
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมยัประชุมสามญั  สมยัที�  1  ครั�งที�  1  ประจาํปี  2552 
วนัจนัทรท์ี�  16   กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.2552  เวลา  13.30 น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
----------------------------------- 

 

รายนามผูเ้ขา้ประชุม 
  1.นายประสิทธิ  หรรษ์หิรญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  2.น.พ.วฒันา  วานิชสุขสมบติั  รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 

  3.นายจาตุรงค ์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  4.นายอนุกูล  ศิริพนัธุ ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  5.นายสมหมาย  พงษ์ไพบลูย ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  6.พนัตรีสระ  สุยะใจ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  7.นายบุญทอง  ใจมา   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  8.นายพิทกัษ์  แสนชมภ ู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  9.นายกิตติ  จิวะสนัติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  10.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  11.นายณพล  เครือสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  12.รอ้ยเอกศกัดิชยั หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  13.นายสนัติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  14.นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  15.นางสุดารตัน์ บุญมี   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  16.นายจรญู  เติงจนัต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  17.นายสุทศัน์  พุทธวงค ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  18.นายวิบลูย ์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  19.นายสุคนธ ์  อินเตชะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  20.พนัตรีวิชานนท ์ แดงสรอ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  21.นางสาวขตัติยา สาํเภาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  22.นายสมชาย  ดงัควฒันา  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  23.จ.ส.อ.สมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  24.นางอวยพร  พรรตันพิทกัษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
  1.นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
  2.นายสมเกียรติ  อญัชนา   ปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
  3.นายเฉลิม  แกว้กระจ่าง  รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
  4.นางอินทมาศ  สมพงษ์   รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
  5.นางจนัทรส์ม  เสียงดี           ผอ.สาํนักการศึกษา 
  6.นายจาํเนียร  ทองกระสนั  ผอ.สาํนักการช่าง 



 2
 

  7.นางรศัมีไข่มุก  พรอ้มเพรียง  ผอ.กองคลงั 
  8.นายประสงค ์  เรือนสอน  ผอ.กองวิชาการฯ 
  9.นายพงคก์ร  รตันประเวศน์  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
  10.นางสาวสุนี  อนงคศกัดิ  ผอ.กองสวสัดิการ 
  11.นายสวสัดิ  แกว้กระจ่าง  ผอ.ส่วนการโยธา 
  12.นายสุเทพ  บุญมายอง  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสรา้ง 
  13.นายอรรณพ  สิทธิวงค ์  ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร 
  14.นางสาวอุษา  สมคิด   รอง.ผอ.สาํนักการศึกษา 
  15.นางสุจินตนา มณีพงษ์  ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 

16.นายพีระยศ  วิรตัน์เกษ  หวัหนา้สาํนักปลดัเทศบาล 
  17.นายบรรยง  เอืB อนจิตร ์  หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 

18.นางเบญจวรรณ จินตนพงศพ์นัธุ ์ หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
  19.นายวิเชษฐ ์  ลงักากาศ  รอง.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
  20.นายสมศกัดิ  สืบสาย   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
  21.นายวงคเ์ทวญั ณ ลาํพนู  รอง.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 7 
  22.นางรุ่งทิพย ์  กุลโมรานนท ์  หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ ์
  23.นางสาวพฒันี เมืองใจมา             รก.หวัหนา้ฝ่ายกิจการสภาฯ 
  24.นายมนัส    ใหมค่าํ   รก.หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั Dวไป 
  25.นายปริญญา วิญญา   รก.หวัหนา้งานรกัษาความสงบฯ 
  26.นางเอมอร  ณ  ลาํปาง  หวัหนา้ฝ่ายบริหารฯ 
  27.นายสุรพงษ์  พุทธรกัษ์  เจา้พนักงานป้องกนัฯ 6 
  28.ส.ต.ต.หญิงฐิติรตัน์ คุณชมภ ู  เจา้พนักงานธุรการ 6 ว 
 

เริ�มประชุมเวลา   13.30 น. 
           นายจาตุรงค ์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง   วนันีB สภาเทศบาลไดแ้จง้
นัดประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัทีD 1 ครัBงทีD 1  ประจาํปี 2552 โดยไดท้าํ
หนังสือแจง้นัดประชุมแก่สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นการล่วงหน้าแลว้พรอ้มไดส้่งระเบียบวาระการ
ประชุมใหท้ราบ  นอกจากนัBนไดมี้การประชาสมัพนัธ์กาํหนดวนันัดประชุม เวลา สถานทีDประชุมและ
เรืDองทีDจะนําเขา้สู่ทีDประชุมสภาฯ ใหป้ระชาชนทราบ และเขา้ฟังการประชุมอีกดว้ย  
           บัดนีB  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางไดม้าประชุมครบองค์ประชุมแลว้ และไดเ้วลาตามทีD     
นัดหมาย และไดร้บัเกียรติจากท่านรองผูว้่าราชการจงัหวดัลาํปาง หวัหน้าองคก์รเอกชน  หน่วยงาน
ภาครฐั ประชาชน สืDอมวลชน ไดใ้หเ้กียรติเขา้ร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางในครัBงนีB ดว้ย  
กระผมจึงขอเรียนเชิญนายประสิทธิ  หรรษ์หิรญั    ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ไดท้าํหน้าทีDเป็น
ประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมยัประชุมสามญั สมัยทีD  1  ครัBงทีD  1 ประจําปี  
2552 ตามระเบียบวาระการประชุมดงันีB  ขอเรียนเชิญครบั 
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ระเบียบวาระที�  1   เรื�องประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบ 
นายประสิทธิ4 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  วันนีB เป็นการประชุมสภา

เทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  1  ครัBงทีD  1 ประจาํปี พ.ศ.2552 ในระเบียบวาระทีD  1   
เรืDองประธานแจง้ใหที้Dประชุมทราบ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
 นายจาตุรงค ์ พรหมศร   เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง    เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลาํปางทีDเคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค ์ พรหมศร เลขานุการ 
สภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนทีD ท่านประธานในทีDประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ        
วาระทีD   1  ของการประชุมสภาในครัBงนีB  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลาํปาง เพืDอเรียนแจง้
ใหที้Dประชุมไดท้ราบดงันีB  

 

ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรืDอง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัทีD 1 ครัBงทีD  1 ประจาํปี 2552 

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง เรืDอง กําหนดสมยัประชุมสามญัประจําปี 2551 และ
สมยัประชุมสามญั สมยัแรก  ประจําปี  2552  ลงวนัทีD   5  พฤศจิกายน  2551  ไดก้ําหนดสมยั
ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  1 ประจาํปี พ.ศ. 2552 มีกาํหนด  30  วนั 
เริDมตน้ตัBงแต่วนัทีD  1  กุมภาพนัธ ์2552  ถึงวนัทีD   2  มีนาคม พ.ศ. 2552   

ดังความแจง้แลว้นัBน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล      
พ.ศ.2496  แกไ้ขเพิDมเติมถึง(ฉบบัทีD  12) พ.ศ.2546  จึงประกาศ ใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง สมยัประชุมสามญัสมยัทีD 1 ครัBงทีD 1 ประจาํปี พ.ศ. 2552 มีกาํหนด 30 วนั เริDมตน้ตัBงแต่วนัทีD  
1  กุมภาพนัธ ์ถึงวนัทีD   2  มีนาคม พ.ศ. 2552  
 

ประกาศ  ณ  วนัทีD   16  มกราคม   พ.ศ.2552 
 

ประสิทธิ  หรรษ์หิรญั 
(นายประสิทธิ  หรรษ์หิรญั) 

ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

ผมมีขอ้เรืDองดังทีDเรียนแจง้ใหส้มาชิกสภาฯ และใหผู้เ้ขา้ร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล   
นครลําปางไดร้ับทราบ  จากนีB กระผมขอเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไดด้ําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในครัBงนีB ต่อไป 

นายประสิทธิ4  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    ในระเบียบวาระทีD  1  เรืDอง
ทีDประธานแจง้ใหที้Dประชุมทราบ  เรืDอง  ในการประชุมสมยัสามญั สมยัทีD  1 ครัBงทีD  1 ประจาํปี  2552 
วนันีB  สภาเทศบาลนครลาํปางไดร้บัเกียรติจากรองผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร 
ไดใ้หเ้กียรติมาร่วมการประชุมครัBงนีB   ขอแนะนําท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง  ท่านผูมี้เกียรติ  
ตวัแทนจากภาครฐัและภาคเอกชน  ตลอดจนคณะกรรมการชุมชนและสืDอมวลชนทุกแขนง  หวัหนา้ 
ส่วนราชการเทศบาลนครลาํปาง และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  ตามทีDกระผมไดท้าํหนังสือเชิญเขา้ร่วม
ประชุมในครัBงนีB    ในวนันีB สภาเทศบาลนครลาํปางไดเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุม
สามญั สมยัทีD  1  ประจาํปี พ.ศ. 2552  มีกาํหนด 30  วนั  เริDมตัBงแต่วนัทีD  1  กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2552 
จนถึงวนัทีD  2 มีนาคม  พ.ศ.2552  เพืDอกาํหนดสมยัประชุมสามญัประจาํปี สมยัทีD  2  สมยัทีD  3 และ 
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สมยัทีD  4  ระยะเวลาและวนัเริDมตน้ประชุม  สมยัประชุมสามญั  ประจาํปี พ.ศ. 2552  และกาํหนด
ระยะเวลาและวนัเริDมตน้ประชุม สมยัประชุมสามญั  สมยัทีD 1 ประจาํปี พ.ศ.2553 ประกอบกบัสภา
เทศบาลนครลําปางได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัBงประจําจังหวัดลําปาง 
ตามหนังสือ     ทีD ลต(ลป.) 0702 / 251  ลงวนัทีD 4 กุมภาพนัธ ์ 2552 แจง้ว่า คณะกรรมการการ
เลือกตัBง ไดมี้มติในทีDประชุม ครัBงทีD 12 / 2552  เมืDอวนัทีD  3  กุมภาพนัธ ์ 2552 เห็นชอบใหป้ระกาศ
ผลการเลือกตัBงของ ดร.นิมิตร  จิวะสนัติการ เป็นนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ดงันัBน เพืDอปฏิบติัตาม
ความมาตรา  48  ทศ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  แกไ้ขเพิDมเติมถึง (ฉบบัทีD 12) พ.ศ.
2546  จึงใหน้ายกเทศมนตรีนครลําปาง ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครลําปางก่อนเขา้รับ
หนา้ทีD  ในนามของสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอกล่าวตอ้นรบั ท่านรองผูว้่าราชการจงัหวดัลาํปาง   แขก
ผู ้มีเกียรติจากภาครัฐ และเอกชนทุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน สืDอมวลชน    
ทุกแขนง  หวัหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลาํปาง  ทีDไดใ้หเ้กียรติมาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปาง สมยัประชุมสามญั  สมยัทีD  1 ครัBงทีD  1  ประจาํปี 2552  และร่วมฟังการแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีนครลาํปางต่อสภาเทศบาลนครลาํปางในครัBงนีB   ดว้ยความยินดียิDง  
 

 ระเบียบวาระที�   2   เรื�องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
2.1 รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที�  4       

ครั�งที�  1  ประจาํปี 2551  วนัที�  17  พฤศจกิายน  2551 
นายประสิทธิ4   หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ระเบียบวาระทีD 2 เรืDอง 

รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง ซึDงจะขอใหที้Dประชุมพิจารณารบัรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  4  ครัBงทีD  1  ประจาํปี พ.ศ.2551 เมืDอวนัทีD  
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 มีสมาชิกท่านใดจะขอแกไ้ข  เรียนเชิญ  

นายสมบูรณ์   คุรุภากรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   ท่านประธานสภาฯ  
ทีDเคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอแกข้อ้ความใน  
หนา้ทีD  14 และหนา้ทีD  16  ดงันีB .- 

หน้าทีD   14  ในบรรทัดทีD   15  ขอ้ความว่า แฮมเบอร์เกอร์อะไรนะครับ จริงๆ แล้วคือ  
แฮมเบอรเ์กอรไ์ฟสิด ทีDแปลวา่ วิกฤตการณ ์ 

หน้าทีD   16  บรรทัดทีD   4  เป็นภาษาอังกฤษ คําว่า เมอริดอวอร์ด  แต่ในทีD นีB เขียนว่า           
เมอริอวอรด์  ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ4   หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    จะมีสมาชิกฯ ท่านใดแกไ้ข
เพิDมเติม เมืDอไมมี่สมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขกระผมจะขอมติทีDประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรบัรอง 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  4  ครัBงทีD  1 ประจาํปี  2551 
เมืDอวนัทีD  17  พฤศจิกายน  2551 สมาชิกท่านใดเห็นควรรบัรองไดโ้ปรดยกมือขึB น  สมาชิกฯ รบัรอง
เป็นเอกฉนัท ์  
 มตทิี�ประชุม  ทีDประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  
สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  4  ครัBงทีD  1 ประจาํปี  2551 เมืDอวนัทีD  17  พฤศจิกายน  2551 
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2.2 รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัที�  4   
ครั�งที�  2  ประจาํปี 2551  วนัที�  25  พฤศจกิายน  2551 

นายประสิทธิ4   หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    ต่อไปเป็นการรบัรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  4  ครัBงทีD  2  ประจาํปี  2551 
เมืDอวนัทีD  25  พฤศจิกายน  2551  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแกไ้ขหรือไม ่ เมืDอไม่มีสมาชิกท่านใด    
ขอแกไ้ข  กระผมจะขอมติทีDประชุมฯ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปาง ประชุมสามญัสมยัทีD 4  ครัBงทีD  2 ประจาํปี  2551 เมืDอวนัทีD 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
ขอไดโ้ปรดยกมือขึB น   มติรบัรองเป็นเอกฉนัท ์ 

มตทิี�ประชุม  ทีDประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  
สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  4  ครัBงทีD  2 ประจาํปี  2551 เมืDอวนัทีD  25  พฤศจิกายน  2551 
 

ระเบียบวาระที�  3   เรื�องด่วน  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
         (เสนอโดย นายนิมิตร  จวิะสนัตกิาร  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง) 
 นายประสิทธิ4  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ก่อนทีDนายกเทศมนตรีจะ
แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลาํปางต่อสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้B แจงเรืDอง
ระเบียบของการแถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาฯ ไดร้บัทราบ เชิญครบั 
 นายจาตรุงค ์   พรหมศร   เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลาํปางทีDเคารพ และสมาชิกฯ ทุกท่านกระผม นายจาตุรงค ์ พรหมศร เลขานุการสภา
เทศบาลนครลาํปางก่อนทีDท่านประธานในทีDประชุมจะไดด้าํเนินการประชุมในระเบียบวาระทีD 3 เพืDอให้
นายกเทศมนตรีนครลาํปางไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเขา้รบัตาํแหน่งหน้าทีDนัBน ผมในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปางมีระเบียบกฎหมาย พรอ้มดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิDน   
พ.ศ.2547 ทีDเกีDยวขอ้งกบัการประชุมในระเบียบวาระทีD  3  เพืDอเรียนแจง้ต่อสมาชิกและทีDประชุมทราบ 
เพืDอเกิดความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลาํปางเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัตลอดจนกฎหมายทีDเกีDยวขอ้งดงันีB   

ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิDมเติมถึง (ฉบบัทีD 12 ) พ.ศ.2546  มาตรา  
48 ทศ วรรคแรก ได้บัญญัติไวเ้ป็นหลักการไวค้วามว่าก่อนนายกเทศมนตรีเขา้รับตําแหน่งให้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพืDอใหน้ายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
โดยไม่มีการลงมติ ทัBงนีB ภายใน  30  วนั นับแต่วนัประกาศผลการเลือกตัBงนายกเทศมนตรี และใน
มาตรา 48 ทศ วรรค  3 ไดบ้ญัญัติหลกัการไวว้่าการประชุมเพืDอแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี    
ใหก้ระทําโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีจะตอ้งจดัทาํนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร แจกใหส้มาชิก
สภาเทศบาลทุกคนทีDมาประชุมดว้ย นอกจากนัBนในวรรค 6 ของมาตราดังกล่าว คาํแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีใหป้ระกาศไวใ้นทีDเปิดเผย ณ สาํนักงานเทศบาลอีกทางหนึDงดว้ย  นอกจากนีB ในการ
แถลงนโยบายนัBน  ตามระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิDน พ.ศ.2547 หมวด 10 เรืDอง การแถลง
นโยบายขอ้ 123,124,125 และ 126  ไดก้ําหนดหลักเกณฑ์ไวอี้กส่วนหนึDง โดยเฉพาะขอ้  123  
วรรค 2 เมืDอผู ้บริหารทอ้งถิDนไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาฯ แลว้ใหป้ระธานสภาทอ้งถิDนดําเนินการให้
สมาชิกสภาทอ้งถิDนไดซ้ักถามและอภิปรายรวมกนั เวน้แต่ทีDประชุมสภาทอ้งถิDนไดมี้มติใหซ้กัถามและ
อภิปรายเป็นประเด็น ประเด็นไป และในขอ้ 124  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดงักล่าวไดก้าํหนด
ไวว้า่สมาชิกสภาทอ้งถิDนมีสิทธิทีDจะถามและอภิปรายทัBงในทางสนับสนุนและคดัคา้นในเรืDองความ 
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เหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิDนให้
สาํเร็จผลตามนโยบาย  ในการนีB สมาชิกสภาทอ้งถิDนอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบติัและ
วิธีการทีDจะปฏิบติัตามนโยบายนัBนๆ ดว้ยก็ได ้สาํหรบัในขอ้125 ไดก้าํหนดไวว้า่ผูบ้ริหารทอ้งถิDนเท่านัBน
ทีDมีสิทธิ ทีDจะอภิปรายตอบขอ้ซักถามหรือขอ้คัดคา้นของสมาชิกสภาทอ้งถิDน ผมเห็นว่าตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัทีDไดแ้จง้ต่อทีDประชุม  ตลอดจนพระราชบญัญติัเทศบาล ฯ ในมาตรา 48 ทศ ดงักล่าวขา้งตน้     
ก็มีรายละเอียดทีDกาํหนดไวเ้พืDอใหส้มาชิกไดย้ึดถือปฏิบติัในการดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    
ทีD 3 ซึDงท่านประธานจะไดด้ําเนินการประชุมในลาํดับต่อไป  ผมถึงเรียนแจง้เกีDยวกบัเรืDองดังกล่าวไว ้
โดยสงัเขป ตามทีDไดเ้รียนแจง้แลว้นัBน ขอบคุณครบั 
 นายประสิทธิ4  หรรษหิ์รัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    ต่อไปก็จะเป็นการแถลง
นโยบายของท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ ทัBงนีB เพืDอเป็นบรรทัดฐานใน 
การบริหารเทศบาลนครลาํปาง  ทัBงนีB ภายในเวลา  4  ปีขา้งหน้า  ตัBงแต่วนันีB จนถึงวนัทีD  10  มกราคม  
พ.ศ.2556   ขอเชิญท่านนายกฯ 
          นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ท่านประธานสภาเทศบาล 
นครลําปาง ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ  ท่านรองผูว้่าราชการจังหวดัลําปาง ท่านสุวรรณ กล่าวสุนทร 
ท่านผูแ้ทนภาครัฐและภาคเอกชน ทีDกรุณามาร่วมในทีDประชุมแห่งนีB  สืDอมวลชน พีDน้องประชาชนทีD
เคารพรักทุก ๆท่าน วนันีB นับเป็นวันทีDมีความสําคัญเป็นอย่างยิDงทีDเราในฐานะทีDเป็นผูมี้ส่วนร่วมใน
บา้นเมืองของเรา ในเทศบาลนครลาํปางของเรา ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมในฐานะทีDเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
ในฐานะทีDเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคภาคีประชาชน ทัBงหมดต่างก็มีส่วนไดเ้สียในการทีDผู ้บริหาร
เทศบาลทีDไดร้ับการเลือกตัBงจากพีDน้องประชาชน จะไดด้ําเนินตามนโยบายทีDไดป้ระกาศไวใ้น 4 ปี
ขา้งหน้าไม่ว่านายกเทศมนตรีในฐานะทีDเป็นผูนํ้าในการบริหารของเทศบาลนครลําปางจะประกาศ
นโยบายใด จะทําแผนพัฒนาเทศบาลอย่างไร มีโครงการรายละเอียดอะไรบา้ง ย่อมมีผลกระทบ 
ทัBงในทางทีDดี ทางทีDเสียแก่ประชาชนทีDถือว่าเป็นผูมี้ผลได ้ผลเสียกับทางเทศบาลนครลาํปางโดยตรง
เพราะฉะนัBนการแถลงนโยบายนีB จึงเป็นเรืDองทีDมีความสําคัญเป็นอย่างยิDงเพืDอทีDจะใหพี้Dน้องประชาชน
ทัBงหลายไดร้บัทราบว่าใน 4 ปีขา้งหน้า ภายใตก้ารนําของนายกเทศมนตรีนครลาํปาง ทีDประชาชนได้
เลือกมานีB แลว้ เราจะมีทิศทางในการบริหารราชการ เราจะมีทิศทางในการทีDจะแกไ้ขปัญหา ในการ
พฒันาบา้นเมืองและสิDงทีDจะวางรากฐานใหแ้ก่สงัคม เศรษฐกิจ โครงสรา้งพืB นฐานตลอดจนการพฒันา
ศักยภาพของเมืองนัBน เป็นไปในทางใด มีโครงการอะไร โดยวิธีการอะไรบา้ง ซึDงผมเชืDอแน่ว่าทีDไดร้ับ
ความสนใจจากทุกฝ่ายทีDเกีDยวขอ้ง รวมถึงเพืDอนต่างจังหวัด เพืDอนเทศบาล และเพืDอนบา้นของเรา    
ท่านประธานครับ ผมเชืDอแน่ว่าเราทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะทําตัวใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอื้Dน    
เราทุกคนจะช่วยเหลือกนัทาํงานเพืDอสงัคมและเป็นประโยชน์ต่อบา้นเมืองและอยากจะอยู่ในสงัคมทีDดี 
อยากมีเพืDอน ๆ ทีDดี มีความรกัมีความเขา้ใจซึDงกนัสามารถทีDจะทาํงานร่วมกนั ช่วยเหลือกนั และร่วมมือ
กันโดยไม่ถือเขาไม่ถือเรา เราเชืDอแน่ว่าเราทุกคนอยากจะอยู่ในเมืองทีDดี ทีDมีความสะดวกปลอดภัย
สวยงาม มีสิDงแวดลอ้มทีDดี ผูค้นมีสุขภาพทีDดี มีความสุข เราอยากจะเห็นครอบครวัของคนลาํปางมีความ
อบอุ่น เด็กเยาวชนมีการพฒันาการในสิDงแวดลอ้มทีDดี การศึกษาทีDดี เราอยากจะเห็นสงัคมทีDดีงามใน
เมืองนีB  แต่สงัคมทีDประชาชนมีส่วนร่วมช่วยคิด ช่วยทาํ ช่วยแกปั้ญหา ช่วยกนัพฒันารบัผิดชอบเพราะว่า
บา้นนีB เมืองนีB เป็นของประชาชน ตอ้งบริหารจดัการและปกครองโดยประชาชน เพืDอประโยชน์สุขของ
ประชาชนทุกๆ คนโดยทั Dวหน้า ท่านผูมี้เกียรติครบั ภารกิจต่างๆทีDจะสรา้งสงัคมดังกล่าว ถา้จะคิดว่า
ใหญ่ก็เป็นภารกิจทีDใหญ่มาก เกินกวา่คนคนหนึDง โดยเฉพาะคนตวัเล็กๆ  อย่างผมจะสามารถทีDจะทาํได้
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เพียงคนเดียว แต่ในฐานะทีDเป็นนายกเทศมนตรี นครลําปาง โดยการมีส่วนร่วมของสภาแห่งนีB และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวนครลําปางในขอบเขตเทศบาลนครลําปาง พืB นทีD 22.17 ตาราง
กิโลเมตร  น่าจะเป็นชุมชนเมืองทีDไม่ใหญ่เกินไปไม่น่าจะเกินความสามารถของพวกเราทัBงหลายใน
ฐานะทีDเป็นประชาชนชาวลาํปาง เป็นหุน้ส่วนใหญ่และเป็นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียกบัเทศบาลนครลาํปาง 
เป็นเจา้ของบา้นเจา้ของเมือง จะไดม้าร่วมมือกนั ร่วมความคิดช่วยกนัแกไ้ขปัญหาและพฒันาบา้นเมือง
ไปใน 4 ปีขา้งหนา้ ซึDงผมเชืDอแน่วา่ความร่วมมืออนัเป็นหนึDงนีB เราสามารถทีDจะทาํไดไ้ม่ยาก แลว้เราก็ได้
พิสจูน์แลว้วา่เราทาํได ้ในช่วง  3  ปี  5 เดือน  17 วนั ทีDผมดาํรงตาํแหน่งนายกเทศมนตรีในวาระทีD  1 
ความร่วมมือต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความใกลชิ้ดและกวา้งขวาง  จนกระทั Dงเราสามารถพฒันาเมืองจนเป็น        
ทีDกล่าววา่ ลาํปางมีการเปลีDยนแปลงไปมาก ลาํปางไดเ้ปลีDยนไปแลว้ ลาํปางไม่ลา้หลงัเหมือนเดิม ท่าน
ประธานสภาฯ ทีDเคารพ ในปี  2547 และการดาํรงตาํแหน่งนายกเทศมนตรีในปี 2548 ของผม ผมได้
ประกาศต่อพีDนอ้งประชาชนวา่ผมจะพลิกโฉมนครลาํปาง และวนันีB หลงัจากทีDผมเสร็จสิB นภารกิจในฐานะ
ทีDผมเป็นนายกเทศมนตรีในวาระทีD  1  โดยความสนับสนุนของสภาอันทรงเกียรติแห่งนีB และพีDน้อง
ประชาชน สญัญาประชาคมทีDทาํไว ้เราบรรลุมาในระดบัทีDน่าพอใจ ทีDวนันีB นครลาํปางไดเ้ปลีDยนโฉมใหม่
ไปแลว้เป็นโฉมหน้าใหม่ทีDสวยงามมีเสน่ห์มีชีวิตชีวาสะอาดสิDงแวดลอ้มดีน่าอยู่น่าเยือนรวมถึงความ 
โดดเด่นของวฒันธรรมเมืองเก่า มีสงัคมทีDดีงาม ชุมชนเขม้แข็งประชาชนเป็นสุข และมีความภูมิใจใน
ความเป็นนครลาํปางของเราทัBงหมดทีDเกิดขึB นนีB หมายถึงว่าถา้ทุกคนในเขตพืB นทีDความรบัผิดชอบของเรา
ไดต้ระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่แยกหมู่แยกกอ โดยความร่วมมือกันอย่างจริงจังแลว้  
เราก็สามารถทีDจะพฒันานครลาํปางสู่ความเป็นนครทีDมีเกียรติ มีศกัดิศรีและความภาคภูมิสมกบัความ
เป็นนครชัBนหนึDงมาเนิDนนานตัBงแต่อดีตกาล ท่านผูมี้เกียรติทีDเคารพครบั เรามาไกลแลว้  ผมคิดว่าหาก
จะปล่อยใหน้ครลาํปางกลบัไปเหมือนเดิมไม่ได ้เราจะตอ้งร่วมกนันําพานครลาํปางแห่งนีB  ซึDงเป็นบา้น
เกิดเมืองนอนของเราเป็นทีDครอบครวัเราตัBงอยู่เป็นทีDประกอบอาชีพของเราและเป็นทีDเราอยู่อย่างมีสุข    
กา้วไปขา้งหน้าเพืDอใหเ้ป็นนครทีDเรามีความภูมิใจและอยู่ในระดับหนึDงของภาคเหนือและประเทศไทย
ต่อไป บัดนีB การเลือกตัBงไดป้ระกาศผลเสร็จสิB นลงแลว้คณะกรรมการการเลือกตัBงไดป้ระกาศรับรอง 
ผูเ้ป็นนายกเทศมนตรีนครลาํปาง เมืDอวนัทีD  3  กุมภาพนัธ์  2552 ซึDงทางสภาเทศบาลฯ ไดป้ระกาศ
ใหท่้านสมาชิกสภาเทศบาลไดท้ราบวา่ อาศยัอาํนาจตามมาตรา  48 ทศ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิDมเติมถึง (ฉบบัทีD 12) พ.ศ.2546นายกเทศมนตรีจะตอ้งแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล ก่อนทีDจะเขา้รับหน้าทีD ผมจึงถือโอกาสนีB ใคร่ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ    
แห่งสภาอันทรงเกียตินีB ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภา และพีDน้องประชาชนผูมี้เกียรติทัBงหลายใหไ้ดท้ราบ
แนวทางวา่  4 ปีขา้งหนา้จะมีอะไรทีDจะไดร้บัการพฒันาต่อเนืDองจากในวาระแรก 4 ปีทีDผ่านมานโยบาย
ในการบริหารราชการและการพฒันาในระยะ 4 ปีขา้งหน้าผมยงัยึดกรอบในแนวทางเดิมทีDกาํหนดไว ้
เมืDอ 4 ปีทีDผ่านมา 2548  ในการบริหารเทศบาลนครลําปาง ใน 5 แนวทางหลัก ไดแ้ก่ การเมือง   
การบริหาร ได้แก่ การวางระบบโครงสร้างพืB นฐาน สาธารณูปโภค ได้แก่ การพัฒนาจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติสิDงแวดลอ้ม ไดเ้กิดการพฒันาสงัคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจในระยะเวลา 4 ปี 
ทีDผ่านมา  
          -นโยบายดา้นการเมืองและการบริหารเราไดมุ้่งเน้นไปสู่  การพฒันา การเมือง การบริหาร
ภาคประชาชน และประชาสงัคมใหมี้ความเขม้แข็งใหป้ระชาชนมีความเขม้แข็งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารการจดัการและการพฒันาโดยยึดถือประชาชนเป็นศนูยก์ลาง โดยทีDเทศบาลจะมีหนา้ทีD 
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เป็นผู ้นําเป็นผูอ้ํานวยการและเป็นผูส้นับสนุนเพืDอใหน้โยบายต่าง ๆ ไดข้ับเคลืDอนไปทําใหเ้กิดการ
พัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากทีDสุด โดยการมีส่วนร่วมของพีDน้อง
ประชาชน  
         -นโยบายดา้นระบบโครงสรา้งพืB นฐานและสาธารณูปโภค เราไดก้ําหนดแผนงานและจัดวาง
ระบบสาธารณูปโภคทัBงถนน ท่อระบายนํBา ทางเดินเทา้  ไฟฟ้าแสงสว่าง  ไดอ้ย่างครอบคลุมทุกพืB นทีD
แลว้ไดว้างกรอบแผนงานโครงการไวท้ัBงหมดแลว้และไดด้ําเนินการไปแลว้มากกว่าครึDงหนึD ง  ยังมี
โครงการอีกจาํนวนไม่น้อยทีDยงัไม่ไดร้บัการดําเนินการ ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรือยงัมีปัญหาอยู่บา้งใน
พืB นทีDซึDงก็จะมีแนวทางในการพฒันาจดัการใหเ้สร็จสมบรูณ ์ โดยเฉพาะอย่างยิDงในพืB นทีDทีDมีความจาํเป็น
เร่งด่วนใหเ้สร็จสิB นในวาระทีDสองแห่งการดาํรงตาํแหน่งนีB    
           -นโยบายการจดัการและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิDงแวดลอ้ม  ในรอบเวลาทีDผ่านสิDงทีD
ไดท้าํสาํเร็จเป็นรปูธรรมและสรา้งบรรยากาศใหก้บัตวัเมืองเป็นอยา่งมาก ไดแ้ก่ การพฒันาพืB นทีDสีเขียว
ใหก้บัเขตชุมชนเมืองของเราไมว่า่จะเป็นการพฒันา เกาะกลางถนน ทางเขา้เมือง  สวนสาธารณะต่างๆ 
นํBาพุสีสวยงามทีDมีเสน่ห์ตามทางแยก สามแยก สีDแยก การปรับปรุงภูมิทัศน์ การทําความสะอาด       
ขุดลอก ค ูหนอง คลองบึง เราไดพ้ฒันาดา้นนีB ไปอยา่งมีผลงานเป็นรปูธรรมพอสมควร ซึDงยงัมีแผนงาน 
