอามาจากไหน แล้วใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากเท่าไหร่
แต่ผมคิดว่าในสี่ปีที่ท่านดํารงตําแหน่งคงจะไม่ได้สร้างซักศูนย์ครับ และเมื่อสักครู่มีท่านสมาชิกได้บอก
ว่าพวกกระผมได้อภิปรายวกวน ก็ถ้าจะไม่ให้วกวนนะครับ ก็เมื่อแต่ละท่านอภิปรายเสร็จแล้ว ถ้านายกฯ
ได้ตอบเป็นคนๆ ไป ผมว่าคงจะไม่วกวนอย่างนี้ เพราะสมาชิกสภาทุกคนก็สงสัยว่าทําไมถามไปแล้วก็
ไม่ตอบ ในเมื่อไม่ตอบคนอื่นก็ย่อมจะสงสัยนะครับ และในนโยบายที่ท่านทํามาทั้งหมดนี้นะครับ ผมว่า
มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่จะทําได้ ไม่เหมือนกับท่านแกงฮังเลนะครับ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อสักครู่ผมเห็นอาจารย์วิบูลย์ ฐานิสรากูลยกมือนะครับ ผมขอให้อาจารย์
วิบูลย์ก่อนนะครับ อาจารย์สันติ ท่านอภิปรายมาสองครั้งแล้วนะครับ เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
และสมาชิกสภา กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนประชาชน
ในเขตเทศบาลประชากรผู้สูงอายุ ณ ปัจจุบันนี้ มีจํานวนหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสองคน ข้อมูลเมื่อเดือน
ธันวาคม 2555 ผมอยากเรียนถามท่านนายกฯ ถึงนโยบายข้อที่ 6 วรรคท้ายที่ว่า “จะจัดให้มีศูน ย์
นันทนาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปาง ให้มีคุณภาพอยู่อย่างมีความสุข”
ตรงนี้ประชากรผู้สูงอายุก็ดีใจและถามว่าศูนย์นี้ในนโยบายของท่านนายกฯ จะให้มีที่ไหน อย่างไร และ
เมื่อไหร่ ผมเห็นในนโยบายท่านเขียนว่า “ในเขตเทศบาล” จะครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลหรือว่าจะเป็นจุด
ใดจุ ด หนึ่ ง ซึ่ ง ณ ปั จ จุ บั น นี้ ก็ มี อ ยู่ ห นึ่ ง แห่ ง คื อ ที่ อ าคารชั ย พั ฒ นา ชุ ม ชนสามดวงสามั ค คี นั่ น เป็ น
ศูนย์บริการผู้สูงอายุหรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีการให้บริการต่างๆ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตามนโยบายข้อ นี้น ะครั บ แต่ก็ ยั งไปแบบลุ่ม ๆ ดอนๆ อยู่เ นื่อ งจากว่ ายั งติด ขั ด กั บ เรื่อ งงบประมาณ

- ๔๘ เราทําไปได้ระยะหนึ่ง และตอนนี้เราก็รองบประมาณจากกองทุนประกันสุขภาพ สปสช. ท้องถิ่นของ
เทศบาลอยู่ ซึ่งกําลังรอท่านนายกฯ ที่จะมาอนุมัติโครงการเพื่อจะได้นํางบประมาณไปทําต่อและเพื่อให้
เกิดศักยภาพอันนี้มีอยู่แห่งเดียวครับท่านประธาน แต่ท่านเขียนนโยบายบอกว่า “เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล” อันนี้ผมก็เข้าใจว่าท่านคงจะทําเยอะ เพราะหลายคนก็ถามว่าทีนี้เราก็ไม่ต้อง
เดินทางมาไกลแล้ว เราจะไปที่ศูนย์อาคารชัยพัฒนามันก็ไกล ท่านเดินทางมาจากนาก่วมเหนือ ผมเคย
เห็นอัดรถซ้อนกันมาสามคนอันนี้ก็น่าเห็นใจ โดยเฉพาะมาใช้บริการของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ไปไหน
ก็ลําบาก อายุมาก อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เดินทางมาใช้บริการนะครับ อาจจะประสบกับอุบัติเหตุก็ได้
หรือว่าไม่สะดวก หรือว่าไม่มาซะเลยเพราะมันไกลและลําบาก เช่น ชุมชนศรีปงชัยจะมาก็ลําบาก ชุมชน
กําแพงเมืองจะมาก็ยังลําบาก แต่ท่านเขียนนโยบายบอกว่า “จะพัฒนาศักยภาพในเขตเทศบาล” ก็อยาก
ถามเผื่อไปให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลว่า ท่านจะไปทําที่ไหน ทําอย่างไร เพราะว่าผู้สูงอายุทั้งหลายนั้น
ก็อยากจะร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมพัฒนาเหมือนกับนโยบายที่ท่านแถลง ก็เป็นหลักข้อหนึ่งของ good
governance ครับ ถ้าท่านทําจัดเต็ม ดีวีลอปเม้นท์ (development) แต่ถ้าท่านทําไม่ได้หรือมีจุดน้อย
ไม่ทั่วถึงประชากรผู้สูงอายุหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสองคนก็ถือว่า ดีวีลอปเม้นท์ (development) ไปก่อน
ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายประชัญ บุญสูง
นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
สมาชิกสภา กระผม นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้จะมาขอใช้สิทธิในการ
พูดถึงนโยบายของท่านผู้บริหารทั้งหมดที่ท่านนําเสนอทั้งหมด 8 นโยบายนะครับ ทั้ง 8 นโยบายนั้น
ถ้าสามารถนําไปสู่แผนในการปฏิบัติได้นะครับ ที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการ ครั้งนี้ก็จะเป็น
ผลดีต่อการพัฒนาเทศบาลนครลําปางเรา ผมขอสนับสนุนนะครับถ้าไม่ผิดต่อระเบียบของทางราชการ
ผมยินดีที่จะสนับสนุนครับ แต่ไม่ถูกระเบียบของทางราชการเราก็ไม่สามารถดําเนินการสนับสนุนได้ครับ
นโยบายที่ผมจะถามตรงนี้คือ นโยบายข้อที่ 7 ด้านความเข้มแข็งของชุมชนนะครับ ซึ่งในข้อนี้มีคําถาม
อยู่ในตัวทั้งหมด 7 คําถาม แต่ผมจะเอามาแค่สองสามคําถามเท่านั้นครับ ซึ่งผมก็ยังไม่เห็นสมาชิกฯ
ท่านใดถามเลยนะครับ เพราะตรงนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชน นโยบายจะจัดทําหรือแก้ไขระเบียบให้
ประธานชุมชนมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 4 ปี ท่านจะดําเนินการเมื่อไหร่ เพราะว่าปัจจุบันนี้
ชุมชนของเราเป็นระบบเกียร์ว่างตอนนี้คณะกรรมการประธานชุมชนของเราทั้งหมดหมดวาระไปเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ยังไม่ได้ดําเนินการที่จะจัดตั้งใหม่ ถ้าท่านผู้บริหารจะดําเนินการผมจึงอยาก
ทราบว่าท่านจะดําเนินการเมื่อไหร่ ผมถามเพราะไม่มีเพื่อนสมาชิกท่านไหนถามเลยครับ นี่เป็นเรื่องใกล้
ตั ว ของเรานะครั บ แต่ สํ า หรั บ นโยบายที่ ว่ า ทุ ก ชุ ม ชนต้ อ งมี อ าคารที่ ทํ า การของประธานชุ ม ชนและ
คณะกรรมการชุมชน ผมก็อยากจะฝากถามว่าท่านมีแนวคิดในการปฏิบัติอย่างไร เพราะว่าแต่ละพื้นที่มี

- ๔๙ สภาพไม่เหมือนกันคือเรื่องสถานที่ ถ้าท่านจะทําจะเริ่มเมื่อไหร่ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ข้อที่สาม คือ
นโยบายที่จะขอดําเนินการขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการขยะภายใน
ชุมชนปีละห้าหมื่นบาทนั้น ท่านหมายถึงว่าทุกวันนี้เทศบาลเราก็มีการว่าจ้างบริษัทที่ดําเนินการขนขยะ
อยู่นะครับ ท่านจะยกเลิกสัญญาตรงนี้ใช่มั้ยครับ และท่านมีแนวทางอย่างไรที่จะดําเนินการตรงนี้ครับ
ผมก็ขอฝากถามท่านผู้บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
สมาชิกสภา กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณครับท่านประธาน
ผมได้เรียนท่านประธานไปแล้วนะครับว่าผมมีคําถามตั้ง 50 ข้อ ผมจะขอแบ่งถามเพื่อคั่นเวลาให้กับ
สมาชิกท่านอื่น จะปฏิบั ติต ามที่ท่านประธานได้บอกนะครับ ผมบอกแล้วว่าผมเป็น คนขี้ส งสั ย อะไร
ที่ส งสั ย แล้ ว มั น จะทํ า ให้เ กิ ด การบริ ห ารบ้ า นเมื อ งที่ ดี ผมก็ คิด ว่ า น่ าจะมี ค นสนั บ สนุ น ผมให้ซั ก ถาม
ข้อสงสัยนั้น เพื่อทุกคนจะได้รับคําตอบเช่นเดียวกันกับผม อีกสี่ปีข้างหน้ามันไม่นานหรอกครับ ผมย้ํา
คํานี้อยู่ตลอดกับเสียเวลาให้ผมถามแค่สี่สิบห้าสิบข้อ เพื่อที่จะได้รับคําตอบ มีท่านใดจะปฏิเสธมั้ยครับ
ว่าเสียเวลาที่จะพัฒนาบริหารบ้านเมือง ผมไม่ได้ตําหนิไม่ได้บอกว่านโยบายไม่ดี แต่ผมทําตามหน้าที่ของ
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดี ท่านประธานบอกว่าจะเป็นสภาต้นแบบให้เป็ นที่ย อมรั บของคนทั่ว ประเทศ
ของสภาทั่วประเทศ ในยุทธศาสตร์ของสภาก็บอกไว้ชัดเจน ผมจะถามตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมอยากรู้
แล้วนําไปสู่การตัดสินใจที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองมันควรจะเป็นสมาชิกสภาในสภาต้นแบบแห่งนี้หรือไม่
ผมพยายามตัดคําถามที่ท่านสมาชิกได้ถามไปเมื่อสักครู่ในประเด็นที่ผมสงสัยมันคงไม่ถึง 35 ข้อที่เหลือ
แต่ก็ยังมีเหลือที่ยังไม่มีใครถามซึ่งผมก็ได้บอกแล้วว่าถ้าไม่ได้ถามนั้นผมนอนไม่หลับ ประชาชนก็จะนอน
ไม่หลับก็จะรอถามท่านอยู่ว่านโยบายของท่านจะทําอะไร ผมไม่แน่ใจและผมอนุมานเอาว่าหลังจากที่
ทุกคนถามหมดแล้ว ท่านนายกฯ อาจจะตอบแค่ส ามประโยคว่า “ขอบคุณ ทุกท่าน ผมจะทําสี่ปีให้ดี
ที่สุด” อาจจะบอกอย่างนั้นก็ได้เพราะผมเห็นท่านนั่งยิ้มอยู่ตลอด ไม่ได้จดซักคําถามหรืออาจจะมีชิพ
ที่อยู่ในสมองเลยจําได้หมดทุกข้อทําได้หมด ดังนั้น ท่านที่มาฟังในวันนี้ห้องนี้กับที่อยู่ข้างล่าง ผมไม่
แน่ใ จว่าจะมาฟัง สท. ถามอย่างเดีย วหรือ ว่าอยากจะมารั บ คําตอบด้ว ย เป็ นผมๆ ก็ ไ ม่ป ลื้ม นะครั บ
จะเสียเวลาทั้งวันนะครับ นั่งฟังมีแต่คนถามแล้วไม่มีคนตอบ ประเด็นนโยบายข้อที่สอง ด้านการพัฒนา
เมือง ที่ท่านแถลงว่า “จะจัดให้มีสภาที่ปรึกษาการพัฒนาเมืองโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สั ง คม” สภานี้ ห มายถึ ง อะไรครั บ ผมยั งสงสั ย อยู่ น ะครั บ ถ้า ถามว่ าการที่จ ะมีที่ ป รึก ษาเยอะๆ นั้ น
ดีมั้ยครับ ดีนะครับเพราะจะช่วยกันคิดช่วยกันทําสนุกดี ในขณะนี้ 24 คน ช่วยกันคิดช่วยกันถามแล้วยัง
วุ่นวายขนาดนี้ ใช้เวลาเกือบทั้งวัน ถ้ามีสภาเมืองที่ปรึกษาเยอะๆ ห้าสิบคนร้อยคนผมก็ว่าน่าจะดีช่วยกัน
ถกเถียง แต่ผมถามว่าสภานี้จะเกี่ย วข้อ งอย่างไรกับเทศบาลนครลําปาง ในสถานที่ที่ท่านจะบริหาร

