รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2558
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์
3. นายจาตุรงค์
4. นายพิทักษ์
5. นายณัฐธนวัฒน์
6. นายสุบิน
7. นางสาวอมลยา
8. นายนพดล
9. นายสันติ
10. นายสมบูรณ์
11. นายจรูญ
12. นางสุดารัตน์
13. นายวิบูลย์
14. นายสมัย
15. นายณัฐกิตติ์
16. พันตรีวิชานนท์
17. นายบริบูรณ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประสิทธิ์
2. นายแพทย์วัฒนา
3. นายประชัญ
4. นายนวพัฒน์
5. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
6. นายเกษม
7. นายสมหมาย
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ
2. นายสมเกียรติ
3. นายสุวรรณ
4. นางนพวรรณ

จิวะสันติการ
บรรจงจิตต์
พรหมศร
แสนชมภู
ปัญญาพันธ์
ชุ่มตา
เจนตวนิชย์
ผดุงพงษ์
เขียวอุไร
คุรุภากรณ์
เติงจันต๊ะ
บุญมี
ฐานิสรากูล
เมฆนคร
บรรจงจิตต์
แดงสร้อย
บุญยู่ฮง

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

หรรษ์หิรัญ
วานิชสุขสมบัติ
บุญสูง
ไหวมาเจริญ
หงษ์ใจสี
ปัญญาทอง
พงษ์ไพบูลย์

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นามวงค์
อัญชนา
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

(ลาป่วย)
(ลากิจ)
(ลาป่วย)
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ขาด)

๒
5. นายสุทธิพันธ์
6. นายสุคนธ์
7. นายสุทัศน์
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอินทมาศ
2. นางสาวอุษา
3. นางดวงจันทร์
4. นางวรรณศรี
5. นายพีระยศ
6. นายสุนทร
7. นายวิสิษฐ์
8. นายบรรยง
9. นายมนัส
10. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
11. นางสาวพัฒนี
12. นายธงชัย
13. นางเบญจวรรณ
14. นางสาวนภาพร
15. นางสาวญาดา
16. นางสุพัตรา
17. นางเลิศลักษณ์

รัตนรังสรรค์
อินเตชะ
พุทธวงค์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมพงษ์
สมคิด
ทองกระสัน
อินทราชา
วิรัตน์เกษ
จวงพลงาม
ดวงแก้ว
เอื้อนจิตร์
ใหม่คํา
คุณชมพู
เมืองใจมา
พัวศรีพันธุ์
จินตนพงค์พันธุ์
เยาวรัตน์
ณ วงค์จันทร์
จันทร์ศรี
ทรัพย์รุ่งทวีผล

รองปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม
รก.ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
นิติกร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 7ว.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 6ว.
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว.
ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ า ปาง ท่ า นทั้ ง หลายที่ เ คารพ วั น นี้
เป็ น การนั ด ประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง สมั ย ประชุ มสามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ 2 ประจํ าปี พุทธศั ก ราช
2558 บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง หัวหน้าส่วน
การงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้เวลาตามกําหนด
นัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2558 ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ

๓
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ที่ เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ จะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการ
ประชุมสภาในวันนี้ กระผมมีหนังสือของเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
หนังสือ
ที่ ลป 52001/7710

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000
25 ธันวาคม 2558
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้
ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/146 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 เอกาทศ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่
2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีน ครลําปาง ขอมอบหมาย
ให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบ
กระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เพื่อประกอบการประชุมในครั้งนี้ จากนี้ไปขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ในการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจําปี 2558 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558

๔
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่
เชิญ นายสมัย เมฆนคร
นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอ
แก้ไขรายงานการประชุม ในหน้าที่ 10 บรรทัดที่ 1๙ จากด้านบน ข้อความว่า “ก่อนอื่นขอท้าวความว่า”
ขอแก้ไขเป็น “ก่อนอื่นขอเท้าความว่า” ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่
เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม ในหน้าที่ ๘
บรรทัดที่ ๗ จากด้านล่าง ข้อความว่า “แต่ก็เป็นการบริหารที่ทางฝ่ายบริหารจะเรียกว่า วิธีใดเหมาะสม” ขอ
แก้ไขเป็น “แต่ก็เป็นการบริหารที่ทางฝ่ายบริหารจะเลือกว่า วิธีใดเหมาะสม”
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่
ไม่มีนะครับ กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามที่สมาชิกฯ
ขอแก้ไข โปรดยกมือขึ้น มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมฯ นะครับ
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง
ที่ 1 ประจําปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 โปรดยกมือขึ้น มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558
1. หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 1๙ จากด้านบน ข้อความว่า “ก่อนอื่นขอท้าวความว่า” แก้ไขเป็น “ก่อนอื่น
ขอเท้าความว่า”
2. หน้ าที่ ๘ บรรทั ดที่ ๗ จากด้ านล่ าง ข้ อความว่ า “แต่ ก็เป็ นการบริ ห ารที่ ทางฝ่ ายบริ ห ารจะ
เรียกว่า วิธีใดเหมาะสม” แก้ไขเป็น “แต่ก็เป็นการบริหารที่ทางฝ่ายบริหารจะเลือกว่า วิธีใดเหมาะสม”
และที่ ป ระชุมมี มติ เห็น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์รั บ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมั ย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
3.1 เรื่อง การดําเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ซึ่งได้
ดําเนินการในพื้นที่และอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) ตามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบัน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
(สพร.) กับจังหวัดลําปาง เทศบาลนครลําปาง และเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดลําปาง (โดย... นาย
ณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง)

๕
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ข้อ 3.1
เรื่อง การดําเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) ซึ่งได้ดําเนินการในพื้นที่และ
อาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) ตามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กับจังหวัดลําปาง เทศบาลนคร
ลําปาง และเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ผมจะเสนอกระทู้ถาม ผมขอเรียน
ที่ประชุมในที่นี้ก่อนว่า ผมได้ทําหน้าที่สมาชิกสภา ประกอบกับได้ผ่านงบประมาณเพิ่มเติมประจําปี 2558 ไป
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือมิวเซียมลําปาง จํานวนเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
ประกอบกับอยู่ในความสนใจของประชาชนในพื้นที่และได้สอบถามอยู่ตลอดว่า โครงการนี้จะสําเร็จลุล่วง
อย่างไร และได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับ
กระทู้ถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่ อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่อง การดําเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง)
ซึ่งได้ดําเนินการในพื้นที่และอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม) ตามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กับ
จังหวัดลําปาง เทศบาลนครลําปาง และเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดลําปาง ดังมีประเด็นคําถามต่อไปนี้
1. เกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น งานโครงการดั งกล่ าว ตั้งแต่ เริ่ มโครงการจนถึ งปั จ จุ บันได้ ดําเนิ น การ
อย่างไรไปบ้าง โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานใด เป็นเงินจํานวนเท่าใด ในปัจจุบัน
กําลังดําเนินการอะไร อย่างใด และยังต้องใช้งบประมาณอีกจํานวนเท่าใด จึงจะสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
2. แผนดําเนินการโครงการที่ว่านี้มีเป้าหมายหรือรูปแบบเป็นอย่างไร ประกอบกับเป็นโครงการ
ตามข้อตกลงความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน แต่เหตุใดจึงไม่มีการประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการ ตลอด
รวมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณและความคืบหน้าของโครงการให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเป็นระยะๆ
3. โครงการนี้เป็นโครงการสําคัญ ใช้งบประมาณจํานวนมากและอยู่ในความสนใจของประชาชน
จึงขอเรียนถามว่า โครงการนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์และจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้เมื่อใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
(นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตตอบกระทู้ถามของท่าน