ในระยะสีDปีขา้งหน้าทีDจะตอ้งเร่งดําเนินการทีDจาํเป็นทีDสุด คือ เรืDองของแม่นํBาวงั ซึDงขณะนีB แม่นํBาวงัยงัมี
ปัญหาค่อนขา้งมาก ทัBงในระบบนิเวศน์  สภาพนิเวศน์ของแม่นํBาทัBงปริมาณนํBาทีDมีอยู่ในแม่นํBาในเขต
เทศบาลนครลาํปางก็ดี ทัBงบริบทของแม่นํBาไดแ้ก่สองขา้งฝัDงแม่นํBาและสิDงแวดลอ้ม บริเวณแม่นํBาและ
บริบทดว้ย นอกจากนัBนเรามีแนวนโยบายทีDจะทาํนครลาํปางใหเ้ป็นนครในสวน ซึDงหมายความวา่  
นครลาํปางและประชาชนชาวลาํปางจะตอ้งแวดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ สามารถเขา้สู่พืB นทีDสาธารณะ
ไดใ้นทุกมุมเมือง เราจึงมีโครงการทีDจะพฒันาสวนสาธารณะเพิDมขึB น เราจะตอ้งช่วยกนัรณรงคเ์พืDอทีDจะ
เฝ้าระวงัภาวะโลกรอ้น ตลอดจนเพิDมขยายการบริหารการจดัการขยะชุมชน  
          -นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ในระยะ 4  ปีทีD ผ่านมาเราได้วางรากฐานของงานด้าน
สวสัดิการสงัคม ครอบคลุมถึงผูสู้งอายุ  ผูพิ้การ  ผูติ้ดเชืB อและผูข้าดโอกาสทัBงหลายใหไ้ดร้บัสวสัดิการ
พืB นฐานอย่างทั Dวถึง เราใหก้ารดูแลเอาใจใส่ค่อนขา้งใกลชิ้ดตลอดเวลาทีDผ่านมาเป็นทีDพึงพอใจแก่
ประชาชนในกลุ่มนีB เป็นจํานวนไม่น้อย  รวมถึงการสรา้งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการ
จดัตัBงกองทุนหลกัประกันสุขภาพร่วมกบัสาํนักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เพืDอส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนใหมี้สุขภาพดีถว้นหน้า ส่งเสริมการดูแลสุขภาพการป้องกนัโรค การสรา้งชุมชนทีDเขม้แข็ง
พึDงพาตนเองรบัผิดชอบกิจกรรม และช่วยเหลือซึDงกนัและกนัในชุมชนของตนเอง ในดา้นการศึกษาได ้
มีการปรับเปลีDยนในการบริหารการจัดการศึกษาใหม่ โดยใหโ้รงเรียน  เป็นฐานในการบริหาร 
การจดัการ  มีอิสระ  มีความคล่องตวั ในการทีDจะสามารถพฒันาการศึกษาในโรงเรียนของตนเองไป 
สู่ความเป็นเลิศ ตามศกัยภาพ ตามความเหมาะสม ตามความพรอ้มของแต่ละโรงเรียนทีDไม่เหมือนกนั 
รวมถึงการไดป้ฏิรปูกระบวนการเรียนการสอน จากกระบวนการเรียนการสอนเดิมทีDมีคร ูมีนักเรียน  
มีหอ้งเรียน เป็นการเรียนการสอนทีDเราเรียกว่า เรียนหนังสือกับครู ฉะนัBน กระบวนการเรียน  ทีDมี
ความสุข สนุกท้าทาย นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกันคิดร่วมกันหาข้อมูล ค้นคว ้าหาความรู ้ร่วม
ปรึกษาหารือกนั เพืDอทีDจะสรุปแนวความคิดรวบยอด ต่อยอดความคิดและสามารถทีDจะนําเสนอย่าง
บรูณาการในศาสตรต่์างๆ เขา้มาในเนืB อหาสาระของการเรียน ซึDงเป็นแนวทางทีDเราไดนํ้ามาจากแนวคิด 
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ทฤษฎีของ ศาสตราจารย์ซีมัว  พรอ้บเพริด แห่งสถาบัน  MIT สหรัฐอเมริกา โดยทีDมีคุณภารณ   
อิสระเสนา ณ  อยุธยา  ใหก้ารสนับสนุน เราเรียกทฤษฎีนีB ว่า  Constructionism  สําหรับดา้น
วฒันธรรมและภูมิปัญญาเราไดรื้B อฟืB นความสาํคญัของคุณค่า ประวติัศาสตร ์มรดกวฒันธรรมของนคร
ลาํปาง และส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาอย่างหลากหลาย ไดเ้กิดการขุดคน้ศึกษาชัBนวฒันธรรม 
เพืDอพิสูจน์ซากถึงชัBนวฒันธรรมของนครลาํปาง มีความเป็นมาในประวติัศาสตรลึ์กลงไปกีDปี ซึDงเราพูด
อยูเ่สมอๆ  วา่  นครลาํปาง เป็นนครทีDเก่าแก่มีประวติัศาสตรใ์นการก่อตัBงเมือง  1,328  ปี แต่จนถึงใน
ระยะเวลาทีDผ่านมาก็ยงัไม่สามารถทีDจะพิสูจน์ไดว้่าจริง ๆแลว้นครลาํปางเราอยู่ในยุคไหนร่วมสมยักบั
เมืองใด ในทีDสุดในระยะเวลาทีDผ่านมา 4 ปี เราไดท้าํการขุดคน้ชัBนประวติัศาสตรว์ฒันธรรมและพิสูจน์
ทราบแลว้ว่านครลําปางเป็นนครคู่แฝดกับนครลําพูน ในยุคจามเทวี จึงไดมี้การบูรณะกําแพงเมือง 
ประตูมา้ เพืDอจะใหเ้ห็นถึงรากฐาน ร่องรอยประวติัศาสตรใ์นการก่อตัBงเมือง รวมถึงการพฒันาในเขต
เมืองเก่าตัBงแต่การไปทาํถนนวฒันธรรม การพฒันาศกัยภาพของวดัปงสนุก ซึDงเป็นวดัทีDมีความสง่างาม 
มีความสาํคญัในเรืDองของพุทธประวติัและประวติัศาสตรข์องการก่อตัBงเมืองเขลางคใ์นยุคทีDสอง และเป็น
วดัทีDเป็นตวัอยา่งในการพฒันาและไดร้บัรางวลั Merid Award  จากองคก์ร ยูเนสโก สหประชาชาติ เมืDอ
เร็วๆ นีB   และจากนัBนมีการประชุมสัมมนา การทํายุทธศาสตร์เมืองเก่า และการจัดกิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาอย่างกวา้งขวางและหลากหลาย มีผูใ้หค้วามสนใจและมีส่วนร่วมจาํนวน
มาก ทัBงนักศิลปะและนักโบราณคดี นักวฒันธรรม นักวิชาการ ชาวบา้น นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน
เยาวชนโดยทั Dวไป ในระยะสีDปีขา้งหน้าไดก้าํหนดแผนงาน นโยบายในการพฒันาศกัยภาพของเขตเมือง
เก่าใหเ้กิดความสมบรูณย์ิDงขึB นกวา่นีB  รวมทัBงเรืDองการพฒันาระบบการเรียนรูข้องโรงเรียนเทศบาลทัBง  6 
แห่ง โดยการต่อยอดและขยายความกวา้งของหลกัการ  Constructionism  เขา้ไปสู่โรงเรียนเทศบาล 
ทัBง  6 แห่งเพืDอทีDจะสรา้งเด็กรุ่นใหมที่Dมีแนวคิดใหมที่Dมีสติปัญญา มีความสุข  สนุกกบัการเรียนและเป็น
คนดีมีคุณธรรม และเป็นคนฉลาดไม่เพียงแต่อ่านหนังสือกับครู ท่องหนังสือและไปสอบเท่านัBน  ใน
ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจในสีDปีทีDผ่านมาเราไดมี้การปรบัปรุงตลาดสองแห่ง ไดแ้ก่ ตลาดอศัวิน และ
ตลาดรษัฎา  ซึDงก็ทาํใหเ้กิดมีสภาพทีDดีขึB นทัBงทางกายภาพและทางสุขาภิบาลทาํใหเ้กิดความสะดวกซืB อ  
สะดวกขาย  ซึDงในเรืDองตลาดนีB ยังมีตลาดอีกแห่งหนึD งซึDงเป็นปัญหาใหญ่มาก และอยู่ในสภาพทีD 
เสืDอมโทรมและภาวะการณ์คา้ขายในตลาดก็ทรุดถอยมาเป็นเวลานาน คือ ตลาดหลักเมือง ซึDงเป็น
ตลาดแห่งแรกของเทศบาลนครลาํปาง เนืDองจากเรามีปัญหาในเรืDองของการครอบครองสิทธิและปัญหา
ในเรืDองการขยบัขยายยา้ยสถานทีDของผูค้รอบครองเดิมออกไป และปรบัปรุงและพฒันาใหม่ แต่ในทีDสุด
เราก็ไดข้อ้ยุติในการทีDจะไปทาํความตกลงกนัในขอ้เท็จจริง ทัBงในเรืDองขอ้กฎหมาย เรืDองความเป็นธรรม
ในทุกๆ มิติ จนกระทั DงเราสามารถทีDจะตกลงกนัและจะดาํเนินการสรา้งตลาดแห่งใหม่นีB ใหแ้ลว้เสร็จได้
ภายในระยะเวลาสีDปีขา้งหน้า สิDงทีDสาํคญัในดา้นนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจ คือ การเพิDมกระแสเงิน
หมุนเวียนใหก้ับประชาชนชาวรากหญา้ ไม่เพียงแต่ประชาชนทีDอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ Dา แมแ้ต่      
นักธุรกิจรายย่อยทีDขาดเงินหมุนเวียนคา้ขายก็สามารถมาใชบ้ริการโรงรับจํานําของเรา ทีDเรียกว่า 
สถานธนานุบาลได ้ จากก่อนปี 2548 มีเงินหมุนเวียนใหก้บัประชาชนทีDยากจนทีDเอาของใชใ้นบา้น   
มาจํานํา เพืDอทีDจะขอใชเ้งินไปชั Dวคราว ในวงเงินเพียง 5 ลา้นบาท ในระยะสามปีเศษเราขยายวงเงิน
เพิDมขึB นเป็น  45 ลา้นบาท ไม่ใช่เฉพาะชาวบา้นเท่านัBน นักธุรกิจรายย่อยทีDขาดเงินหมุนเวียน 5 หมืDน
บาท  150,000 - 200,000 บาท ก็สามารถทีDจะมาใชธุ้รกิจโรงจํานําหรือสถานธนานุบาลเพืDอทีD
หมุนเวียนในวงเงินนีB ไปบริหารงานธุรกิจรายยอ่ยของท่านได ้นีDก็เป็นส่วนหนึDงของเศรษฐกิจทีDเราได ้
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ดําเนินการมาในช่วงระยะเวลาปีทีDแลว้ อีกประการหนึD งทีDค่อนขา้งเห็นผลชัดคือ การส่งเสริมการ
ท่องเทีDยว  โดยมีการพฒันาภูมิทัศน์ทีDสวยงามและแหล่งวฒันธรรมเมืองเก่า กิจกรรมประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมดังทีDกล่าวมาแลว้ รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น กาดกองตา้ ท◌ี◌่มีทุกวนัเสาร ์
อาทิตย ์ มีนักท่องเทีDยวจากในประเทศ ต่างประเทศ มาจบัจ่ายใชส้อย และสนุกสนานใชชี้วิตยามคํ Dาคืน
วนัเสาร ์วนัอาทิตย ์ทาํใหเ้ศรษฐกิจในส่วนนีB ของบา้นเราพฒันาขึB นอย่างเห็นไดช้ดั  ใน  4  ปีขา้งหน้าก็
ใชแ้นวทางเดิม กรอบแนวนโยบายในการบริหารบา้นเมือง 5 ดา้น เพียงแต่เป็นการต่อยอดใหเ้กิด
ความสมบรูณ์ยิDงขึB น ไดแ้ก่ ดา้นทีD 1 คือ นโยบายดา้นการเมือง การบริหาร เรายืนยนัทีDจะยึดหลกัของ
ประชาชนเป็นศนูยก์ลางในการทีDจะแกไ้ขปัญหาและพฒันาบา้นเมืองร่วมกนั โดยการทีDจะส่งเสริมระบบ
การปกครองและการบริหารงานชุมชนใหเ้ป็นชุมชนประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชน และ
เพืDอประโยชน์สุขของประชาชน ใหป้ระชาชนมีบทบาทเพิDมขึB นในการบริหารการจัดการและดูแล
ช่วยเหลือกันและกนั ตลอดจนทําโครงการและกิจกรรมในชุมชนในระดับทีDเขาสามารถทํากันเองได ้   
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนแสดงความคิดเห็นร่วมทําแผนพฒันาดําเนินการตรวจสอบ
และประเมินผลในการดําเนินงานของเทศบาลในทุก ๆ เรืDอง และเรืDองของการจัดตัBงชุมชน ปัจจุบัน
เทศบาลนคลาํปางมีชุมชนต่างๆ 41 ชุมชน เป็นชุมชนทีDอยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นชุมชนนอกเขตเมือง  
แต่ว่ายงัมีประชาชนอีกจาํนวนไม่น้อยทีDอยู่ในชุมชนเมือง  ไดแ้ก่   เขตตําบลสวนดอก  ตําบลสบตุ๋ย 
ตาํบลหวัเวียงและอืDน ๆ ทีDยงัไม่ไดจ้ดัตัBงชุมชน ทําใหใ้นการบริหารจดัการหลายอย่างตามแนวคิดทีDจะ
ใหป้ระชาชนเป็นศูนยก์ลาง บริหารการจัดการโดยประชาชนเพืDอประชาชนซึDงประโยชน์สุขเป็นของ
ประชาชนนัBน ยงัไมท่ั Dวถึง รวมถึงสวสัดิการของประชาชนทีDจะไดร้บัจากภาครฐั เช่น เบีB ยยงัชีพผูสู้งอายุก็
ดี คนพิการก็ดี ผูติ้ดโรคก็ดี ก็ยงัมีความขาดตกบกพร่องเนืDองจากไม่มีชุมชนในการบริหารจดัการและ
จดัเก็บขอ้มลู  จึงจะจดัตัBงชุมชนเพิDมขึB นตามความพรอ้มและความเหมาะสม ลกัษณะ ขนาดของสภาพ
ชุมชน รวมทัBงความตอ้งการของชุมชนนัBนดว้ย เพืDอทีDจะใหแ้นวคิดในการสรา้งชุมชนของประชาชน โดย
ประชาชน เพืDอประโยชน์สุขของประชาชนมีความสมบรูณ์ยิDงขึB น  ในดา้นการสรา้งคุณธรรมจริยธรรม 
ธรรมาภิบาลถือว่าเป็นเรืDองสาํคัญมากของขา้ราชการ ซึDงเราก็จะตอ้งมีการส่งเสริมขบวนการเหล่านีB  
เพืDอทีDจะใหข้า้ราชการของเราทัBงหลายมีคุณธรรมจริยธรรมบนหลกัของธรรมาภิบาล ทาํงานดว้ยความ
โปร่งใสทาํใหเ้กิดความน่าเชืDอถือของหน่วยงานราชการไดร้บัความไวว้างใจและการร่วมมืออย่างเปิดเผย
ของประชาชน ตลอดจนถึงการส่งเสริมการรณรงค์ในการป้องกนัทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ  ขอ้ต่อไปก็คือ การส่งเสริมสนับสนุนสรา้งค่านิยมทีDซืDอสัตยแ์ละความถูกตอ้งชอบธรรมไม่
เพียงแต่ขา้ราชการเท่านัBน แต่ในมวลหมูพี่Dนอ้งประชาชนของเราทัBงหลายในเขตเทศบาลนครลาํปาง เรา
จะตอ้งช่วยกนัรณรงคเ์พืDอจะยึดถือแนวทางการปฏิบติัตนทีDมีความซืDอสตัยต่์อกนั เราตอ้งยึดถือในเรืDอง
ของความถูกตอ้ง มากกว่าถูกใจ มากกว่าตามใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึDง และเพืDอประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่าย
หนึDงเท่านัBน ความถูกตอ้งและความซืDอสตัยแ์ละบริสุทธินีB จะเป็นหลกัทีDมั Dนคงและยั Dงยืนสาํหรบัการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมของเรา ประการต่อมาเราจะตอ้งเปิดโอกาสใหน้ครลาํปาง  ของเราเป็นนครทีDเปิดให้
ประชาชนมีโอกาสรับรูแ้ละเขา้ถึงข่าวสาร ขอ้มูลของเทศบาลในทุก ๆ เรืDอง อย่างกวา้งขวาง รวดเร็ว 
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตลอดจนส่งเสริมใหป้ระชาชนไดร้บัรูจ้ากการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มลูทีD
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในเรืDองต่อไปก็คือ การส่งเสริมความร่วมมืออย่างบรูณาการของการทาํงาน
ทุกฝ่าย เราไม่สามารถทีDจะประสบความสําเร็จในการแกไ้ขปัญหาและบริหารการจัดการได ้ถา้ขาด
ความร่วมมือจากภาครฐั ภาคเอกชน ภาคีประชาชน และหน่วยงานอืDนๆ อีกมากมายและสิDงทีDสาํคญั 
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จะตอ้งสรา้งเครือข่ายในการร่วมมืออย่างบูรณาการเพืDอพฒันานครลาํปางของเราโดยมีนโยบายและ
ความร่วมมืออนัเป็นเอกภาพของทุกระดบัและทุกภาคส่วน สิDงทีDเราพฒันาในปัจจุบนันีB และเป็นกลไกใน
การช่วยใหสิ้Dงต่างๆ สามารถเดินไปได้ด้วยความมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนมากทีDสุด คือ ระบบสารสนเทศ  ซึDงในระยะ 4  ปีทีDผ่านมาเราไดว้างระบบสารสนเทศไวแ้ลว้
ส่วนหนึDง คือ การสรา้งระบบฐานขอ้มูล การสรา้งระบบความเชืDอมโยงระหว่างกนั ในระบบ  LOCAL  