- ๕๐ ทั้งสี่ปีนี้ สภานี้จะมีมติหรือไม่เวลาประชุมแล้วก็มีมติอย่างนี้ ให้นายกฯ ไปทํา ให้สภาไปทํา สภาต้อง
ยกมื อ ใช่ มั้ ย ครั บ แล้ ว สภานี้ จ ะเอามาใช้ บ ริ ห ารบ้ า นเมื อ งของท่ า นได้ อ ย่ า งไรในฐานะที่ ท่ า นเป็ น
นายกเทศมนตรีแล้วตั้งสภานี้ขึ้นมา หรือเอาข้อเสนอแนะอย่างเดียวว่าท่านจะทําอะไรในนโยบายห้าสิบ
ข้อนั้น ให้สภาที่ปรึกษาท่านเสนอแนะมาแล้วท่านถึงจะเอามาทํางาน วันนี้ท่านเป็นนายกเทศมนตรีที่รับ
ตําแหน่งแล้ว ท่านบริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลเกือบเก้าร้อยคน ท่านจะปวดหัวพอหรือยังก็ไม่รู้นะครับ
ในเก้าร้อ ยคนที่จะทํ างานให้ท่าน แล้วท่านตั้งที่ปรึกษามาอีก ท่านจะเอาเวลาไหนบริหารก็ ด้วยความ
เป็นห่วงนะครับ พี่ชายที่แสนดีที่จะต้องทํางานหนักในอีกสี่ปี ผมเหลืออีกไม่กี่ข้อแล้วครับขอเวลาอีก
สักครู่นะครับ ที่ท่านแถลงว่า “จะประสานขอเงินทุนอุดหนุนเพื่อปรับปรุงคืนสภาพแม่น้ําวัง และก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําเสียให้ครบถ้วนสมบูรณ์” ผมอยู่สภานี้สี่ปีที่ผ่านมาติดตามข่าวสารเห็นโครงการต่างๆ
ของเทศบาล ผมก็เห็น นายกฯ ทุก สมัยแหละครับปรารถนาที่จะให้โ ครงการนี้เ กิดขึ้น แก้ไ ขน้ําเสียใน
เทศบาลนครลําปางมีแต่คนบ่นว่าน้ําวังเน่าเสีย ทําไมเทศบาลไม่ทําแล้วก็เอาขยะไปทิ้งกันเอง เอาน้ําเสีย
ไปทิ้ ง กั น เอง ผมเข้ า ใจโครงการนี้ มี อ ยู่ แ ล้ ว เสนอไปส่ ว นกลางอยู่ แ ล้ ว เราทํ า เองไม่ ไ ด้ ห รอกครั บ
งบประมาณสามสี่ร้อ ยล้า นบาท ถ้าท่านทํ าได้ผมยิน ดีที่จะสนั บ สนุ น แต่ถ ามนิด หนึ่งครั บ ว่าท่านตั้ ง
นโยบายข้อ นี้ม าแสดงว่าท่านต้อ งทํ าได้แล้ว ท่านรู้แล้ว ว่าจะเอาเงิน จากไหนบอกเราให้ชื่น ใจหน่อ ย
นะครับ ผมก็ป รารถนาที่จะให้มีน ะครับ อยากจะให้มีแม่นํ้าวังมีน้ําที่ส ะอาด บําบัด น้ําเสีย ให้เ สร็ จ
เรียบร้อยไปซะ จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวเวลาเขาโทรมาถามโทรมาไปดูดน้ํา อันนั้นเหม็นบ้างอันนี้เหม็น
บ้าง เป็นสิ่งที่ผมปรารถนาด้วย และท่านก็ปรารถนาให้เป็นอย่างนั้น แล้วท่านก็เขียนนโยบายอย่างนี้ท่าน
ก็น่าจะบอกได้นะครับว่ามีใครบ้างที่จะช่วยท่านได้ว่าท่านมีพลังแค่ไหนที่จะทํา เราจะได้ช่วยกัน เดินไป
ด้วยกัน ที่ท่านแถลงว่า “จะก่อสร้างสวนสาธารณะให้ครบทุกตําบลในเขตเทศบาล” ประชาชนฝากมา
ถามและชื่นชมนะครับ เป็นแนวคิดที่ดีที่อยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนได้ออกกําลัง ผมถามหน่อย
นะครับแต่ไม่ได้ไปต่อต้านท่านนายกฯ ผมถามด้วยความชื่นชมว่าท่านจะทําที่ไหนเราจะได้บอกเขาถูก
เพราะเขาถามเรามา เพราะเค้าเห็นในสิ่งที่อยากจะทํา ผมจะได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ท่านไปบอกต่อ
ได้ หรือว่าท่านจะไปซื้อที่ใหม่ ไปกว้านซื้อตึกแถวที่ไม่ดีแล้วเอามาทําสวน เราก็จะได้บอกเขาถูกนะครับ
สิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามด้วยเจตนาที่ดี ที่ท่านแถลงว่า “จะส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า” คําว่า “ส่งเสริม”
ท่านเขียนไว้ชัดเจนมากว่าเป็นการส่งเสริม การส่งเสริมต้องยกให้สูงขึ้นดีขึ้น ทําอย่างไรให้เขาดีขึ้นนี่คือ
การส่งเสริมนะครับ ท่านบอกว่า “จะปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทให้มีความ
เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน” ภาษีที่เป็นธรรมนั้นมีเทศบัญญัติของเทศบาล
นครลําปางออกมาไม่รู้ตั้งแต่ปีไหนแล้วนะครับเป็นเล่มๆ มีข้อไหนบ้างที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ถ้าผม
อ่านแล้วผมจะเข้าใจทันทีว่าเพื่อความเป็นธรรมอ๋ออันนี้จะลดภาษีให้ ประชาชนจะได้รับส่วนลดภาษี
ใช่มั้ยครับ ทุกคนก็ดีใจสิครับหาว่าส่วนลดภาษีหรือพูดอีกนัยหนึ่ง ความเป็นธรรมอันนี้มันเก็บน้อยไป
ท่านจะเพิ่มภาษีใช่หรือไม่ที่จะเก็บประชาชนในเจ็ดหมื่นคนในเขตเทศบาลนี้ ผมก็จะได้ไปแจ้งให้พ่อแม่

