
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 2 ประจําปี 2560 
วันท่ี  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  10.00 น. 

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

รายนามผู้เข้าประชุม 
 1. นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 3. นายจาตุรงค์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 4. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 5. นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 6. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 8. นายสันติ เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 9. นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 10. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 11. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12. นายสมัย เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 13. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 14. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 15. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 16. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 2. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 
 3. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 
 4. นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 

 5. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่วย) 
 6. นายจรูญ เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
 7. นางสุดารัตน์ บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ) 
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รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
  1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  3. นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6. นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 8. นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาล 
 2. นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาล 
 3. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาล 
 4. นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล 
 5. ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

 6. นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 7. นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 8. นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 9. นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 
 10. นายสมชาย ขันอุระ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 11. นายสําเนา สดใส แทน ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ 
 12. นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 14. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 15. นางสาววไิล วงศ์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 16. นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 17. นางพิมพใ์จ บุญม่ัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 18. นางสาวญาดา ณ วงค์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 19. นางรัตนา กระจ่างฉาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 20. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ฯลฯ 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 
เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 บัดนี้
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง  ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย และได้
เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้กระผม  นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 เมื่อมีสมาชิกสภาฯ เข้า
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมจึงเปิดการประชุมสภาฯ  ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง  ก่อนที่จะดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศฯ ครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง  ซึ่ง
ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้  เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 
หนังสือ 
ที่  ลป 52001/6951               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52000 
                               25  ธันวาคม  2560 

เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
       ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/97  ลงวันที่ 13 ธันวาคม  2560 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม  2560 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
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เพื่อให้การประชุมดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และอํานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และแกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554  ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์  
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ที่รับผิดชอบ
สํานักและกอง  เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ทั้งนี้ มอบหมายให้นายสุวรรณ  นครังกุล  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เป็นผู้

อภิปรายช้ีแจง ในระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ  จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่
ในการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในการประชุมวันนี้เราจะใช้ระเบียบ
วาระการประชุมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ  ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
ข้อ 1.1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครลําปาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560) และผลการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้ว 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  
สมัยท่ี 4  คร้ังท่ี 1 ประจําปี  ๒๕60  (วันท่ี  7  ธันวาคม  ๒๕60) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่  2  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจําปี  
๒๕60 เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  ๒๕60 เนื่องจากรายงานฯ ยังจัดพิมพ์ไม่แล้วเสร็จ หากเสร็จแล้วจะได้
นํามาให้สภาฯ รับรองในสมัยประชุมถัดไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 
4.1 ญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติอภิปรายท่ัวไปนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่  
ข้อ 4.1  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลําปาง เชิญ ผู้เสนอญัตติครับ / 
เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปางผู้มีรายช่ือเสนอญัตตินี้  ขอเสนอญัตติ เรื่องขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ด้วย พวกข้าพเจ้าฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามรายช่ือท้ายญัตติฯ นี้ ได้ร่วมกันเข้าช่ือ
ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลําปาง ตามความในมาตรา ๔๘ ทวาทศ แห่ง
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  เพื่อใ ห้
นายกเทศมนตรีนครลําปาง แถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลนครลําปาง  
เนื่องจากการบริหารราชการเทศบาลนครลําปาง ของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ตลอดเวลาในสมัย
บริหารที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความไม่มีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน การบริหาร
งบประมาณ การติดตามควบคุมเร่งรัด งานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างล้วน
ล่าช้า ทําให้เกิดผลเสียหายแก่ท้องถิ่น  โดยรวมประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จาก
งบประมาณของทางเทศบาลนครลําปาง  และบ่อยครั้งที่ไม่ยอมตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา แสดง
ให้เห็นถึงความไม่สนใจข้อบกพร่องในการแก้ไขปัญหาของประชาชน  พวกข้าพเจ้าจึงได้เสนอญัตติฯ นี้
และประธานสภาฯ ได้กําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับญัตตินี้  ในวันนี้ โดยมีผู้ร่วมเสนอ
ญัตติฯ คือ 
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นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง  นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  นายวิบูลย์  
ฐานิสรากูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงส์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ  นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งเป็นผู้ลงช่ือในญัตตินี้ด้วย  เนื่องจาก
ตลอดระยะเวลา 4 – 5 ปี ของท่านผู้บริหาร อันหมายถึงท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้บริหารงาน
ราชการมาก็เป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร ในวันนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจ แทนที่ท่านจะได้มาร่วมรับรู้ 
รับทราบ รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีนี้ พวกกระผมซึ่งท่านก็เคยได้บอก
ไว้ตลอดเวลาว่า เมื่อมีการอภิปรายเสร็จสิ้น ท่านก็จะบอกขอบคุณ ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปางได้ช่วยเป็นหูเป็นตา ช่วยช้ี ช่วยเสนอแนะ ผมก็คิดว่าส่วนนี้นะครับ มันถึงได้มาซึ่งการที่เทศบาล ก็
บังเอิญได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานในแต่ละปี ลําพังผู้บริหารเองก็อาจจะบริหารไปในทางที่ตัวเองคิดว่าดี
ที่สุด แต่ไม่ได้กลับหลังหันมาดูข้อบกพร่อง ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากสมาชิกทั้งหลาย แต่ละเขต แต่ละพื้นที่ 
ต่างได้รับฟังความคิดเห็นมาจากพี่น้องประชาชน  ได้ช่วยกันตําหนิ  ได้ช่วยกันร้องขอ ได้ช่วยกัน
เสนอแนะ ท่านก็จะนําสิ่งนั้นไม่ใช่หรือ ที่นํามาปรับปรุง มาพัฒนา มาทํางาน สร้างความเจริญให้แก่
บ้านเมือง และตลอด 5 ปีมานี้ แทนที่เสียงตําหนิเหล่านั้นจะลดน้อยลงไป มันกลับทวีการพูดที่หนาหูขึ้น
ทุกๆ วันว่า เทศบาลบริหารงานอย่างไร ประชาชนมีความเดือดร้อน ทั้งความเป็นอยู่ ชีวิตประจําวัน ทั้ง
ความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน แม้กระทั่งภาษีอากรที่เขาได้ชําระมาเป็นต้นทุนในการบริหารเทศบาล
นครลําปางแห่งนี้ ผลกําไรที่ เขาจะได้รับมันน้อยเสียเหลือเกิน คือน้อยมาก แต่ละปีเทศบาลตั้ง
งบประมาณไว้ประมาณแปดร้อยล้าน  รวม 5 ปีเป็นสี่พันล้านบาท  เงินสี่พันล้านบาทเทศบาลนคร
ลําปางน่าจะยิ่งใหญ่ มีการพัฒนาทั้งด้านสาธารณูปโภค ด้านความเป็นอยู่พื้นฐาน  ทางด้านเศรษฐกิจ
ของพี่น้องประชาชน แต่ท่านกลับทําให้การพัฒนานั้นสูญเปล่า ประชาชนขาดทุน ไม่ได้รับกําไร จากการ
บริหารกิจการของผู้บริหารเทศบาลที่ผ่านมา ก็เสียใจที่วันนี้ท่านไม่ได้มาร่วมรับฟัง ก็เป็นการแสดงว่า
ท่านเป็นคนที่มีจิตใจคับแคบมาก  เพราะปีๆ หนึ่ง น่าจะมาร่วมกัน อีก 2 – 3 วันก็จะขึ้นปีใหม่แล้ว 
น่าจะมีการตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านที่จะมานําเสนอแนะ มาช้ีจุดบกพร่อง เพื่อจะมอบเป็นของขวัญ
ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  แทนที่ท่านจะขึ้นป้ายใหญ่โตมโหฬารตรงฝ่ังแม่น้ําว่า 
สวัสดีปีใหม่ ก็ไม่ทราบว่าท่านใช้งบประมาณส่วนตัว หรือมาจากของเทศบาลนครลําปาง  ถ้าได้อยู่แค่
นั้นผมว่า ท่านต้องตอบครับ ต้องมาตอบให้ได้ หลายๆ กิจกรรมที่ท่านมาทําอยู่ ซึ่งเป็นหลักๆ ของ
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เทศบาลนครลําปาง ซึ่งท่านได้แถลงไว้ตั้งแต่ประกาศนโยบาย  ที่ท่านได้รับเลือกเข้ามา ผมว่าเป็นส่วน
หนึ่งนะครับท่านประธาน เพราะนโยบายของท่านว่าจะทําอย่างโน้น ว่าจะทําอย่างนี้  เสร็จแล้วท่านได้ทํา
ทุกเรื่อง บางเรื่อง หรือไม่ ถ้าจะบอกว่าท่านไม่เก่ง ก็มีส่วนเก่งอยู่บ้าง  ท่านเก่งในสภาครับ จากการ
บริหารงาน... ท่านประธานครับ ผมขอถอนคําพูดเมื่อสักครู่นะครับ เพราะท่านนายกฯ มาแล้ว ต้องขอ
อภัยนะครับ เผอิญไม่เห็นท่าน มาก็ดีแล้วครับ  ก็ขอบคุณครับที่มารับรู้รับทราบ อย่าคิดว่าผมจะต้องมา
ตําหนิติเตียนหรือต่อว่า เพราะเมื่อก่อนเราก็เคยอยู่ในนาวาลําเดียวกัน  พอต่างคนต่างผลัก ต่างคนต่าง
ไปก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกระแส แต่ที่น่าเจ็บใจของกระผมอยู่ทุกวันนี้ ผมโดนถีบหัวเรือส่งยังไม่พอ  
เรือยังโดนเจาะอีกต่างหาก  มันเจาะจนน้ําจะท่วมจนลึกเข้ามา ก็เลยจะต้องอุด นี่คือความสามารถของ
ท่าน ผมแทนที่จะใช้เสียงข้างมากในสภา ที่จะคอยติเตียน ตําหนิท่าน แต่เสียงผมก็ลดไปครึ่งหนึ่ง ก็ไม่
ทราบด้วยเหตุผลกลใด  อาจจะชอบในนโยบายซึ่งแต่ละคน แต่ละฝ่าย ก็ต่างนโยบายกันอยู่แล้ว ฉะนั้น 
ผมก็ยอมรับว่าท่านเก่งในเรื่องนี้ แต่สิ่งที่ท่านทําซึ่งเป็นหลักฐานอยู่ เดี๋ยวพี่น้องทางสมาชิกสภาที่ได้ยื่น
ญัตตินี้ จะได้กล่าวต่อไป ชัดเจนที่สุด  สิ่งที่เคารพสักการะสูงสุด ซึ่งก็ใกล้จะปีใหม่แล้ว ประชาชนก็
อยากจะไปได้รับสิ่งที่บรรเทาทางใจ เมื่อไม่ได้จากเทศบาล ก็ไปบนบานสานกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
บ้านเมือง ให้มาช่วยดลบันดาลรักษาอภิบาลให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้น  ก็คือศาลหลักเมือง 3  หรือ 4 ปี ผม
ก็ไม่ทราบ เพราะว่าเปลี่ยนผู้ว่าราชการมาหลายคนแล้วก็ยังไม่เสร็จ  ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จทันผู้ว่าราชการ
ท่านใหม่คนนี้หรือไม่  ผ่านไปผ่านมาคนจะเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้ เพราะท่านเคยประกาศไว้ว่า  เป็นพื้นที่
หวงห้าม ถ้ายังก่อสร้างไม่เสร็จ อาจจะมีปัญหา  ประชาชนจะไปกราบไหว้  ไปทําบุญ  ก็ไม่ได้ เพราะยัง
ไม่แล้วเสร็จ นี่ก็คือเรื่องแรก ต่อมาก็ต่อเนื่องมาจากชุดก่อนๆ ก็คือ มิวเซียมลําปาง ใช้เงินไปเยอะมาก 
ประชาชนไม่มีโอกาสที่จะไปใช้บริการ แม้กระทั่งนักท่องเที่ยว  ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัด
ลําปาง ได้รับรู้รับทราบ ประวัติความเป็นมาและปีนี้เป็นปีที่ทางจังหวัด และโชคดีที่มีสํานัก ททท. ได้มา
ประกาศเป็นปีท่องเที่ยวของจังหวัดรอง คือจังหวัดลําปางด้วย ต่อมาก็เป็นหน้าเป็นตา เป็นปอดเป็นลม
หายใจของพี่น้องในเขตเทศบาลนครลําปาง  ก็คือ สวนสาธารณะเกือบทุกแห่ง  ขาดการเอาใจใส่ดูแล 
รกรุงรัง ต้นไม้ล้ม ทัศนวิสัย ไฟฟ้าไม่สว่างไสว  เมื่อวันสองวันนี้ทราบข่าวว่า การไฟฟ้าเข้ามาติดตั้งไฟ
แสงสว่าง ก็คงจะดีขึ้นเป็นบางจุดบางที่ แต่ความสะอาด สิ่งสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ํา ทางเดิน วิ่ง บน
ขอบทางหรือภูมิทัศน์ต่างๆ ดูไม่ได้ มีเพื่อนผมจากเชียงใหม่มาทํางานและพักอยู่ใกล้ ๆ เขาบอกเสียดาย 
ลําปางมีของดีอยูใ่กล้ตัว และไม่พัฒนา ไม่ทําให้เจริญขึ้น และท่านก็มาจัดงานกลางเมืองใหญ่โต เคาท์ดาวน์ 
ทุกคนมาเห็นก็ปวดหัว นึกว่าเป็นงานฤดูหนาวแห่งที่สอง  ไปกาดกองต้า  ก็เดือดร้อน  คนก็แชร์กันไป 
แบ่งกันไป คนต่างถิ่นก็มาขายที่ห้าแยกหอนาฬิกา  คนกองต้าก็รักษาสถานภาพเพื่อให้บ้านให้เมือง ให้
ชาวลําปางเป็นหน้าเป็นตา ให้เทศบาล ผมไม่ทราบว่าท่านคิดได้อย่างไร และเรื่องที่สี่  นี่เรื่องใหญ่ 
โครงการที่หนึ่งท่านยังไม่เสร็จ ท่านไปฝันถึงโครงการที่สอง ความฝันบรรเจิด เริ่ดเลอ ไปไกลมากนะครับ 
ท่านประธานครับ เรื่องสายไฟฟ้าลงดิน นับหนึ่งไปเกือบสองปีแล้วนะครับ  ไม่รู้ตอนนี้นับสองหรือยัง 
เพราะพี่ตูนวิ่งแม่สายเรียบร้อยแล้ว ห้าสิบห้าวัน  แต่เทศบาลเดินทางมาสองปีแล้ว สายไฟลงดินก็ยังอยู่
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บนดิน ระเกะระกะเหมือนเดิม พอถามท่าน ท่านก็เคยตอบหลายครั้งว่า ใกล้แล้วๆ และยังมีโครงการที่
จะต่อไปถึงถนนฉัตรไชยอีก  อันนี้ผมฝันไปหรือไม่ หรือท่านผู้บริหารฝันไป เป็นเรื่องดีๆ นะครับ ไม่ใช่ว่า
จะค้าน แต่ว่าท่านคิดเก่ง แต่ทํา ยังต้องรอดูอยู่  แต่ทุกสิ่งทุกอย่างติดขัดเพราะอะไร ผมไม่ต้องตอบ 
ปัญหาของผู้รับเหมา ปัญหาทางการเงินหรือ งบประมาณหรือ ทุกสิ่งทุกอย่างสภาทําให้ท่านหมด ก็ยังมี
เสียงส่วนน้อยของพวกกระผมที่ยื่นญัตตินี้ 7 – 8 คนที่จะคอยคัดค้านคอยท้วงติง  ไม่ใช่จะดึงไม่ให้ทํา 
ให้ทําด้วยความรอบคอบ คือการใช้งบประมาณให้พอเพียง จําเป็นหรือไม่ ที่ไหนที่จะต้องทําก่อนทําหลัง 
เราก็เตือนท่าน บอกท่าน ท่านก็รับทราบ รับฟัง รับฟังแต่ไม่เช่ือ แต่ไม่ทํา ก็เลยคาราคาซังมาถึงปัจจุบัน
นี้ มีคนเขาถามว่า เมื่อไหร่สายไฟฟ้าจะลงดินเสียที  ผมก็ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรนะครับ เพราะนี่เป็น
ความคิดของผู้บริหารบ้านเมืองที่จะต้องตอบ  สุดท้ายที่ผมจะเกริ่นนําในวันนี้ก็คือ การบริหารขยะ ขยะ
ของเทศบาลนครลําปาง สองสามวันเก็บที  บ้านไหนที่เก็บดี  ทางชุมชนมีการแนะนํากันดี  ก็ดูสะอาด  
ที่ไหนที่ไม่มีคนไปแนะนํา  หรือไม่ไดใ้ห้ความสําคัญก็รกรุงรัง เกะกะกองอยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นภาพที่เน่าเหม็น 
มาเป็นอาทิตย์ ก็ต้องยอมกันไป จะบ่นให้ใครฟัง ก็ไม่มีรถมาเก็บ ผมก็อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารได้ช่วย
เร่งดําเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่าลืมนะครับ ปีละแปดร้อยล้านบาท ห้าปีสี่พันล้านบาท 
ท่านใช้อะไรไปบ้าง ทําอะไรให้สําเร็จไปบ้าง  แม้กระทั่งถนนหนทางที่ท่านทําอยู่ทุกวันนี้ ลาดวันนี้ อีก
สองวันเสียแล้วอย่างนี้เป็นต้น ต้องรับฟังนะครับ ผมก็อยากจะให้ท่านเป็นผู้ตอบเองทั้งหมด  และท่าน
สมาชิกอีกหลายๆ ท่านก็จะได้อภิปรายแต่ละหัวข้อ ซึ่งจะลงรายละเอียดต่อไป ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการอภิปรายทั่วไป
ถึงการบริหารงานของฝ่ายบริหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกเทศมนตรีนครลําปางนะครับ เมื่อ
สักครู่ทางท่านสมาชิกสภา ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนพดลฯ ที่ได้กล่าวนําในหลายๆ  เรื่อง  ผมก็อยาก 
จะขออภิปรายเพิ่มเติมสักสองสามโครงการที่มีปัญหาในแง่ของการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ  
นั่นก็คือ โครงการก่อสร้างศาลหลักเมือง  และก่อสร้างมิวเซียม  และมีเรื่องของระบบบําบัดน้ําเสีย ใน
เรื่องของศาลหลักเมืองเป็นโครงการในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งก็ดําเนินการมาได้สองถึงสามปีแล้ว 
งานก็ยังไม่แล้วเสร็จ ผมรู้สึกเสียดาย และเสียใจด้วยที่งานออกมาเป็นสภาพแบบนี้ ความสง่างาม และ
ความน่าที่จะเข้าไปสักการะบูชา คือตัวผมเคารพศาลหลักเมืองนะครับ  แต่ผมมองดูแล้วที่สร้างออกมา
ไม่สง่างาม และนอกจากนี้ มีปัญหาเรื่องการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จ ใช้ระยะเวลาในการสร้างนานเกิน
สมควร  ทําให้ชาวบ้านพี่น้องประชาชนชาวลําปางขาดโอกาสที่จะเข้าไปสักการะบูชา  ผมก็ได้พบปะ
กับพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ได้บ่นมาว่าไม่เสร็จเสียที อยากเข้าไปเคารพ ไปกราบไหว้เพื่อขอพร ก็ทํา
ไม่ได้ ปัญหาเรื่องความไม่สง่างามของตัวอาคาร อันนี้ผมเคยพบกับผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส ที่มีลักษณะเป็น
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กรรมการ เคยร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร มีหลายท่านคัดค้านตั้งแต่แรกว่า ที่ตั้งทําเล ถ้าสร้างที่เดิมจะ
ชิดถนน ชิดรั้วมากเกินไป  มีมุมมองที่ไม่สวย  เพราะว่าอยู่ชิดเกินไป ทราบว่ามีการเสนอให้มีการขยับ
เข้าไปอีกเล็กน้อย สําหรับการขยับย้ายตําแหน่งซึ่งก็สามารถทําได้  มีผู้รู้ที่เข้าใจวิธีการทางด้านนี้เขา
บอกว่าทําได้ เพราะการที่เราขยับเข้าไปสัก 5 เมตร หรือกี่เมตรก็ตาม เพื่อให้ตัวอาคารดูสง่างาม  น่า
เคารพกราบไหว้นั้น จะมีผลดีมากกว่าอยู่ที่เดิม หากสร้างขึ้นมาแล้ว คนรู้สึกไม่อยากเข้าไป ในที่สุดก็จะ
เป็นศาลที่ไม่ได้รับความสักการะบูชา ก็ทําให้ขาดความศักดิ์สิทธิ์ ขาดความน่าเคารพสักการะบูชาของ
ชาวลําปาง  เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทางฝ่ายบริหาร  จากเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสง่างามก็มี
มากขึ้นพอสมควร  ผมไปออกงานเจอผู้เฒ่าผู้แก่ มีหลายๆคนบ่นมาว่ามันไม่น่าจะออกมาเป็นแบบนี้ 
ตรงนี้ทางฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบ เรื่องต่อไปเรื่องงานก่อสร้าง จริงแล้วงานสร้างอาคารศาสนสถาน
ควรจะแยกประเภทออกมา ใช้วิธีจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ โดยจ้างผู้รับจ้างที่ทํางานด้านนี้โดยตรง ไม่ใช่จ้าง
ผู้รับจ้างงานท่อระบายน้ําสร้างอาคารทั่วไปมาทํา เพราะขาดความเช่ียวชาญ ขาดทีมงานที่มีฝีมือด้านนี้
โดยตรง เพราะฉะนั้น การที่ท่านใช้วิธีการให้ผู้รับเหมาทั่วไปมาทํา จึงทําให้เกิดปัญหา แต่ก็ไม่ได้ว่า
ผู้ประกอบการด้านนี้จะไม่เก่ง แต่มีเปอร์เซ็นน้อยที่จะทํางานในลักษณะนี้ได้ออกมาดี นอกจากนี้การที่