๖
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติด้วยนะครับ ที่ให้ความสําคัญ
ให้ความสนใจติดตามเรื่องของมิวเซียมลําปาง หรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง พิพิธภัณฑ์ลําปางเริ่ม
ลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย มีเทศบาลนครลําปาง และสถาบันการเรียนรู้ รวมถึงองค์กรภาคประชาชน โดย
เราแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนอย่างชัดเจน และได้ขับเคลื่อนมาเป็นระยะๆ อาจจะมีการเว้นวรรคไปบ้าง
ด้วยเหตุผลนานัปการ เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ แต่ในที่สุดถึงเวลานี้แล้ว พิพิธภัณฑ์
เรียนรู้เมืองลําปาง หรือมิวเซียมลําปางก็ได้ขับเคลื่อนมาเป็นที่น่าพึงพอใจ ก็ขออนุญาตอธิบายและให้ความ
กระจ่ า งและเพื่ อ ที่ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ จ ะให้ ส มาชิ ก สภา ที่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งจากพี่ น้ อ งประชาชนได้ ไ ปตอบ ไป
ประชาสัมพันธ์ บอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบพร้อมๆ กัน พิพิธภัณฑ์ลําปางได้บันทึกความ
ร่วมมือครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554 ในขณะนั้นได้แบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ขณะนี้ในบทบาท
หน้าที่ของภาคประชาชนซึ่งจริงๆแล้ว ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เรื่องของการเรียนรู้เพื่อที่จะเสาะหาว่า
พิพิธภัณฑ์จะนําเสนอในรูปแบบใด ภาคประชาชนได้ส่งงานเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้น ในส่วนที่สองคือภารกิจ
หน้าที่ของทางเทศบาล เทศบาลเราได้แบ่งภารกิจหน้าที่ค่อนข้างจะชัดเจนเป็น 3 ระยะ ในระยะที่ 1 ก็มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางหลังเดิม ครั้งแรกใช้เงิน 5,585,429 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่น
ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ในครั้งที่สอง เราก็มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง เราใช้เงิน 2,797,000 บาท
(สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้ด้วยความกรุณาของสมาชิกสภาฯ แห่งนี้ได้อนุมัติเงิน
ครั้งล่าสุด 18,80๐,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการในช่วงที่สาม
ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบและเพื่อที่จะเหมาะสมกับการออกแบบของสถาบันการเรียนรู้ (สพร.) ซึ่ง สพร.เอง
ได้อนุมัติเงินให้กับโครงการดังกล่าว 25,๐00,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยจ้างบริษัท มิราเคิล
เมคเกอร์ จํากัด เป็ นผู้ศึกษาออกแบบ โดยเอาแนวทางของผลการศึกษาของเครือข่ายภาคประชาชนของ
จังหวัดลําปางที่ศึกษาในเบื้องต้น เอาไปศึกษาในการที่จะออกแบบพิพิธภัณฑ์ถาวร ในวงเงิน 25 ล้านบาท
ขณะนี้ สพร. ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดําเนินการ ในเดือนมกราคม ทีมงานดังกล่าวก็จะมา
ร่วมกับทีมของทางเทศบาลเพื่อที่จะให้ match กันระหว่างการออกแบบในงบประมาณ 18,800,000 บาท
(สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งสภาได้อนุมัติไปแล้ว ให้มา match กัน แล้วจะมาดําเนินการปรับปรุง
พร้อมกัน เพราะฉะนั้น โครงการรูปแบบดังกล่าวทั้งหมดก็อยู่ระหว่างการดําเนินการในช่วงที่สาม ก่อนหน้าที่
เราจะสู่การดําเนินการในช่วงที่สาม ช่วงนั้นเรายังไม่มีการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็น สพร. ก็ดี เทศบาลเองก็ดี
ภาคประชาชนก็ดี เราก็ยังโชคดีที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนรอบเหมืองไฟฟ้าแม่เมาะในเบื้องต้น ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์จํานวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) แล้วในปีถัดมาทางกองทุนรอบเหมือง
ไฟฟ้าแม่เมาะก็ยังให้ความกรุณาในการติดตั้งกล้อง cctv รอบบริเวณอีก 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
บาทถ้วน) อันนี้คือแนวทางทั้งหมดที่เราดําเนินการทั้งหมด ณ เวลานี้ และเป้าหมายครั้งหน้าเราจะดําเนินการ
อย่างไรบ้าง ขณะนี้ทาง สพร. ได้ส่งประธานบอร์ด ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.คณิต แสนสุพรรณ เดินทางมาด้วย
ตัวท่านเองในวันเปิดอุทยานการเรียนรู้ที่ห้องสมุดเก่าเรา และในวันนั้นท่านมาด้วย เราได้นั่งพูดคุย พูดจาตกลง
อย่างชัดเจนว่า พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องขับเคลื่อนอย่างมีแผนงานอย่างชัดเจน เราได้ทํา Road Map ร่วมกัน
พร้อมกันอย่างชัดเจนว่า เดือนไหน เวลาไหน แล้วจะเปิดเมื่อไหร่ และที่ประชุมเวลานั้น ระหว่าง สพร. กับ
ทางเทศบาลฟันธงทันทีว่า ในเดือนมกราคม 2560 เราจะเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองลําปางให้กับพี่น้องประชาชนให้
ได้ ซึ่งงบประมาณทั้งหมดขณะนี้พร้อมหมดแล้ว อยู่ระหว่างการดําเนินการ เพราะฉะนั้นก็หันกลับมามองว่า
เทศบาลนครลําปางในเมื่อเราจะมีการปรับปรุง มีการวางแผนชัดเจนว่าจะเปิดเมื่อไหร่ ตอนไหนแล้ว ก็เป็น
ภารกิ จของทางเทศบาลที่ จ ะต้องมี การเตรี ย มการวางแผน วางแผนครั้ งที่ หนึ่ งก็ คือวางแผนตั้งแต่ นี้ไป พอ
หลังจากที่เราลงมือเข้าไป เราจะมีแผนการประชาสัมพันธ์ชัดเจนให้กับพี่น้อง ขณะนี้ในอาคารหลังดังกล่าวเรา
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ยังไม่ได้เข้าไปลงมือทําอะไรในแผนงานระยะที่สาม ต้องรอให้เราได้บริษัท ทาง สพร. ได้มาลงมือ ทางเทศบาล
ได้ผู้รับเหมาไปดําเนินการ เราจะดําเนินการด้านแผนประชาสัมพันธ์ แล้วเราก็จะดึงเครือข่ายภาคประชาชน
ซึ่งขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนมาร่วมกับทางเทศบาลที่จะประชาสัมพันธ์
แผนของมิวเซียมลําปางต่อไป ในส่วนที่สอง ในเรื่องของการบริหารจัดการ ในเรื่องของบุคลากร ขณะนี้ทาง
เทศบาลอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุมัติเพื่อที่จะปรับปรุงโครงสร้างของเทศบาลเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการมิวเซียมที่จะเปิดในเดือนมกราคม 2560 ในส่วนที่สามถัดมาก็คือเตรียมการว่า ในเรื่องดังกล่าวส่วนไหน
บ้างที่จะต้องไปเกี่ยวพันด้านงบประมาณ ในการที่จะวางแผน ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560
เพื่ อ รองรั บ ให้ ไ ด้ ทั้ ง สามส่ ว น เพราะฉะนั้ น ไม่ ว่ า จะบทบาทหน้ า ที่ ก็ ดี แนวทางปฏิ บั ติ ก็ ดี ตลอดถึ ง ด้ า น
งบประมาณก็ ดี เรื่องแผนการใดๆ ก็ดี ระหว่ างการประสานงานทั้ งหมด ขอให้ ส มาชิ กสภาฯ ผู้ ทรงเกี ย รติ
ทั้งหลายได้สบายใจ ว่าโครงการนี้เกิดขึ้นแน่นอน เพราะทุกอย่างชัดเจนแล้ว เหลือแต่เพียงว่าเราวางแผนรองรับ
เท่ านั้ น และขอฝากให้ กั บ สมาชิ กสภาทุ กท่ า นด้ ว ยครั บ ว่ า ถ้ าพี่ น้ องประชาชนได้ ส อบถาม ได้ ถามถึ งเรื่ อ ง
พิพิธภัณฑ์ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ ดําเนินการไปถึงไหนก็ขออนุญาตท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้
รับทราบได้เลยครับ เพราะว่ามิวเซียมลําปางไม่ได้เป็นผลงานของใคร ไม่ได้เป็นหน้าเป็นตาของใคร เพราะ
พิพิธภัณฑ์เป็นของคนลําปางทั้งหมด เพราะเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์จะเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคน
ลําปางอย่างแท้จริง ผมขอขอบคุณมากครับที่ให้ความสนใจ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ต้องกราบขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงและอธิบายเหตุผลให้เราได้รู้ถึงผลการดําเนินงานของมิวเซียม
ลําปาง ก่อนอื่นผมต้องขอแก้คําที่ผมกล่าวนําไปตอนต้นที่ว่า สภาเราได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เกี่ยวกับมิว เซียมไป 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
ขอแก้ไขเป็น 18,800,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) นะครับ ผมต้องขอขอบคุณนายกฯ และ
ภูมิใจแทนคนลําปางที่เดือนมกราคม ปี 2560 เราก็จะได้มิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ เป็นที่ภูมิใจ
ของคนลําปาง ขอบพระคุณมากครับ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) เทศบาลนครลําปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) เทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกี ยรติ ทุกท่ าน กระผม นายกิตติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีน ครลํ าปาง เรื่องรายงานติ ดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จริงๆ เป็นเรื่องของคณะกรรมการติดตามแผน ซึ่งเราได้ประชุมผ่านไปแล้วนะ
ครับ ในส่วนดังกล่าวนี้ก็เป็นความเคารพของคณะกรรมการในการพิจารณาดังกล่าว ทางฝ่ายบริหารก็คงไม่มี
เรื่องที่จะเพิ่มเติมตรงนี้ เป็นไปตามคณะกรรมการที่ได้พิจารณา ขอบคุณมากครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ กระผม
ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ก็ใคร่ขออธิบายสัก
เล็กน้อย จากรายงานสรุปที่อยู่ในมือของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผมอยากจะอธิบายในสองส่วน ส่วนแรก
คือในส่วนของงานที่ทําไปแล้ว แล้วเสร็จ อีกส่วนหนึ่งคือ งานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในส่วนของงานที่ดําเนินการ
ตามแผนจนแล้วเสร็จ ก็จะได้มีการประเมินออกมา ในส่วนของความพึงพอใจ ผมอยากจะอธิบายในส่วนนี้สัก
เล็กน้อยนะครั บ ยุทธศาสตร์ต่างๆ มีอยู่ 7 ยุทธศาสตร์ ก็มีอยู่ห นึ่งยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ มี
คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้ประมาณ 6 กว่าๆ ที่เหลือก็ประมาณ 7 กว่าๆ 8 ก็มี ในส่วนยุทธศาสตร์
ที่ 4 เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน งานสาธารณูปโภค การพัฒนาตามระบบผังเมือง ซึ่งยุทธศาสตร์
นี้เข้าใจว่า จะกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งทําให้อาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจมากนักก็เลยทําให้
คะแนนได้น้อยกว่า เท่าที่ผมได้รับฟังการชี้แจง การรายงานในที่ประชุมที่ผมเป็นประธาน ก็ได้รับฟังว่ามี
ปัญหาที่ทําให้คะแนนลดลง เนื่องจากว่า งานต่างๆ ส่วนใหญ่ เป็นงานประเภทขุดถนนวางท่อ ทําให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อการใช้ถนนสาธารณะที่เคยใช้อยู่หน้าบ้าน หรือในซอยก็ใช้ได้ยากลําบาก การเข้าออกบ้านก็มี
ปัญหา ซึ่งก็เป็นธรรมดาของงานก่อสร้างที่ต้องเกิดผลกระทบบ้างพอสมควร แต่ผ มอยากขอเพิ่มเติมให้
ฝ่า ยบริหารรับไปเป็นข้อสังเกตคือ อยากให้เพิ่มความเข้มข้นของการประชาสัมพันธ์ การประสานงานใน
ระหว่างการก่อสร้าง บางครั้ งการมีป้ ายเพี ยงผื นเดี ย วบอกว่ าทําอะไร ผมว่ ายั งไม่ เพี ย งพอ อยากจะให้ มี
เจ้าหน้าที่ ช่ างควบคุ มงานอาจจะต้องลงลึ กพูดคุยกั บเจ้าของบ้าน หมายถึงว่ าถ้าลงพื้ นที่ก็อยากจะให้ไป
อธิบ ายเพิ่มเติมเพื่ อให้ เกิ ดความเข้าใจ และได้ รับ ฟังปั ญหา ปัญหาที่ เกิดขึ้น ที่ผมได้ รับฟั งมาด้ว ยก็ คือ เช่ น
ตัวอย่างตามรายงานที่แจ้งมา คือเรื่องของการประปา เวลาเราทําถนนวางท่อ บ่อพัก ทําทางเท้า จะมีงาน
ส่วนอื่นที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเทศบาลนครลําปางคือ งานระบบท่อประปา ซึ่งเทศบาลไม่สามารถ
ที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวเอง แต่อย่างน้อยที่สุดก็อยากจะให้อธิบาย พูดคุยว่าเป็นหน้าที่ของการประปา และ
อาจจะให้มีการเป็นธุระประสานงานให้ถ้ามีเหตุการณ์ท่อประปารั่ว หรือแตก เนื่องจากผู้รับจ้างได้กระทําการที่
ไม่รอบคอบ เพื่อให้ความรู้สึก ความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในซอย รู้สึกมีความพึงพอใจมากขึ้น มี
ความผ่อนคลายมากขึ้น ผมก็ขอฝากไว้นะครับ นอกจากนี้ก็จะมีอีกประเด็นหนึ่ง งานการออกแบบก่อสร้าง
ถนนวางท่อ บางครั้ งการเขีย นแบบในสํ านั กงาน เวลาลงพื้น ที่ทําการก่ อสร้างจริ ง อาจมีการปรับ เปลี่ย น
ตําแหน่งบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เป็นตําแหน่งที่ถูกต้อง เช่นบ่อพักที่อยู่หน้าบ้าน บางครั้งก็ได้รับการร้องเรียนมาว่า
ทางเจ้าของบ้านอยากจะขอโยกซ้ายโยกขวา ขยับเพื่อให้ตรงกับตําแหน่งท่อของเจ้าของบ้านที่มีอยู่ เพื่อให้
สามารถเข้ามาระบายลงบ่อพักของเทศบาลได้ อย่างนี้ก็อยากจะให้ช่างควบคุมงานได้พูดคุยประสานงาน คือ
บ่อพักก็ยังมีอยู่จํานวนเท่าเดิมนั่นแหละครับ แต่ว่าอาจจะขยับไปซ้ายหรือขวานิดหน่อยเพื่อให้มีการใช้งานที่
เหมาะสม ถูกต้อง ตามความต้องการที่ใช้งานจริงของชาวบ้านอย่างนี้เป็นต้น คือที่ทํามาก็ดีอยู่แล้ว ผมก็ได้รับ
ฟังจากช่างที่ทําอยู่ แต่อยากจะให้เพิ่มความถี่ในเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติม เพื่อให้ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นมา นี่ก็คือ
เรื่องความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 4 ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ผมอยากจะขอย้อนไปถึงที่ท่านนายกฯ ได้พูดถึง
โครงการพิพิธภัณฑ์ ตัวผมเองผมยอมรับว่าผมมีความพอใจที่มาเป็นประธานในงานนี้ ซึ่งก็เป็นช่องทางหนึ่งที่
จะเข้าไปดูแลงานที่ผ่านงบประมาณไปแล้ว ซึ่งเป็นช่องทางที่เป็นทางการ สามารถแจ้งต่อฝ่ายบริหารว่าเราจะ
เข้าไปดูในโครงการต่างๆ ในโครงการติดตามตรวจสอบงบประมาณก็นับเป็นครั้งแรกที่ผมเป็นประธาน ผมได้
มีการลงพื้นที่จริง โดยมีการสุ่มในโครงการที่มีความสําคัญที่น่าสนใจเพื่อที่จะได้ไปเห็นสภาพการทํางานจริง
และดูว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เพราะถ้าไม่มีช่องทางนี้ ผมก็ยังนึกไม่ออก เป็นสมาชิกสภาฯ อยู่ดีๆ เดินไปดูเขา