- ๕๑ พี่น้องได้เตรียมตัวว่าต่อไปปีหน้าเขาจะเพิ่มภาษีของพวกคุณแล้วนะ หรือว่าปีนี้เค้าจะลดให้ ผมจะได้ไป
แจ้งเขาถูก ผมถามเพื่อเป็นข้อมูล แต่ท่านบอกว่าลดกระหน่ําซัมเมอร์เซล ผมก็จะได้แย้งท่านว่าสิ่งนั้นมัน
เหมาะสมแล้วหรือครับ หรือว่าบางอย่างเหมาะสมแล้วหรือที่เราจะต้องลด เราไม่ได้รู้จริงๆ ครับ แล้วผม
จะช่ ว ยพิ จ ารณาท่ า นได้ อ ย่ า งไร ที่ ท่ า นแถลงว่ า “จะประสานกั บ แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ การกู้ ยื ม ของ
ผู้ป ระกอบการค้า ในตลาด รวมทั้ ง หาบเร่แ ผงลอยต่า งๆ ให้มี เ งิ น ทุ น หมุ น เวีย นเพื่ อ การค้า ในอั ต รา
ดอกเบี้ยที่เป็นธรรม” ท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับในนโยบายของท่าน การส่งเสริมอย่างที่ผมเรียนให้
ทราบ ส่งเสริมให้เ ขากู้เงิน เป็ นหนี้เยอะๆ ท่านรู้ว่าทุก วั นนี้เขายังเป็ น หนี้ไม่พ อหรือ ไม่ หมวกกั นน็ อ ก
เต็มบ้านเต็มเมืองในตลาด ผมไปตลาดทุกวันผมก็เห็น พอขายเสร็จพวกหมวกกันน็อกนั่งรอเต็ม นี่เป็น
การส่งเสริมมั้ยครับ เราต้องส่งเสริมให้เขาไม่เจอเศรษฐกิจแบบนี้ ส่งเสริมให้เขาค้าขายดีขึ้น ส่งเสริม
อย่างไรที่จะให้เขาขายดีเพื่อที่จะมีกําไรไม่ต้องเป็นหนี้ใคร ส่งเสริมให้เขาไปกู้เงินถึงแม้จะดอกเบี้ยต่ํามันก็
เป็นดอกเบี้ยที่ต้องเสีย พ่อค้าแม่ค้าในตลาดขายกับข้าว ขายอาหาร ไปกู้สี่ห้าหมื่นมาทํา ทําเสร็จก็เป็น
หนี้เหมือนเดิมผมก็เห็นกู้กันทุกยุคทุกสมัย แต่เราทําไมไม่ไปสอนเขาไปแนะนําเขาว่าถ้าคุณจะขายดีนั้น
ต้นทุนต้องคิดยังไง ต้องทํายังไงให้ขายดีอันนี้น่าจะเป็นการส่งเสริมซะมากกว่า ผมเจตนาดีนะครับบ้าน
ผมก็ค้าขายแล้วทุกวันนี้ก็ให้เลิกค้าขายเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้แหละครับ ให้ผมไปกู้ผมก็ไม่กู้ กู้เสร็จ
ขายได้กําไรเอาไปใช้ดอกเบี้ย ใครที่เป็นนักธุรกิจก็น่าจะรู้ดีถูกมั้ยครับ อยู่เฉยๆ ดีกว่ามั้ยครับไม่ต้องไปกู้
ขายก็ ไ ม่ ต้ อ งไปลงทุ น ขาย นี่ คื อ สิ่ ง ที่ อ ยากจะทราบอยากจะให้ รู้ ถ้ า ท่ า นพู ด ออกมาแล้ ว ช่ ว ยกั น คิ ด
ข้อเสนอแนะเพราะไม่มีมติอยู่แล้ว ส่วนด้านการศึกษาซึ่งผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าอาชีพผมก่อนที่จะ
มาเป็นสมาชิกสภาผมอยู่ในสถาบันการศึกษา และคลุกคลีอยู่กับสถาบันการศึกษาเกือบยี่สิบปี ผมก็
เรียนหนังสือ สอนหนังสือ คลุกคลีกับเด็กนักเรียน ผมเห็นปัญหาเยอะแยะที่กู้เงินเรียนหนังสือ กยศ.
กรอ. อะไรเยอะแยะ มันก็เป็นความตั้งใจ ผมก็มีลูกที่เรียนหนังสืออยู่ ท่านนายกฯ ก็มีลูกที่เรียนหนังสือ
อยู่ เราก็อยากจะให้ลูกเรียนที่ดีๆ มีคุณภาพ มีคําถามท่าน นโยบายด้านการศึกษา มีประเด็นเดียวใน
ห้าหกข้อของท่านก็คือจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล นอกจากนั้นเป็นการให้ทุน
นอกจากนั้ น เป็ น การให้ฟ รี ผมถามว่ าเราจะพั ฒ นาการศึ ก ษานั้ น มั น ต้อ งพั ฒ นาด้ ว ยวั ต ถุ ห รือ ครั บ
มัน ต้อ งพัฒ นาคู่กั นไปคือ ครู นั ก เรียน ผู้บ ริหารนะครั บ ผมถามว่าท่านแถลงว่า “โรงเรีย นเทศบาล
จะต้องรั บเด็กในเขตเทศบาลก่อนเด็ก นักเรีย นนอกเขตเทศบาล” ผมอยากทราบแนวคิด ของท่าน
เท่านั้นเองครับ ทุกวันนี้โรงเรียนเทศบาลมีหกโรงเรียนเท่านั้นเองนะครับ เด็กในเขตแย่งกันเข้าจนไม่มี
ที่เรียนหรือครับ หรือว่าเด็กนอกเขตมาแย่งเข้าจนเด็กในเขตไม่มีที่เรียน อย่าลืมนะครับว่าสิทธิทางการ
ศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นวาระแห่งโลก ไม่ใช่วาระแห่งชาติ เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาใน
ขั้นพื้นฐาน ผมย้ําว่า “แห่งโลก” นะครับ และอีกสองปีข้างหน้าในวันที่ 1 มกราคม 2558 เปิดประตูสู่
อาเซียน การศึกษาต้องไม่มีขอบเขตและจํากัดในสิบประเทศอาเซียน ผมเป็นชาวพม่า ผมมาทํางาน
ประเทศไทย ผมหอบลูกมาเรียนด้วย และจะเรียนที่ไหนครับ อัสสัมชัญหรือครับ มาเอาค่าแรงสามร้อย

- ๕๒ บาทไปเรียนอัสสัมชั ญใช่มั้ยครับ จะเรีย นที่ไหนครับก็ต้องเรียนในเขตเทศบาลในโรงเรียนที่ถูก ที่ฟ รี
ผมพูดตรงนี้มีใครยอมรับว่ามันผิดมั้ยครับ ถ้าจะส่งเสริมด้านการศึกษาเยาวชนมันต้องเริ่มตั้งแต่ต้น และ
ศักยภาพของเทศบาลเราจํากัดได้มั้ยครับถ้าเค้ามาทํางานใน 22 ตารางกิโลเมตรของเทศบาลนคร
ลําปางเรา เราจะกันให้เขาไปเรียนนอกเขตได้มั้ยครับ เขามาอยู่ในเขตเราก็ต้องดูแลเขา เป็นสนธิสัญญา
ระหว่างชาตินะครับ ลงนามความร่วมมือสิบประเทศนะครับ ระดับประเทศรัฐบาลทําแล้ว ถ้าท้องถิ่น
เทศบาลไม่ทําได้มั้ยครับ ได้ ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเกิดขึ้น ด้วยความเป็นห่วงนะครับ แนวคิดอย่างนี้ก็
ควรจะต้องชี้แจงให้ทราบว่าท่านอาจจะมีเหตุผลของท่านที่ดี ท่านอาจจะมีที่ปรึกษาที่ดีในการที่จัดทํา
แล้ว อย่างน้อยเด็กในเขตมาเรียนให้เขาเรียนก่อน อย่างน้อยพ่อแม่ก็เลือกได้แหละใช่หรือไม่ ท่านแถลง
ว่า “จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยจัดตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนสอง
ภาษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” ข้อนี้ดีนะครับดีมากๆ ผมอยากจะสนับสนุน แต่ในการที่เราจะ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ขอให้ท่านได้มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมอีกสักนิดหนึ่ง เพราะท่าน
จะส่งเสริมการศึกษานะครับ แล้วเด็กพวกนี้อาจจะมาเป็นนายกเทศมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคต
ก็ไ ด้ ศู นย์ห้อ งเรีย นสองภาษาที่ท่านว่า ผมก็ พูด ได้ ผมอยากจะทํ าอะไรให้ชัดเจนครั บ ผมจะได้รู้ว่า
โรงเรียนเทศบาล 4 จะมีศูนย์สองภาษา 1.ภาษาจีน 2.ภาษาเวียดนาม เทศบาล 5 จะมีศูนย์สองภาษา
เหมื อ นกั น เป็ น ภาษาพม่ า กั บ ภาษาอั ง กฤษก็ ว่า ไป เทศบาล 7 มี ศู น ย์ ส องภาษาเหมื อ นกั น เป็ น ต้ น
ให้ชัดเจนนะครับ เพราะเด็กแต่ละที่จะได้รู้ ผมมีลูกมีหลานให้เรียนโรงเรียนนี้ดีกว่าอีกหน่อยอยากส่งลูก
ไปเรียนไปทํางานที่เวียดนาม มันมีโอกาสนะครับ ชัดเจนนะครับครูโรงเรียน ผอ.โรงเรียนจะได้แฮ้ปปี้
ผมกลัวจังว่าเดี๋ยวท่านจะเอาภาษาคําเมืองกับภาษาขมุไปลงสองภาษาที่โรงเรียนนี้ จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
ผมชื่น ชมแต่ข อความชัด เจนนะครับ ทุ ก วั น นี้ผมก็ ยั งทํ าโครงการของผมอยู่ หาคนมาเรีย นแทบตาย
ผมเปิดสอนโรงเรียนในวัด หาคนเรียนเรียนฟรี ครูฝรั่งฟรี ครูจีนฟรี ครูพม่าฟรี ยังไม่มีใครมาเรียนเลย
ครับ ที่ท่านแถลงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับ อันนี้ก็ว่าดีทุกวันนี้
มันก็มีปัญหาเหมือนกัน ที่ท่านบอกว่า “ทุกทางแยกจะจัดให้มีหรือจะปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรพร้อม
กล้องวงจรปิด” เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกก็ได้ถามไปแล้วนะครับ วัตถุประสงค์หลักๆ ของท่านผมคิดว่าท่าน
คงจะติดไฟแดงตรงห้าแยกใช่มั้ยครับ ถ้าเอาคืนมาได้ก็แฮ้ปปี้มันก็ดี แต่ถ้าเอาคืนมาไม่ได้ก็ไม่แฮ้ปปี้ก็
แก้ต่างกันเอาเอง ด้านสุขภาพอนามัยเมื่อสักครู่ก็ถามไปแล้วเรื่องโรงพยาบาล อันนี้ก็ดีครับผมชื่นชม
ในสี่ปีถ้าทําได้ก็คงไม่มีปัญหาเพราะท่านก็เป็นหมออยู่แล้วเพราะเค้าเรียกท่านว่า “หมอ” และคาดว่า
ทีมงานของท่านก็จะมีหมอเยอะแยะ ถ้าทําได้ก็ดีครับจะได้ไม่ต้องไปรอคิวโรงพยาบาลใหญ่ๆ ท่านบอก
ไว้ ใ นด้ า นศาสนา วั ฒ นธรรมและประเพณี ท้ อ งถิ่ น นี่ เ ป็ น เรื่ อ งใหญ่ น ะครั บ มั น เป็ น ระดั บ นานาชาติ
ท่ า นบอกว่ า “จะยกระดั บ และจั ด งานประเพณี ท้ อ งถิ่ น สู่ ง านระดั บ นานาชาติ ” ทุ ก อย่ า งดี ห มดไป
นานาชาติ เอาแกงฮังเลไปโชว์ที่เมียนม่า ต้นตําหรับอยู่ที่โน่น เอาสงกรานต์ไปโชว์ที่ญี่ปุ่น แต่ผมถาม
ด้วยความเป็นห่วงนะครับ ด้วยศักยภาพของเรา ความพร้อมของเรา ท่านอาจจะมีแนวทางของท่าน