งานออกมาไม่แล้วเสร็จ ท่านก็ควรประเมินได้ตั้งแต่แรกแล้ว เพราะคราวที่แล้วที่ท่านมาขอขยายเวลา
การเบิกจ่าย  ท่านได้แถลงต่อสภาว่า เบิกไปได้งวดเดียว ตอนนั้นก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะหมดสัญญาแล้ว  
ซึ่งขณะนั้นหากท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน์สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่า เขาไปไม่รอดแน่ ถ้าเรายกเลิก
สัญญาและตั้งตัวใหม่ได้ หาผู้ประกอบการมาประมูลต่อใหม่ คิดว่าตอนนี้ก็น่าจะเสร็จไปแล้ว ก็แสดงให้
เห็นว่าท่านบริหารงานหย่อนยาน นอกจากนี้แล้ว งานยังไม่แล้วเสร็จ  แต่ท่านตั้งกองทุนขึ้นมา  เพื่อไป
นําเงินมาตกแต่งประติมากรรมเพิ่มเติม ให้ตัวอาคารสวยงามยิ่งขึ้น ตรงนี้ก็ไม่ขัดข้อง แต่ท่านทําผิดเวลา
นะครับ คือการที่ผู้ประกอบการรายเดิมเขายังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่  งานยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100%  
แต่ท่านเอาช่างอีกชุดหนึ่ง  ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับชุดเดิมเลย  เข้าไปทํา  ก็จะทําให้เป็นข้ออ้างขอผู้รับเหมา
เจ้าเดิมซึ่งเขาทํางานไม่แล้วเสร็จ และโดนปรับโดนยกเลิกสัญญาในที่สุด ซึ่งเขาอาจเอามาเป็นข้อต่อสู้
กับฝ่ายบริหาร ผู้ว่าจ้างได้ เพราะฉะนั้นตัวนี้หากมีข้อผิดพลาดขึ้นมาจริงๆ ท่านต้องรับผิดชอบ แทนที่
ค่าปรับ ถ้าจะปรับได้ที่เคยไปคุยตามสื่อว่าปรับวันละ 20,000 บาท พูดเสียงดังองอาจ แต่ความจริง
แล้วปรับไม่ได้ ความเสียหายที่เราพึงจะได้จากค่าปรับตรงนี้คุณจะรับผิดชอบยังไงครับท่านนายกฯ ถ้า
สมมุติว่าทางฝ่ายผู้รับจ้างเขาไปฟ้องคดีมาแล้วเอาเป็นข้อต่อสู้  แล้วแทนที่เงินตัวนี้จะเป็นค่าปรับ 
หักจากสัญญา เราไม่สามารถหักได้เพราะเราไปยุ่งเกี่ยวกับงานก่อสร้างแต่แรก ตรงนี้ผมคิดว่าจะมี
ปัญญาหาตามมา ซึ่งผมก็เช่ือว่าคงมีหลายๆ ท่าน ทั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน  ทั้งฝ่ายบริหาร ก็
จะต้องรับผิดชอบ เนื่องจากว่าทําให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาล สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็จะเห็นได้ว่าท่าน
ขาดวิสัยทัศน์ ขาดความรู้ ขาดความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งก่อสร้างที่ ศักดิ์สิทธิ์อย่าง
ศาลหลักเมือง การที่ได้รับเคราะห์กรรม ไม่สามารถสร้างเสร็จตามสัญญาให้พี่น้องประชาชนชาวลําปาง
ได้เคารพสักการะบูชา  ผมอาจจะคิดว่านอกจากท่านขาดความรู้  ความสามารถ  ขาดวิสัยทัศน์แล้ว  
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ผมยังคิดว่าท่านขาดบุญบารมีพอ ที่จะทําสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ สําหรับอีกโครงการหนึ่งคือโครงการ
มิวเซียม ซึ่งใช้งบประมาณไปกว่า 20 ล้าน ซึ่งตอนนี้ก็ยังค้าง งานไม่แล้วเสร็จ ปัญหาก็คล้ายคลึงกัน 
เนื่องจากเป็นผู้รับจ้างรายเดียวกันที่ทําศาลหลักเมือง  ผมก็เคยเป็นประธานกรรมการติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณตัวนี้ ก็เคยไปลงพื้นที่ การประชุมแต่ละครั้งก็ห่างกัน 6 เดือน แต่ละครั้งไปงานก็ไม่
คืบหน้า อยู่เหมือนเดิม ปัญหาก็คล้ายกัน เพราะฉะนั้นก็เสียดายว่าฝ่ายบริหารน่าจะเล็งเห็นผล 
คาดการณ์ได้ว่าผู้รับจ้างไม่มีศักยภาพพอที่จะทํางานให้แล้วเสร็จ  ควรจะระงับสัญญายกเลิกหรือทํา
อะไรก็ได้  เพื่อให้มีผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทําแทน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมิวเซียมก็มีคล้ายๆ กัน คือ มีการ
เอาผู้รับจ้างเข้าไปทําอะไรบางอย่างในพื้นที่ ก็จะเป็นข้อต่อสู้  หากทางเทศบาลจะฟ้องเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่างๆ ก็อาจเสียเปรียบเนื่องจากว่าเราทําแบบนั้นจริงๆ เราเข้าไปในพื้นที่โดยที่ไม่ได้รับมอบ
งาน 100% แล้วเข้าไปทํา ก็จะเห็นว่าโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกัน ซึ่ง
ท่านไม่ได้เอาใจใส่ ปล่อยปละ ละเลย ทําให้เกิดปัญหา ยืดเยื้อยาวนานมากว่า 2 -3 ปี เพราะฉะนั้นผม
จึงมีความจําเป็นต้องอภิปรายการทํางานของท่าน สําหรับโครงการที่ 3 ที่จะพูด ก็คือโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบําบัดนําเสียรวม  ผมรู้สึกว่า เห็นท่านมีความกระตือรือร้นที่จะทําโครงการนี้เป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมได้เห็นในรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายเล่มนี้ในแผ่นสุดท้าย  ก็มี
โครงการในอนาคตอยูใ่นข้อที่ 2 ซึ่งผมเห็นท่านพูดบ่อยมากตั้งแต่ปีที่แล้ว เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ใช้
เงินถึง 200 กว่าล้านบาท จะเรียกว่าเป็นบุญของเทศบาลก็ได้ว่าได้นะครับ ที่รอดพ้นเงื้อมมือการใช้
งบประมาณ 200 กว่าล้านบาทมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ท่านก็ยังคิดจะทําอยู่  ผมก็ภาวนานะครับว่าอย่าให้
เงิน 200 ล้านบาท เงินสะสมตรงนี้ ไปอยูใ่นมือของท่านที่จะมาบริหาร เพราะผมไม่ไว้วางใจ ทั้งๆ ที่งาน
บําบัดน้ําเสีย ทีมงานเล็กๆ ของท่านสามารถคิดค้น ประดิษฐ์วิธีบําบัดน้ําเสียแบบบําบัดที่ปลายท่อ ซึ่ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากที่ส่วนกลางมาแล้ว ท่านนายกฯ เองก็ไปยืนยิ้มถ่ายรูปด้วยความดใีจ จริงแล้วตัว
นี้ควรจะให้เครดิตกับผู้ที่ลงมือทํา คือส่วนสุขาภิบาล  ท่านปลัดอีกท่านหนึ่งที่ได้ลงแรงทํางานนี้จนได้รับ
รางวัล  ก็ขอชมเชยทีมงานด้วย  แต่ผมไม่เห็นว่าท่านนายกฯ จะเห็นดีเห็นงามกับโครงการนี้เลย ด้วย
การเอาโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาเรื่องน้ําเสียในชุมชนเมืองของเรา ทั้งๆ ที่ระบบนี้ เท่าที่ถามดู
ชุดหนึ่งราคาไม่เกินแสนบาท ที่เราเห็นอยู่ตรงสะพานและผมก็ได้ไปดูด้วยตัวเอง น้ําที่ออกมาจากปลาย
ท่อนี้ก็เป็นน้ําที่ใสสะอาด  ลงไปแม่น้ําวังก็เป็นสีเดียวกันเลยครับ ไม่มีสีดําที่เป็นลักษณะของน้ําสกปรก ผม
เห็นท่านเฉยเมยกับเรื่องแบบนี้ ผมว่าแปลกจริงๆ ทั้งที่เป็นโครงการที่ใช้เงินน้อย และก็มีประสิทธิภาพ 
ท่านเองเป็นฝ่ายบริหารท่านจะต้องรู้จักประหยัด อย่าใช้เงินฟุ่มเฟือย แล้วระบบที่ใช้เงินเป็นร้อยสองร้อย
ล้าน ก็ไม่ได้รับประกันว่างานจะออกมาดีสักแค่ไหน และโครงการที่เรามีก่อนหน้านี้ ระยะแรก ใช้เงิน
ประจําเดือน เป็นค่าน้ําค่าไฟ ค่าดําเนินการสูงมาก เป็นภาระของเทศบาล เพราะฉะนั้นโครงการดีๆ 
อย่างเช่นระบบบําบัดน้ําเสียที่ปลายท่อ ถ้าท่านรักเทศบาล  รักภาษีประชาชน  ท่านควรจะสนับสนุน
โครงการนี้ เพื่อที่จะใช้ทดแทนโครงการใหญ่ที่ใช้เงินจํานวนมหาศาล  ผมเห็นท่านพยายามผลักดัน
โครงการนี้  ผมจําเป็นต้องอภิปรายพฤติกรรมของท่าน ผมเรียนตรงๆ ว่าผมไม่ค่อยไว้วางใจ ผมจึง
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ขออภิปรายให้ที่ประชุม ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการได้รับทราบ ถึงข้อสังเกตข้ออภิปรายของผม สําหรับ
ประเด็นของผมเอาไว้เท่านี้ก่อน หลังจากนี้จะมีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายต่อ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ  นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์  

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง  วันนี้ก็เป็นการอภิปรายทั่วไป เกี่ยวกับการทํางานของท่านนายกเทศมนตรี และฝ่ายบริหาร
ที่ผ่านมาเกือบ 5 ปี ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรบ้าง นโยบายที่ท่านได้ประกาศไว้ ท่านได้ทําไปแล้ว
บ้างหรือยัง ท่านนายกฯ น่าจะจําแผ่นพับหาเสียงชุดนี้ได้นะคะ เพราะเอกสารชุดนี้ ทําให้ท่านได้เข้ามา
เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง นโยบายที่ท่านนายกได้หาเสียงไว้ เป็นนโยบายในฝัน ที่
ประชาชนอยากได้มีความต้องการ ท่านก็เลยได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาบริหารเทศบาลนครลําปางของเรา 
ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 แต่พอท่านได้มาเป็นนายกเทศมนตรีแล้ว ท่านก็แถลงนโยบาลต่อ
สภาแห่งนี้ด้วยเอกสารเล่มนี้ คําแถลงนโยบายของนายกฯ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรี เพื่อ
ขอให้สภาอนุมัติงบประมาณให้ท่านนายกฯ และทีมงาน เอาไปบริหารบ้านเมือง เขียนไว้สวยหรูทั้งหมด 
8 ด้าน บอกว่า “ทุกนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครลําปาง ช่วงระยะเวลา 4 ปี ในตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปางของกระผม ล้วนเป็นประโยชน์ของท้องถิ่นเทศบาลนครลําปางทั้งสิ้น 
ซึ่งกระผมมีความม่ันใจว่า นโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนจากท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางและท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลายและกระผม
ต่างเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ซึ่งมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอยา่งม่ันคง ยั่งยืนของท้องถิ่น และประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง” 
ผ่านไป 4 ปีเกือบ 5 ปี เวลารวดเร็วมากนะคะ  อาจจะเร็วจนท่านนายกฯ ทํางานไม่ทัน เพราะว่าที่แถลง
ไว้ในเล่มนี้ ส่วนใหญ่แทบไม่ได้ทําเลย มาดูกันนะคะว่าทั้ง 8 ด้านที่ท่านนายกได้แถลงไว้อะไรไม่ได้
ทําบ้าง  นโยบายด้านการบริหารงาน  การปฏิบัติงานของเทศบาลจะต้องเป็นความร่วมมือ  3  ฝ่ายที่
เท่าเทียมกัน  ระหว่างประชาชน  ฝ่ายการเมือง  และฝ่ายประจํา แต่ที่ผ่านมาสมาชิกสภาถามอะไรไป
ท่านนายกฯ ก็ไม่ค่อยตอบ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในสภา บางครั้งท่านก็ตอบไม่ค่อยตรงกับที่ทาง
สมาชิกถามไปนะคะท่านประธาน ส่วนในเรื่องของการบริหารด้านการพัฒนาเมือง ท่านได้บอกว่าจะจัด
ให้มีสภาที่ปรึกษาพัฒนาเมือง  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  เรื่องนี้ก็เห็นมีจัดตั้งขึ้นมาใน
ปีแรก ต่อมาก็ไม่ทราบเป็นยังไง ก็หายเงียบไปไม่ได้มีการดําเนินการต่อในนโยบายเรื่องนี้นะคะ เรื่องการ
นําสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดินในถนนสายหลักๆ ท่านนายกฯ ระบุในคําแถลงว่าสายหลักๆ 
แสดงว่าท่านนายกฯ  มีโครงการที่จะทําหลายสาย  แต่จะ 5 ปีแล้วสายเดียวก็ยังไม่ถึงไหนเลย  เพราะท่าน
นับหนึ่งตั้งแต่ท่านได้รับตําแหน่งมา รายละเอียดในเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีสมาชิกท่านอื่น มาอภิปรายใน
รายละเอียดอีกครั้งนะคะ นโยบายต่อไปของท่านนายกฯ ประสานขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงคืน
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สภาพแม่น้ําวัง และก่อสร้างระบบระบายน้ําเสียให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ทราบว่าในเรื่องนี้มีการใช้
งบประมาณออกแบบไปล้านกว่าบาท แล้วก็มีการตรวจรับแบบแล้ว และรอกรมเจ้าท่าอนุมัติ ไม่ทราบว่า
ทางกรมเจ้าท่าอนุมัติงบประมาณมาให้ท่านนายกฯ รึยัง ถ้าเกิดว่าทางกรมเจ้าท่าไม่ได้อนุมัติก็เท่ากับว่า
ทางเทศบาลก็เสียเงินค่าออกแบบไปล้านกว่าบาท นโยบายต่อไป จะดําเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ
ให้ครบทุกตําบลในเขตเทศบาล ท่านทําหรือยังคะ เท่าที่ทราบก็คือสวนสาธารณะเดิมที่เรามีอยู่แล้วใน
เขตเทศบาล ก็ยังไม่ได้รักษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม สําหรับให้พี่น้องประชาชนมาใช้  มาออกกําลังกาย  
มาพักผ่อนได้อย่างมีความสุข  ต้นไม้ก็แห้งแล้ง  เข้าไปดูสระน้ําในสวนเขลางค์มีปลาตายลอยขึ้นมา น้ําเน่า  
มีคนเร่ร่อนมาม่ัวสุม ทําให้ผู้ไปออกกําลังกายเกิดความหวาดกลัว ขยะก็หมักหมม ปล่อยปละละเลยให้มี
การขายของรอบๆ สวนสาธารณะ จนกลายเป็นตลาดนัดย่อมๆ ไปแล้ว ส่วนต้นซากุระที่ทางประเทศ
ญี่ปุ่นบริจาคมา ก็ปลูกอยู่ในสวนเขลางค์ตอนนี้ ไม่ทราบว่ายังอยู่ดีหรือไม่ หรือตายหมดแล้ว นโยบาย
ต่อไปด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า ท่านบอกว่าจะจัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด
เทศบาลทุกตลาด ท่านได้ทําหรือยังคะ  นโยบายต่อไปจะจัดให้มีการศึกษาวิจัยระบบจราจรที่เหมาะสม
กับสภาพของเมือง ท่านได้ทําหรือยัง จะประสานกับแหล่งเงินทุนเพื่อการกู้ยืมของผู้ประกอบการค้าใน
ตลาด รวมทั้งหาบเร่แผงลอยต่างๆ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการค้าในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม  เหล่านี้
ท่านได้ทําแล้วหรือไม่  เพราะดูแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาล  ธนาคารต่างๆ ก็มีการออกผลิตภัณฑ์
ทางการเงินตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว  ส่วนการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าที่ดีอีกอันหนึ่งที่ท่าน
นายกฯ สมควรจะทําอย่างเร่งด่วน ก็คือการเร่งรัดโครงการต่างๆ ที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณผ่านสภา
ไปแล้ว ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของท่าน ที่จะเอางบประมาณจากภาครัฐลงไปสู่ภาคเอกชนให้เม็ดเงิน
ไหลไปในระบบ ออกไปสู่ภาคเอกชน ออกไปสู่แรงงาน  เงินก็จะไปสะพัดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
เกิดการจับจ่ายใช้สอย  ชาวบ้าน  ร้านค้า  ก็ซื้อง่ายขายคล่อง  ตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดให้ทุก
หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณออกมาใช้ เพราะว่างบประมาณของเทศบาลเราปีหนึ่งหลายร้อยล้านบาท
มาก ตรงจุดนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของท่านายกฯ ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ท่านนายกฯ ก็ปล่อยปละละเลย 
ให้งบประมาณหลายๆ ปีที่ผ่านมา ต้องตกไป กลายเป็นเงินสะสมจํานวนมาก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ใดๆ ต่อระบบเศรษฐกิจของเราในเทศบาลนครลําปาง  ทําให้เศรษฐกิจในเขตเทศบาลซบเซากว่าที่ควร
จะเป็น เพราะว่าถ้าท่านนายกฯ เร่งรัดเอางบประมาณออกไป ก็จะมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบ  นโยบาย
ทางด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาลจะต้องรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลก่อนเด็กนักเรียนนอกเขต
เทศบาล  เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลที่เรียนในโรงเรียนเทศบาล จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาจาก
เทศบาลหรือโรงเรียนเทศบาล คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อปี นี่เป็นนโยบายที่ไม่สามารถ
ทําได้นะคะ เป็นการหวังผล นโยบายต่อไป การจัดยานพาหนะทําการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนเทศบาลนคร
ลําปาง ท่านได้ทําหรือยังคะ รถรับ-ส่งนักเรียน ที่หาเสียงไว้ นโยบายด้านที่ 5 เรื่องความปลอดภัย  จะ
จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําชุมชน ท่านได้ทําหรือยังคะ แต่ละชุมชน มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครบถ้วนหรือยัง ทุกทางแยกจะปรับปรุงให้มีระบบสัญญาณไฟจราจร
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พร้อมระบบกล้องวงจรปิดที่สมบูรณ์เพื่ออํานวยความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่
ประชาชน ทําครบทุกแยกหรือยังคะ จะ 5 ปีแล้ว นโยบายต่อไปด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
จะประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งโรงพยาบาลสาขาให้ครบ
ทั้ง 4 ศูนย์ ก็ไม่ได้ทํานะคะ ศูนย์ที่มีอยู่ก็ยังยุบไปเรียบร้อยแล้ว อย่าว่าแต่ 4 ศูนย์ที่จะทําเลย  นโยบาย
ต่อไปถนนทุกสายในแต่ละวันจะได้รับการทําความสะอาดและปราศจากขยะตกค้าง  เดี๋ยวในเรื่องนี้ก็
จะมีสมาชิกท่านอื่นมาพูดในรายละเอียด แต่ทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่ามีขยะตกค้างอยู่ตามริมถนนในชุมชน
ก็เห็นได้อยู่เป็นประจํา นโยบายที่ 7 นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน  จะอุดหนุนงบประมาณให้
ชุมชนดําเนินโครงการของชุมชนที่ไม่ซ้ําซ้อนกับเทศบาล  ชุมชนขนาดใหญ่ปีละ 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) ชุมชนขนาดกลางปีละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และชุมชน
ขนาดเล็กปีละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ท่านได้ทําหรือไม่คะ ยังไม่พอนะคะท่านประธาน 
การอุดหนุนงบประมาณในกิจการของผู้สูงอายุกลุ่มละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อเดือน และ
นโยบายนี้ ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารได้ทําหรือไม่ รวมถึงอุดหนุนงบประมาณกิจกรรมของชมรม อสม. 
เครือข่ายพลังสตรี  และเครือข่ายผู้สูงอายุ  องค์กรละ  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อปี ท่าน
ได้ทําหรือยังคะฝ่ายบริหาร  ดูรวมๆ  นโยบายเงินอุดหนุนเหล่านี้เป็นนโยบายหาเสียงแทบทั้งสิ้น  เกือบ 
5 ปี ผ่านไป ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากนโยบายเหล่านี้บ้าง  นโยบายสุดท้ายด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น จะยกระดับงานเทศบาลและประเพณีของท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติ 
วันนี้ถ้าท่านประธานฯ ได้ผ่านบริเวณข่วงนคร ท่านจะเห็นว่ามันกลายเป็นงาน OTOP กับงานเกษตรแฟร์
รวมกันไปแล้ว ไม่มีความเป็นงานคริสต์มาส หรือปใีหม่ ในการเฉลิมฉลองอะไรเลย เป็นงานขายของชัดๆ  
นี่หรือคะงานระดับนานาชาติของฝ่ายบริหาร จากเมื่อก่อนเราเคยมีการแสดงจากต่างประเทศ แสดงให้
ประชาชนของเราได้ชมจากหลายๆ ประเทศ และมีการออกบูธอาหารนานาชาติจากชาวต่างชาติที่มาอยู่
อาศัยที่ลําปางของเราในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันที่ 31 มกราคมก็ยังมีการนับถอยหลัง มีดารา
นักแสดงมาร่วมนับถอยหลัง กับพี่น้องประชาชน มีกิจกรรมที่มันดูเป็นการเฉลิมฉลอง เป็นเทศกาล  
ไม่ใช่งานขายของอย่างที่เราเห็นกันอยู่หน้าเทศบาลของเราตอนนี้นะคะ  มันถดถอยลงไปเยอะมากจน
จะกลายเป็นงานระดับอําเภอไปแล้วนะคะ พูดแล้วก็อายนะคะ อายแทนท่านนายกฯ จริงๆ นโยบาย
ต่อไป ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนแห่เจ้าปีละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  ในเรื่องนี้
ทราบมาว่า ทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีคําส่ังให้คืนเงิน ไม่ทราบว่าทางท่านนายกฯ ได้คืนเงินไป
หรือยัง ต่อไปอุดหนุนงบประมาณงานวันคริสต์มาสปีละ 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน) อุดหนุน
งบประมาณถนนคนเดินกาดกองต้าปีละ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) อุดหนุนงบประมาณถนน
วัฒนธรรมปีละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) นโยบายเงินอุดหนุนเหล่านี้ท่านนายกฯ ได้ทํา
หรือไม่คะ ต่อไปนะคะท่านประธาน สถานีบริการรถม้าเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว สภาแห่งนี้ได้ผ่าน
งบประมาณให้ฝ่ายบริหารไปแล้ว อยากจะทราบว่าโครงการนี้ท่านนายกฯ จะทําเมื่อไหร่ คิดว่า
ประชาชนในเขตเทศบาลคงจะอยากรู้  มีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มากมาย เพราะจะต้องทุบ
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อาคารยิมเดิมที่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้ว เยาวชนก็ไปออกกําลังกายจัดกิจกรรมแข่งกีฬากันอยู่แล้ว แต่
นโยบายท่านนายกจะมาทุบโรงยิมที่ใช้ประโยชน์อยู่ แล้วมาสร้างสถานีรถม้าอยู่กลางเมือง ซึ่งก็จะ
เกิดผลกับเด็กนักเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้น คิดว่าประชาชนก็อยากจะทราบว่าท่านนายกฯ 
จะเริ่มโครงการนี้หรือไม่ และเมื่อไหร่ จะจัดสร้างซุ้มประตูชัยและหอคําหลวง โครงการนี้ท่านนายกฯ ได้
ทําหรือยัง และมีอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเรื่องศาลหลักเมือง ก็จะมีสมาชิกท่านอื่นๆ มา
อภิปรายในประเด็นรายละเอียดต่อไป แต่ว่าโครงการนี้ ท่านนายกฯ ได้เริ่มเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 
กําหนดแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2559 นี่จะ 2561 แล้วนะคะยังไม่เสร็จเลย ในเรื่องศาลหลักเมือง 
ทางฝ่ายบริหารก็ยังได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลําปางขึ้นมา โดยมีเอกสารแผ่นพับ
แจก แล้วประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเข้ามากองทุนนี้เพื่อนําไปปรับปรุงศาลหลักเมือง 
โดยอ้างเหตุผลต่างๆ ทางสมาชิกจะขอให้ทางฝ่ายบริหารได้จัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย กองทุนที่ไป
เรี่ยไรประชาชนมาแสดงต่อสภาในคราวต่อไป ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่นะคะ ขอเรียนถามท่านประธาน 
เพื่อความโปร่งใส เพราะว่าประชาชนที่บริจาคเงินกองทุนมาคงอยากจะทราบว่า บริจาคเงินมาแล้ว
เทศบาลไปใช้อะไรบ้าง แล้วตอนนี้กองทุนเหลือเท่าไหร่ จะขออนุญาตท่านประธานฉายภาพจํานวนเงิน
งบประมาณทั้งหมด 5 ปี ขออนุญาตค่ะ (ประธานอนุญาต) พูดถึงเรื่องกองทุนก่อนนะคะ สําหรับบริจาค
สมทบสร้างศาลหลักเมืองทางเทศบาล อ้างว่า งบประมาณไม่เพียงพอ จะต้องไปก่อสร้างปูนปั้น
พญานาค ย่อมุมหลังคา ต่างๆ จํานวนเป็นล้านบาท แล้วให้บริจาคเงินเข้ากองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง
นครลําปาง ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาลําปาง  ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 503-0-66247-2 
ตรงนี้คิดว่าประชาชนที่บริจาคเงินเข้ามา  คงอยากจะทราบบัญชีรายรับรายจ่าย ว่าประธานกองทุน 
หรือคณะกรรมการกองทุน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเงินจํานวนนี้ ได้ใช้จ่ายอะไรบ้าง ท่านประธานคะ 
นายกเทศมนตรไีด้รับการเลือกตั้งเข้ามาบริหารในเทศบาลของเรา และได้ใช้งบประมาณตั้งแต่ปี 2557 
ถึงปัจจุบัน ทั้งหมด 5 ปี ในปีแรก 2557 งบประมาณ 535,026,420 บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าล้าน
สองหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ปี 2558 งบประมาณ 559,124,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบเก้าล้าน
หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปี 2559 งบประมาณ 609,980,000 บาท (หกร้อยเก้าล้านเก้าแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) ปี 2560 งบประมาณ 708,270,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่น
บาทถ้วน) ปี 2561 งบประมาณ 710,200,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 
5 ปี  3,122,600,420 บาท (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 5 ปีกับ
งบประมาณมหาศาลขนาดนี้ คิดแบบกลางๆ แบบวิญญูชนที่พึงจะเข้าใจเงินขนาดนี้ถ้านํามาพัฒนา
บ้านเมืองของเราอย่างมีประสิทธิภาพ  เราน่าจะเห็นเมืองที่น่าอยู่  ผู้คนเป็นสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
มีเศรษฐกิจที่ดี การค้าขายคล่องตัว มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมาย แต่ที่ผ่านมาเกือบ 5 ปี การ
บริหารงานเทศบาลนครลําปางของนายกเทศมนตรีนครลําปาง  และฝ่ายบริหารชุดนี้ เป็นไปด้วยความ
ไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน การบริหารงบประมาณการติดตามควบคุม
เร่งรัดโครงการต่างๆ ล่าช้า ทําให้เกิดผลเสียหายแก่ประชาชนโดยรวม ประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับ
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ประโยชน์จากเงินงบประมาณมหาศาลถึงสามพันกว่าล้านบาท งบประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาคงพอเห็นภาพ
กับผลงานต่างๆ ที่ท่านนายกได้ทําให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพวกเราทุกคนและก็พี่น้องในเขตเทศบาล 
ว่ามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลขนาดไหน ขอบคุณมากค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับในการเปิด
อภิปรายทั่วไป ในการประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ก็เป็นไปตามกฎหมายได้เขียนไว้ว่าสามารถกระทําได้ 
มีหลายๆ ท่านมาสอบถามสมาชิกสภาว่าเปิดอภิปรายทําไม ก็เป็นไปตามที่กฎหมายตราไว้ สําหรับ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาซึ่งก็เป็นผู้แทนของประชาชน  สมาชิกสภามิได้มีหน้าที่ควบคุมส่ังการใช้
ทรัพยากรในการบริหารงานหรือทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา กฎหมายกําหนดหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติ
บัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเวทีบทบาทแสดงเฉพาะในสภาท้องถิ่น หรือในการประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น หรือตามที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้ง นี่คือบทบาทหน้าที่ที่สามารถแสดงได้ของ
สมาชิกสภา การแก้ไขปัญหาของประชาชนต่างๆ ก็เป็นอํานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะทําหน้าที่แก้ไข
ปัญหา สมาชิกสภาจึงทําได้แต่เพียงเป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้ติดตามงานหรือเช่ือมประสานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ในกรณีของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ใช้วิธีตั้งกระทู้ถาม เสนอ
ญัตติ แปรญัตติ ติดตามสอบถามปัญหาต่างๆ จากฝ่ายบริหาร อันนี้คืออํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
ที่ว่ากันไปตามกฎหมาย ก็ยังเห็นท่านสมาชิกสภาหลายท่านไปทําเกี่ยวกับน้ําไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ไฟดับ 
ซึ่งน่าจะเป็นหน้าที่ของทางประธานชุมชน เทศบาลก็ได้เลือกตั้งประธานชุมชนเข้ามาให้มาดูแลตรงนั้น 
ถ้าทําไม่ได้ก็ติดต่อสมาชิกสภาหรือ สท. เพื่อประสานกับทางเทศบาลเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง สําหรับที่ผม
จะอภิปรายในวันนี้ ก็คงจะเป็นเรื่องที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายมา ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปางในเขต 2 ตําบลหัวเวียง ตําบลสวนดอก การก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง 
ผมขออนุญาตฉายวิดีทัศน์ประกอบการอภิปรายในวันนี้ (ประธานอนุญาต) ภาพที่ 1 คือภาพของการ
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง ถ่ายเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ไม่มีเจ้าหน้าที่ ไม่มีบริษัทใด
เข้าไปทําอะไรเลย ซึ่งการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองนี้ได้ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2558 ตามที่สภาแห่งนี้ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงศาลหลักเมืองไป ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศประมูลการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมืองของเทศบาลเป็นการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ประกาศประมูลเลขที่ 13/2558 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558  ภาพที่ 2 คือ
การประมูลงานเทศบาลนะครับ มีหนังสือบันทึกข้อความของเทศบาลลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เรื่อง
สรุปผลการพิจารณาใบเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง ผมมีเอกสารที่ขอมา
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จากทางเทศบาล จึงขออนุญาตท่านประธานได้ช้ีแจงว่า มีการสรุปผลการพิจารณาราคาค่าจ้างปรับปรุง
อาคารศาลหลักเมือง ตามภาพที่ 3 คือการสรุปผล ต่อมาก็มีการทําสัญญาจ้าง หลังจากมีการสรุปผล
พิจารณาแล้ว ได้บริษัทรับเหมาแล้ว ซึ่งมีผู้ยื่นซองรายเดียว ต่อมาทางเทศบาลก็ได้ทําสัญญาจ้างเลขที่ 
62/2558 ระหว่างนายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรี ผู้ว่าจ้าง กับ หจก. พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดน่าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขที่ 156/1 ถ.สายท่าลี่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน เป็นผู้รับจ้าง 
ในสัญญาจ้างสรุปไว้ว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทํางานภายในวันที่ 16 กันยายน 2558 และต้องทํางานให้
แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 26 มิถุนายน 2559 เป็นการลงนามระหว่าง นายกิตติภูมิ  นามวงค์ 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผู้ว่าจ้าง  กับผู้รับจ้าง  หจก.พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง  ซึ ่งลงนามโดย
นางสาวทิพวรรณ เทพจันตา ผู้รับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ  หลังจากที่เทศบาลเปิดประมูลงาน
ก็ได้บริษัทนี้เข้ามาและทําสัญญาจ้างกัน  หลังจากการก่อสร้างไปเรื่อยๆ ก็มีรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครลําปาง การประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559 วันอังคารที่ 27 กันยายน 
2559  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปางแห่งนี้ ผู้บริหารได้นําเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน รายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 2558 ออกไปอีกไม่เกิน 6 เดือน โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง เป็นญัตติที่เสนอด้วยวาจา ก็ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น มีสมาชิกสภา
หลายท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นก็ได้อภิปรายในเรื่องนี้ จะขออนุญาตเอ่ยนาม เช่น นายแพทย์วัฒนา  
วานิชสุขสมบัติ ท่านประธานจะอนุญาตให้ผมหยิบรายงานการประชุมนี้มาอ่านเป็นส่วนๆได้หรือไม่ครับ 
เป็นญัตติที่ขออนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เมื่อประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ของฝ่ายบริหาร ว่า
มีสมาชิกได้อภิปรายอะไรไว้บ้าง ขอท่านประธานอนุญาตด้วยครับ (ประธานอนุญาต) เพื่อเป็นข้อมูล
พิจารณา ให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบว่า เมื่อสร้างไม่เสร็จก็ขอขยายเวลาเพื่อที่ได้รับทราบว่า  ขออนุญาต
เอ่ยนาม ท่านสมาชิกสภา นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  นายจาตุรงค์  พรหมศร  นายสมบูรณ์ 
คุรุภากรณ์  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  ท่านได้อภิปรายอะไรไว้บ้าง แล้วก็มีการตอบช้ีแจงการอภิปรายของ
สมาชิกสภา ฝ่ายบริหารก็ไดใ้ห้ รองนายกฯ สมเกียรติ  อัญชนา และท่านนายกฯ คือ นายกิตติภูมิ นามวงค์ ได้
ช้ีแจงเพื่อได้ประกอบการอภิปรายในครั้งนี้  วันนั้นมีญัตติตัวนี้เข้ามา นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ก็ได้
สอบถามว่า “โครงการดังกล่าวสิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 จากวันนั้นถึงวันนี้ ที่นําเรื่องเข้าสู่
สภา มิได้แถลงเหตุการณ์ประการใด ว่าดําเนินการไปอย่างไร  เป็นการนําเสนอญัตติมาด้วยวาจา  
บอกว่าเป็นการเร่งด่วน  ถามว่าเร่งด่วนอย่างไรตั้งสามสี่เดือน ไม่เร่งด่วนหรอก”  นี่คือคําช้ีแจงของ 
นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  ส่วนคุณ นายจาตุรงค์  พรหมศร  ท่านก็สั้นๆ ว่า ก่อนจะเป็นเรื่องด่วน
ที่ท่านต้องใช้วิธีการเสนอญัตติด้วยวาจานี้ขอให้ผู้บริหารได้ตอบนะครับ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ก็ได้
ช้ีแจงว่า โครงการนี้บอกว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ไม่รู้จะแล้วเสร็จจริงหรือไม ่
อันนี้คือข้อท้วงติงจากทางสมาชิกสภาถึงผู้บริหาร  ในวันนั้นท่านนายกเทศมนตรี ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์  
ท่านก็ได้ตอบมาว่า เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเชิงญัตติทั้งหลายขออนุญาตท่านประธานสภา อนุญาต