๙
ขุดท่อ ก็อาจจะไม่ใช่ช่องทางที่เป็นทางการ เพราะฉะนั้นในครั้งต่อไป เรื่องที่ทางสมาชิกสภาฯ ตั้งกระทู้ถาม
หรือว่า เรื่องต่างๆ ที่พวกเราเห็นแล้วว่า ควรที่จะลงไปดูพื้นที่จริง ผมก็จะคัดเลือกที่จะเข้าไปดูให้ และจะมา
พูดคุยในที่ประชุมสภา ต่อไปเป็นเรื่องของโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผน และยังไม่แล้วเสร็จ
และมีปัญหา ผมก็อยากจะขอรายงานต่อท่านประธานสภานะครับ เมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงเรื่องลงพื้นที่ ผมก็
อยากจะยกตัวอย่าง ที่จริงผมก็ลงพื้นที่ไปหลายโครงการ แต่อยากจะพูดโครงการล่าสุด คือที่ตลาดหลักเมือง
ได้พบเห็นข้อบกพร่องบางประการ ผมก็ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วนะครับ เช่นเรื่องของการวางท่อ
ที่ผมไปตรวจสอบดูแล้ว ท่อวางในระดับของการระบายไม่ถูกต้อง และได้บอกให้เขาแก้ไขไปแล้ว ที่ไปดูนี้เป็น
เรื่องของการระบายน้ําจากพื้นของอาคารที่เป็นการประกอบอาหารตามสั่ง มีท่อตัน ไปดูแล้วปรากฏว่าเป็น
โครงการที่มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ที่ทําเสริมขึ้นมา ทําให้การระบายน้ําทิ้งมีความสะดวกอย่างยิ่ง การ
อุด ตันก็ไม่น่าจะมีแล้ว เพียงแต่ที่ผมไปดูในบางจุดที่คิดว่ามีปัญหาซึ่งก็ได้แนะนําไป ก็คือเรื่องท่อ และเรื่อง
หน้าต่าง ที่จะมุดเข้าไปสําหรับการโกยเอาไขมันออกมาก็ได้ให้ข้อแนะนําว่า ควรจะมีขนาดที่กว้างเพียงพอ
ที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปโดยสะดวก เพราะหากว่าเข้าไปไม่สะดวกก็อาจจะไม่เข้า และอาจทําให้เกิดปัญหา
ภายหลังได้นะครับ ก็อยากจะแจ้งให้ท่านประธานทราบว่า ผมได้ทําหน้าที่ตัวนี้ไป ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์
สําหรับโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ ที่ตกค้างที่จะพูดอยู่ 2 โครงการ โครงการแรกคือ โครงการที่ 12 อยู่ในรายงาน
ท้ า ยๆ โครงการก่ อ สร้ า งห้ อ งน้ํ า ห้ อ งส้ ว มทดแทนของเดิ ม ของสวนสาธารณะเขลางค์ ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตก
งบประมาณเจ็ดแสนกว่าบาท ตัวโครงการนี้ดีมากครับ ทั้งการออกแบบ ที่จริงห้องน้ําห้องนี้จะว่าไปแล้วก็เป็น
การผลักดันของผม ที่ได้ขอให้ทําใหม่ ซึ่งฝ่ายบริหารก็ได้บรรจุโครงการนี้ขึ้นมา ปรากฏว่าช่วงแรกๆ ก็ทําได้ดี
แต่ตอนหลังมีปัญหา ตอนนี้งานก็ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ล่วงเลยมาสองเดือนกว่าแล้ว ปรากฏว่ามีปัญหากับ
ประชาชนที่มาใช้บริการในสวนสาธารณะ เพราะว่า ห้องน้ําห้องนี้เป็นห้องน้ําที่เดิมใช้งานได้มากที่สุด ปรากฏ
ว่า การก่อสร้างแทนที่จะทําให้เสร็จตามสัญญาหรือเสร็จก่อน กลายเป็นว่าไม่ทัน ก็อยากขอให้ฝ่ายบริหาร
ต่อไปก็อยากจะให้ใกล้ชิดกับผู้รับจ้างนิดหนึ่ง เพราะว่าทราบว่าผู้รับจ้างทํางานไม่ครบถ้วนตามงวดงาน ทําให้
ไม่สามารถที่จะเบิกเงินมาหมุนในงวดต่อไป ซึ่งทุนหมุนเวียนของผู้รับจ้างรายนี้ เข้าใจว่าอาจจะมีจํากัด ก็เลย
ทําให้ต้องหยุดไป เพื่อที่จะไปหาคนมาดําเนินการต่อ ที่พูดว่าใกล้ชิดกับผู้รับจ้างก็หมายความว่า บางครั้ง
ผู้ร ับ จ้ างอาจจะดําเนิน การไม่ ตรงกั บปริ มาณงานที่จ ะเบิ กได้ ตามงวด ซึ่ งทํ าให้ งานที่ทําเกื อบจะเสร็ จแล้ ว
ปรากฏว่า เนื้องานที่จะต้องเบิกได้มีไม่ครบถ้วน ทําให้เขาเสียโอกาสที่เบิกเงินงวดมาหมุนต่อ อันนี้ก็ขอฝากไว้
ด้วยนะครับ สําหรับโครงการต่อมา อยู่ในโครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศิรินาวิน ซอยโรงเจ
เก่า จนถึงถนนท่าคราวน้อย โครงการนี้ก็ใช้เงินประมาณห้าแสนกว่าบาท โครงการนี้ก็ทราบว่าเป็นผู้รับจ้าง
รายเดียวกันกับที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ คือ ก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะนี่เองนะครับ ปรากฏว่า โครงการนี้ ผม
คิดว่าสมาชิกสภาหลายๆ ท่านคงไม่ทราบว่า ยังไม่มีการตรวจรับงาน ทั้งๆ ที่มีการใช้ถนน ใช้ประโยชน์ตัวนี้มา
เกินกว่า สองเดือนแล้ว ทุกคนที่ใช้ถนนก็คงเข้าใจว่า น่าจะมีการส่งงานไปแล้ว เพราะมีการเปิดใช้อย่างเต็ม
รู ป แบบ ปรากฏว่ า ทราบมาว่ าไม่ มีก ารตรวจรั บ เนื่ อ งจากมี ผู้ รั บ จ้ า งใช้ คอนกรี ตที่ ใ ช้ เ ทถนน ไม่ ถู กต้ อ ง
ตามสเปค ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจน่าเสียดายมากที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหาย ถึงแม้ว่าจะเป็นความเสียหาย
ของผู้รับจ้าง ผมก็ไม่สบายใจเพราะผู้รับจ้างก็มารับจ้างงานของเทศบาล ก็อยากจะทําให้สร้างผลงาน และมีผล
กําไร ผลประกอบการที่เหมาะสม ตามธุรกิจที่เขาดําเนินอยู่ ผมก็อยากจะขอฝากฝ่ายบริหาร ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็น
ความผิดของฝ่ายบริหาร หรือเทศบาลหรอกครับ ผมเพียงแต่อยากจะให้ฝ่ายบริหาร ในเมื่อเราเข้มงวดกับเรื่อง
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เราควรที่จะเน้นย้ําผู้รับจ้างก่อนที่เขาจะนําวัสดุนั้นมาใช้งาน ว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น
ถึงจะใช้ได้ แต่นี่ผู้รับจ้างได้นําคอนกรีตมาเท ซึ่งเป็นคอนกรีตทั้งโครงการแล้ว พอเทเสร็จ ปรากฏว่า ไม่ถูกต้อง
ก็เลยไม่ตรวจรับ ผลเสียก็คือผู้รับจ้าง ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่า เจ๊งไปเลยงานนี้นะครับ เพราะทราบว่าจะต้องมี