- ๕๓ แต่ผมไม่อยากให้คิดแล้วทําแล้วสนุก แต่ต้องคิดให้ได้ประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนของพวกเรา
เพราะยังไงทุกคนก็เสียเวลาแม้กระทั่งไปเดินหาเสียงก็เสียเวลา ไปเลือกตั้งก็เสียเวลาทํามาหากิน ยิ่งมา
ทํางานให้ประชาชนอย่างนี้ก็เสียเวลาในชีวิตทรัพย์สินความสุขส่วนตัวของครอบครัวด้วย ผมก็อยากจะ
ให้ช่วยกันคิดแล้วทําให้เป็นระบบเพื่อบ้านเมืองเราจะได้เป็นระบบ เมื่อครบสี่ปีท่านหมดวาระแล้วคน
รุ่นใหม่มาเป็นนายกฯ ต่อ เขาก็จะทําอย่างเป็นระบบระเบียบต่อไป บ้านเมืองเราก็จะมีระบบระเบียบ
ไม่ใช่ว่าใครมาทีก็คิดที อันไหนสนุกก็ทําทีหนึ่ง ผมว่ามันไม่เหมาะสม แล้วก็หมดแค่นี้ในส่วนของผม และ
คิดว่าท่านนายกฯ คงจะกรุณาประชาชนที่มาฟังในวันนี้ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของท่าน แล้วพวกเราที่อยู่ใน
นี้จะได้เข้าใจเจตนารมณ์ที่ดีของท่าน ตั้งแต่ต้นมาผมถามทุกครั้ง ผมไม่เคยต่อว่าให้ท่านเลยว่าทําแล้ว
ไม่ ดี ผมชื่น ชมทุ ก ข้อ เท่ าที่ ผมถามมาผมพยายามที่จ ะให้ค วามกระจ่ างเพื่ อ ที่ เ ราจะทํ า งานด้ ว ยกั น
เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับ เมื่อท่านไม่พูดในวันนี้ ไม่ตอบในวันนี้ซึ่งการตอบของท่านมันไม่มี
ผิดมีถูกหรอกครับ ตอบมาเถอะครับเราจะได้ช่วยกัน ตอบมาให้เข้าใจประชาชนที่อยู่ในนี้ก็จะได้เข้าใจ
ร่วมกัน หลายคนมาก็คาดหวังเหมือนกัน กลับไปวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะได้เงินอุดหนุนแล้ว อสม. จะจัดงานก็
จะได้เงินอุดหนุนแล้ว ก็เพราะคิดกันอย่างนี้แหละครับแต่มันก็ไม่ได้คําตอบ ผมขอความกรุณาครับท่าน
ประธาน และท่านนายกฯ ด้วย ด้วยความเคารพว่าสิ่งที่จะทําท่านบอกแต่ต้นในหน้าแรกอยู่แล้วนะครับ
“เพื่อพัฒนาบ้านเมืองเทศบาลนครลําปางของเรา” ไม่ได้บอกสักคําว่า “พัฒนาตัวเองหรือเพื่อพวกพ้อง
ตัวเอง” ก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในการประชุมสภาวันนี้เป็น
วันที่ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายซึ่งเราได้ประชุมตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้ใช้เวลาไปสี่ชั่วโมงกว่า มีสมาชิก
สภาฯ อภิปรายสิบห้าท่าน สิบเจ็ดครั้ง ท่านสันติอภิปรายสามครั้ง ผมว่าเห็นสมควรแก่เวลาที่ท่านนายก
จะได้ตอบข้อซักถามทั้งหมดที่ท่านสมาชิก สภาฯ ได้ซั กถามท่านในสภาแห่งนี้ แต่ก็ เป็นสิทธิของท่าน
นะครับ เชิญ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกิตติภูมิ นามวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
และสมาชิก สภาผู้ท รงเกียรติทุก ท่าน กระผม ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ก่อนอื่นก็ ต้องขอขอบคุณ ที่ทั้ง
ข้อสงสัย ข้อห่วงใย คําถาม ข้อสังเกต ข้อท้วงติง ข้อเสนอแนะ ข้อเคลือบแคลงใจ ตลอดถึงความสน
ไม่เ ข้าใจใดๆ ในนโยบายของกระผมทั้ง 8 ประเด็ นที่ไ ด้แถลงต่อ สภาในวั น นี้ ผมต้อ งกราบขอบคุ ณ
อีกครั้งหนึ่งในทุกๆ คําถาม จริงแล้วนะครับมันต้องมีคําตอบ แต่คําตอบในที่นี้นั้น วันนี้กระผมแถลง
นโยบายต่อสภาเปรียบเสมือนกระผมได้วางแผนที่นําไปสู่ความสําเร็จ แผนที่ดังกล่าวนั้นในการเดินทาง
ตามแผนที่มันย่อมมีผู้คนจํานวนมาก จํานวนหลายๆ หน่วยงาน หลายๆ คนมีส่วนเกี่ยวข้อง ผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง กระผมไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกครับว่าในเมื่อแถลงนโยบายต่อสภาไปแล้ว
รวมไปถึงแสดงเจตนาต่อพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ผมไม่ทิ้งหรอกครับผมให้คํามั่นสัญญา
กับพี่น้องประชาชนตลอดเวลา และวันนี้ผมก็ขอให้คํามั่นสัญญากับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านอีก

- ๕๔ ครั้งนะครั บ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทุ ก ๆ นโยบายที่จะนํ าไปสู่ภาคปฏิบั ติไ ด้นั้น ท่านได้มีโ อกาสสอบถาม
ในรายละเอียดหลังจากผมนําเสนอเข้าสู่ภาคปฏิบัติในส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่หนึ่งท่านได้จากที่ไหนครับ ก็คือ
การจัด ทํ างบประมาณรายจ่ายประจําปี ผมจะต้อ งอธิบ ายที่ม าที่ไ ปหรือ ครั บ ว่าแต่ละโครงการตาม
นโยบายที่ได้นําสู่การพิจารณาของสภานั้น มันจะต้องมีคําอธิบายต่อสภาครับ ว่าการจัดทํางบประมาณ
มั น มีที่ ม าที่ ไ ปอย่ า งไร ในส่ ว นตรงนั้น ผมตกผลึก เรีย บร้ อ ยแล้ว นโยบายทั้ งหมดนํ าไปสู่ ภ าคปฏิ บั ติ
บางครั้งกระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา นี้ ไม่ใช่เอานายกฯ คนเดียวเป็นตัวตั้ง แต่ก็ไม่ได้เก่ง
หรอกครับ แต่นายกฯ ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนมาหมื่นกว่าคะแนนเท่านั้นแหละครับ ไม่ได้ทุกคน
ในเขตเทศบาลเจ็ดหมื่นคนที่ท่านสมาชิกสภาท่านว่า เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งที่ท่านจะตรวจสอบผมได้ก็คือ
การจัดทํางบประมาณนะครับ หลังจากนั้นทุกๆ ปีของงบประมาณผมก็จัดทําผลงานเสนอต่อสภาอยู่
แล้ว ว่าปีๆ หนึ่งผมทําอะไร ท่านสามารถซักถามผมได้ ดีไม่ดีอย่างไร สบายใจได้ครับว่าทุกๆ นโยบายที่
ผมนําเสนอต่อสภาในวันนี้ ผมสามารถนําไปสู่ภาคปฏิบัติได้ แต่ภายในสี่ปีของการบริหารเทศบาลภายใต้
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมทําได้ผมให้คํามั่นสัญญาว่า “ผมทําได้” และผม
ก็จะทํา และจะทําให้ดีที่สุดด้วย การทําให้ดีที่สุดในที่นี้ ดีกว่าเดิมที่ท่านหลายๆ ท่านพยายามโยงใยเข้าสู่
กระบวนการการเลือกตั้ง ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าบางสิ่งบางอย่าง วันนี้กระบวนการการเลือกตั้งมันจบ
สิ้นไปแล้ว แต่วันนี้ผมแถลงนโยบายต่อสภาที่จะนําพาองค์กรแห่งนี้ไปเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน คนที่
ไม่มีโอกาส จะได้มีโอกาส นโยบายต่างๆ ที่นําเสนอต่อสภา จริงๆ แล้วอะไรก็สุดแล้วแต่ นโยบายที่มัน
เกิดขึ้น นโยบายแห่งรัฐ เราปฏิเสธได้มั้ยครับ ไม่ได้ นโยบายจังหวัดตามยุทธศาสตร์จังหวัดปฏิเสธได้มั้ย
ครับ ก็ไม่ได้ อะไรที่เป็นการทําต่อเนื่องๆ มันเป็นงานประจําไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาใส่ไว้ในนโยบาย
แห่งนี้ ผมจะทําให้มันดีขึ้น ทําให้มีดีและดีที่สุดเท่านั้น เพราะฉะนั้นขอให้ท่านสบายใจด้วยครับและต้อง
ขอโทษทุ ก ท่านด้ว ยครั บ คํ าถามมัน เยอะมากและขอบอกกล่าวนะครั บ ว่า ผมรู้ว่าทางสภาได้มีก าร
อัดเทปไว้ห มดแหละครั บ เพราะมั นวนอยู่แต่แปดประเด็น ผมจํ าทุกท่าน ผมจําข้อเสนอแนะทุกท่าน
มันเป็นประโยชน์จริงๆ นะครับ และผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะว่านโยบายทั้งหมดจะสมบูรณ์แบบ ถ้าผม
ตอบท่านไปแต่ถ้านํ าไปสู่ภาคปฏิบัติแล้วหลายๆ คน หลายๆ ภาคส่วนมาร่ว มกัน คิด ร่วมกันทํ าแล้ว
นั่นแหละครับท่านบอกผมได้เลยว่าดีไม่ดีอย่างไร อะไรที่ผมผิดกฎหมาย ขออนุญาตนะครับ สมาชิกสภา
เทศบาลนอกจากมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมเร่งรัดแล้ว ท่านทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เลยครับ ภายใต้การ
นําของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี ท่านมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ สิ่งไหนถ้ามันทําไม่ดี
เอามันเข้าคุกเข้าตะรางได้เลยครับ ผมยินดีครับ สมาชิกทีมงานผมทุจริตคอร์รัปชั่นเอาเลยครับเต็มที่
เพราะนอกจาการตรวจสอบของท่านแล้วมันมีองค์กรตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นระดับชาติเยอะแยะ
ไป ซึ่งขณะนี้ผู้บริหารท้องถิ่นก็ดี ใครก็ดี ณ เวลานี้ก้าวไปครึ่งตัวแล้วครับ เพราะฉะนั้นผมเองรู้ว่าเขา
ก้าวเข้าไปยังไง ผมก็ไม่ก้าวเข้าไปหรอกครับ สบายใจได้ครับและผมจะไม่นําพาสมาชิกของผม หรือ
แม้แต่ข้าราชการที่ร่วมหัวจมท้ายในการปฏิบัติหน้าที่ของผมเข้าไปอยู่ในคุกในตะรางอีก ไม่เอาแล้วครับ