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ให้ท่านปลัดเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงอีกครั้งหนึ่ง  ท่านพิชิต  โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
ก็ตอบว่า บริษัทยังจะขอทํางานอยู่  อย่างน้อยรัฐก็ได้ค่าปรับเพิ่มมา แล้วที่ว่าเสนอญัตติด้วยวาจาก็
ยอมรับในข้อบกพรอ่งเรื่องการเสนอญัตติ ซึ่งจะนําไปแก้ไขเพื่อนําไปพิจารณากันต่อไป  ซึ่งก็ยอมรับว่า
บกพรอ่งคือบกพร่อง ไม่คิดจะสร้างภาพอะไร ต้องยอมรับความจริง  ต่อมาก็มีรายงานการประชุมสภา 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาแห่งนี้ ในระเบียบ
วาระที่ 3 กระทู้ถาม  เรื่องความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองของ 
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  นี่คือข้อห่วงใยของสมาชิกสภาเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง  ต่อมาก็มีรายงานการประชุมเทศบาลนครลําปางสมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปางแห่งนี้  
มีกระทู้ถามเรื่องโครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมืองของ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง  ก็ได้สอบถามเรื่องนี้อีก  ท่านนายกฯ ก็ได้ตอบตามรายงานการประชุม เมื่อเป็น
อย่างนี้แล้ว นี่คือข้อท้วงติง ข้อแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงใยจากสมาชิกสภาหลาย ๆ ท่านในความ
ห่วงใยในการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมือง  เพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  ทั้งประเทศมีอยู่ 
4 มุมเมือง มีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคอีสาน หรือตรงไหนผมก็จําไม่ได้ มีเพียง 4-5 ที่เป็น
หน้าเป็นตา หลังจากนั้นผมก็ได้ติดตามงานมาอีก  รายงานความก้าวหน้าซึ่งมีบันทึกข้อความของ
สถาปัตยกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  สํานักการช่าง หนังสือ ที่ ลป 52004/758 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 รายงานผลการดําเนินงานก่อสร้างตามงวดงาน งวดที่ 4 รายงานความก้าวหน้าของ
งาน 32% ต่อมามีบันทึกข้อความของงานสถาปัตยกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  สํานักการช่าง ที่ 
ลป 52004/759 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รายงานผลการดําเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
อาคารปรับปรุงศาลหลักเมืองตามงวดงานที่ 5 รายงานความก้าวหน้าของงาน 32% และมีบันทึก
ข้อความของงานสถาปัตยกรรม  ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  สํานักการช่าง ที่ ลป 52004/76 ลงวันที่ 
29 มิถุนายน 2559 รายงานความก้าวหน้าของงาน 32% นี่คือรายงานความก้าวหน้าจาก
คณะกรรมการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ภาพที่ 5 ครับ ต่อมาได้มีหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง ที่ 
ลป 52004/1309 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอยกเว้นระเบียบการปฏิบัติตามระเบียบ
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 4 หนังสือได้เรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ลงนาม
โดยนายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ข้อความหนังสือก็มีดังต่อไปนี้  ในการนี้เทศบาล
นครลําปางพิจารณาแล้วเห็นว่า  ถ้ายินยอมให้ผู้รับจ้างทํางานอย่างต่อเนื่อง จนงานแล้วเสร็จตาม
สัญญา เทศบาลจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลที่กลา่วมา เทศบาลนครลําปาง
จึงขอยกเว้นระเบียบมหาดไทย  คือขออํานาจผู้วา่ราชการจังหวัดลําปางขยายเวลาออกไปอีก  4  เดือน  
นี่คือหนังสือที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปางนําเรียนถึงผู้ว่าฯ นะครับ ขอขยายเวลาเป็น 4 เดือน 
ซึ่งจากครบกําหนด 31 มีนาคม 2560 ที่สภาแห่งนี้ ได้ขยายเวลาให้ ก็ขออํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดไป



๑๘ 
 

 

อีก 4 เดือน  ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ตอบหนังสือมา เป็นหนังสือจากจังหวัดลําปาง ที่  ลป 
0023.4/9031 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 4 เดือน ถึง 31 กรกฎาคม 
2560 หลังจากสภาให้ 6 เดือนก็ยังไม่เสร็จ ขออํานาจผู้ว่าราชการอีก 4 เดือน ระหว่างที่ต่อขยายสัญญา
ไป บริษัทก็ทํางานไป ทําแบบไหนผมก็ไม่รู้ เพราะผมติดตามบ้างไม่ติดตามบ้าง  ภาพที่ 6 ครับ หลังจาก 
6 เดือนที่สภาให้ไป เทศบาลขอขยายอีก 4 เดือน ต่อมาก็มีหนังสือ จากเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 
52004/4098 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอยกเว้นระเบียบการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 4 นําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ซึ่งลงนามโดย 
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง สรุปได้ว่า ขอขยายเวลาไปอีก 3 เดือน 
นับตั้งแต่ผู้ว่าฯได้ขยายเวลาให้ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ผู้ว่าฯ ท่านก็ใจดีเหลือเกิน มีหนังสือตอบมา
ตามหนังสือของจังหวัดที่ ลป 0023.4/22536 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 ให้ขยายเวลาออกไปได้
อีก 3 เดือน ถึง 31 ตุลาคม 2560 หกเดือนสภาให้ ครั้งแรกขอจังหวัดได้มาอีก 4 เดือน เป็น 10 เดือน 
ตอนนี้ขอเวลา อีก 3 เดือน ก็เป็น 13 เดือน ผู้ว่าราชการจังหวัดใจดีมาก  แต่ผมก็มีข้อสงสัยว่าทําไม
ต้องมีการขยายเวลาไปอีกถึง 2 ครั้ง ทั้ง ๆ ที่มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ความก้าวหน้าของงานแต่งานก็ยังไปไม่ถึงไหน  งานก็ไม่เป็นไปตามสัญญางวด เบิกไปได้ 2 งวด งวดที่ 3  
งวดที่ 4  งวดที่ 5 เบิกไม่ได้ ต่อมามีหนังสือของเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52003/5707 ลงวันที่ 
17 ตุลาคม 2560 ไปยัง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง เพื่อขอยกเลิกสัญญา หลังจากนี้ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด พ.อภิวัฒน์ ก็ได้รับหนังสือฉบับนี้ว่า เทศบาลนครลําปางขอยกเลิกสัญญาเนื่องจาก
คงจะทราบแล้วว่าขยายเวลาไปให้  3  เดือนก็คงไม่แล้วเสร็จ  ท่านจะทําหนังสือไปถึงใคร  ถึง
ประธานสภา  ประธานสภาก็ไม่มีอํานาจ ทําถึงสมาชิก สมาชิกก็ไม่มีอํานาจ ก็ไม่ได้อะไรทั้งสิ้น ก็ต้อง
จํายอม ต้องขอบอกเลิกสัญญา เมื่อบอกเลิกสัญญาไปถึงบริษัท แจ้งสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้าง เป็น
ระยะเวลาที่เทศบาลทําหนังสือถึงห้างหุ้นส่วนจํากัด พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 
2559 จนถึง 31 กรกฎาคม 2560 รวมระยะเวลา 401 วัน ในอัตราวันละ 22,450 บาท (สองหมื่น
สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมเป็นเงิน 9,002,450 บาท (เก้าล้านสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
นี่คือเงินค่าปรับ แต่เงินที่ทางบริษัทจะต้องได้รับเมื่อเสร็จตามสัญญา  เป็นเงิน  6,914,600 บาท 
(หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) เท่านั้น เมื่อยกเลิกไปก็ปรับเขาไปตั้งเก้าล้านบาท 
บริษัทฯ ก็ทําหนังสืออุทธรณ์มาถึงเทศบาลนครลําปาง หจก. พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง ทําหนังสือมาถึง
เทศบาลฯ หนังสือลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลฯ ลงรับหนังสือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
เรื่องขออุทธรณ์ยกเลิกสัญญาสร้างงานก่อสร้างอาคารศาลหลักเมือง ก่อนที่ผมจะเอาหนังสืออุทธรณ์นี้
ขึ้นมา ผมจะขอถาม ให้ทางฝ่ายบริหารตอบก่อน แล้วผมจึงจะอ่านหนังสืออุทธรณ์  ว่าเขาอุทธรณ์เรื่อง
อะไรบ้างนะครับ เมื่อมีการยกเลิกสัญญา การขยายเวลาการขอกันเงินอะไรต่าง ๆ ก็หมดเวลาไป งาน
ก่อสร้างจะทําอย่างไรต่อไปครับ จะปล่อยให้คงสภาพอย่างนั้นหรือ อยากให้ทางฝ่ายบริหารตอบคําถาม 
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และอีกหนึ่งเรื่องที่อยากถามคือเรื่องกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองมีความเป็นมาอย่างไร ที่ไปประกาศ
ขอรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ ว่าได้เงินบริจาคมาเท่าไหร่ มีหนังสือฉบับหนึ่งที่ทางเทศบาลนครลําปาง
ได้ตั้งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลําปาง ซึ่งเป็นการร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างอาคาร
ศาลหลักเมืองหลังนครลําปางใหม่  มีงานปูนปั้นพญานาค  ย่อมุมหลังคาช้ันที่ 1 12 ตัว ช้ันที่ 3  12 
ตัว ช้ันที่ 4 12 ตัว งานแกะสลักประตู  และงานลงรักปิดทองจํานวน  8  บาน  งานเขียนสีเทวดาประจํา
ประตูลงรักปิดทอง 8 บาน  งานติดตั้งแผ่นพลาสติกใสจํานวน 16 ชุด งานติดทองคําเปลว
ศาลหลักเมือง 3 หลัก สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง สามารถโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาลําปาง  ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 503-0-66247-2 
ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลําปาง  ทั้งนี้สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ประธานคณะกรรมการ  นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการกองทุน และนายประภัสสร รุ่งเรือง  กรรมการกองทุน  อยากทราบว่าเงิน
ตัวนี้ได้มาอย่างไร ทําอย่างไร ใช้จ่ายเท่าไหร่ เรียนท่านประธานในเบื้องต้น โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ศาลหลักเมือง ขออภิปรายเท่านี้ก่อน หรือท่านประธานจะให้รวบตอบทีเดียว ผมก็จะถามอีกครั้งหนึ่ง 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหารจะตอบหรือไม่ครับ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมอยากจะให้ทางท่านสมาชิกได้
อภิปรายทั่วไปให้ครบก่อนนะครับ จะได้ตอบคําถามทีเดียวครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  อยากทราบว่าฝ่ายบริหาร
ต้องการให้อภิปรายเฉพาะเรื่องศาลหลักเมืองหรือจะให้อภิปรายทุกเรื่องแล้วจะตอบทีเดียว ขอหารือ
ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง คือคงจะตอบตามแต่ละเรื่องไป
อยากจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายได้ครบประเด็นก่อน เพราะว่าบางประเด็นที่ท่านสมาชิกได้อภิปราย
นั้นก็ซ้ําซ้อนกันอยู่ ซึ่งก็พอจะจําแนกออกมาทีละประเด็น จึงขออนุญาตตอบทีเดียวทั้งหมดครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขออภิปรายต่อเลยนะครับ 
จากนั้นก็มีหนังสือจากห้างหุ้นส่วนจํากัด พ. อภิวัฒน์การก่อสร้าง ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง
ขออุทธรณ์การยกเลิกสัญญาจ้างงานการก่อสร้างศาลหลักเมือง หลังจากเทศบาลนครลําปางได้แจ้ง
ยกเลิกสัญญาตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น ห้างฯ ขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาจ้างตามหนังสือที่อ้างถึง
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ดังกล่าวและขอให้ท่านพิจารณาเพิกถอนการบอกเลิกสัญญาจ้าง และจ้างให้ห้างฯ เข้าดําเนินการ
ก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ห้างฯ ขอช้ีแจ้งเหตุผลที่ทําให้การก่อสร้างล่าช้า และเกินกําหนดตาม
สัญญาที่เนิ่นนาน ดังต่อไปนี้ 1. งานก่อสร้างศาลหลักเมืองเป็นงานศิลปะไม่ใช่งานโยธา ทําให้ต้องใช้
ความประณีตในการก่อสร้างไม่สามารถทําได้รวดเร็วเหมือนงานก่อสร้างอาคารโดยทั่วๆไป ซึ่งการ
กําหนดเวลาตามสัญญาจ้างเดิมจึงไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ทัน  2. มีปัญญาอุปสรรคใน
การก่อสร้างตั้งแต่เริ่มเข้าทําการก่อสร้าง ที่ทําให้งานล่าช้า ดังนี้ คือ 2.1 ล่าช้าจากการรื้อถอนเสา
ไฟฟ้าออกจากพื้นที่ที่ก่อสร้างในส่วนของศาลหลักเมือง ถึงแม้ว่าบริเวณรอบข้างใกล้เคียงสามารถ
ดําเนินการได้ แตใ่นสว่นของอาคารศาลหลักเมืองไม่สามารถดําเนินการได้ 2.2 เมื่อดําเนินการย้ายเสา
ไฟฟ้าได้แล้วก็ยังไม่สามารถทําการรื้อถอนอาคารเดิมที่ครอบศาลหลักเมืองได้ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีการ
รื้อถอนและย้ายบริวารประกอบศาลหลักเมือง  ซึ่งเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนให้ความเคารพ
ออกจากบริเวณที่จะทําการรื้อถอน ซึ่งคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานได้ประชุมและแจ้ง
ไปทางห้างฯ ว่าจะสามารถดําเนินการส่งมอบพื้นที่ในส่วนของอาคารศาลหลักเมืองได้ภายใน 45 วัน 
แต่ก็ไม่สามารถกระทําได้ กว่าทางเทศบาลจะทําการย้ายสิ่งที่ประชาชนเคารพนับถือและเป็นบริวาร
ประกอบศาลหลักเมืองออกไปและมอบพื้นที่การก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองให้กับทางห้างฯ เพื่อทํา
การรื้อถอนและทําการกอ่สร้างได้ ก็ลว่งเลยเวลาเข้าไปเดือนที่ 4 ของสัญญาจ้างแล้ว ทําให้การเริ่มการ
ก่อสร้างของอาคารศาลหลักเมืองล่าช้าไปอีก  2.3 เมื่อเข้าทําการก่อสร้างตัวอาคารศาลหลักเมือง 
สว่นของฐานรากของอาคารศาลหลักเมืองที่ทางเทศบาลกําหนดไว้ตามแบบไปชนกับแนวท่อระบายน้ําทิ้ง 
ทําให้การก่อสร้างส่วนของฐานรากช้าไปอีก เพราะต้องทําการย้ายแนวท่อระบายน้ําออกจากแนว
ฐานรากของศาลหลักเมืองก่อน  2.4 เมื่อทําการก่อสร้างโครงสร้าง ช้ันที่ 2 ห้างฯ ก็พบว่า งาน
โครงสร้างที่ออกแบบมาไมมี่การกําหนดให้มีการเสริมเหล็กให้ทําการขยายโครงสร้างให้รับกับก่อบัวปูน
ปั้นที่กําหนดไว้ให้ทําตามแบบ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างของห้างฯ ได้แจ้งให้ทางช่างผู้ควบคุมงานของ
เทศบาลได้รับทราบปัญหาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทําการแก้ไขแบบให้ตรงกับงานก่อสร้างจริงแต่อย่างใด อนึ่ง 
ถ้าไมมี่เพิ่มฐานเหล็กขยายโครงสร้างออกมารับบัวปูนปั้นในช้ันที่ 2 อีก 0.90 เมตรรอบอาคาร  ก็จะทํา
ให้ไม่สามารถทําการปั้นบัวรอบอาคารได้เนื่องจากไม่มีฐานรองรับแต่อย่างใด  ทั้งนี้หากห้างฯ  เพิกเฉย
ก็จะทําให้การก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองไม่แข็งแรง และไม่สามารถรองรับก่อสร้างบัวปูนปั้นได้ ซึ่ง
ทําให้ต้องเพิ่มทั้งเงินค่าก่อสร้างและเวลาในการก่อสร้างโดยที่ทางเทศบาลได้รับทราบปัญหา แต่ไม่ทํา
การแก้ไขให้ถูกต้องแตอ่ยา่งใด  2.5 ในการกอ่สร้างโครงสร้างช้ันที่ 3 ช้ันที่ 4 ช้ันที่ 5 ช้ันที่ 6 และช้ันที่ 7 
ห้างฯ ก็พบว่าไม่มีกําหนดให้การเสริมเหล็กขยายฐานโครงสร้างแต่ละช้ันให้รองรับบัวปูนปั้นรอบอาคาร
แต่ละช้ันแต่อย่างใด ซึ่งแต่ละช้ันจะต้องเพิ่มเหล็กขยายฐานโครงสร้างออกมาอีก 0.45 เมตร รอบ
อาคารทุกช้ัน รวม 5 ช้ัน  ทั้งนี้ในการก่อสร้างก็ต้องเพิ่มทั้งเงินค่าก่อสร้างและเวลาในการก่อสร้างด้วย
เช่นกัน โดย ห้างฯ ไม่ได้รับการแก้ไขแบบหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากเทศบาลแต่อย่างใดเช่นกัน ข้อนี้
สําคัญนะครับ จะเกี่ยวข้องกับเงินกองทุนเทศบาลนะครับ  2.6 เมื่อทําการก่อสร้าง  การดําเนินงานยัง
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ไมแ่ล้วเสร็จได้มีการกอ่สร้างเพิ่มเติมโดยงบประมาณของเทศบาล  ที่เข้ามาดําเนินการก่อสร้างงานปั้นนาค
ที่มีเขี้ยว เล็บ และเกล็ดรวม 36 ตัว ในพื้นที่ที่ทับซ้อนเดียวกันที่ทําให้งานก่อสร้างของห้างฯ ล่าช้าไปอีก 
เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างในพื้นที่เดียวกัน  งานบางส่วนไม่สามารถกระทําได้ต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อให้งาน
ปั้นนาคสามารถทําควบคู่กันไป และไมเ่กิดความเสียหาย เช่น งานด้านมุงหลังคา และงานเก็บทาสีต่างๆ 
3. ในการออกแบบงานปูนปั้นและวิจิตรศิลป์ต่างๆ ไม่มีการระบุรูปแบบในการปฏิบัติงานจริงให้ชัดเจน 
โดยผู้ออกแบบของทางเทศบาลไม่สามารถช้ีแจงวิธีการในการก่อสร้างให้ได้ตามแบบ ห้างฯ ต้องมีการ
ออกแบบโดยช่างภายนอกเพื่อให้การก่อสร้างในส่วนของงานปูนปั้นและวิจิตรศิลป์ต่างๆ ได้ออกมา
ใกล้เคียงกับรูปแบบที่กําหนด ทั้งนี้รวมถึงวัสดุต่างๆ ที่นํามาในการก่อสร้าง ต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้ 
เพื่อให้เข้ากับสถาปัตยกรรมที่ประกอบให้ลงตัวต่อไป ซึ่งห้างฯ ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการสรรหา
วัสดุให้เหมาะสม และสรรหาช่างที่ชํานาญการในทางศิลปะจริงๆ ในการประกอบวัสดุต่างๆ เช่น ช่าง
แกะไม้สลัก ไม้ฉลุจากจังหวัดแพร่ ช่างปั้นจากเชียงราย จึงทําให้เป็นเหตุที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน 
เนื่องจากเป็นงานวิจิตรศิลป์ ทางห้างฯ จึงไม่สามารถเร่งรัดให้ช่างทําตามกําหนดเวลาได้ ทั้งนี้เพื่อให้
ได้ผลงานที่ดีเยี่ยม สําหรับงานศาลหลักเมือง นี่คือหนังสืออุทธรณ์ ของห้างหุ้นส่วนจํากัด พ.อภิวัฒน์
การก่อสร้าง ที่ทําการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง  ซึ่งเรื่องนี้ทําให้เห็นว่างานก็ไม่เสร็จ ยัง
คารังคาซังอยู่อย่างนั้น เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 2 ผู้ว่าแล้วนะครับ ไม่ได้มาไหว้
ศาลหลักเมืองเลย ถ้าเป็นสมัยก่อน พระมหากษัตริย์เสด็จที่ไหน พลับพลาที่ประทับต้องเสร็จนะครับ ถ้า
เมืองไหนสร้างไม่เสร็จเจ้าเมืองก็ต้องหัวหลุดจากบ่า นี่ 2 ผู้ว่าฯ แล้วยังไม่เสร็จ ที่นี้ก็ เมื่อเทศบาลเอางบ
ตรงนี้เข้าไปก็ถือว่าเป็นการขัดขวางงานเขา บริษัทฯ ก็เป็นข้ออ้างว่างานไม่แล้วเสร็จเพราะเข้าไปรบกวน
พื้นที่เขา หรือในแบบสัญญาที่เขียนไว้ต่างๆ นานาว่าสามารถเข้าไปทําได้ แต่สร้างไม่เสร็จ  ขยายเวลาก็
ไม่ได้ บริษัทฯ อุทธรณ์อีก เรื่องนี้ถ้าจะไปยกเลิกสัญญาเขา ท่านประธานเคยดูหนังชีวิตหรือไม่ครับ 
โปรดติดตามตอนต่อไป หนังชีวิตก็ต้องต่อไปอีก ก็ต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม งานก็ไม่เสร็จ ไม่ว่า
ศาลจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่อํานาจของกระบวนการยุติธรรม แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นละครับ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ เป็นที่นับหน้าถือตาของชาวจังหวัดลําปาง เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายไป
แล้ว วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เศรษฐกิจก็ไม่ดี อะไรก็ไม่ดี จะเข้าไปบนบานศาลกล่าวศาลหลักเมือง
ลําปางขอวันที่ 30 ขอเต็มๆ สัก 10 ใบ แต่นี่ก็ไม่รู้จะขอใคร จะไปศาลไหน ไปศาลไคฟงได้หรือไม่ครับ 
เพราะฉะนั้นก็ให้ฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของผมว่า 1. จะเสร็จเมื่อไหร่ เสร็จยังไง  2.ถ้าไม่เสร็จ 
ใครรับผิดชอบครับขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝ่ายบริหารจะตอบคําถามหรือไม่
ครับ  ยังนะครับ เชิญสมาชิกท่านต่อไปครับ เชิญ  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานครับ ช่วงนี้
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อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อย่างผมเองก็ยังหนุ่มยังแน่นก็ยังพอทนได้ แต่บางท่านก็สุขภาพอ่อนแอมีอายุ
กันหลายคน วันนี้รู้สึกเสียใจน้อยๆ เพราะว่าประชาชนที่เลือกท่านมาทําหน้าที่เป็นตัวแทน โดยเฉพาะ
สมาชิกสภาก็ขาดกันหลายองค์ประชุม ไม่รู้ว่ามีภารกิจสําคัญเร่งด่วน หรือด้วยเหตุผลประการใด ผมเข้า
มาน่ังแล้วรู้สึกว่าไม่ตํ่ากว่า 8-9 ท่านที่ไม่มาร่วมประชุม กรณีที่มีญัตตินี้ขึ้นมา ผม 1 ในจํานวน 8 ท่าน
ที่ลงช่ือ ก็ขอขอบคุณท่านประธานที่บรรจุเข้าในวาระประชุมนี้เพราะว่า ชาวบ้านเลือกผมมาให้ทําหน้าที่
ตรงนี้ ผมก็ขอทําให้เต็มที่ แต่ละเรื่องที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้ก็เป็นความต้องการของประชาชนทั้งนั้น
ครับ ฝ่ายบริหารก็คิดได้ 2 แง่ แต่ผมขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่เป็นการโจมตี สมัยก่อนสมาชิกสภาใน
สภาแห่งนี้เป็นสมาชิกที่ค่อนข้างมากกว่าฝ่ายบริหาร แต่ ณ วันนี้ ในมติหลายอย่างที่ออกไปค่อนข้างมี
ความเห็นน้อยกว่าสมาชิกสภาค่อนข้างมากไปแล้ว ผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับ แต่หลายๆเรื่องที่จะ
อภิปรายต่อไปนี้ ประชาชนฝากขอให้ถามฝ่ายบริหาร แต่ละเรื่องที่ฝ่ายบริหารพูดไป ทําไป ทําแล้วสําเร็จ
เป็นอย่างไร แต่ที่ผมสังเกตมาตั้งแต่เช้าที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไป ผมก็ไม่เห็นทางฝ่ายบริหารจดอะไร
สักอย่างหนึ่ง สงสัยความจําท่านจะดี แต่ผมก็จะขอฟื้นความจําของท่านด้วย ที่ท่านพูดอะไรไว้ ท่านยัง
จําได้หรือไม่ ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตใช้เอกสารประกอบนะครับ (ประธานอนุญาต) สรุปผล
การติดตามประเมินผลของฝ่ายบริหารที่ส่งไปให้ หน้าที่ 5 ขออนุญาตอ่านนะครับ สรุปผลการติดตาม
โครงการพื้นที่ภาคเช้า คณะกรรมการได้มีการลงตรวจสอบพื้นที่โครงการจํานวนหนึ่งโครงการ คือ
โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดเก่าเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง โดยมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
บุคลากร 5 อัตรา  เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็น 75,000 บาท (เจ็ดหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือนนะครับ แต่ ณ วันนี้พิพิธภัณฑ์อยู่ตรงไหนครับ เอางานไปทําตรงไหนครับ ภาษี
ของประชาชนที่เสียไป 75,000 บาท(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน ท่านไปจ้างอัตราไว้ ให้เขาไป