๑๐
การรื้อ และเทใหม่ ซึ่งก็เรียกได้ว่าต้องเสียเงินอีกหนึ่งเท่าตัวโดยประมาณ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผู้รับจ้างจะสามารถทํา
ได้ถึงขนาดนั้นหรือไม่ แต่โดยปรกติของการควบคุมงาน เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะอะไรครับ
เพราะผู้ รั บ จ้ างก่ อนที่ จ ะทํา งานพวกนี้ อั น ดั บ แรก คอนกรี ต จะต้ อ งนํา ส่ ว นผสมกั บ ผู้ ผ ลิ ต จะต้ อ งนํา มาให้
ผู้ ควบคุมงานดูก่อนว่า แบบนี้ใช้ได้หรือไม่ แล้วผู้ควบคุมงานจะต้องดูว่า ถ้าตรง spec จะต้องมีการเซ็นหนังสือ
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงจะไปใช้ได้ เมื่อถึงตอนนั้น ผู้รับจ้างก็จะต้องเอาสูตรคอนกรีตนี้ไปสั่งให้โรงงานส่งมา
อย่างนี้ถึงจะถูกต้อง แต่ผมไม่รู้ว่ามีแบบนี้หรือเปล่า ผมไม่เชื่อว่ามี ถ้ามีผมคิดว่าคงไม่มีผู้รับจ้างคนไหนที่จะ
กล้าฝ่าฝืนทําอะไรที่ผิดๆ ผมคิดว่าคงเป็นการควบคุมงานที่อาจจะหละหลวม และกลายเป็นว่า ความผิดนี้ผู้
รับจ้างก็รับไปเต็มๆ เลย เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอว่าโครงการต่อไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ ผมไม่คิดว่าทาง
ฝ่ายบริหารหรือเทศบาลคงจะดีใจที่ผู้รับจ้างทํางานเจ๊ง คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ก็อยากจะเน้นย้ําให้มีการ
อนุมัติสูตรคอนกรีตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน แล้วค่อยให้ผู้รับจ้างสั่งของมาทํา ขอฝากไว้นะครับ คือถ้ามี
การแก้ไขตามที่ท่านนายกฯ เคยบอกผมว่า รื้อแล้วทําใหม่ ก็จริงอยู่ว่า เราจะได้ของดีกลับมา แต่ว่า มันจะ
เสียเวลา และทําให้พี่น้องประชาชนต้องกลับมาเดือดร้อนใหม่อีกครั้งหนึ่งในการที่จะต้องปิดซอยนั้น ถูกต้อง
หรือไม่ครับ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะครับ ในหัวข้อนี้ที่ผมจะอภิปรายก็มีเพียงเท่านี้ครับ ข้อสังเกตต่างๆ ก็
ขอฝากให้ฝ่ายบริหารได้จดบันทึก และขอความกรุณาถ้าเป็นไปได้ก็นําไปสู่การแก้ไขและปฏิบัติต่อไป ขอบคุณ
ครับท่านประธาน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทาง
สมาชิกสภาที่ท่านเป็นประธานติดตาม จริงๆ แล้ว การติดตามก็เป็นหน้าที่ของสภาอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็น
คณะกรรมการหรือไม่เป็นคณะกรรมการ กระผมก็ได้เจอสมาชิกทุกท่าน ผมก็ฝากให้ทุกท่านช่วยตรวจสอบดูแล
แทนฝ่ายบริหารด้วย เพราะโครงการก่อสร้างทั้งหลาย ขอให้ท่านสบายใจได้ครับ ถ้าไม่ถูกต้อง และผิดไปจาก
ข้อระเบียบกฎหมาย ผมไม่เห็นด้วยหรอกครับ ผมไม่ผ่านไปง่ายๆ เช่นโครงการ 2 โครงการที่ท่านสมาชิกฯ ให้
ความสนใจ คือ เรื่องของห้องน้ําในสวนสาธารณะ กับถนนหน้าวัดศรีรองเมือง นี่ผมก็ยอมไม่ได้ ก็พยายามอ้าง
หลายๆ การอ้ าง จะเป็ นคนของใคร จะเอาใครมาอ้ าง ผมไม่ ได้ส นใจครับ เทศบาลนครลําปางเปิดรับ ถ้ า
คุณสมบัติของผู้รับเหมาท่านใดสนใจ และสามารถที่จะเข้ามาแข่งขันเพื่อเป็นคู่สัญญากับทางเทศบาลได้ เรา
ยินดีทั้งหมดครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อระเบียบและกฎหมาย อยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ครับ
จะเป็นคนของใคร อ้างใคร ผมไม่ได้สนใจ ผมสนใจว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับผลประโยชน์อย่างไร แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น ลําพังตัวผมเองคนเดียว ทีมผู้บริหาร ตลอดถึงพนักงานทั้งหลายก็ได้ทํางาน ผมได้มอบนโยบายให้กับผู้
ปฏิบัติไป แต่ก็ยังไม่เพียงพอครับ ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันติดตาม โดยเฉพาะโครงการที่ใหญ่ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
ข้างหน้านี้ ต้องลงมาช่วยกันอย่างจริงจัง ซึ่งโครงการก่อสร้างถ้าเราไม่มีการควบคุม เราไม่ช่วยกันจริงๆแล้ว
ภาระจะไปตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น การก่อสร้างถ้าเราทําดี พี่น้องประชาชนชนก็ได้
ประโยชน์ แต่ถ้าเราทําไม่ดี ก็สร้างความอัปยศให้กับเขา ทั้งๆ ที่ว่า คําว่าการมาของคําว่า พัฒนา ใช่ว่าจะดี
เสมอไป ถ้าเราไม่ช่วยกันจริงๆ ตอนนี้ ก็เป็นมิติใหม่ของทางสังคมเหมือนกัน เดี๋ยวนี้โครงการก่อสร้างใดๆ ไม่ว่า
ถนน หนทาง ท่อระบายน้ํา พี่น้องประชาชนลงมาตรวจสอบกันค่อนข้างเยอะ กระผมได้รับหนังสือร้องเรียน
ได้รับการบอกกล่าว ผมไปเดินในชุมชนทั้งหลาย หรือโครงการทั้งหลาย ได้รับรู้ปัญหาอย่างชัดเจนครับว่า
พี่น้ องประชาชนเขาต้ องการอะไร สมัย ก่ อนการทําท่ อระบายน้ํ าเอาไว้เป็ น ท่อสองข้ างฝั่งถนน พอมี การ
ปรับปรุงเอาท่อขนาดใหญ่มาใส่กลางถนน มีตะแกรงอยู่กลางถนนเสียงดัง ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มไม่อยากให้ทํา
เหตุผลเพราะเสียงดัง กลางคืนนอนไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนให้เขาตลอดเวลา เราต้องลงไปแก้ แก้ก็แก้ได้