- ๕๕ จบสิ้น กั น ที เพราะฉะนั้น ผมขอสร้ างความมั่ น ใจ พู ด ให้ เ ป็ น ความมั่ น ใจต่อ สภาอั น ทรงเกีย รติ แห่ง นี้
ภายใต้การบริหารงานของผมสี่ปีข้างหน้า ผมจะทําให้ดีท่ีสุดในนโยบายทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ไว้ต่อพี่น้อง
ประชาชน ที่ให้ไว้กับสภาแห่งนี้ ผมจะทําให้ดีที่สุด จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขอให้
ทุกท่านสบายใจได้ และในโอกาสนี้ลําพังตัว ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี คนเดียวคงจะนําพา
องค์ ก รแห่ ง นี้ ไ ปสู่ ค วามสํ า เร็ จ ไม่ ไ ด้ ง่ า ยๆ หรอกครั บ ถ้ า ไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากทุ ก ภาคส่ ว น
โดยเฉพาะสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านมีอะไรหรือข้อคําถามที่ท่านถามแล้วผมไม่ได้ตอบวันนี้นั้น อยากจะ
ผันข้อคําถามมาเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาบ้านเมืองที่ถูกทิศทาง กระผมพร้อม
ทีมบริหารทุกคน ยินดีน้อมรับนํามาเป็นข้อปฏิบัติ ข้อปัญหา ข้อที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จ ผมต้องกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านในวันนี้ ทั้งท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้เปิด
โอกาสให้ผมได้แถลงต่อสภา แต่ผลของนโยบายทั้งหมดจะปรากฏให้เห็นในรูปของภาคปฏิบัติ ผมต้อง
กราบขอบพระคุ ณพี่น้องประชาชนทุก ท่านนะครั บ วั นนี้ก็เ ป็ นปรากฏการณ์ห นึ่งที่ไม่เคยเห็ นอย่างนี้
เป็ น ระยะเวลาที่ย าวนานว่า สมาชิก สภามีความสนใจว่าพี่น้อ งประชาชนมีความสนใจต่อ การแถลง
นโยบาย นี่แหละครับมันเป็นนโยบายที่สามารถที่จะบอกให้พี่น้องประชาชนได้ว่า นั่นแหละครับเขาเลือก
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ มาเป็ นนายกฯ แล้วเขาก็รู้อยู่แก่ใจตั้งแต่ต้นที่เขากาแล้วครับว่าเขาต้องการ
ดร.กิ ต ติ ภูมิ ฯ มาเป็ น นายกฯ เพื่ อ ที่จ ะให้ ม าสานต่ อ นโยบายที่ไ ด้ เ สนอต่ อ พี่ น้ อ งประชาชน ณ วั น นี้
ต้องกราบขอบพระคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก็เป็นอันว่าการประชุมสภา
สี่ชั่วโมงกว่า ที่สมาชิกสภาซักถามถึงเรื่องนโยบาย ท่านนายกฯ ไม่ได้ตอบสักเรื่อง แต่ท่านโยงไปในเรื่อง
เทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2557 ที่จะนํ าเข้าสู่ส ภาตามนโยบาย ก็ เ ป็ น อั น ว่าทั้งหมด
ที่ประชุมสี่ชั่วโมงกว่าแล้ว ท่านไม่ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกแต่อย่างใดนะครับ เมื่อสักครู่ผมเห็น
คุณบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ยกมือ ผมจะขอให้เป็นสรุปสุดท้าย เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตท่าน
ประธานครับ ผมยกมือก่อนครับ ผมขอหนึ่งนาทีครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายแพทย์วัฒนาฯ ท่านได้
อภิปรายไปแล้วนะครับ ผมอยากจะให้คุณบริบูรณ์เป็นผู้อภิปรายสรุปสุดท้าย
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอหนึ่งนาทีได้มั้ย
ครับ เพราะผมยกมือก่อนครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบพระคุณครับ
ท่านประธาน แล้วก็ยังไม่คลายสงสัย ท่านบอกให้รอดูๆ มันมีคําถามเดียวท่านตอบว่าใช่หรือไม่ มีหรือไม่

- ๕๖ มีว่าในนโยบายนั้นมีโกหกหรือไม่ เอาแห่เจ้านี่แหละแจกเขาทุกปี จริงๆ แล้วมันสามปีแห่ครั้งหนึ่ง จริง
หรือไม่จริง แล้วไปเขียนว่าจะให้เค้าทุกปีโกหกหรือเปล่า ตอบมาแค่นี้ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ คุณบริบูรณ์
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ผมเห็นตัวอย่างเมื่อเช้าแล้วครับ ผมก็น่าจะทําได้ จริงๆ แล้วหลายวันก่อนหน้านี้ผมก็สงสัยว่า
ทําไมผมเป็น สท.ใหม่ อบรม สท. ก็ยังไม่ได้อบรม ประสบการณ์ท างการเมืองผมก็ยังไม่มี ทําไมพี่ๆ
สมาชิกสภาผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองถึงได้ให้ผมทําหน้าที่สรุปในวันนี้ ตัวเองก็จัดว่าเป็นไก่อ่อน
สอนขันทางการเมือง จนกระทั่งผมได้รับเอกสารฉบับนี้ ผมถึงได้รู้เลยครับว่า เราสองคนก็อ่อนพอๆ กัน
ป้ายแดงสมัยแรกด้วยกันทั้งคู่ เหมาะสมกันดีแล้วครับ ไม่ต้องถึงมือพี่ๆ สมาชิกท่านอื่นที่จะมาทําหน้าที่
สรุป ตั้งแต่เช้าท่านประธานกรุณาทดเวลาให้ รวบรวมเวลาให้แล้วว่าอภิปรายไปสี่ชั่วโมง ไม่มีคําตอบ
ที่ไม่ตอบเพราะไม่รู้ หรือไม่กล้าโกหกต่อหน้าพี่น้องประชาชน เก่งแต่โกหกลับหลัง เอาล่ะครับผมขอ
อนุญาตต่อท่านประธานสภา ได้ทําหน้าที่ในนามพี่น้องประชาชนได้เลือกพวกผมเข้ามา ได้ใช้สิทธิสรุป
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความไม่ ช อบมาพากลในการแถลงนโยบายของผู้ ท่ี จ ะมาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลของเรา
ในวันนี้ตามข้อ 124 หมวด 10 การแถลงนโยบาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ตามที่ท่าน ดร.กิตติภูมิ
นามวงค์ ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ และได้ยืนยันต่อสภาแห่งนี้เมื่อสักครู่ว่าท่านจะบริหารงานเทศบาลนคร
ลํ า ปางด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตามนโยบายที่ ไ ด้ ห าเสี ย งที่ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ กั บ พี่ น้ อ งประชาชน ในคราว
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 บอกว่านโยบายนั้นชัดเจนอยู่ในคําแถลงนโยบาย
ฉบับนี้แล้ว ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับในหน้าที่ 3 “ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอํานาจ
หน้าที่ข องเทศบาลนคร ซึ่งบั ญ ญั ติไ ว้ใ นมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบั ญ ญั ติเ ทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พุทธศักราช 2555 กระผมจะบริหารเทศบาลนครลําปางด้วย
ความซื่อ สั ต ย์สุ จริต ตามนโยบายที่ไ ด้ห าเสีย งกั บ พี่น้อ งประชาชนในเขตเทศบานครลํ าปางในคราว
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้กําหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลนครลําปาง
ดังนี้” ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับ ท่านบอกว่าพี่น้องเราอภิปรายวกไปวนมา ก็เพราะท่านไม่ตอบว่า
ทําไมตอนหาเสียง หาเสียงอย่างหนึ่ง แล้วตอนแถลงในสภาแถลงไม่ครบตามที่หาเสียงไว้ ท่านได้กรุณา
ตอบแล้ ว ครั บ ไม่ถึ งห้ านาทีเ ลย แล้ว ท่ านประธานก็ ส รุ ป แล้ว ว่าท่ านขอยกไปไว้ต อบตอนที่จ ะแถลง
งบประมาณประจํ า ปี ปล่อ ยให้ พ วกกระผมรอไปไม่ มี ผลเสีย กั บ ท่ า นหรอกครั บ แต่ ป ล่ อ ยให้ พี่น้ อ ง
ประชาชนชุมชนต่างๆ ซึ่งเขากาท่านมาเพราะนโยบายข้อนี้ แล้วยังมืดมนไม่รู้ว่าจะทําได้จริงหรือเปล่า
ต้อ งรอไปจนถึงเดือ นสิงหาคมหรือ ครั บ อัน นี้มั นเสีย หายกั บท่านเอง ขอย้อ นไปถึงเอกสารชุ ดที่หนึ่ง
นิดหนึ่งนะครับ เพราะมันมีความเชื่อมโยงกัน เอกสารชุดที่หนึ่ง ดร.กิตติภูมิ ท่านประชาสัมพันธ์ไปทาง