NETWORK  และระบบการบริการประชาชน ทีDเราเรียกว่า CALL CENTER ในสีDปีขา้งหน้าเราก็จะเพิDม
โปรแกรมในการทีDจะบริหารการจัดการโดยใชฐ้านของระบบสารสนเทศใหก้วา้งขวางมากขึB น และ
สามารถทีDจะใชร้ะบบสารสนเทศเป็นระบบขอ้มูลสนับสนุนในการบริหารจดัการ การจดัระบบขอ้มูล 
การตัดสินใจของผูบ้ริหารไดอ้ย่าง  มีประสิทธิภาพและการบริการประชาชนใหไ้ดร้บับริการทีDรวดเร็ว
และความพึงพอใจทีDประชาชนจะไดร้บัใน 4 ปีขา้งหน้าก็จะทาํใหร้ะบบสารสนเทศ เพืDอประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการและบริการประชาชนมีความสมบรูณที์Dสุด จนเป็นหน่วยงานราชการทีDทนัสมยัทีDสุด
แห่งหนึDงในระบบสารสนเทศเพืDอการบริหารและการบริการประชาชน  สาํหรบัดา้นการพฒันาบุคลากร
ในเทศบาลนัBน เราถือว่าเทศบาลนครลาํปางนอกจากจะเป็นหน่วยงานสาํคญัมากในการแกไ้ขปัญหา 
พีDนอ้งประชาชนเพราะว่าเป็นแหล่งทีDพีDน้องประชาชนอยู่กนัแออดั เป็นแหล่งทีDประชาชนทุกเขต ทุกมุม 
ทุกอาํเภอ เขา้มาใชบ้ริการในเขตเทศบาล  และเป็นแหล่งทีDผูค้นไม่ว่าจะมาเป็นผูม้าเยีDยม มาปฏิบัติ
ราชการ มาทําธุรกิจ จะตอ้งมาใชส้ถานทีDเวทีของเทศบาล จึงมีความจาํเป็นมากทีDหน่วยงานนีB จะตอ้ง
เป็นหน่วยงานในการแกไ้ขปัญหา เพราะว่าคนมากเท่าไหร่ก็ตอ้งแกไ้ขปัญหามากเท่านัBน ขณะเดียวกนั 
ก็ตอ้งพฒันาศักยภาพ ตลอดจนการใหบ้ริการประชาชน กลไกสาํคญัทีDสุดทีDจะทาํใหดี้มีประสิทธิภาพ 
ถามว่ามีทกัษะมีประสิทธิภาพโดยใหทุ้กคนไดต้ระหนักถึงภารกิจแลว้ก็มีทศันคติ ความรบัผิดชอบและ
บา้นเมืองและคุณสมบติัของพนักงานเทศบาลในเรืDองของภาวะผูนํ้าในเรืDองของ Manager loss skill  
การบริหาร การจดัการและในเรืDองของ Service mild สาํนึกแห่งการใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ เดีTยวก็
จะเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรทีDสําคัญมากในระยะ 4 ปี ขา้งหน้าเพืDอใหเ้ทศบาลนครลําปางเป็น
ตวัอย่างทีDมีบุคลากรทีDมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพทีDพรอ้ม มีภาวะผูนํ้าทีDดี  มีความสามารถ มีทกัษะใน
การบริหารในทางทีDดี แลว้ก็มีจิตใจทีDพรอ้มจะใหก้ารบริหารประชาชนทุกเรืDองทุกเวลา แลว้ดา้นเรืDอง
การเงิน กองคลงั  ก็เป็นปัจจยัทีDสาํคญัทีDสุดทีDจะสนับสนุนใหน้โยบายสามารถดาํเนินได ้ในภาวะทีDเราก็
ทราบวา่ประเทศชาติกาํลงัเผชิญกบัวิกฤตทางเศรษฐกิจแลว้ก็เงินงบประมาณก็ดี เงินจดัสรรส่วนทอ้งถิDน
ก็ดี เงินอุดหนุนก็ดี เราก็ยงัไมแ่น่ใจวา่จะไดร้บัเงินส่วนนีB จากรฐับาลเพียงเท่าใด มีความจาํเป็นทีDจะตอ้ง
เสริมสรา้งความเขม้แข็งทางการเงิน การคลงัของเราตอ้งพฒันารายไดข้องเราเท่าทีDเราสามารถทีDจะ
พัฒนาเพิDมขึB นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรืDองของกาขยายฐานภาษีใหม่ ฐานแหล่งรายได้ใหม่ หรือว่าเพิDม
ประสิทธิภาพของการจดัเก็บรายไดใ้หม้นัครอบคลุมทั Dวถึง ไมข่าดตกบกพร่อง ทัBงนีB เราก็จะตอ้งนําระบบ 
GIS Information system เป็นแผนภูมิทางภูมิศาสตร ์เพืDอทีDจะคอยดูหลงัคาเรือน คอยดูธุรกิจ คอยดู
ทุกอย่างทีDสามารถทีDจะทําใหเ้ราหารายไดม้าใหแ้ก่เทศบาล เพืDอเพียงพอแก่การพัฒนาเทศบาลได้
รวมทัBงเพิDมประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอย่างมีระบบและการใชง้บประมาณอย่างระมดัระวงัและก็
ใหคุ้ม้ค่าสามารถวดัประเมินได ้สามารถชีB ถึงผลสาํเร็จของการใชง้บประมาณได ้นอกจากนัBนแลว้สิDงทีD
สาํคัญเทศบาล      นครลําปางหรือเทศบาลทุกแห่งก็เป็นหน่วยงานทีDเป็นการบริการประชาชนเรา
จะตอ้งสรา้งเทศบาลนครลาํปางใหเ้ราเป็นหน่วยงานราชการสมยัใหม่ ตอ้งมีสาํนักงานสมยัใหม่ ตอ้งมี
ส่วนหนา้สมยัใหม ่ตอ้งมีทุกสิDงทุกอยา่งสวยงาม สะดวก สบายและน่ามาเยีDยมชม น่ามาติดต่อราชการ  
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ทัBงกายภาพ คือ อาคาร สถานทีDสิDงตกแต่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ตลอดทัBงคุณภาพของคนทีDใหก้ารบริการต่อพีD
น้องประชาชนนีD ก็เป็นแนวทางและนโยบายดา้นการเมือง การบริหารซึDงเกีDยวพนักบัทัBงภาคประชาชน 
และภาคเทศบาล  
          นโยบายดา้นทีD 2 ดา้นนโยบายโครงสรา้งพืB นฐานสาธารณูปโภค ก็ทาํการพฒันาสาธารณูปโภค
ต่อเนืDองจากทีDเราไดท้ําไวแ้ลว้ในระยะ 4 ปี ยงัมีภารกิจทีDคงคา้งอยู่มากมาย ทัBงถนน ท่อระบายนํBา 
ไฟฟ้าแสงสวา่งทางเดินเทา้ และระบบสาธารณูปโภคอืDนๆ อีก ค่อนขา้งมาก โดยทีDเราจะเลือกในเขตทีDมี
ความจําเป็นเร่งด่วนก่อนเช่น ในเขตพืB นทีDไฟฟ้าทีDไม่ถึง หลอดไฟฟ้าชํารุดไม่สามารถใหแ้สงสว่างได ้ 
หรือถนนซึDงเราสามารถจะขออนุญาตใชค้าํของพรรคการเมืองในรฐับาลมาใชว้่า เราจะตอ้งทําใหเ้กิด
ถนนไรฝุ่้นขึB นมาในเขตเทศบาล  ฉะนัBน ถนนทีDยงัเป็นฝุ่นอยู่ในเขตเทศบาลก็จะตอ้งเป็น Priallity ความ
จาํเป็นเร่งด่วนตอ้งจดัการใหเ้สร็จภายในตน้ปีงบประมาณ ถนนใดทีDดีอยู่แลว้ไม่มีฝุ่น แต่ว่าสภาพทรุด
โทรมก็ทยอยทําไปในปีงบประมาณต่อๆ ไป ทัBงนีB ในสาธารณูปโภคใตดิ้น ก็จะตอ้งทําใหไ้ดม้าตรฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคทีDอยู่บนดิน และสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา ก็จะตอ้งทาํใหเ้กิดความสวยงามเป็น
เฟอรนิ์เจอรป์ระดบัถนนและเป็นเฟอรนิ์เจอรป์ระดบัเมือง ไม่ใหเ้ป็นสาธารณูปโภคทีDเป็นขยะต่อสายตา
อีกต่อไป     
           นโยบายดา้นทีD 3  ดา้นการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติสิDงแวดลอ้ม รวมถึงการส่งเสริมอนุรกัษ์
มรดกวฒันธรรมและภมิูปัญญาทอ้งถิDน ทัBงนีB  เพืDอจะใหส้ภาพแวดลอ้มของเมืองน่าอยู่อาศยั ชุมชนเมือง
มีความปลอดภัยจากมลภาวะ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีDดี โดยการจัดการสิDงแวดลอ้มทีDน่าอยู่อย่าง
ยั Dงยืน ตอ้งใหค้วามสาํคญัและคาํนึงถึงการประโยชน์และสมดุลของทรพัยากรธรรมชาติของเมืองรวมถึง
การอนุรักษ์สืบสานสิDงแวดลอ้มทีDมนุษยส์รา้งขึB น เช่น ศิลปวฒันธรรม งานประเพณี งานภูมิปัญญา
ทอ้งถิDน โบราณสถานวตัถุ แหล่งประวติัศาสตร์ รวมถึงการจัดการกับมลภาวะทีDเกิดขึB น อันเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย ์ในเรืDองของขยะก็ดี นํBาเสียก็ดี  มลภาวะทางเสียงก็ดี ทางอากาศก็ดี และดว้ยเหตุ 
ทีDลาํปางเป็นเมืองเก่าทีDมีประวติัศาสตรแ์ละความเป็นมาทีDยาวนานนับพนัปี มีร่องรอยของโบราณสถาน
โบราณวตัถุ ตลอดจนศิลปะ สถาปัตยกรรมบา้นเมือง และจารีตประเพณีทีDปรากฏชดัเจน อีกทัBงยงัไดร้บั
การประกาศจากคณะรฐัมนตรีใหเ้ป็นเมืองเก่าแก่ทีDสุด 1 ใน 10 เมืองของประเทศไทย ทีDยงัทรงคุณค่า
ของประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและพัฒนามาระดับหนึDงแลว้ และไดพ้ัฒนามาแลว้ตัBงแต่ ปี  2548-
2551 ทีDผมดํารงตําแหน่งก็ไดพ้ฒันาในเขตเมืองเก่าของเรา จนมีผลปรากฏทีDเด่นชดั คือ ความเป็น
เมืองเก่าทีDรบัการอนุรกัษ์  บรูณะ และพฒันาอยา่งโดดเด่น ไดร้บัรางวลัการส่งเสริมการอนุรกัษ์  
การพฒันาทางมรดก วฒันธรรมเมืองเก่าเพืDอการท่องเทีDยวเชิงอนุรกัษ์ ทีDเราเรียกว่า Tourism Alward 
จากการท่องเทีDยวแห่งประเทศไทยประจาํปี  2551 ซึDงรบัดว้ยความภาคภมิูใจเป็นอยา่งยิDง ใน  4 ปี
ขา้งหน้า  จึงมีความจาํเป็นทีDจะตอ้งเนืDองในโครงการสาํคญัดงัต่อไปนีB  คือ  
        โครงการทีD  1  การวางระบบบาํบดันํBาเสีย  ในระยะทีD  2  โดยการศึกษา สาํรวจ และออกแบบ
รวบรวมระบบนํBาเสียทีDยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ระบบบาํบดันํBาเสีย ขณะนีB เราทําเสร็จแลว้ในระยะ  1  คือ  
บ่อบาํบดันํBาเสีย ทีDบา้นศรีกํBา ปงแสนทอง เสร็จแลว้ ระบบปัU มนํBา สูบนํBา จากท่อรวบรวมนํBาเสีย ขา้มไป
บ่อบาํบดัเสร็จแลว้ ระบบรองรบันํBาเสียจากบ่อบาํบดันํBาเสียทํามาถึงประมาณท่าคราวน้อย รบันํBาเสีย 
จากท่าคราวนอ้ยถึงบริเวณค่ายสุรศกัดิมนตรี เหนือสุดเขตเทศบาลนครลาํปาง ซึDงเป็นบริเวณทีDมีนํBาเสีย
ลงบริเวณแมนํ่BามากทีDสุด ระบบไมมี่ท่อนํBาทีDจะรวบรวมนํBาเสียทีDจะส่งไประบบบาํบดันํBาเสียตรงปลายได ้ 
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ตรงนีB เป็นโครงการทีDใหญ่ เกีDยวพันกับจํานวนเงินค่อนขา้งมากประมาณ  300 ลา้นบาทเศษ แลว้
จะตอ้งมีการสาํรวจ ศึกษาอยา่งละเอียด ทัBงในเรืDองของสิDงแวดลอ้ม ในเรืDองของระยะทางทัBงในเรืDองของ 
แนวทางในความโคง้ของแม่นํBาจนระยะดิDงแนวลึกของแม่นํBา ตัวนีB เมืDอปี 2551 ก่อนหมดวาระเราได ้
ตัBงงบประมาณ  3 ลา้นบาท เพืDอจะสาํรวจศึกษาออกแบบ เพืDอทีDจะเขา้ใจว่าสาํรวจศึกษาออกแบบเสร็จ
ปีนีB   เพืDอทีDจะส่งใหก้บัรฐับาลเพืDอขอรบัเงินสนับสนุนมาทาํใหเ้สร็จสิB นภายในระยะเวลาอย่างชา้ทีDสุดก็
ในยุคสมยั 4 ปี ขา้งหนา้ทีDเราทาํงานร่วมกนั ถึงเวลานัBนแลว้ถา้เราสามารถรวบรวมนํBาเสียทัBงหมดไดถึ้ง
เหนือสุดของเขตเทศบาลแลว้ แมนํ่Bาวงัจะเป็นแมนํ่BาทีDค่อนขา้งสะอาดและมีสภาพนิเวศน์ดีทีเดียว  
        โครงการทีD  2   คือ  การนําฝายกัBนนํBาแม่วงั อีก 2 ฝาย บริเวณท่าคราวน้อย ศรีบุญเรือง เป็น
ฝายขนาดย่อม  และบริเวณหมู่บา้นศรีปงชยัสุดเขตเทศบาลอีกฝายหนึDง  เป็นฝายขนาดใหญ่ ซึDง 2  
โครงการนีB ไดส้ํารวจศึกษาออกแบบเสร็จตัBงแต่ในสมยัทีDแลว้ และปัจจุบันนีB กาํลังทําเรืDองทัBง 2 ฝายนีB
จะตอ้งใชเ้งินงบประมาณ 150 ลา้นบาท เราไดท้ําโครงการเรืDองเสนอไปยงักรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิDนเพืDอรบัการสนับสนุนงบประมาณเพืDอทีDจะนํามาดาํเนินการนีB  เขา้ใจว่าน่าจะแลว้เสร็จในเร็ววนันีB
หรืออยา่งชา้ก็ก่อนหมดวาระ เมืDอเสร็จสิB น 2 โครงการนีB แลว้เราจะมีแมนํ่BาวงัทีDสมบรูณ ์ มีความสวยงาม
และมีนํBาไหลเต็มอยูต่ลอดเวลา สะอาด สะอา้น และบริเวณ 2 ฝัDงแม่นํBาก็จะเป็นสวนหย่อมเป็นภูมิทศัน์
ทีDเป็นทีDพกัผ่อนออกกาํลงักาย สรา้งสุขภาพจิตทีDดี นอกจากนัBนเราจะสรา้งชุมชนในการอนุรกัษ์ ไม่ว่า
เราจะสรา้งอะไร ไมว่า่เราจะพฒันาอะไร แต่ถา้พีDนอ้งประชาชนไมช่่วยกนัรกัษา ไมช่่วยกนัหวงแหน  
ไมช่่วยกนัทะนุถนอม สิDงทีDเราสรา้งขึB นมาไมว่า่จะใชเ้งินเท่าไหร่ ไมว่า่จะโครงการอะไร ก็จะเป็นสิDงทีD 