๑๑
ขณะนั้น เพราะมีตะแกรงเหล็ก ทางสํานักการช่างก็ปรับปรุงว่า จะทําอย่างไรได้บ้าง เป็นตะแกรงแบบไหนที่จะ
ไม่เกิดเสียงดัง เราก็ต้องแก้ไขกันเป็นช่วงๆ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ผมขอฝากไปยังสมาชิกสภาทุกท่าน ช่วยเป็นหู
เป็นตา ถึงแม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ในการแต่งตั้งจากสภาก็ไม่เป็นไร ด้วยความเป็นสมาชิกสภา ซึ่งในฐานะที่เรามา
จากพี่น้องประชาชนด้วยกัน เราต้องมีหน้าที่เหมือนกัน คือต้องติดตามตรวจสอบให้ได้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ว่า ไม่ได้รับการแต่งตั้งไม่ไป เข้าไม่ได้ ไม่จริงครับ ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาสามารถเข้า
ไปตรวจสอบ สอบถามได้อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเข้าไปคุยกับผู้รับเหมา เข้าไปตรวจสอบติดตามใดๆ เป็น
ศาสตร์และศิลป์ ท่านก็คงจะใช้วิจารณญาณดําเนินการเอาเอง ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่ให้ความสนใจและเป็นหูเป็นตาแทนพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเป็นหูเป็นตาแทนคณะผู้บริหารของเทศบาล
ด้วย ขอบคุณมากครับ
4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
ข้อ 4.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริงๆ ในวาระดังกล่าวนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) มาตรา 48 ทศ วรรคห้า
“ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจํา
ทุกปี” อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดทั้งหมด ผมได้นําเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทางสภาฯ
ได้รับทราบ และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และที่สําคัญที่สุด หลายท่านก็คงจะตกใจว่า ทําไมหลายๆ โครงการ
ไม่ได้เสนอเข้ามา คืออย่างนี้ครับ ขออนุญาตทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่า โครงการต่างๆ ที่อยู่ในปี 2558 ที่ผ่าน
มา เป็นโครงการที่เราได้ดําเนินการโดยไม่เกี่ยวกับโครงการในปี 2557 หรือปี 2556 นี่เป็นโครงการเฉพาะใน
ปี 2558 ในส่วนที่หนึ่ง และส่วนที่สอง จะมีโครงการที่จะดําเนินการในปี 2559 จริงๆ มีอีกหลายโครงการ
จํานวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา จ้างศึกษาก็มี อยู่ระหว่างคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาว่าจะออกไป
ในแนวทางใด โดยเฉพาะนโยบายบางนโยบายที่ค่อนข้ างจะละเอียดอ่อน บางเรื่องได้ ดําเนิ นการแล้ ว แต่
ปรากฏว่า ก็ยังมีบางโครงการที่ไม่สามารถที่จะ match ในเรื่องของข้อระเบียบกฎหมาย ในเรื่องของการบริหาร
จัดการ ผมก็ยังไม่เสนอเป็นผลงานของปี 2558 โครงการดังกล่าวก็จะสําเร็จหรือจะได้ข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน
หรือได้แนวทางและทิศทางที่ชัดเจน จะได้นําเสนอต่อสภาต่อไป ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ
เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง หลังจากที่ได้ศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปางปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้ว ผมก็มีประเด็นข้อสงสัยอยากจะ
ได้รับคําอธิบายเพิ่มเติมบ้าง ก็ขออนุญาตฝากคําถามท่านประธานไปยังท่านนายกฯ อย่างในกรณีหน้าที่ 6 ใน
ส่วนของการประดับตกแต่งไฟสะพานโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานการท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง
ก็อยากจะเรียนถามว่า ใครเป็นผู้ดําเนินการในการติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ และก็โครงการนี้
เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ และจะติดตั้งประดับเปิดใช้ในลักษณะนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ ขอถามในลักษณะนี้ไว้ก่อน ถ้าได้
คํ า ตอบแล้ ว จะได้ อ ภิ ป รายกั น ที นี้ ต่ อ มาก็ คื อ เมื่ อ สั ก ครู่ ท่า นนายกฯ ก็ บ อกว่ า การแถลงรายงานผลการ