- ๕๗ โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social network)สามารถขอดูได้นะครับแต่สรุปเสร็จแล้วผมจะขอมอบให้ท่านประธาน
เอกสารชุด ที่ส อง คือ หลังจากที่ได้สมั ครแล้วก็ มีเบอร์ออกมาเป็น หมายเลข 2 เอกสารฉบับ นี้พิม พ์
ผู้ว่าจ้าง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ว่าจ้างพิมพ์เป็นจํานวนหนึ่งหมื่นห้าพันใบ วันที่ผลิตวันที่ 21 มกราคม
2556 ผมจะขอให้มีความเชื่อ มโยงวัน ที่หน่อ ยนะครับ เอกสารชุ ดที่ส ามชิ้น นี้ เป็ นเอกสารหนั งสือ
สั่งการทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเทศบาลนครลําปาง ทั้งหมดนี้เมื่อสรุปเสร็จแล้วผม
จะมอบให้ท่ า นประธานไว้ เมื่ อ เช้ า ดร.ทานน้ํ า ผมขอทานน้ํา ได้มั้ ย ครั บ เป็ น ที่ ท ราบกั น โดยทั่ ว ไป
ท่าน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ เคยเป็นรองนายกเทศมนตรีนครลําปางแห่งนี้มาก่อน และมีความปรารถนา
ที่จะเป็นให้มากกว่าที่เคยเป็นจึงได้ดําเนินการตั้งกลุ่มภูมิลําปางส่งผู้สมัครลงชิงตําแหน่งสมาชิกสภา
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ครบทั้ง 4 เขต รวม 24 คน ประสบความสําเร็จมากได้รับการตั้ง
เข้ามาสามท่าน นั่งเป็นพี่น้องของพวกเราอยู่ในสภาแห่งนี้ร่วมปฏิบัติหน้าที่มาแล้วหลายครั้ง แต่ว่าพวก
กระผมประสบความสําเร็จกว่าเพราะได้รับเลือกตั้งเข้ามายี่สิบเอ็ดท่าน ในการเลือกตั้งครั้งนั้นผมก็คิดว่า
เป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม จากนั้นท่านก็ได้ทํากิจกรรมทางการเมืองทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง
มาตลอด จนถึง คราวเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี เ มื่อ วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ที่ ผ่ านมา บรรดา
กองเชียร์และตัวท่าน พี่หมอฟังอยู่ใช่มั้ยครับ บรรดากองเชียร์และตัวท่านก็ทราบดีว่าเป็นการเลือกตั้งที่
สุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโลกออนไลน์ออกไป ประเด็นสําคัญ
มีอยู่ว่า ท่าน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ จะบริหารงานเทศบาลนครลําปางด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามที่ได้
หาเสียงกับประชาชนไว้ ภายใต้หลักการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี good governance ซึ่งท่านสมาชิกสภานายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ก็ได้กรุณา
อภิป รายสั่ งสอนไปแล้ว ว่าเอาของเขามาไม่ค รบ ท่า นสมาชิ ก ก็ ไ ด้บ อกสวนกลั บ มาแล้ว ว่าเข้าใจผิ ด
จะอธิบายยังไงก็ได้ ผมก็ ยอมรับนะครั บและจะไม่เอาประเด็น นี้มาพูดแล้ว แต่ว่าท่านเป็ นผู้ระบุไว้ใ น
เอกสารการแถลงนโยบายของท่านเองว่ามีหลักการ มีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อ
สาธารณะได้ ผมขอแค่ข้อนี้ข้อเดียวนะครับ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ทําหน้าที่ซักถามถึงข้อสงสัย
ในด้านต่างๆ ที่พี่น้องประชาชนฝากมาถาม พวกเราก็ยังไม่ได้รับคําตอบ แต่ว่าโดยสภาพแวดล้อมความ
สงสัยมันก็ยังสงสัยอยู่ ไม่ได้สิ้นสงสัยไปหรอกครับ ถ้าในเมื่อไม่ตอบออกจากปากมาเอง ผมก็คงต้องใช้
สภาพแวดล้อมอธิบายต่อท่านประธานว่า ทําไมพี่น้องประชาชนถึงยังสงสัยอยู่ว่าธาตุแท้ของการออก
นโยบายหาเสียงกับการออกนโยบายบริหารบ้านเมืองต่างกันเพราะอะไร ผมขอเริ่มต้นด้วยการพาท่าน
ประธานไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเลยนะครับ คําสรุปอภิปรายของผมต่อไปนี้ มิได้มี
เจตนาให้เห็นเป็นเรื่องตลก แต่จะขอเปรียบเทียบเปรียบเปรยให้ง่ายต่อการเข้าใจของท่านประธานและ
ของพี่น้องประชาชนว่า นี่หรือคือวิธีคิด วิธีทํางานการเมือง และวิธีบริหารของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์
งานวัฒนธรรมต้องดีกว่าเดิม ข้อสุดท้ายในหน้านี้คือ สร้างเสาหลักเมืองใหม่ให้สง่างามคู่บ้านคู่เมือง
ฟังดูแล้วหมายความว่าอย่างไรครับท่านประธาน ก็หมายความว่า “ออลนิว (All new)” ไงครับ คือ

- ๕๘ สร้างใหม่หมดทุกอย่างเลย ท่านบอกว่าไม่ให้พาดพิงบุคคลภายนอก ผมพาดพิงยี่ห้อรถหน่อยละกันนะ
ครับ เหมือนออลนิววีออสแหละครับ คือโฉมใหม่ทั้งคันไม่มีของเก่าเลย แต่ต่อมาตามเอกสารหาเสียง
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 บอกว่า “ผมพร้อมแล้วครับ พร้อมที่จะเป็นนายกฯ ที่ดี เพื่อศักดิ์ศรีของ
ชาวลําปาง กลับกลายเป็นว่า “ยกศาลเจ้าพ่อหลักเมืองใหม่ให้สง่างามสมศักดิ์ศรีคู่บ้านคู่เมือง โดยสร้าง
บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า” ฟังดูแล้วมันก็แปลความหมายออลนิวไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ได้สร้างใหม่
แต่ว่าปรับปรุง มันก็หมายถึง “ไมเนอร์เชนท์ (Minor Change)” คือเอาของเดิมมาพัฒนา เพิ่มเติม
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกหรือเสริมชุดแต่งเข้าไปนิดหน่อย และส่วนใหญ่จะใช้ของเดิมอยู่ แต่วันนี้
มาแถลงต่อสภา “จะปรับปรุงก่อสร้างศาลหลักเมืองในบริเวณสถานที่แห่งเดิม” เหลือแค่นี้ครับท่าน
ประธานมันหมายความว่าอย่างไร ถ้าจะเปรียบเทียบรถยนต์ก็คือรถยนต์คันเก่านั่นแหละครับ สาดสีขัด
เงาซะหน่อย ในที่นี้ถ้าจะหมายถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็คงจะแค่ทําความสะอาดและทาสี หรืออย่างไร
ครับท่านประธาน ระวังนะครับพูดกับประชาชนอย่างก็อีกอย่างหนึ่ง พูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อีกอย่างหนึ่งก็
ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับ อย่างนี้แล้วท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่รวมถึงพี่ๆ สื่อมวลชนจะ
คิ ด อย่ า งไรครั บ พู ด อย่ า งทํ า อย่ า งหาเสี ย งอย่ า งบริ ห ารอี ก อย่ า งหนึ่ ง ยั ง ไม่ ห มดนะครั บ ในเรื่ อ ง
การศึกษาของคนลําปางต้องดีกว่าเดิม ท่านบอกไว้ในเอกสารชุดที่ว่า “มีทุนส่งเสริมการเรียนทุกคนๆ
ละหนึ่ ง พั น บาทต่ อ ปี เน้ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามี ศู น ย์ ภ าษาต่ า งประเทศ ศู น ย์ วิ ท ย์ ( รองรั บ การก้ า วสู่
ประชาคมอาเซียน) ฟรีรถบัส บริการรับ-ส่งทุกโรงเรียน” เจออย่างนี้ใครที่มีบุตรหลายอยู่ก็ยิ้มแหละ
ครับ ไม่ต้องอธิบายกันมาก ต่อมาตามเอกสารหาเสียงเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 บอกว่า “พร้อม
แล้วที่จะเป็นนายกฯ ที่ดี เพื่อศักดิ์ศรีของชาวลําปาง” ก็ยังดูดีอยู่นะครับ “เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล
ต้องได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการเรียนจากงบประมาณเทศบาลทุกคนๆ หนึ่งพันบาท เน้นการศึกษา
ทุกระดับ รองรับ สู่ประชาคมอาเซียน มีศูน ย์ภาษาต่างประเทศ และยังฟรีร ถบัสอยู่” แต่ว่าเมื่อเช้านี้
ที่ท่านแถลงต่อสภาท่านกลับแถลงแค่ว่า “นักเรียนในเขตที่เรียนโรงเรียนเทศบาลจะได้รับทุนส่งเสริม
การศึกษาจากเทศบาลหรือโรงเรียนเทศบาลคนละหนึ่งพันบาท ตั้งศูนย์ภาษา ตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ และ
ตั้งคณะกรรมการสํารวจเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล ซึ่งประสบปัญหา
เดิน ทางจากบ้า นไป-กลั บ โรงเรีย น เพื่อ จั ด หายานพาหนะทํ า การรั บ -ส่ง เด็ ก นั ก เรี ย นเทศบาลกลุ่ ม
ดังกล่าว” ยุ่งแล้วครับท่านประธาน จากที่มีทุนทุกคนได้คนละหนึ่งพันบาทต่อปี ตอนหาเสียงสัญญากัน
ไว้อย่างนี้นะครับ พอได้เข้ามาจริงเหลือคําว่า “คนละหนึ่งพันบาท” คําสําคัญคือคําว่า “ทุกคน” หายไป
แล้วครับ และ “จากศูนย์ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน” มาวันนี้ไม่ทราบว่าเราอะไร
มันไม่จําเป็นหรือครับ ในเมื่อเราจะก้าวหรือไม่ก้าว รัฐบาลคุณอานันท์ ปันยารชุน เอ่ยได้นะครับ เพราะ
ท่านเป็นคนไปทําตกลงเซ็นสัญญาไว้ในการเริ่มประชาคมอาเซียนเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว เราจะก้าวเข้าไป
หรือเขาจะก้าวเข้ามา โดยเฉพาะที่ท่านพูดเมื่อสักครู่น้ีว่า “เทศบาลนครลําปางบริหารนโยบายภายใต้
แห่งรัฐ” ก็รัฐมีนโยบายที่จะต้องรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน แล้วท่านไม่เอามาใส่ ท่านบอกว่า