สญูเปล่าแลว้เงินภาษีงบประมาณจะตอ้งถูกทิB งไปกบัโครงการต่างๆทีDเราทาํไวอ้ย่างมากมาย ฉะนัBน ผูที้D
มีบทบาทสําคัญทีDสุดคือประชาชนในการทีDจะรัก หวงแหน อนุรกัษ์ และสนับสนุนใหเ้กิดการพัฒนา
เท่าทีDพีDน้องประชาชนจะทําได ้ ตรงนีB จะเป็นภาระหน้าทีDของเราจะรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสํานึกของ
ประชาชนเพืDอทีDจะใหต้ระหนักถึงคุณค่านีB  ในแนวทางต่อไป คือ ขอ้  4  แนวทางควบคุมและลดปริมาณ
ของเสีย ซึDงต่อเนืDองจากการปลกูจิตสาํนึกของประชาชน  ใหล้ดในเรืDองของปริมาณของเสียทีDจะทิB งลงไม่
ว่าจะเป็นแม่นํBาหรือถนน หรือเป็นขยะหรือสิDงใดก็แลว้แต่เป็นควันพิษ เป็นมลภาวะ การเผาขยะ       
การเผาหญา้ เผาป่า สิDงทีDสาํคญัทีDสุดคือ การทีDจะใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนตอ้งรณณรงคก์นัใน
หมูบ่า้นในชุมชนเพืDอช่วยเหลือกนั จะตอ้งมีการบริหารจดัการนํBา บริการจดัการขยะดว้ยตนเองมากขึB น 
ขณะเราใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะของเราเองจาก  41 ชุมชน สามารถดาํเนินการจดัเก็บ
ขยะของชุมชนเองไดแ้ลว้ 10 ชุมชน และทีDสมบรูณม์ากๆ มีอยู่ 2 ชุมชน     ทีDสามารถแยกขยะไดแ้ละ
สามารถทีDจะผลิตปุ๋ย สามารถผลิต EM ต่อจากขยะได ้ในช่วง  4 ปีขา้งหน้าเราจะขยายการบริหาร
จัดการขยะชุมชนออกไปใหค้รบทัBง  41 ชุมชน แลว้ถ้ามีชุมชนเพิDมก็จะไปเพิDมขยาย และขอ้ทีD  5   
จะส่งเสริมพืB นทีDสีเขียว สวนสาธารณะชุมชนตามความเหมาะสมของชุมชน ตามทีDกาํหนดไวใ้นแผนงาน 
เช่น ทาํสวนสาธารณะแห่งใหม่ทีDโรงฆ่าสตัวเ์ดิม ซึDงเราปิดไปแลว้ประมาณ  1 ปี ถา้มีงบประมาณเราก็
จะสามารถทําสวนสาธารณะทีDเขตแม่นํBาวงันาก่วม ปรบัปรุงสวนสาธารณะทีDมีอยู่บริเวณ สวน ร.9 ทีD
ถนนศิรินาวิน สวนสาธารณะเวียงลคอร ทีDหมู่บา้นสุขสวสัดิ ต่อไป ขอ้  6  ในนโยบายนีB จะสนับสนุน
ส่งเสริมรณรงคก์ารลดพลงังานในสาํนักงานและในเขตชุมชนเมือง เพืDอทีDจะใหป้ระชาชนทัBงภาคราชการ 
ภาคครวัเรือน ไดล้ดการใชพ้ลงังานในยามทีDเรากาํลงัพบกบัวิกฤตพลงังานในปัจจุบนันีB  ส่วนหนึDงของ
การรณรงค์ในภาวะโลกร้อน ข ้อทีD   7  ต่อไปก็คือจะต้องอนุรักษ์ ฟืB นฟู แม่นํB าคูคลอง หนอง  
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บึง ทัBงหลายทีDมีอยูใ่หอ้ยูใ่นสภาพทีDสะอาด และสรา้งระบบนิเวศน์ใหก้บัชุมชน ประการสาํคญั 
อีกประการหนึDงคือ การปรบัปรุงสุสานพระบาทใหไ้ดม้าตรฐาน ถูกสุขาภิบาล ถูกสุขลกัษณะ และเป็น
สุสานทีDไมท่าํลายสิDงแวดลอ้ม ซึDงในสภาพปัจจุบนัสุสานพระบาทเป็นสุสานทีDเก่าแก่มาก ทรุดโทรมมาก
แลว้ก็มีสภาพทีDไม่สามารถใชง้านไดอี้กนานมากกว่านีB เท่าใดแลว้ นีD จึงเป็นเรืDองสําคัญอีกเรืDองหนึDงทีD
จะตอ้งดาํเนินการในนโยบายดา้นนีB  เรืDองต่อไป คือ การพฒันาและอนุรกัษ์เขตเมือง เรามีเขตเมืองเก่า
ทีDครอบคลุมตําบลเวียงเหนือ ตัBงแต่บา้นช่างแตม้ ประตูมา้ บา้นพระแกว้-หัวข่วง ท่ามะโอ ศรีลอ้ม     
แจ่งหวัริน ปงสนุก ไปจนถึงจามเทวีและศรีบุญโยง รวมถึงอีกบางส่วนในตาํบลสบตุ๋ย เช่น ถนนประสาน
ไมตรี บางส่วนในตําบลสวนดอก เช่น ตลาดจีน กาดกองตา้ ถนนทิพยช์า้ง และตําบลหัวเวียง เช่น 
หออะมอ๊ก  คูเมือง และบา้นไมเ้ก่า บริเวณทีDว่าการอาํเภอ แหล่งนัBนเป็นแหล่งเมืองเก่าทีDมีคุณค่ามาก  
โครงการทีDจะไปอนุรักษ์ไปพัฒนาใหส้วยงามและสะทอ้นถึงอดีตทีDเคยเป็นศูนยก์ลางของมรดกและ
วฒันธรรมทีDมีชืDอเสียงเป็นแหล่งเรียนรูท้างวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์ ขอ้ต่อไป คือ ขอ้  31 เราจะตอ้ง
ส่งเสริมและอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมสิDงก่อสรา้งในเขตเมืองใหมี้อตัลกัษณ์ของความเป็นลา้นนา และมี   
อตัลักษณ์ของความเป็นอาคารของลําปาง ไม่ว่าจะเป็น ซุม้ ศาลา อาคาร บา้นเรือน สถาปัตยกรรม
ต่างๆ เราจะตอ้งขอความร่วมมือกับพีDน้องประชาชนทีDกําลังสรา้งอาคารใหม่ ปรับปรุงอาคารเก่า     
การทีDจะสรา้งอาคารใหม่หรือปรบัปรุงอาคารเก่าตอ้งคาํนึงถึงอตัลกัษณข์องสถาปัตยกรรมของลาํปาง
อย่างทีDเราไดท้ํามาระดับหนึD งแลว้ ซุม้ ศาลา  ป้ายชืDอถนน และอืDน ๆ ถา้พีDน้องประชาชน รา้นคา้ 
บา้นเรือนช่วยกนั เราก็จะมีเมืองเก่าทีDมีคุณค่า เราจะร่วมมือกบัองคก์ร หน่วยงานและเจา้ของอาคาร
สถานทีDต่างๆ ซึDงมีความสําคัญกับสถานทีDประวติัศาสตร์ พัฒนาสถานทีDของตนเองแห่งนัBน ๆ เป็นทีD
เรียนรู ้สามารถชีB ไดว้า่อาคารหลงันีB มีประวติัศาสตรอ์ยา่งไร สรา้งมาปีไหน ใครเป็นเจา้ของคนแรก หรือ
หลาย ๆ แห่งเป็นประวติัศาสตร ์เช่น สงครามโลกครัBงทีD  2 เป็นทหารญีDปุ่นหรือเป็นอะไรต่าง ๆ เหล่านีB  
ขอร่วมมือแลว้ก็สรา้งใหเ้ป็นสถานทีDแห่งการเรียนรูน้ครลาํปาง ก็จะเป็นส่วนหนึDงทีDสามารถเรียนรูแ้หล่ง
ประวติัศาสตรไ์ด ้ นโยบายต่อไปคือ จะตอ้งฟืB นฟูจารีตประเพณีวฒันธรรมของลาํปางและลา้นนา ให้
ประชาชนมีความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้มีการปฏิบัติทีDถูกตอ้งปัจจุบันนีB อาจปฏิบัติเพีB ยนไป ไม่เขา้ใจ        
ทีDถูกตอ้ง ทําไม่ถูกตามจารีตประเพณีวฒันธรรมดัBงเดิม วฒันธรรมกลายไปมาก จึงจะมีการสงัคยนา
ฟืB นฟแูละส่งเสริม เช่น อาหารการกิน เสืB อผา้ของคนลาํปาง งานวฒันธรรมต่างๆ ตานก๋วยสลาก อืDน ๆ 
รวมถึงการเริDมฟืB นฟู ฝึกฝน ฝึกหดั สอนคนในชุมชนเมืองของเรา เด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ ใหรู้จ้กัทีDมาและ
สามารถทีDจะตีกลองปู่ จาได ้แลว้เมืDอเราสามารถทําอย่างนีB แลว้นครลาํปางก็จะเป็นศูนยก์ารประพฤติ
ปฏิบติัวฒันธรรมทีDถูกตอ้งอย่างทีDดีทีDสุดของภาคเหนือใน  4 ปี ขา้งหน้า และนโยบายต่อไปในเรืDองนีB ก็
คือ การส่งเสริมอนุรกัษ์พฒันาใหร้ถมา้ใหเ้ป็นพาหนะประจาํวนัและเป็นพาหนะประจาํถิDนของประชาชน
ชาวลาํปาง การท่องเทีDยวสมกบันครลาํปางเป็นนครแห่งเดียวทีDยงัมีรถมา้อยู่ในชีวิตประจาํวนั รถมา้
ปัจจุบนันีB อาจจะมีบา้ง เป็นปัญหากบัชีวิตประจาํวนัของผูค้น ซึDงจริง ๆ แลว้คนลาํปางนีB อยู่กบัรถมา้มา
ตัBงแต่เกิดแลว้ก็อยู่กันด้วยความกลมกลืนสนิทสนม จนกระทั Dงชุมชนพัฒนาไปขยายไปเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจ รถมา้กบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัในเรืDองของมลภาวะก็มีขอ้ขดัแยง้กนัไม่ว่าจะรถมา้จอดทีD
ไหนการถ่ายมลู ถ่ายของเสียของรถมา้ก็เป็นทีDรบกวนของศูนยก์ารคา้ บา้นเรือน ตรงนีB ก็เป็นนโยบาย
เร่งด่วนทีDจะทําอย่างไรจึงจะใหร้ถมา้กบัอาคารบา้นเรือนอยู่ดว้ยกนัอย่างกลมกลืนได ้และขอ้สุดทา้ย
นโยบายดา้นนีB ก็คือ จะตอ้งจดัทาํและสนับสนุนใหมี้พิพิธภณัฑข์องลาํปางเป็นพิพิธภณัฑเ์มือง เพืDอแสดง
เรืDองราวในอดีตใหป้ระชาชนใหรู้จ้กัรากเหงา้ความเป็นมา เรืDองราวและโบราณวตัถุ คุณค่าของชาว 
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ลาํปางของนครลาํปางมาจนถึงปัจจุบนั สาํหรบัเรืDอง 4 นโยบายดา้นการพฒันาสงัคม ดา้นการศึกษาก็
เป็นเรืDองใหญ่ ทีDเราจะใหค้วามสาํคญัมากและกาํลงัเร่งปฏิรูปการศึกษา เราไม่สามารถทีDจะทาํอะไร ผม
ไปประชุมสัมมนาเรืDองการปฏิรูปการศึกษามาหลายทีDเมืDอสัปดาห์ทีDแลว้ก็ไปประชุมในเรืDองของการ
ปฏิรปูการศึกษาทศวรรษทีD  2 ทีDเชียงใหม่ จดัโดยสภาการศึกษา แลว้ก็มีขอ้วิพากษ์วิจารณถ์กเถียงกนั
วา่จะมีการปฏิรูปการศึกษาสาํเร็จอย่างไร เพราะฉะนัBน ในขอบเขตทีDเราสามารถทาํไดใ้นอาํนาจหน้าทีD
ของเราในภารกิจของเราในโรงเรียนเทศบาลทัBง  6 แห่ง และชุมชนของเรา เราจะเร่งทาํในเชิงปฏิรูปทัBง
การบริหารจัดการและการปฏิรูปกระบวนการเรียนโดยทีDจะขยายแนวทางของกระบวนการ 
Constructionism     ไปทุกโรงเรียนทัBง  6 โรงเรียนของเทศบาล และใช ้ Constructionism เขา้มาใช้
ในหน่วยงานต่าง ๆ เพืDอทีDจะพาใชพ้ัฒนาทางหน่วยงานใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ทัBงนีB เรามี
เครือข่าย Constructionism เช่น บา้นสามขา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ซึDงกาํลังทํางานเรืDองนีB ร่วมกัน
เพืDอทีDจะสรา้งนครลาํปางใหเ้ป็นนครแห่งการเรียนรู ้ส่งเสริม สนับสนุนในเรืDองการศึกษาฟรี  15 ปี 
ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางตามรฐับาลทีDกาํหนด เราจะส่งเสริมนครลาํปางใหเ้ป็นนครแห่งการเรียนรู ้
โดยการสนับสนุนนโยบายการเรียนรูต้ลอดชีวิต การพัฒนาแหล่งเรียนรูต้ามธรรมชาติ ซึDงเรามีอยู่
มากมาย ต้นนํB า ลําธาร ป่าไม ้การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ตลอดชีวิต  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้เชิง
วฒันธรรมไม่ว่าโบราณสถาน โบราณวตัถุ เขตเมืองเก่า อาคารบา้นเรือน สถาปัตยกรรมใหเ้ขา้ใจถึง
เรืDองราวความเป็นมาของแหล่งเรียนรูต่้างๆ รวมทัBงสถานีรถไฟนอกจากนัBนเราจะพัฒนาหอ้งสมุด
เทศบาล จดัทาํพิพิธภณัฑท์อ้งถิDน ตลอดจนจดัใหมี้ระบบ ไวฟาย ระบบสารสนเทศไรส้าย ตามสถานทีD
สาํคญั เช่น หอ้งสมุด สวนสาธารณะ ซึDงนักธุรกิจก็ดี นักศึกษาก็ดี ประชาชนสามารถมีโน้ตบุคมา  1  
ตวั โดยไม่ตอ้งมีสายสามารถไปนําเขา้สู่ขอ้มลูทาํงานในสวนสาธารณะและทีDสาธารณะต่าง ๆ โดยทีDจะ
เริDมตน้จากเขตทีDมีความจาํเป็นเร่งด่วน และสามารถทาํไดง่้ายก่อนในดา้นการส่งเสริมและพฒันาดา้น
สาธารณสุขเราจะส่งเสริมพฒันาสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวิตทีDดีแก่ประชาชน ใหเ้ขา้ถึงหลกัประกนั
สุขภาพและลดปัจจยัเสีDยงทีDมีต่อสุขภาพการเจ็บป่วยเรืB อรงั โดยใหภ้าคีต่าง ๆ ร่วมมือกนักนัเรา ทัBงนีB เรา
จะถือวา่การรกัษาพยาบาลหรือโรงพยาบาลจะเป็นทีDสุดทา้ยทีDจะใหป้ระชาชนชาวเทศบาลไป เราจะทาํ
ทุกสิDงทุกอยา่งทีDประชาชนชาวลาํปางจะไม่ตอ้งไปโรงพยาบาล การส่งเสริมใหมี้คลินิกชุมชนเพืDอจะดูแล
ประชาชนในเบืB องตน้ง่าย ๆใหบ้ริการอย่างทั Dวถึงและรวดเร็ว แบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลลําปาง 
ส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของ อสม. ใหม้ากขึB น มีประสิทธิภาพมากขึB น มีภารกิจทีDชดัเจนมากขึB น
และปัจจุบนัรฐับาลไดส้นับสนุนเงินงบประมาณส่วนหนึDงเพืDอใหเ้ป็นสวสัดิการเป็นขวญัและกาํลงัใจของ 