๑๒
ปฏิบัติงานตามนโยบายก็เป็นไปตามนโยบายที่ทางผู้บริหารได้เคยแถลงไว้ต่อสภา ก็มีในส่วนของนโยบายอีก
หลายประการที่ ดูแล้ ว ก็ ปฏิ บั ติไปแล้ ว บ้ าง หรื อยั งไม่ ได้ ป ฏิบั ติบ้ าง ยกตั วอย่ างเช่น หน้ า 11 ในส่ ว นของ
นโยบายทางด้านการศึกษา ท่านนายกฯ เคยให้นโยบายไว้กับพี่น้องประชาชนไว้กับพี่น้องประชาชนว่าจะ
มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ผมอ่านจากรายงานนี้ก็เห็นแล้วว่ามีทุนการศึกษามอบให้เด็กนักเรียนแล้ว
ส่วนจะมาจากที่ไหนก็ไม่เป็นไร ก็ขอให้เด็ กนักเรียนของเราได้ รับทุนการศึ กษาบ้าง แต่ว่าในส่ วนของการ
ดําเนินการสํารวจเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ที่ประสบปัญหาการเดินทางจากบ้านไป
และกลับโรงเรียน ผมก็จําได้ว่าเวลาก็ล่วงเลยมา 3 ปีแล้ว แต่ว่าทางท่านนายกฯ ก็ยังคงรายงานอยู่แค่ว่า
ได้ตั้งคณะกรรมการระดับเทศบาลเพื่อสํารวจข้อมูล ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดหายานพาหนะ
รับส่งเด็กนักเรียน เอาข้อมูลหรือเอารายงานที่ได้สํารวจตรวจสอบเหล่านั้น มาแถลงต่อสภาบ้างได้หรือไม่ครับ
ว่าทําไมนานจัง ไม่แน่ใจว่าการสํารวจข้อมูลนี้ จะสํารวจไปจนหมดสมัยวาระหรือเปล่า เด็กนักเรียนจะมีรถ
รับส่งให้ได้เดินทางกันหรือเปล่า สําหรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาในการรับส่ง และอีกประการหนึ่งที่เคยแถลง
นโยบายไว้ก็คือ นโยบายที่จะให้โบนัสกับพนักงาน ก็มีพนักงานเทศบาลฝากมาทวงถามว่า ยังไม่ได้รับโบนัส
เขาก็พูดให้กันฟัง ก็น่าเห็นใจเขานะครับ เพราะว่าท่านนายกฯ เคยแถลงนโยบายไว้ เขาก็ไปสัญญากับลูกว่าจะ
เอาโบนัสไปดาวน์รถให้สักคันหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ได้ รถก็จะขึ้นราคาแล้ว ภาษีก็จะขึ้นอีก ก็ไม่ทราบว่าจะทันกัน
หรือเปล่า หรืออีกประการหนึ่งก็คือ ไม่แน่ใจว่า พนักงานที่หวังเฝ้ารอโบนัส ทํางานด้วยความตั้งใจจนได้รับ
การประเมินผลงานตามที่ท่านนายกฯ เอามาแถลง ว่าผลงานของเทศบาลมีส่วนสําเร็จจากการที่พนักงานให้
ความทุ่มเท ในการทํางาน จะทันก่อนเขาจะเกษียณไปหรือเปล่า ก็ฝากไว้ 3 – 4 ประเด็นตามนี้ครับ ถ้า
ได้รับคําตอบเรื่องโครงการประดับสายไฟแล้ว ผมก็จะให้ข้อสังเกตต่ออีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ผู ้ทรงเกี ย รติ ทุกท่ า น กระผม นายกิ ตติ ภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครลํ าปาง ขออนุ ญาตตอบเป็ น
ประเด็นๆ นะครับ เรื่องการประดับไฟสะพาน จริงแล้วการประดับไฟสะพานเราแบ่งออกเป็นสองส่วน ซึ่งเรา
ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางเทศบาล ในส่วนที่หนึ่ง เราได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กีฬา โดยผ่านอําเภอเมือง การจัดซื้อจัดจ้างเราไม่ได้ผ่านจากเรา เพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ควบคุมใช้ช่างในการ
ควบคุมงานเท่านั้น ในส่วนที่สอง เป็นไฟที่โยธาธิการจังหวัดได้ดําเนินการทั้งหมด ทั้งงบประมาณ ทั้งช่าง
ควบคุมงาน ตรวจสอบทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยก็ส่งมอบให้กับทางเรา เป็นผู้ดําเนินการ โครงการดังกล่าวเรา
ไม่ได้ติดตั้ง 3 วัน 7 วัน เราจะสร้างความสวยงามอย่างนี้ตลอดไป เหตุผลที่ต้องทําอย่างนี้เพราะเราคิดแล้วว่า
ถ้าเราทําอย่างนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งของจังหวัดลําปางที่ครอบเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง ก็คือโครงการแต้มสีแต่งเมือง
เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นนโยบายของจังหวัด เป็นวาระของจังหวัด ทั้งหมดนี้ต้องเอา
มา match และดําเนินการ เราเองเราก็มีส่วนที่เทศบาลเราจะต้องดําเนินการอย่างไร เหตุผลดังกล่าวนี้ ก็
จําเป็นต้องมีหน่วยงานอื่นเข้ามาดําเนินการในส่วนของพื้นที่ของเทศบาล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ ผม
เองในฐานะนายกเทศมนตรี ผมเห็นประโยชน์จากตรงนี้ เห็นประโยชน์ว่าทางจังหวัด ทางเทศบาลนครลําปาง
จะได้รับ ผมก็ต้องน้อมรับเอาโครงการดังกล่าวมาปฏิบัติ ผมคิดว่า โครงการที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
โครงการแต้มสี แต่งเมือง โครงการปรับปรุงทั้งหลายที่ทางโยธาธิการก็ดี รวมไปถึงกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกีฬาก็ดี เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับ ในเรื่องถัดมา จริงๆ แล้วผมอยากจะบอก
ด้วยซ้ําไปว่าได้ดําเนินการไปถึงไหนในเรื่องของรถบัส จริงแล้วขณะนี้ผมส่งมอบรถตู้ให้กับทางโรงเรียนไปแล้ว
3 โรงเรียน 3 คัน โดยได้รับเอารถของทางเทศบาลที่เราถอดจาก Carpool จํานวน 2 คัน และผมได้รับมอบ
มาจากโรงพยาบาลอีกคันหนึ่ง เพิ่งปรับปรุง ให้กับทางโรงเรียนเทศบาลเรา 3 โรงเรียนในเบื้องต้น แต่ปรากฏ