- ๕๙ “รู้กันอยู่แล้ว ไม่ต้องใส่ก็ได้” แต่การที่ท่านไม่ใส่นั้นมันเป็นการที่ท่านยอมรับว่าไม่ได้พูด ไม่ต้องมาผูกมัด
ใช่มั้ยครับ แล้วจากที่ได้นั่งรถบัสฟรีที่สัญญาไว้ตอนหาเสียง มาวันนี้ เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปราย
ท้วงติงให้คําแนะนํา ท่านก็บอกเองว่า “ถ้าเปลี่ยนจากคําท้วงติงมาเป็นคําแนะนํา ท่านก็ยินดีน้อมรับ
ก็จริงแหละครับใครเขาจะเอารถบัสมาวิ่งผ่าเข้ากลางเมือง ผมว่าท่านก็อาจจะลดลงมาเหลือแค่สามล้อ
หรือสี่ล้อจะเป็นการดี แต่ว่าคําถามอย่างนี้เรียกว่ากับพ่อแม่พี่น้องเขาคาดหวังว่าลูกเขาจะได้นั่งรถบัส
ตอนท่านหาเสียง แต่วันนี้ท่านมาบอกว่าเดี๋ยวขอศึกษาก่อน ขอตั้งกรรมการศึกษาก่อน แล้วเดี๋ยวจัดหา
ยานพาหนะให้ ผมว่าคุณหลอกดาว คุณหลอกน้อย หรือเปล่าครับ เพราะมีผู้ปกครองหลายๆ คนที่ผม
รู้จักกาให้พี่หมอเพราะข้อนี้เลยนะครับ ใครๆ ก็ชอบครับฟรี ยิ่งใหญ่ยิ่งดีด้วย ทํากันอย่างนี้ โกหกกัน
กลางวันแสกๆ แล้วอย่างนี้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ รวมถึงพี่ๆ สื่อมวลชนจะคิดอย่างไร
ครับ จริงๆ กรณีรถบัสนี้เคยมีเทศบาลอื่นทําไปก่อ นหน้านี้แล้ว ยกเลิกไปแล้วด้วยเพราะเกินอํานาจ
หน้าที่ แต่ท่านก็ยังเอามาหลอกพี่น้องประชาชนอีก เจอสองดอกนี้เข้าไปก็งงแล้วครับ ท่านประธานเชื่อ
หรือยังครับว่าประชาชนเค้าจะผิดหวัง เสียใจมากแค่ไหนที่โดนกระทําย่ํายีกันถึงเพียงนี้ ยังไม่เชื่อหรือ
ครับ ไม่เป็นไรครับยังมีอีก อันนี้ไม่ไกลจากห้องประชุมสภาสักเท่าไหร่ ตามเอกสารหาเสียงเมื่อวันที่ 21
มกราคม 2556 ข้ อ ที่ 5 “การบริ ห ารจั ด การเทศบาลต้ อ งดี ก ว่ าเดิม พนั ก งานต้อ งทํ า งานอย่า งมี
ความสุข สวัสดิการตามสิทธิต้องได้รับ เงินโบนัสต้องได้” ไม่ทราบใครขีดเส้นใต้ไว้ อาจจะเป็นผู้ที่เขา
อยากได้โบนัสก็ได้ที่เขาขีดไว้ ท่านประธานครับพนักงานของเราเมื่อเช้าท่านอาจารย์สันติก็ได้ให้ข้อมูลไว้
แล้วว่าร่วมเก้าร้อยคน อาจจะไม่ใช่พนักงานเทศบาลของเราก็ได้ครับที่เลือกเบอร์ 2 เพราะว่าเห็นข้อนี้
แต่น่าจะมี หรืออาจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องและจะได้รับประโยชน์จากข้อนี้เลือกหมายเลข 2 เข้าไป ผมก็เห็น
ออกหน้ า ออกตากั น หลายคน แต่ ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไรเพราะเป็ น สิ ท ธิ ข องเขา แต่ วั น นี้ ค รั บ มาแถลงต่ อ สภา
ท่านประธานโปรดฟังอีกครั้งนึงนะครับ “เจ้าหน้าที่เทศบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิที่พึงจะได้ ตามกฎระเบียบทุกประการ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ฟังดูแล้วดีมากเลยครับท่านประธาน “เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน” แต่ไม่มีแล้วครับ ความสุขของผู้ปฏิบัติหน้าที่ “เงินโบนัสที่ต้องได้” คําว่า
“ต้อง” หายไปอีกแล้ว อย่างนี้มันลูบหลังแล้วตบหัวกันเลยนะครับท่านประธาน เพราะอะไรครับก็เพราะ
เขาบอกกั บ พนั ก งานเทศบาลว่ า “ผมพร้ อ มแล้ ว ครั บ พร้ อ มที่ จ ะเป็ น นายกฯ ที่ ดี เ พื่ อ ศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ชาวลําปาง” ใครที่อาสามาทําหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมือง ต้องรู้ทุกเรื่องครับ ก็บอกเองนี่ว่า “พร้อมแล้ว”
ผมขออนุญาตให้ท่านประธานได้ดูเอกสารชุดที่ 4 เดี๋ยวผมส่งขึ้นไปให้นะครับ ผมจะขออนุญาตสรุป
ให้ เ ร็ ว เพราะว่ า พี่ เ ขาก็ นั่ ง รอกั น อยู่ ใกล้ เ ลิ ก แล้ ว ครั บ ใกล้ ไ ด้ เ วลาไปรั บ ลู ก แล้ ว เอกสารชุ ด ที่ 4
ประกอบด้วยจดหมายสี่ฉบับ เริ่มจากจดหมาย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/8203 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม
2555 ที่ท่านจ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์บอกให้ท่านไปหาดูนะครับ ไม่ต้องไปหาแล้วครับเดี๋ยวรอ
รับจากท่านประธานได้เลย ลงนามโดยท่านพระนาย สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะนั้น

- ๖๐ เรื่อง การจ่ายประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นๆ สําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจดหมายฉบับนี้มีสองแผ่น ผมขอสรุปสั้นๆ นะครับว่า เงินโบนัสที่เคย
จ่ายให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษนั้น ทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทักท้วง
กระทรวงมหาดไทยมาว่ า ไม่ มี ร ะเบี ย บให้ จ่ า ยได้ แต่ ท างกระทรวงมหาดไทย โดยท่ า นพระนาย
สุวรรณรัตน์ ได้มีหนังสือยืนยันกลับไปที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าสามารถทําได้ ก็ข้าราชการของเรา
ทํางานเหนื่อย ทางมหาดไทยเขาอยากให้ เขาก็ยืนยัน โดนทักท้วงมาแล้วก็ยังยืนยันว่าทําได้ แต่ต่อมา
เป็นจดหมายฉบับที่สองจากกระทรวงมหาดไทยเหมือนกั น แต่เที่ย วนี้ไม่ได้ส่งไปที่ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินแล้ว แต่ส่งกลับมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 5624
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ลงนามโดยท่านวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะนั้น
เรื่อง ชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2555 เรี ย น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด จดหมายฉบั บ นี้ ก็ มี
สองหน้ากระดาษเช่นกัน ผมสรุปได้ตามเรื่องที่เขาบอกนั่นแหละครับ คือ ให้ชะลอการจ่ายเงินออกไป
ก่อน เพราะว่าถึงแม้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจะทักท้วงมาและทางมหาดไทยจะยืนยันไป แต่สุดท้าย
แล้วทางสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ยังยืนยันความเห็นเดิม และขอให้กฤษฎีกาตีความ เพื่อไม่ให้
เกิด ความเสี ย หายแก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น ในภาพรวมจึงขอให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
พิจารณาชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ ประจําปี พ.ศ.2555 ตามข้อสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไว้ก่อน จนกว่าปัญหา
ดังกล่าวจะได้ข้อ ยุติ ต่อมาเป็ นจดหมายฉบั บที่ 3 จากเอกสารชุ ดที่ 4 ผมขอกล่าวโดยย่อ นะครั บ
นี่เป็นจดหมายราชการที่ไม่ไกล ไม่ใช่จดหมายจากกระทรวงมหาดไทย แต่เป็นจดหมายจากท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดลําปางคนปัจจุบัน ด่วนที่สุด ที่ ลป 0037.2/ว 5609 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555
ลงนามโดย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางคนปัจจุบัน แน่นอนครับเมื่อได้รับ
จดหมายจากกระทรวงมหาดไทยเรีย นผู้ว่าราชการจั งหวั ด ทุ ก จั งหวั ด แล้ว ท่านผู้ว่าราชการจั งหวั ด
ลําปางก็ได้ออกหนังสือเรียนไปยังท่านนายอําเภอทุกอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เรื่องชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการหรือ
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ ประจํ า ปี พ.ศ.2555 สาระสํ า คั ญ อยู่ ที่ ย่ อ หน้ า สุ ด ท้ า ยครั บ
“เนื่องจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ยืนยันความเห็นเดิมของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า
กรณีที่ ก ระทรวงมหาดไทยไม่ เ ห็ น ด้ว ยตามความเห็ น ของสํ า นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ให้ ห ารื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวมจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นพิจารณาชะลอกการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
สําหรั บข้าราชการหรือ พนั ก งานส่วนท้อ งถิ่น เป็ น กรณีพิเ ศษ ตามข้อ สั งเกตของสํ านั กงานการตรวจ
เงินแผ่นดินไว้ก่อนจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้ข้อยุติ จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ” ตรงนี้ครับท่าน