อสม. ภาคของ    อสม. ก็จะไดร้บัการพฒันาการบริการของ อสม.ก็จะมีคุณค่าขึB น และประการสุดทา้ย
ของสาธารณสุข คือ การขยายผลการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยร่วมมือกบัสาํนักงานหลกัประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ขณะนีB เรามีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติทีDสามารถบริการประชาชนค่อนขา้งทีD
จะรวดเร็ว และสามารถทีDจะใชก้องทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตินีB  ซึDงเป็นกองทุนทีDก่อตัBงขึB นมาโดย
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติส่วนหนึDงของเทศบาลบริจาคเขา้กองทุนนีB ส่วนหนึDงและประชาชนบริจาค
เงินร่วมจากกองทุนต่าง ๆ ในชุมชนของประชาชนเองอีกส่วนหนึDงแลว้บริหารการจดัการในระบบทีDง่าย
ประชาชนสามารถทีDจะใชเ้งินจาํนวนนีB ไปทาํกิจกรรมในการทีDทาํการส่งเสริมสุขภาพของตนเองไดอ้ย่าง
กวา้งขวาง ในดา้นนโยบายดา้นสวสัดิการสงัคมและความมั Dนคงของมนุษย ์  ประการทีD  1 เสริมสรา้ง
บทบาทของสถาบันครอบครัวใหเ้ขม้แข็ง โดยร่วมมือกับสถาบนัทางสังคม ศาสตร์และสถาบันอืDน ๆ 
โดยปลกูฝังค่านิยมจิตสาํนึกทีDดีเพืDอสรา้งครอบครวัทีDอบอุ่น เขม้แข็ง และพึDงพาตนเองใหด้าํรงชีวิตอยูใ่น 
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ระดับทีDพอเพียง มีอยู่จํานวนไม่น้อยในเมืองลําปางมีสภาพครอบครวัทีDแตกสลายสภาพครอบครัวทีD
ไมไ่ดม้าตรฐาน สภาพครอบครวัทีDไม่สมบรูณ ์สภาพครอบครวัทีDไม่ไดร้บัการเอาใจใส่ ขาดโอกาส คนนีB
เป็นปัญหาแรก ทีDทําใหเ้กิดปัญหาสงัคมในอนาคต มีจาํนวนทีDมีไม่น้อยแต่ก็มีจาํนวนไม่มาก ถา้เทียบ
กบัประชาชนและครอบครวัทีDไดม้าตรฐานทัBงหมดในเขตเทศบาล เพราะฉะนัBนจึงไม่เกินกว่าทีDเราจะ
สามารถสํารวจได้โดยผ่านชุมชนและทุกคนให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลครอบครัวลักษณะนีB   
ประการทีD  2  คือ การสนับสนุนแกไ้ขปัญหาความยากจน คนเร่ร่อน คนพิการ คนขาดโอกาส ใหไ้ดร้บั
สวสัดิการขัBนพืB นฐานทีDควรจะไดร้บัจากเทศบาลและสามารถจะดาํรงชีวิตอยู่ไดแ้ละมีศกัดิศรีแห่งความ
เป็นมนุษยไ์ม่ถูกรงัเกียจโดยประชาชนอืDน ไม่ถูกรงัเกียจโดยพีDน้องประชาชนในชุมชนนัBน ๆ จะตอ้งให้
เขาเกิดความรูสึ้กวา่ เขาเป็นประชาชนคนหนึDงทีDไดร้บัการรบัรองสถานภาพของความเป็นมนุษยอ์ย่างมี
ศกัดิศรีในแต่ละชุมชน ขอ้  3  เสริมสรา้งหลกัประกนัความมั Dนคงใหแ้ก่ผูสู้งอายุ นําศักยภาพผูสู้งอายุ
มาใชเ้พืDอใหเ้กิดประโยชน์การพฒันาชุมชนและสงัคม ผูส้งูอายุ   60   ปี ขึB นไปมีอยูม่ากมาย แต่ละท่าน
มีประสบการณม์ากมาย มีการศึกษาและยงัมีความพรอ้มทัBงประสบการณ ์สติปัญญา และความแข็งแรง
ของร่างกายพรอ้มทีDจะมาช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมได ้ใน 4 ปีขา้งหน้าเราจะขอความร่วมมือกับ
ผูส้งูอายุมาช่วยกนัร่วมมือดา้นสงัคมและดา้นชุมชน ขอ้  4  เราจะส่งเสริมอาชีพ สรา้งงาน สรา้งรายได ้
ใหก้บัประชาชนในระดับทีDเราสามาระทําไดจ้ดัตัBงกลุ่มอาชีพตลอดจนสรา้งความเขม้แข็งใหก้บักองทุน
ชุมชน ถา้เราจะสนับสนุนการแกไ้ขปัญหายาเสพติด การเฝ้าระวงัป้องกนั และฟืB นฟู กลุ่มผูที้Dติดยา ใน
การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนใหอ้อกกาํลงักายและ
เล่นกีฬา รูจ้ ักใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งลานกีฬา  
ชุมชนทุกชุมชนมีมุมมีสถานทีDวา่งๆ ถา้ชุมชนสามารถจะใชส้ถานทีDต่างๆ เหล่านัBนเป็นลานกีฬาเทศบาล
ก็จะไปใหก้ารสนับสนุน เพืDอทีDจะออกกาํลงักายและเป็นทีDพบปะทํากิจกรรมของชุมชนนัBน ๆ ส่งเสริม
กิจกรรมเวทีสาธารณะเพืDอประชาชน เด็กและเยาวชนไดมี้ส่วนร่วมทํากิจกรรมทีDตัวเองถนัดและชอบ 
เรามีเวที เรามีสนาม เรามีส่วนร่วมอยู่มากในปัจจุบนันีB  พรอ้มทีDจะใหป้ระชาชน เด็กและเยาวชนพรอ้ม
เขา้มาใชเ้พืDอทีDจะเป็นเวทีการแสดงออกของเขา จดัใหมี้พืB นทีDสาธารณะตามชุมชนต่าง ๆ ทีDพอเพียงและ
จดัใหมี้การแขง่ขนักีฬาประชาชนและกีฬาเยาวชนอย่างสมํ Dาเสมอตลอดปี ในดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ซึDงเป็นนโยบายดา้นสุดทา้ย ถึงแมว้่าเราไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานเศรษฐกิจโดยตรง แต่เราเป็นหน่วยงานทีD
สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจได ้โดยการทีDจะพฒันาสถานทีDและกิจกรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจทัBงการ
ทาํธุรกิจการคา้ธุรกิจบริการและการส่งเสริมการท่องเทีDยว ไดแ้ก่การสรา้งและปรบัปรุงตลาดหลกัเมือง 
โดยการรืB อถอนอาคารและอาคารพาณิชยเ์ดิมทีDลอ้มรอบอยู่ทัBงหมด และทาํการก่อสรา้งตลาดใหม่ เป็น
ตลาดขนาดใหญ่โอ่งโถงชัBนเดียว สะดวก สบายสาํหรบัการคา้ขาย มีสถานทีDจอดรถใตดิ้น รอ้ยคนัเศษ 
ลกัษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบลา้นนา มีอตัลกัษณ์ของความเป็นอาคารลาํปางเมืDอสรา้งเสร็จ
สมบูรณแ์ลว้จะทําใหต้ลาดแห่งนีB เป็นอาคารทีDสมบูรณ์ เป็นตลาดทีDสามารถรองรบัผูค้า้ขายไดพ้อเพียง 
มีความสะดวกสบาย ทัBงการคา้ขาย การจอดรถยานพาหนะอีกทัBงสรา้งความสง่างามเป็นศูนยธุ์รกิจ
กลางใจเมือง และสถานทีDจอดรถรอ้ยคนัจะทาํใหแ้หล่งการคา้ธุรกิจย่านถนนบุญวาทย ์ถนนทิพยช์า้ง 
ถนนรอบเวียง ถนนทิพย์วรรณ ถนนราชวงค์ ก็จะกลับฟืB นคืนชีวิตขึB นมาได ้  เนืDองจากประชาชนมี
สถานทีDจอดรถ และทางเทา้ ทางเดินทีDเราจะทําไว ้เพืDอทีDทําใหเ้ดินสะดวก ปลอดภัย  มีความสุขกับ   
การเดิน โครงการต่อไปในการส่งเสริมเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาทางศักยภาพเมืองเก่า สถานทีD
ประวติัศาสตรกิ์จกรรมทางประเพณีวฒันธรรม ตลอดจนภมิูทศัน์ของสวยของบา้นเมืองใหส้วยงาม  
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ดึงคนเขา้บา้นเขา้เมืองเป็นการส่งเสริมการท่องเทีDยว ประการต่อไปส่งเสริมใหมี้การสาํรวจ ศึกษา และ
จดัทาํเสน้ทางท่องเทีDยวเชิงประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม กบัแหล่งวฒันธรรมต่างๆ ในประเทศของเรา
ในบา้นเมืองของเราและประเทศเพืDอนบา้น แหล่งวฒันธรรมของเราสามารถทีDจะเชืDอมโยงได ้ เช่น    
เขลางคยุ์ค 1 เขลางคยุ์ค 2 อาลมัภางคน์ครยุคทีD  3 สามารถทีDจะเชืDอมโยงได ้ตํานานประวติัศาสตร ์
พุทธประวติั และประวติัศาสตร์ของเมืองลําปาง วดัพระธาตุลําปางหลวงเกาะคา ไหล่หิน ปงยางคก   
เราจะร่วมกันศึกษาเสน้ทางวฒันธรรมเพืDอจะส่งเสริมการท่องเทีDยวต่อไป การพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานท่องเทีDยวของเทศบาลเพืDอจะส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง เราจะพัฒนาสถานีขนส่งให้
สะอาด สะดวก สบาย และอํานวยความสะดวกแก่ผูเ้ดินทางเพืDอทีDจะทําใหมี้ความปลอดภัย สะดวก 
สบาย ใชเ้วลาว่างรอรถอย่างเป็นประโยชน์  ประการสุดทา้ยก็คือ การพฒันาสถานธนานุบาลใหมี้การ
บริการแบบทันสมยั ปัจจุบันนีB เราใหบ้ริการสถานธนานุบาลไดห้ลากหลาย ช่วยเศรษฐกิจรากหญา้    
ไดม้าก ตัBงแต่วงเงิน  200 บาท 500 บาท จนวงเงินเป็นแสนสองแสน เราก็ช่วยไดแ้ต่ว่าสภาพของ
อาคารคุณภาพของการใหบ้ริการก็ยงัเป็นลกัษณะของอาเฮีย หลงจู ้ไม่มีภาพลกัษณที์Dดีมาก เราจะตอ้ง
ส่งเสริมพฒันาคุณภาพดา้นนีB เพืDอการบริการทีDมีคุณภาพ ประทบัใจได ้ 
               ทัBงหมดนีB ผมไดใ้ช ้ สภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนีB พอสมควรประมาณ  60 นาที เพืDอทีDจะ   
ฉายภาพใหเ้ห็นวา่ในอีก  4  ปี ขา้งหนา้ ภายใตก้ารนําของผมในฐานะนายกเทศมนตรีนครลาํปาง โดย
ความร่วมมือของสภาอันทรงเกียรติแห่งนีB  ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทัBงหลาย หน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนพีDน้องประชาชนทีDรักทุกท่าน ถา้เราร่วมมือกันเป็นหนึD ง มีความเป็น
เอกภาพและบรูณาการความร่วมมือกนัในทุก ๆ ดา้นแลว้ ในนโยบายทัBง 5 ดา้นทีDจะดาํเนินการไปใน  
4 ปี ขา้งหน้า อีกประการหนึD งมีเงินสนับสนุนอย่างพอเพียงจากภาครัฐ เราเชืDอว่านโยบายทัBงหมด 
โครงการทัBงสิB นจะสามารถเสร็จสมบรูณใ์น  4  ปีขา้งหนา้ ขอบคุณท่านผูมี้เกียรติทุกท่าน   ขอขอบคุณฯ
ท่านประธานครบั ขอบคุณท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดั ท่านสุวรรณ กล่าวสุนทร ครบั 
          นายประสิทธิ4   หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง      ทัBงหมดคือ นโยบายของ
ท่านนายกเทศมนตรีทีDไดแ้ถลงต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ในโอกาสนีB ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านใดมีความประสงคจ์ะอภิปรายเชิญ คุณสมบรูณฯ์ 
         นายสมบูรณ ์  คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภาฯ       
ทีDเคารพ กระผมนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมไดร้ับฟังการแถลง
นโยบายจากท่านนายกเทศมนตรี ทัBงหมดมีอยู ่ 5  ดา้นดว้ยกนั ซึDงนโยบายทัBง 5 ดา้นมีอยู่หลายสิบขอ้
ทีDจะขอใหผู้บ้ริหารใหค้วามสําคัญโดยเฉพาะมีอยู่  5 – 6 เรืDอง ทีDผมมีความกังวลและจะติดตามอยู ่
เรืDองแรก คือ ประสิทธิภาพของขา้ราชการ บุคลากรของเทศบาล ในขอ้ 1.3 และ 1.8  เนืDองจากว่า
บุคลากรเหล่านีB จะเป็นเครืDองมือ เป็นกลไกสาํคญัในการทาํงานของท่าน  ฉะนัBนงานจะออกมาไดดี้ 
มีประสิทธิภาพขา้ราชการเหล่านีB ก็มีความสาํคญันะครับขอฝากไว ้ เรืDองต่อไปขอยกตัวอย่างทีDพูดถึง
บุคลากรทอ้งถิDน ดังทีDเคยไดย้ินจากรฐับาลกลาง บางครัBงก็มีภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ ถ่ายโอนงาน
มาใหจ้ะมีการพดูวา่ทาง อปท. ทอ้งถิDนไมมี่ความพรอ้มทางดา้นความรู ้ความสามารถหรือความโปร่งใส
ในการทาํงาน ตรงนีB ผมคิดว่าในทีDประชุมคงไดร้บัฟังข่าวสารเช่นกนั ฉะนัBนก็เป็นตวัอย่างหนึDงขอฝากไว ้
วา่ในนโยบายทีDท่านนายกฯ ทีD 1.3 กบั 1.8  ขอใหดู้แลเป็นพิเศษ  อนัทีD 2  เรืDองความคุม้ค่าทีDนายกฯ 
ไดพู้ดถึงการใชง้บประมาณอย่างคุม้ค่าในขอ้  1.9 ในงบประมาณทีDผ่านมามีหลาย ๆ งานทีDผมดูแลว้
การใชเ้ม็ดเงินหรือใชง้บประมาณยงัมีความคุม้ค่านอ้ย  ยกตวัอยา่ง เช่น โครงการของระบบบาํบดั     