๑๓
ว่า ติดปัญหาเรื่อง 1. พนักงานขับรถ 2. เรื่องการเบิกจ่ายน้ํามัน 3. ถ้ารถเสีย รถพัง หน่วยงานใดจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ ก็อยู่ระหว่างการศึกษาว่าในข้อระเบียบกฎหมาย จะเอาไปในทิศทางไหน ซึ่งทีมงาน คือ ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายประจํา เขาจะต้องเขียนเรื่องนี้ว่าแนวทางและทิศทางปฏิบัติจะต้องไปทิศทางใด ผมเลยไม่ได้
กําหนดไว้ในเรื่องของการนําเสนอ เพราะว่า กระบวนการคิด กระบวนการทํา ยังไม่จบสิ้น ถ้าจบสิ้นเมื่อไหร่
ผมจะนําเสนอในรูปของผลงานประจําปี ขอบอกกล่าวไว้นะครับ ในส่วนที่สาม เรื่องของโบนัส จริงแล้ว ผม
อยู่กับพนักงานเทศบาล ผมเห็นด้วยที่จะให้โบนัสกับทางพนักงานเทศบาล แต่ด้วยปัญหาที่ผ่านมา ความไม่นิ่ง
เรื่องของการปรับบัญชีเงินเดือน ตอนนี้กําลังรออยู่ว่าจะเข้าแท่งหรือไม่เข้าแท่ง และทิศทางจะไปอย่างไร
เรื่ อ งเก่ า ที่ สตง.ท้ ว งติ ง มาจะแก้ ไ ขอย่ า งไร ต้ อ งเคลี ย ร์ เ รื่ อ งเหล่ า นี้ ใ ห้ จ บสิ้ น ถามมาว่ า เทศบาลจะตั้ ง
งบประมาณ ถ้าสมาชิกสภาฯ เห็นชอบด้วยในการตั้งงบประมาณในหมวดของค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
ลูกจ้าง สิบสามล้านบาท ถ้าสมาชิกสภาฯ เห็นด้วย ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรสําหรับเทศบาลนครที่มีงบประมาณ
หกร้อยกว่าล้านบาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่จะตามมาต้องแก้ไขปัญหาเดิมๆ ให้จบสิ้นไปก่อน แล้วลงมาช่วยกัน
ซึ่งปีที่ผ่านมา กองคลังก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองในการจัดเก็บภาษีจนเป็นที่ยอมรับของ กพร. จนได้รับรางวัล
ดีเด่นของประเทศ สิ่งเหล่านี้ในฐานะเราเป็นผู้บริหาร เรารู้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ในข้อระเบียบก็ต้องเป็นไปตาม
ข้อระเบียบ แต่ภายใต้ข้อระเบียบในเรื่องของความเป็นจริง ต้องเคลียร์ให้จบในเรื่องเก่าให้เสร็จสิ้นก่อน ไม่
ต้องกลัว ครับ ถ้ าเรื่ องเหล่านี้ จบสิ้น หมด พนักงานเทศบาลของผมทั้ งหมดได้ รั บแน่น อน ขอให้ส บายใจได้
ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านนายกฯ นะครับที่
ได้กรุณาให้ข้อมูล ให้คําตอบด้วยความเอาจริงเอาจัง ผมก็เชื่อว่าท่านนายกฯ ได้ตอบเรื่องโบนัสไปแล้ว ทาง
เพื่อนๆ ข้าราชการที่เขาได้ฝากถามอยู่ก็คงจะได้ยิน เขาก็คงจะอยู่แถวๆ นี้ ผมไม่ได้ติดใจอะไร แต่ว่าในส่วน
ที่ผมติดใจเป็นประเด็นนั้นก็คือ เรื่องราวของงานประดับไฟสะพาน ผมถามไปว่าโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อไหร่
และจะประดับอยู่จนถึงเมื่อไหร่ ท่านนายกฯ บอกว่าได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นโครงการของจังหวัดแต้มสี แต่งเมือง ผมเห็นด้วยครับ กับสิ่งที่ท่านนายกฯ ได้อธิบายมา แต่ว่าประเด็นที่
ผมจะนําเสนอฝากไว้ให้แก้ไขนี้ ก็เป็นเพราะว่าอยู่ในความรับผิดชอบที่ท่านนายกฯ พูดเองว่า ทางเทศบาลเป็น
ผู้ควบคุมงาน และที่ผมถามว่าแล้วจะประดับอยู่ถึงเมื่อไหร่ ท่านนายกฯ ก็บอกว่า ไม่ได้ทํา 3 วัน 7 วันเลิก
คงจะประดับไปอีกนาน ซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับข้อห่วงใยที่ผมจะนําเสนอพอดี ผมขอให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยขึ้น
ภาพสัก 2 – 3 ภาพ ให้ดูกัน (ใช้ภาพประกอบ) นี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ที่ฐานของเสาสะพานรัษฎาภิเศก ลักษณะ
ของการทํางานในลักษณะนี้ ถ้าพูดกัน เป็นการทํางานชั่วคราว เป็นการทํางานในลักษณะที่ใช้ภายในอาคาร
ไม่ได้ใช้ภายนอกอาคาร เพราะลักษณะของการเชื่อมต่อสายไฟที่เป็นสายไฟเมน เพื่อที่จะจ่ายไฟฟ้ากําลังมาให้
โคมไฟแต่ละโคมที่อยู่โคนเสาเพื่อส่องสะพานนั้น ทําไว้ลวกๆ ขออนุญาตใช้คําว่า ทําไว้ลวกๆ มีรุ่นพี่ผมท่าน
หนึ่ งเขาใช้ คําจํ ากัดความบรรยายการทํ างานลั กษณะนี้ว่ า เป็ น การทํ างานชั่ ว คราว แต่ ใช้ ชั่ ว โคตร ซึ่ งไม่
เหมาะสมเพราะว่า ถ้าทําลักษณะนี้แค่เพียง 3 วัน 7 วัน ไม่เป็นไรครับ ในเมื่อคุณสมบัติของเทปพันสายไฟ
ความเหนียว ความเป็นกาว แทนที่จะปกปิดรอยต่อของสายไฟ มันทนน้ํา ทนฝน ทนแดดได้ 3 วัน 7 วัน แต่
ถ้าโครงการนี้ จ ะอยู่ ไปอี กนานผมอยากจะขอเสนอแนะให้ ทางฝ่ ายบริ ห ารช่ ว ยให้ ความปลอดภั ย กั บ พี่ น้ อง
ประชาชน หรือนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สัญจรไปมาด้วย เพราะว่า จากการที่ไปสํารวจเดินดูนี้ จริงๆ ไม่ได้ตั้งใจไป
จับผิดนะครับ แค่เดินผ่าน แต่พอเดินผ่านก็มองเห็น อย่างภาพนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเทปพันสายไฟที่ได้พันไว้
เริ่มคลายตัว เริ่มมีรูที่จะให้น้ําซึมเข้าไปได้ และถ้าเกิดการช็อตหรือรั่วขึ้นมา ผมว่าผลของมันคงไม่สวยงาม