- ๖๑ ประธานเมื่อวั น ที่ 14 ธั นวาคม 2555 ท่านผู้ว่าราชการจั งหวัด ลํ าปางสั่ งว่า ให้ชะลอการจ่ายเงิน
ออกไปก่อน เงินโบนัสนี้ แต่เอกสารชิ้นนี้ “ผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นนายกฯ ที่ดี เพื่อศักดิ์ศรีของชาว
ลําปาง” ลงวัน ที่ 21 มกราคม 2556 บอกว่า “เงินโบนั สต้องได้” ไม่ฟังท่านผู้ว่าฯ เลยครับ ยั งคง
หาเสียงต่อไปพิมพ์เอกสารมาเป็นหมื่นห้าพันแผ่น ทําป้ายหาเสียงยิ้มไปทั่วเมือง แล้วต่อมาเป็นจดหมาย
ฉบั บ สุ ด ท้ า ยในเอกสารชุ ด ที่ 4 จดหมายลงวั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 เรื่ อ ง ผลการหารื อ จาก
คณะกรรมการกฤษฎีกา ตามหนั งสือด่วนที่สุด ที่ นร 0901/0267 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ลงนามโดย นายอัจฉพร จารุจินดา เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา เขาหารือกันแล้วครับไม่อยากใช้เวลา
มากไปกว่านี้ ผมอ่านข้อสรุปเลยนะครับว่า จ่ายไม่ได้นะครับขอให้กระทรวงมหาดไทยไปหาทางทําให้มัน
ถู ก ต้ อ งก่ อ นแล้ ว ค่ อ ยมาว่ า กั น ใหม่ ว่ า จะจ่ า ยหรื อ ไม่ จ่ า ย แต่ ส รุ ป ในคณะนี้ ก็ คื อ จ่ า ยไม่ ไ ด้ น ะครั บ
ตามเอกสารทั้ ง หมดนี้ ผมขอสรุ ป ห้ า บรรทั ด เท่ า นั้ น ครั บ คื อ 30 พฤศจิ ก ายน 2555 ท่ า น
ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ชะลอโบนัส 14 ธันวาคม 2555 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางสั่ง
ชะลอโบนัส 21 มกราคม 2556 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ หาเสียงว่าโบนัสต้องได้ 8 กุมภาพันธ์ 2556
คณะกรรมการกฤษฎีกาสรุปว่า ณ ขณะนี้โบนัสยังจ่ายไม่ได้ 8-16 กุมภาพันธ์ 2556 ดร.กิตติภูมิ
นามวงค์ ยังคงหาเสียงต่อไปว่าโบนัสต้องได้ จนกระทั่งวันนี้มาบอกกับสภาว่าโบนัสต้องหาย นี่หรือครับ
ผู้บริหารที่ดี เมื่อสักครู่ทุนการศึกษาฟรีทุกคน นั่งรถบัสก้าวสู่ประชาคมอาเซียน แต่ตอนนี้ที่ผมบอกท่าน
ประธานว่าคุณหลอกดาว เงินโบนัสหายไป ผมต้องบอกว่าคุณหลอกเบิ้มหรือเปล่าครับ ยังมีเรื่องของ
พี่น้องชุมชนอีกนะครับ เราก็พยายามจะถามนะครับว่าทําได้มั้ย ทําได้อย่างไร เรื่องการโอนเงินอุดหนุน
ในเดือนตุลาคมทุกปี ตอนหาเสียงก็บอกว่า “เดือนตุลาคมของทุกปีโอนทันที” เราก็ถามว่าเดือนตุลาคม
ปีนี้จะทํายังไงถึงจะโอนได้ ท่านก็ไม่บอกปล่อยให้พี่น้องประชาชนที่เขารอฟังอยู่ใจเต้นตุ้มๆ ต่อมๆ ต่อไป
ว่าจะได้หรือเปล่า ที่กระผมสรุปมาถึงตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนจากนโยบายที่หายไป ท่านประธาน
ฟังไม่ผิดหรอกครับ เป็นนโยบายที่หายไปจริงๆ มันหายไปหมดแล้วครับ พี่น้องประชาชนคงเข้าใจแนว
ทางการทํ า งานของ ดร.กิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ แล้ ว ว่ า หลั ง จากวั น พรุ่ ง นี้ ท่ า นได้ บ ริ ห ารเทศบาลต่ อ
วันข้างหน้าพวกเราต้องร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมจด และร่วมจํากันให้ดีๆ นะครับ ว่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ
เทศบาลและพี่น้องประชาชนหายไปอีก เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วท่านประธานสภาสบายใจได้หรือยังครับว่า
เราได้ผู้บริหารที่สมกับศักดิ์ศรีของชาวลําปางแล้ว ถึงตอนนี้ผมคงได้แต่ขอความกรุณาท่านประธาน
พี่น้องสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปยังพ่อแม่พี่น้อง ลุงป้าน้าอา คุณปู่
คุณย่าทั้งหลาย จํานวนราวๆ หนึ่งหมื่นคนว่า นโยบายที่หายไปของ ดร.กิตติภูมิ นั้น ไม่ใช่เพราะพวก
กระผมตัดทิ้งออกไป อย่ามาโยนบาปให้พวกผมเป็นแพะนะครับ ถ้าท่านยังอยากได้นโยบายที่หายไป
เหล่า นั้น นโยบายที่ท่า นได้ แถลงเอาไว้ เ มื่อ ตอนหาเสีย ง แต่ ไ ม่แ ถลงเอาไว้เ มื่อ ตอนเข้ารั บ ตํ า แหน่ ง
ขอความกรุณาตามทวงให้ถูกคนด้วยครับ พวกกระผมก็พยายามทําหน้าที่ทวงถามให้เพราะอยากให้
พี่น้องประชาชนได้รับในสิ่งที่ ดร.กิตติภูมิ เคยรับปากสัญญาว่าจะให้ทุกข้อนั่นแหละครับ ถึงได้มาช่วยกัน

- ๖๒ ทวงในวัน นี้ ทําไม ดร.กิต ติภูมิ นามวงค์ จึงไม่ก ล้าจะเอานโยบายที่ห าเสีย งไว้ม าแถลงต่อสภาท่าน
ประธานทราบมั้ยครับ พี่น้องประชาชนก็ไม่ทราบ ผมก็ไม่ทราบ ไม่ทราบว่ากลัวอะไร และเมื่อสักครู่
ท่ า นบอกว่ า การเลื อ กตั้ ง ได้ สิ้ น สุ ด ไปแล้ ว ก็ จ ริ ง นะครั บ แต่ ก ระบวนการหลั ง จากนั้ น ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด
ขออนุญาตเอ่ยนะครับ เหมือนกับผู้ว่าราชการ กทม. รับรองให้ไปทํางานแต่หลังจากนั้นก็ไปว่ากันต่อ
ตามกระบวนการ ตอนคิดนโยบายหาเสีย งไม่กลัว แต่พอทํ าเสร็จแล้วกลั วขึ้น มาไม่กล้าเอานโยบาย
มาแถลงต่อสภา คนเราทุกคนก็ปอดกันทุกคนแหละครับท่านประธาน แต่บางคนเขามีหัวใจกล้าหาญ
เมื่อกล้าทําก็กล้ารับ เมื่อรู้ตัวว่าผิดก็ขอโทษ พี่น้องประชาชนก็กําลังรอดูอยู่ว่า ท่านหาเสียงอย่างหนึ่ง
มาแถลงต่อสภาก็อีกอย่างหนึ่ง ตามที่สรุปให้เห็นตามสภาพแวดล้อมของเอกสารไปแล้วนั้น จะมีการ
ขอโทษประชาชนหรือเปล่า ถ้าขอโทษไปผมว่าเขาก็คงจะอภัยกันได้ มาถึงตรงนี้ถึงแม้สภาแห่งนี้จะไม่มี
การโหวตลงมติ ท่าน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ก็ไม่แพ้โหวตสภาหรอกครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่านอกสภานี้
พี่น้องประชาชนที่เขารอหวังจะได้รับการบริการจากการบริหารตามนโยบายที่หาเสียง แล้วไม่ตรงกับ
นโยบายที่แถลงต่อสภาเขาจะโหวตให้ท่านเป็นอย่างไร สุดท้ายนี้ท่านประธานครับผมขอฝากข้อคิดให้
ผู้ที่เกี่ย วข้องในวั น นี้ว่า “ดวงอาทิต ย์ส่อ งสว่างกลางวั น ดวงจั นทร์ส่อ งสว่างกลางคืน แต่ปั ญ ญานั้น
ส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน” ถ้าจะพัฒนาขอให้พัฒนาด้วยปัญญาเถอะครับ อย่าพัฒนาแบบผิดๆ
ด้วยเงินเลย เพราะการพัฒนาที่เอาเงินนําหน้ามักจะสร้างความแตกแยก และไม่มีความยั่งยืนเมื่อเงิน
หมดโครงการจบก็รอเงินครั้งต่อไป และที่สําคัญที่สุดนะครับ ไม่ได้มีการน้อมนําเอาแนวพระราชดําริ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองเลย ท่านบอกเองว่าเราต้องทํา
ตามนโยบายแห่งรัฐ นโยบายแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ระบุไว้ชัดนะครับ
ว่าน้อมนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการบูรณาการเพื่อพัฒนาประเทศ
ท่านไปขัดกับเค้าอย่างนี้แล้วจะไปหาหรือไปประสานเอาเงินที่ไหนมาอุดหนุนใครเขาจะให้ล่ะครับ มาถึง
ตรงนี้ผมขอเป็ น ตัว แทนสมาชิก สภาเทศบาลนครลําปาง กล่าวขอบคุณ พี่น้องประชาชนที่มีความรั ก
ในบ้านเกิดเมืองนอนอย่างบริสุทธิ์ใจ ที่ไม่คิดจะหาประโยชน์ใดๆ จากบ้านนี้เมืองนี้ ที่ท่านได้มอบหมาย
ให้พวกกระผมมาทําหน้าที่ตรวจสอบนโยบายของผู้บริหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
เช่น เดีย วกัน กั บ ที่ท่าน ดร.กิต ติภูมิ นามวงค์ จะบริห ารราชการเพื่อ ประโยชน์ข องพี่น้องประชาชน
เช่นกัน แต่หากวันข้างหน้าพวกท่านได้มีโอกาสใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลําปางอีกครั้งหนึ่ง
ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณเลือกผู้ที่มีปัญญามาเป็นผู้นําในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเราเถอะครับ
ขอบพระคุณมากครับท่านประธาน สวัสดีครับ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง การแถลงนโยบายของท่าน
นายกเทศมนตรี และคําอภิปรายของท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงแล้วนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ

- ๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง
อื่นๆจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ในนามของสภา
เทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่านสื่อมวลชน และประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน
ที่ไ ด้ร่ ว มการประชุ ม วั น นี้ ผลการประชุ ม ในวั น นี้จ ะเป็ น ประโยชน์ กั บ ประชาชนโดยตรง ท่า นต้ อ งใช้
วิจารณญาณใช้ความคิดของท่านอย่าไปฟังเสียงข้างใดหรือข้างหนึ่ง ใช้วิจารณญาณของท่านว่าสิ่งใด
ถู ก ต้อ งสิ่ง ใดไม่ถู ก ต้อ ง เพราะมั น เป็ น สิท ธิข องท่าน การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใ นวั น นี้
ก็ เ ป็ น ไปตามตั ว บทกฎหมายที่ ท่ านต้อ งแถลงในเมื่อ ท่า นได้ รั บ การรั บ รองเป็ น นายกเทศมนตรีแ ล้ ว
เป็นหน้าที่ของท่านที่จะแถลงนโยบายต่อสภา สําหรับสมาชิกก็มีหน้าที่ที่จะต้องซักถามถึงความเป็นมา
ทําได้หรือไม่ได้ตามที่ท่านได้รับฟังอยู่นะครับ ในนามของสภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
........................................................
(นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

..........................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