 18 

 
นํBาเสียทีDเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ผมดูแลว้มีการใชเ้ม็ดเงิน ใชบุ้คลากรค่อนขา้งสูง แต่ว่าการทําผลผลิต   
การบาํบดันํBาเสียไดอ้อกมายงัน้อยอยู่  จึงอยากจะขอฝากท่านนายกฯ ซึDงท่านก็มีนโยบายเรืDองนีB อย่าง
ชดัเจนไวแ้ลว้ ก็เป็นเรืDองทีDน่ายินดีทีDจะศึกษาทบทวน  เนืDองจากว่าในเรืDองทีDเราจะของบประมาณจาก
รฐับาลกลางมาเป็นหลายรอ้ยลา้นบาท  ในยุคทีDเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีปัญหา การจะเอาเงิน
มากขนาดนัBนมา ในระยะเร็ววนันีB คงเป็นไปไดย้าก ฉะนัBน  หากสมมุติว่าเป็นเวลาทีDยาวนานมากเกินไป
อยากจะขอใหฝ่้ายบริหารไดไ้ปศึกษาหาวิธีทีDจะปรบัเปลีDยนบาํบดันํBาเสียทีDมีอยูไ่มม่ากเท่าไหร่ทีDเขา้ไปใน
ระบบทีDออกมาไวใ้หญ่เกินไปเพืDอใหค้่าบริหารจดัการ ค่านํBา ค่าไฟทีDใชอ้ยูร่ะบบใหล้ดนอ้ยลงไปก็จะเป็น 
เรืDองดี แมว้่าขณะนีB จะมีองคก์รกาํจดันํBาเสียเขา้มาช่วยดูแลใหเ้ราในระยะเวลา  2 – 3 ปี แมว้่าเราจะ
ประหยดัเงินไดบ้า้งในระยะสัBน แต่องคก์รเหล่านีB ก็เป็นองคก์รทีDตัBงขึB นมาดว้ยเงินภาษีของแผ่นดินเช่นกนั 
ฉะนัBน เราอย่าไปคิดว่ามีองคก์รอืDนมาดูแลแลว้เราจะนิDงนอนใจ ก็ขอฝากไวด้ว้ย  และในช่วงนีB ประเทศ
ของเรามีปัญหาในเรืDองเศรษฐกิจ องคก์รเทศบาลของเราแมว้่าจะไม่มีหน้าทีDโดยตรงในดา้นเศรษฐกิจ 
แต่ก็มีหนา้ทีDในทางออ้มทีDจะช่วยได ้คือ งบประมาณทีDผ่านสภาฯ ไปเมืDอเดือนก่อน ก็รอฝ่ายบริหาร 
เขา้มาบริหารจดัการงบประมาณ อยากจะใหมี้การเร่งการจดัซืB อจดัจา้งเพืDอใหเ้ม็ดเงินออกสู่ระบบ ใหมี้
การจดัซืB อจดัจา้ง มีการใชจ้่ายของหา้งต่างๆ ก็เป็นการช่วย นอกจากนีB แลว้ยงัมีการกระตุน้เศรษฐกิจทีD
เทศบาลก็ทาํไดด้งัทีDท่านนายกฯ ไดแ้ถลงไว ้คือ การท่องเทีDยว ขอใหไ้ดใ้กลชิ้ดกบัทางองคก์รทีDทาํหน้าทีD
ดา้นการท่องเทีDยว เพืDอใหล้าํปางเป็นเมืองท่องเทีDยวทีDสาํคญั มีแขกมาใชจ้่ายมาพกัหลบันอนมาซืB อของ 
ก็ทําใหเ้ศรษฐกิจของเราดีขึB น ประการต่อมาการทีDรัฐบาลกลางมีนโยบายทีDจะแจกจ่ายเบีB ยสําหรับ
ผูสู้งอายุ อยากจะใหท้างเทศบาลไดเ้ขา้ไปดูแลใกลชิ้ดเพืDอใหมี้การแจกจ่ายงบประมาณท่านละ 500 
บาท ซึDงผมทราบจากท่านผูบ้ริหารท่านหนึDงในเทศบาลว่าเรามีผูสู้งอายุถึง  8,000  กว่ารายทีDจะไดร้บั
เม็ดเงิน ซึDงเป็นเงินเดือนละประมาณ  4 ลา้นกว่าบาท คิดว่าเป็นเงินไม่น้อยทีเดียวขอฝากทางฝ่าย
บริหารไว ้ด้วย และในเรืDองทีDจะฝากไวคื้อ ปัจจุบันนีB ทางเทศบาลเราได้มีการพัฒนา การสร้าง
สวนสาธารณะทีDสวยงามขึB นมาหลายแห่ง ผมก็อยากจะขอฝากไวใ้นเรืDองของการบาํรุงรกัษาไม่ว่าจะเป็น
เรืDองของภมิูทศัน์ตน้ไม ้นํBาพุต่าง ๆ ในช่วงนีB อาจจะมีผูร้บัเหมาทีDยงัดแูลรบัประกนังานอยู่  1 – 2 ปี  ซึDง
พอหลุดจากช่วงนีB ไปเราตอ้งเตรียมรบัมือในเรืDองการบาํรุงรกัษา เพืDอใหมี้สวนสาธารณะและมีสถานทีD 
ทีDสวยสดงดงาม มีความสะอาด น่าท่องเทีDยว ก็ขอฝากไว ้และอีกเรืDองคือ ทางเรืDองทีDท่านนายกฯ ไม่ได้
บรรจุไวเ้ป็นนโยบายคือ การบุกรุกทีDดินสาธารณะ หรือเรืDองของการรุกลาํเหมืองสาธารณะ การบุกรุก
ในอดีตทีDผ่านมาเมืDอเราไม่ไดจ้ัดการหรือปล่อยปละละเลย เราจะเห็นว่าเมืDอถึงเวลาทีDเราจะเขา้ไป
จดัการจะจดัการไดย้าก เพราะการทีDผูบุ้กเขา้มาอยูเ่ป็นระยะเวลานาน จะมีความรูสึ้กว่าทีDดินทีDเขาบุกรุก
เป็นของเขา ฉะนัBนขอฝากเรืDองนีB ไว ้หากว่าในครัBงต่อไปมีการบุกรุกหรือมีการเขา้มายึดครองพืB นทีDก็
อยากจะขอใหฝ่้ายบริหารเขา้ไปจดัการโดยทนัที เพืDอไม่ใหเ้กิดเหตุการณด์งัทีDเกิดขึB นในอดีต อีก 5 – 6 
ประเด็นทีDผมไดข้อนําเสนอต่อทีDประชุมเพราะว่าผมเห็นว่ามีความสาํคญั หลกัต่าง ๆ ทีDท่านนายกฯ ได้
พูดมาในนโยบาย 5 ขอ้นีB  ซึDงถา้นําแปลงไปโครงการคงจะมีเป็นรอ้ยเป็นพนัโครงการ ผมเชืDอว่าท่าน
นายกฯ มีความรูค้วามสามารถทีDจะทาํได ้แต่วา่การทาํงานเหล่านีB ตอ้งใชที้มงาน ใชข้า้ราชการ บุคลากร
ต่าง ๆ มากมายช่วยกนัทาํ ฉะนัBนอาจจะมีบางสิDงบางอย่างทีDบกพร่อง ผมในฐานะทีDอยู่ในสภาแห่งนีB ผม
ก็ขอทาํหน้าทีDติดตามและตรวจสอบฝ่ายบริหาร ผมขอเชิญชวนเพืDอนสมาชิกฯ ทัBงหลายเรามาช่วยกนั
หนา้ทีDของเราตามกฎหมายคือหนา้ทีDติดตาม ตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหาร ก็ขอเชิญชวนไวด้ว้ย 
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คิดวา่ท่านฝ่ายบริหารท่านนายกฯ คงไมโ่กรธเคือง เพราะเราไดท้าํหน้าทีDของเราในสภาฯ ก็ขอใหคิ้ดว่า
ถา้เราติติงในสิDงหรือแนะนําในสิDงทีDเป็นประโยชน์ก็ขอใหใ้จกวา้ง และรบัฟังเพืDอนําไปสู่การปรบัปรุง   
และแกไ้ขปัญหา  ทา้ยทีDสุดแมว้่าทาํหน้าทีDทีDแตกต่างกบัฝ่ายบริหาร ทําหน้าทีDตรวจสอบแต่เราก็ขอให้
กาํลงัใจท่านนายกฯ และฝ่ายบริหาร ทุกท่าน ใหท้าํงานไดบ้รรลุตามนโยบายทีDแถลงไป เพราะยงัไงเรา
สมาชิกฯ ทุกคนก็อยูใ่นพืB นทีD แผ่นดินเดียวกนั  และนายกฯ จะไดท้าํงานรบัใชพี้Dน้องประชาชนและรบัใช้
ทอ้งถิDนเพืDอใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ขอบคุณครบั   
            นายประสิทธิ4  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย เรืDองของนโยบาย ท่านนายกเทศมนตรี  เชิญนายสุคนธ ์ฯ 
               นายสุคนธ ์   อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   กราบเรียนท่านประธานสภาทีD
เคารพ ผ่านถึงท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง ท่านนายกเทศมนตรี ท่านผูมี้เกียรติทีDเขา้ร่วมประชุม
และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกๆ ท่าน กระผมนายสุคนธ ์ อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ผมได้
ฟังนโยบายทีDท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้แถลงนโยบายไป 5 ดา้นดว้ยกัน ผมรูสึ้กว่าเป็น
นโยบายทีDดี    ทีDท่านมีความตัBงใจทีDจะมาบริหารราชการในส่วนของเทศบาลนครลําปาง ผมเชืDอ
ความสามารถของท่านทีDท่านมีประสบประการณ์หลายๆ ดา้น จะเห็นไดจ้ากทีDท่านไดท้ํางานมาเป็น
ระยะเวลา  3  ปีกว่านัBน ผลงานก็ประจกัษ์อยู่แลว้ แต่ทีDน่าเป็นห่วงอีกหลายดา้นทีDจะตอ้งนําเสนอในทีD
สภาแห่งนีB  เรืDองแรกถนนโดยเฉพาะในแต่ละชุมชนบางจุด บางแห่งยงัไม่ไดล้าดยาง ขอใหท่้านช่วย
ดําเนินการใหเ้ป็นถนนไรฝุ่้น ตามทีDไดแ้ถลงนโยบายต่อสภา นํBาประปาหลายชุมชนไม่มีนํBาประปาใช ้
ผมอยากจะฝากไปถึงท่านนายกฯ ว่า ควรจัดงบประมาณเงินอุดหนุนไปช่วยบรรเทาทุกขข์องพีDน้อง
ประชาชนทีDมีปัญหา การจัดการขยะในชุมชน ผมเชืDอว่าความปรารถนาดีของท่านนายกฯ  แต่บาง
ชุมชนไม่สามารถจะดําเนินการได ้เนืDองจากมีบุคคลทีDอยู่นอกเขตเทศบาลนครลาํปาง ไดนํ้าขยะมาทิB ง
ทําใหข้ยะในชุมชนมีปริมาณเพิDมขึB น ปัญหาดังกล่าวจะหาวิธีป้องกนัอย่างไร เรืDองฟิตเนส เป็นเครืDอง
ออกกาํลังกาย ทีDมีอยู่ทั Dว ๆ ไปในสวนสาธารณะต่าง ๆ ซึDงติดตัBงไวก้ลางแจง้ ตากแดด ตากฝน เพืDอ
ป้องกนัการสึกหรอควรมีหลงัคาและประชาชนสามารถออกกาํลงักายไดอ้ย่างต่อเนืDอง และบางจุดติดตัBง
ในสถานศึกษามีประชาชนไดอ้อกกาํลงักายเป็นจาํนวนมาก ทาํใหเ้บียดเบียนพืB นทีDของเด็กนักเรียน ขอ
ฝากไวเ้พียงเท่านีB  ขอบคุณครบั    
            นายประสิทธิ4  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย เรืDอง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี  อีกหรือไมเ่มืDอไมมี่กระผมจะผ่านเขา้สู่ระเบียบ 
วาระทีD  4 
 