๑๔
นะครับ เพราะเราก็ได้ข่าวกันอยู่เนืองๆ ว่า มีกระแสไฟฟ้ารั่วในสถานที่ท่องเที่ยว ในสถานบันเทิง หรือแม้แต่
ในโรงเรียน ก็อยากจะฝาก ไว้นะครับ ขอให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วด้วย ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ
นะครับ แต่ขณะนี้โครงการของโยธาธิการครั้งล่าสุด เขายังไม่ได้ส่งมอบให้ทางเทศบาลดูแล ฉะนั้นขออนุญาต
ฝากไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ไปช่วยท้วงติงทางโยธาธิการให้ผมด้วย แต่อย่าเพิ่งไปต่อว่ากันนะครับ เพราะผม
ได้รับรายละเอียดไม่หมด โยธาธิการเขายังไม่ได้ส่งงานงวดสุดท้ายทั้งหมด อยู่ในระหว่างประกันของทาง
โยธาธิการซึ่งจ้างบริษัทอยู่นะครับ ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็ไม่เข้าใจว่า เมื่อสักครู่ทางท่านนายกฯ ก็
บอกเองว่า อะไรที่ยังคิดไม่เสร็จ อะไรที่ยังทําไม่เสร็จ จะไม่เอามาเป็นผลงาน แต่ว่าลักษณะนี้ผมก็เห็นว่า
เอามาเป็นผลงานของตัวเขาเองแล้ว แล้วเมื่อสมาชิกได้นําเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เมื่อสักครู่ท่าน
นายกฯ ก็ได้ตอบกับทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีกท่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องว่า สมาชิกสภาฯ ก็น่าจะเข้ามาร่วมกัน
บัดนี้ ผมก็แสดงความร่วมกันแล้วในการที่จะสนับสนุนให้เกิดงานที่ดี ผมก็เสียใจที่ท่านนายกฯ ได้โยนงาน
กลับมา แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่า พี่ๆ น้องๆ ในโยธาธิการก็มีหลายท่านที่รู้จักกัน ผมก็ยินดีที่จะรับงาน
เอากลับไปประสานกันเอง ในบรรดาพี่ๆ น้องๆ ชาวลําปางด้วยกัน ก็ขอให้ได้มีการบันทึกการสนทนา การ
นําเสนอความเห็นต่างๆ เหล่านี้ไว้ในรายงานการประชุมด้วย ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ จะมี
สมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ ฝ่ายบริหาร
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็คงไม่ใช่เรื่องเครียดๆ นะครับ
เป็นเรื่องเบาๆ ช่วงนี้เทศบาลนครลําปาง เราได้จัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่
25 – 31 มกราคม 2558 และในวันที่ 1 มกราคม 2559 ตอนเช้า จริงๆ แล้ว ผมได้ทําหนังสือเรียนเชิญ
สมาชิกสภาทุกท่านมาร่วมงาน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ในพิธีเปิด และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ
ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเราคืนความสุ ขให้กับพี่น้องประชาชนที่ข่วงนคร ผมกราบเรียนเชิ ญ
สมาชิกฯ ทุกท่านร่วมงาน มีงานตั้งแต่ตอนเย็น จนก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2559 ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานกัน
ด้วย ในประการที่หนึ่ง ประการที่สอง เช้าของวันที่ 1 มกราคม 2559 เราได้รับการร้องขอจากทาง
จังหวัดให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานทําบุญตักบาตรที่ถนนดวงรัตน์ ก็กราบเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
ตอนเช้าร่วมทําบุญตักบาตรร่วมกัน ตักบาตรร่วมขันซะที ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ถนนดวงรัตน์ตอนเช้าของ
วันที่หนึ่ง โดยเฉพาะคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงมาจํานวนมาก ในฐานะที่
เราเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนเลือกเรามา เราก็น่าจะมาร่วมงานกันด้วยนะครับ ขอกราบเรียนเชิญ
ทุกท่านครับ ขอบคุณมากครับ

๑๕
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ จะมี
สมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี
ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 ก็ผ่านไปด้วย
ความเรียบร้อยด้วยดี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุม เวลา 11.10 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ).....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
หมายเหตุ
ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