ระเบียบวาระที�   4  ญตัต ิเรื�อง กาํหนดจาํนวนสมยัประชุมสามญัประจาํปี สมัยที�  2 สมยัที� 3 
                           และสมยัที�  4 ระยะเวลาและวนัเริ�มตน้ประชุม  สมยัประชุมสามญั                    
                           ประจาํปี 2552 และกาํหนดระยะเวลาและวนัเริ�มตน้ประชุม  สมยัประชุม 
                           สามญั  สมยัที� 1 ประจาํปี 2553 
 

         นายประสิทธิ4    หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไปจะเป็นในระเบียบ
วาระทีD  4  ขอเรียนเชิญนายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบติั  รองประธานสภาฯ ขึB นทําหน้าทีDประธาน   
ทีDประชุม 
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         นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ท่าน
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านประธานไดม้อบหมายใหก้ระผมไดท้ําหน้าทีDแทน  
ผมก็ขออนุญาตดําเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระทีD 4 ญัตติเรืDองกาํหนดจาํนวนสมยัประชุม
สามญัประจาํปี สมยัทีD  2 สมยัทีD  3 และสมยัทีD  4 ระยะเวลาและวนัเริDมตน้ประชุม สมยัประชุมสามญั 
ประจาํปี  2552  และกาํหนดระยะเวลาและวนัเริDมตน้ประชุม สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  1 ประจาํปี  
2553 ขอท่านเลขานุการสภาฯ ไดชี้B แจงระเบียบฯ  ใหท่้านสมาชิกไดร้บัทราบ 
          นายจาตุรงค ์  พรหมศร   เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภา     
ทีDเคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง  ก่อนทีDท่านประธานในทีDประชุมจะไดนํ้าปรึกษาต่อทีDประชุมในระเบียบวาระทีD 4 นีB  ผมมีขอ้ 
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทีDเกีDยวขอ้งจะเรียนใหที้Dประชุมไดร้บัทราบ เพืDอประกอบการพิจารณาใน
ระเบียบวาระทีD  4 ดังนีB   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิDมเติมถึง (ฉบับทีD  12)   
พ.ศ.2546) มาตรา 24 ได้บัญญัติหลักการไว ้ว่า ในปีหนึD งให้มีสมัยประชุมสามัญ  4  สมัย             
สมยัประชุมสามญัครัBงแรกและวนัเริDมประชุมสมยัสามญัประจาํปีใหส้ภาเทศบาลกาํหนด และในมาตรา 
24  วรรคทา้ย ไดบ้ญัญติัเอาไวว้่าสมยัประชุมสามญัสมยัหนึDง ๆ ใหมี้กาํหนดไม่เกิน 30 วนั แต่ถา้จะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้งไดร้ับอนุญาตจากผูว้่าราชการจงัหวดั ประกอบกับระเบียบขอ้บังคับการ
ประชุมสภาทอ้งถิDน พ.ศ.2547  ขอ้ 11  และขอ้  21  นะครบัไดก้าํหนดเรืDองจาํนวนสมยัประชุมสามญั
ประจาํปีตามทีDผมไดเ้รียนใหท้ราบไปเมืDอสักครู่นัBน ในขอ้  11 (2) สาํหรบัเทศบาลใหส้ภาเทศบาล
กําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีนัBนจะเริDมเมืDอใด และแต่ละสมัยในปีนัBน        
มีกําหนดกีDวันกับให้กําหนดวันเริDมประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไปและ
กําหนดเวลากีDวนัเอาไวด้ว้ย ฉะนัBนในระเบียบวาระทีD  4 นีB ผมถึงเรียนขอ้กฎหมายและขอ้บังคับให้
สมาชิกไดร้บัทราบเพืDอประกอบการปรึกษาต่อไป ขอบคุณครบั 
             นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตั ิ รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ขอบคุณท่าน
เลขาฯ ครบั เชิญท่านสมาชิกฯไดเ้สนอครบั 
             นายณพล  เครือสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภาฯ     
ทีDเคารพ กระผมนายณพล  เครือสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอเสนอญตัติดว้ยวาจา เพืDอ
นําปรึกษาในทีDประชุมครัBงนีB เกีDยวกบัการกาํหนดสมยัประชุมสามญั ดงันีB  การกาํหนดสมยัประชุมสามญั 
ประจาํปี  2552 สมยัทีD  2 สมยัทีD  3 และสมยัทีD  4 ประจาํปี  2552 นัBน  โดยแต่ละสมยัจะกาํหนด
ระยะเวลาและวนัเริDมตน้ประชุม  ดงันีB   
      สมยัประชุมสามญั  สมยัทีD  2 ประจาํปี  2552  มีกาํหนด  30 วนั เริDมตัBงแต่วนัทีD  1 พฤษภาคม  
- 30 พฤษภาคม 2552  
      สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  3 ประจาํปี  2552  มีกาํหนด  30 วนั เริDมตัBงแต่วนัทีD  1 สิงหาคม   - 
30 สิงหาคม  2552  
      สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  4 ประจาํปี  2552  มีกาํหนด  30 วนั เริDมตัBงแต่วนัทีD  1 ธนัวาคม   - 
30  ธนัวาคม   2552  
         สาํหรบักาํหนดระยะเวลาและวนัเริDมประชุม สมยัประชุมสามญั  สมยัแรก ประจาํปี  2553 นัBน
กระผมขอนําปรึกษาในทีDประชุมเกีDยวกบัสมยัประชุมสภาฯ ดงักล่าวเพืDอพิจารณาดงันีB  
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         สมยัประชุมสามญั  สมยัทีD  1 ประจาํปี 2553  มีกาํหนด 30 วนั เริDมตัBงแต่วนัทีD 1 
กุมภาพนัธ ์  - 2  มีนาคม  2553  ขอบคุณครบั 
         นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตั ิ  รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    ขอสมาชิกฯ 
ผูร้บัรองตามทีDสมาชิกสภาฯ ไดเ้สนอญตัติดว้ยวาจา  มีสมาชิกผูร้บัรองถูกตอ้ง มีท่านสมาชิกท่านใด   
ทีDจะเสนอในญตัติเรืDองนีB เป็นอยา่งอืDนอีกหรือไม ่ เมืDอไมมี่สมาชิกเสนอเป็นอยา่งอืDน  เป็นอนัวา่ 
ตามทีD นายณพล  เครือสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ  ไดเ้สนอสมยัประชุมสามญั ประจาํปี  2552 สมยัทีD 2
สมยัทีD 3 และสมยัทีD 4  ประจาํปี 2552 ดงันีB .-  
     สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  2 ประจาํปี  2552  มีกาํหนด  30 วนั เริDมตัBงแต่วนัทีD  1 พฤษภาคม  - 
30 พฤษภาคม 2552  
     สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  3 ประจาํปี  2552  มีกาํหนด  30 วนั เริDมตัBงแต่วนัทีD  1 สิงหาคม   - 
30 สิงหาคม  2552  
     สมยัประชุมสามญั สมยัทีD  4 ประจาํปี  2552  มีกาํหนด  30 วนั เริDมตัBงแต่วนัทีD  1 ธนัวาคม   - 
30  ธนัวาคม   2552 
     และสมยัประชุมสามญั สมยัทีD 1  ประจาํปี  2553  มีกาํหนด  30 วนั  เริDมตัBงแต่วนัทีD  1   
กุมภาพนัธ ์  - 2  มีนาคม    2553    
       เมืDอไมมี่สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอยา่งอืDน  ก็เป็นอนัวา่ทีDประชุมนีB คงจะใหก้ารเห็นชอบ แต่อย่างไร
ก็ดีผมอยากจะขอมติจากท่านสมาชิกทุกท่าน หากท่านเห็นชอบตามทีDคุณณพลฯ ไดเ้สนอขอไดโ้ปรด
กรุณายกมือขึB นดว้ยครบั ขอบพระคุณครบั มติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
 

ระเบียบวาระที�   5  เรื�องญตัตอิื�น ๆ  
           นายแพทยว์ัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง       เรืDอง
รายงานผละการประเมินการจดัมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเองหรือทีDเราเรียกว่า ปตอ. เชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ  
           นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง    กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลนครลําปางทีDเคารพและท่านสมาชิกทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง ครบัในญัตติอืDน ๆ ตามระเบียบวาระทีD  5  ขอ้ 5.1 เรืDองรายงาน
ผลการประเมินการจดัมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเอง (ปตอ) นัBน ดว้ยประธานสภาเทศบาล
นครลาํปางไดร้บัแจง้เป็นหนังสือจาก นายเฉลิม แกว้กระจ่าง  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง  รักษา
ราชการแทน  ปลดัเทศบาลนครลาํปาง รกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลาํปาง ตามหนังสือทีD 
ลป 52002/770 ลงวันทีD   13  กุมภาพันธ์  2552  แจ้งให้ทราบว่าเนืD องจากผู ้บริหารคือ
นายกเทศมนตรีนครลาํปางเพิDงจะไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเมืDอสกัครู่นีB และยงัไม่ไดเ้ขา้รบัหน้าทีDจึงไม่ขอ
นําผลการประเมินตนเองดงัแจง้แลว้นัBน รายงานในทีDประชุมสภาทราบในการประชุมสภาฯ คราวนีB  แต่
จะนําผลการประเมินตนเองทีDกล่าวแลว้นัBน รายงานในทีDประชุมสภาฯ ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
ดว้ยเหตุผลและขอ้ขดัขอ้งรวมถึงความจาํเป็นดงักล่าว จึงเรียนแจง้ใหที้Dประชุมสภาฯ ในวนันีB ไดร้บัทราบ 
ขอบคุณครบั 
           นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบตั ิ  รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    ขอบคุณท่าน
เลขาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอญัตติอืDน ๆ ใหที้Dประชุมไดร้บัทราบหรือไม่ ขอเชิญครับ ถา้ไม่มีญัตติ 
อืDน ๆ เสนอต่อทีDประชุมสภาเทศบาล ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณท่าน 
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ฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ท่าน
กรรมการชุมชน ท่านแขกผูมี้เกียรติ รวมทัBงสืDอมวลชนดว้ย ขอขอบคุณทุกท่านอีกครัBงหนึDงและขอปิด
การประชุม  ณ  บดันีB  ขอบคุณครบั 
 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

………………………………….                                  …………………………………… 
   (นายประสทิธิ 4  หรรษ์หริญั)                                                         (นายจาตุรงค ์ พรหมศร)    

ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง                                  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 
 
                 
                             
 
 
 
 
 