ทํางานตรงไหนครับ ประชาชนเสียโอกาสหรือไม่ครับ ที่เสียภาษีไป กลับจะนําไปทําอย่างอื่นให้เป็น
ประโยชน์ กลับไปจ้างคนงาน 5 คนมาทํางานตรงนี้แล้วงานตรงนี้มันออกมายังไงครับ ข้อที่ 1 นะครับ 
ท่านนายกฯ มัวแต่เล่นโทรศัพท์นะครับ ไม่จด เดี๋ยวตอบไม่ตรงคําถามอีกนะครับ แต่ความจริงผมอยาก
ให้ท่านนายกฯ ตอบก่อน จะได้ตรงกันนะครับ  สมาชิกอภิปรายทั่วไปเพื่อจะให้นายกไปแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แต่ท่านไม่สนใจ ท่านเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับ (ผู้อภิปรายได้ถอนคําพูดส่วนนี้ฯ) 
เพราะไม่มีคนฟังครับ คนพูดอะไร ถ้าไม่มีคนฟังเขาก็เสียกําลังใจจะพูด นี่เรื่องแรกนะครับที่ประชาชน
เสียไปปีละ 75,000 บาท(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน จะเป็นปีละเท่าไหร่ เมื่อวานก่อนผมก็เข้า
ไปดู เขาเขียนป้ายไว้ว่าห้ามบุคคลภายนอกเข้า แสดงว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลย ยังไม่เสร็จเลย แต่จ้างคนไป 
5 คนครับท่านประธานครับ ข้อที่ 1 นะครับขอให้ฝ่ายบริหารตอบด้วยนะครับว่า 5 คนนี้ทํางานเกี่ยวกับ
อะไรบ้างครับ เพราะว่าที่ท่านเขียนรายละเอียด 5 ด้านนี้ แต่ละด้านไม่ได้ทําอะไรเลย  ขออนุญาตใช้
ภาพประกอบนะครับ (ประธานอนุญาต) ภาพบางภาพผมไม่ต้องไปถ่ายเองเลยครับ  เพราะมีประชาชน
ส่งมาถ่ายให้ เป็นภาพป้าย “โปรดระวังสะพานชํารุด” เป็นสะพานออเร้นท์กับสะพานเขื่อนยาง เพื่อนๆ 
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สมาชิกรู้หรือไม่ครับว่าป้ายนี้ติดตั้งแต่ พ.ศ. ไหนครับ ที่ผมจําได้ ประมาณปี 2556-2557 เปลี่ยน
ป้าย 2 รอบ ตอนนี้จะหมดปี 2560 แล้ว  3 ปีแล้ว ยังไม่ปรับปรุงแก้ไขเลย แล้วถ้าเกิดมีอุบัติเหตุใคร
จะรับผิดชอบครับ หากฝ่ายบริหารมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ภายใน 1 เดือนก็
น่าจะแก้ไขได้แล้ว งบประมาณของเทศบาล อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้บอก ปีหนึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยล้าน
บาท แค่ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดี มันก็ทําได้ นี่ก็แสดงถึงความไม่รับผิดชอบของฝ่ายบริหารเทศบาลนคร
ลําปางของเรา เห็นติดป้ายแบบนี้ มา 2-3 ปีแล้ว โชคดีที่ไม่มีใครเกิดอุบัติเหตุ ขอร้องให้เห็นประโยชน์
ของชาวลําปางบ้าง  ภาพถัดไป ภาพถนนบ้านดง เมื่อสมัยประชุมครั้งที่แล้ว ผมก็เคยอภิปรายเรื่องนี้ ฝ่ 
ายบริหารก็ยอมรับและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากโครงการนี้เป็นคอนกรีตนะครับ แต่ท่านเปลี่ยนแปลง
เป็นยางแอสฟัลท์ สร้างเมื่อปี 2559  ภาพนี้คือทางเช่ือมระหว่างทางใหม่กับทางเก่า เป็นหลุมเป็นบ่อ
เป็นร่อง ขนาดรถยนต์ขับผ่านลูกหมากยังแทบจะหัก แล้วรถมอเตอร์ไซต์จะเป็นยังไง อันตรายนะครับ ดี
ที่เป็นถนนหมู่บ้าน ชาวบ้านที่อยู่ดั้งเดิมรู้จักความระวัง ถ้าเป็นคนต่างถิ่นมาแล้วเกิดอุบัติเหตุจะไป
ฟ้องร้องกับใครได้ครับ ถ้าไปฟ้องทางราชการ  ยาวครับกว่าจะได้ น่าจะมีกฎหมายที่ฟ้องร้องคนที่
รับผิดชอบโดยตรงเลย ฟ้องนายกฯ เลยครับ จากภาพนะครับ ถ่ายตอนแดดออก แสงอาจจะเยอะแต่ที่
เห็นสีดําๆ คือรอยปะนะครับท่านประธาน ถนนพังแล้วครับ ปีเดียวเอง ใช้งบประมาณสองล้านสี่แสน
บาท ตอนที่จะทําโครงการเคยผ่านสภาตรงนี้ไป ผมได้แย้งว่าน่าจะเอาแบบโครงการเดิมเพราะว่าถนน
เส้นนี้มีรถใหญ่ผ่าน เป็นคอนกรีตถูกต้องแล้ว ใช้งบมากหน่อย ก่อสร้างอาจช้าหน่อย แต่ทน 10 ปี 20 
ปีก็ใช้ได้ แต่นี้แค่ปีเดียวเองพังแล้ว ไม่ใช่แค่จุดเดียวนะครับ มีหลายจุด โดยเฉพาะหน้าปางสะหวันเพลส 
ทางเทศบาลตําบลบ่อแฮ้วยังเอายางแอสฟัลท์มาช่วยปะให้ เพราะเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของคนที่
สัญจรไปมา ทั้งๆ ที่เป็นถนนของเราที่ต้องรับผิดชอบ ฝากถึงฝ่ายบริหารให้เป็นห่วงความปลอดภัยของ
ประชาชนชาวลําปางด้วยนะครับ เพราะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดถึงตาย ท่านไม่ใช่คนลําปาง ผมเองก็ไม่ใช่คน
ลําปาง แต่ผมเป็นห่วงคนลําปาง ผมมาอยู่ลําปาง 30 ปีเกือบ 40 ปีแล้ว  ภาพถัดไปครับ ถนนประตูม้า 
1 ปี เหมือนกันครับ พังอีกแล้ว เวลามีกิจกรรมชาวบ้านก็ถามผมว่า ถนนทําปีเดียว ชํารุดอีกแล้วหรือ  
ผมก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร ให้ผมไปถามฝ่ายบริหารเลย นายกฯ ไม่รับโทรศัพท์เลย ไปหาก็เข้าพบยาก 
หน้าห้ององครักษ์เยอะครับ ไปพบก็ถามจุกจิก จู้จ้ี มาทําไม มาธุระอะไร  พออธิบายไปก็บอกว่านายกฯ 
ไม่อยู่ ทําไมไม่ตอบตั้งแต่แรกว่านายกฯ ไม่อยู่ จะได้กลับ ต้องถามรายละเอียดก่อน หรือว่าเรื่องดีรับ 
เรื่องร้ายไม่รับ ผมก็ไม่เข้าใจ  ภาพถัดไป สถานีขนส่งจังหวัด อดสูใจหรือไม่ครับภาพนี้ มีผู้เดือดร้อนไป
ถ่ายภาพนี้ ส่งมาให้ผม ซึ่งใช้เงินสะสม 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 
2559 ปีเดียวสีลอกออกหมดแล้ว  ผมได้ไปสอบถามตามร้านขายสีอย่างน้อยที่สุดที่สีอยู่ทนได้ 3 ปี 
แสดงว่าสีนี้คุณภาพใช้ไม่ได้เลยนะครับ ปีเดียวเองลอกหมดแล้ว หรือรวบรัดตัดตอนวิธีการทาสีเพื่อ
ประหยัดงบประมาณ แต่เบิกจ่ายเต็มงบประมาณ  ใครจะคิดยังไงไม่ทราบ เพราะเหตุใดภาพจึงออกมา
แบบนี้ งบประมาณใช้เต็ม แต่คุณภาพออกมาไม่เต็ม  ผมไม่ได้พูดไปแบบเลื่อนลอย โดยไม่มีหลักฐานนะครับ 
มีหลักฐานชัดเจน  เก้าแสนห้าหมื่นบาท ชาวบ้านตาสีตาสามาเห็นแล้วบอกว่า ผมทําห้าแสนบาท อยู่ถึง
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ปีหน้าสีก็ยังไม่ลอก  นี่เป็นคําพูดของชาวบ้านนะครับ  ฝ่ายบริหารไปคิดเองนะครับ ที่ออกมาท้วงติง
ไม่ได้จะโจมตีท่าน ขอให้แกไ้ข ที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป แต่ครั้งใหม่ก็ขอทําให้ดีที่สุด ถ้าทําไม่ได้ก็ขอให้ท่าน
พิจารณาตัวเองนะครับ ภาพถัดไป สวนสาธารณะสุขสวัสดิ์หน้าโรงเรียนเทศบาล 7 เพื่อนสมาชิก
อาจจะหาว่าผมหาเนื้อเรื่องอะไรมาเยอะแยะ ผมผ่านสวนนี้ทุกวันครับท่านประธาน และชาวบ้าน
ค่อนข้างรู้ว่าผมเป็นสมาชิกสภา และทํางานตรงนี้ ชาวบ้านเขาจะเรียกผมตลอด ขอให้ท่านช่วยแก้ไข 
ไม่ใช่แค่ปี 2 ปีนะครับที่เป็นอย่างนี้ หลายปีแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข และสวนสาธารณะแห่งนี้ ช่วงเย็น
พ่อแม่พี่น้องชาวลําปางไปออกกําลังกายกันเยอะมาก แล้วก็มีชมรมบางชมรมไปจัดกิจกรรมกันที่น่ัน ก็
ทราบข่าวว่าท่านนายกไปเที่ยวอยู่บ่อยๆ เหมือนกัน  แต่ท่านจะเห็นภาพนี้หรือไม่ครับ นี่คือรั้วด้านใน พัง
ไปแล้วนะครับ ไม่ต้องโทษเจ้าหน้าที่นะครับ เพราะเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่ต้องทําตามอํานาจที่ที่พอจะทํา
ได้ ทางฝ่ายบริหารต้องไปขับเคลื่อนแก้ไข ป้อมยามสภาพเหมือนห้องน้ํา  ป้อมยามหลังนี้ถ้าใครมีหน้าที่
ดูแลตรงนั้นเขาจะกล้าไปอยู่หรือไม่ครับ แม้กระทั่งประตู การทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสวน ก็
ต้องมีสิ่งที่จะป้องกันตัวเอง  คนดีมี คนร้ายมี คนชอบมี คนชังมี ประตูนี้ไม่ได้เป็นไม้เป็นเหล็ก เป็นป้าย
แปะไว้เฉยๆ นะครับ  แค่เอามือฉีกก็หลุดแล้ว  หากเขาอยู่ในนั้น  หากเกิดเหตุอะไรขึ้นมา มีความ
ปลอดภัยหรือไม่ครับ และสภาพแบบนี้ไม่ใช่แค่วันสองวัน ถนนที่คนวิ่งออกกําลังกาย การวิ่งออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ อาจต้องใช้สายตามองข้างๆ  แต่นี่มองไปทางอื่นไม่ได้เลยนะครับ ถนนหนทาง หาก
สะดุดก้อนหินล้มแทนที่จะสุขภาพดี กลายเป็นสุขภาพไม่ดี พิการไปอีก นี่ก็เป็นการบ่งช้ีถึงการ
บริหารงานของฝ่ายบริหาร ภาพนี้ผมยังไม่ได้ไปเผยแพร่ที่ไหน แต่หากไม่มีการแก้ไข ปล่อยปละละเลย
นานๆ  ผมก็จะใช้สื่อบางสื่อเพื่อให้ชาวลําปางรู้ว่าสมาชิกสภาได้ทํางานแล้ว ท้วงติงแล้ว ขอร้องฝ่าย
บริหารให้ช่วยแก้ไขแล้ว ถ้ายังไม่ทําตรงนี้ ผมจัดให้ครับท่านประธาน  ภาพต่อไป เป็นภาพต่อเนื่องจาก
ภาพสวนเมื่อสักครู่ เป็นภาพทางเท้าครับ แล้วเราจะออกกําลังกายอย่างไร จะวิ่งอย่างไร เป็นดินลูกรัง
นะครับ คนที่มีจะกินก็ซื้อรองเท้าดีๆ ไปวิ่งได้ ถ้าคนไม่มีจะกินเท้าเปล่าไปวิ่งล่ะครับ ก้อนหินตําเท้าเลย
นะครับ ถ้าคนเท้าด้านๆ ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรครับ  ภาพถัดไปครับ สวนสาธารณะนาก่วมใต้  ตอนท่าน
เข้ารับตําแหน่งใหม่  ท่านก็เกณฑ์สมาชิก  เจ้าหน้าที่  หรือชุมชนไปปลูกต้นไม้  ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็น
วันแม่แห่งชาติ ใช้งบประมาณของกองช่าง ที่ผมจําไม่ได้ ไม่ใช่ว่าความจําผมไม่ดีนะครับ เพราะมันนาน
แล้ว ท่านเอาภาษีประชาชนไปเท่าไหร่ แต่ท่านเอาไปปลูกต้นไม้เพื่ออะไรครับ เพื่อเป็นที่เลี้ยงไก่หรือครับ 
ภาพที่เห็นเป็นเงาคือ ม้า กับ ควาย กินหญ้าที่ไปปลูกกันใช้งบประมาณของเทศบาล  ภาษีของประชาชน 
และที่ท่านบอกว่าจะสร้างสวนให้ครบทุก 4 มุมเมือง ขนาดสวนเก่าท่านยังไม่ได้ดูแลเลย ปล่อยให้มี
สภาพแบบนี้ ดูแล้วหดหู่ใจครับ เงินภาษีของประชาชนที่ยอมเสียให้มาเพื่อจะพัฒนาบ้านเมือง  ถ้าดูแลดี
แล้ว  ก็พัฒนาบํารุงรักษาไว้  ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบนี้  ถ้าใครคิดว่าผมเอาภาพอะไรมาลงนะครับ ถ้า
อยากเห็นภาพจริงๆ นัดผมไปเลยครับ ผมจะพาไปดูสถานที่จริง ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเอามาล้วนเป็นของ
จริงทั้งสิ้น  ภาพถัดไปครับ เกาะกลางถนนพหลโยธินหน้าโรงเรียนพาณิชย์  ถนนเส้นนี้จากทางรถไฟไป
ถึงสุดเขตเทศบาลนครลําปางเรา ผ่านโรงเรียนพาณิชย์  ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ผมก็จําไม่ได้  ผมเองก็
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ทําธุรกิจส่วนตัวด้วย  ทํางานเพื่อส่วนรวมด้วยก็อาจมีผิดพลาดไปเรื่องงบประมาณ  เกาะกลางถนนเส้น
นี้ทําไปเมื่อปี 2558 ภาพถัดไปครับ ถนนเส้นนี้ถ้าคนต่างจังหวัดเข้าผ่านถนนเส้นนี้ก็สามารถมาลําปาง
เราได้ ไปเชียงใหม่ได้ ส่วนมากคนไปเชียงใหม่ต้องผ่านถนนเส้นนี้ คือถนนเกาะกลางจากทางรถไฟ ผ่าน
หน้าโรงเรียนพาณิชย์ ไปถึงเทศบาลของเรา สวยหรือไม่ครับ โครงการนี้ใช้ต้นเฟื่องฟ้าด่างจํานวน 
16,000 ต้น ระยะเวลา 1 ปี เฟื่องฟ้าไปไหนหมดครับ ผมเห็นเขาปลูกกันนะครับ เพราะผมเคย
อภิปรายอยู่ครั้งหนึ่ง และต้นไทรทองอีก 49,000 ต้น และงานปรับปรุงดิน ไฮไลท์อยู่ที่งานปรับปรุงดิน
ครับท่านประธาน  ขนาดปรับปรุงดินแล้วนะครับ ต้นไม้ตายหมด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเขาทํา ทําแล้ว
ไม่มีการติดตาม  ฝ่ายบริหารจะมาพูดว่ามีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว  ไม่ใช่นะครับ  ฝ่ายบริหารต้อง
เข้าไปดูแลด้วย ช่วยแก่ไข้ ส่ังการ  บางสิ่งบางอย่างที่เจ้าหน้าที่อาจทํางานไม่ทั่วถึง หรือเรื่องอุปกรณ์
อาจขาดไป ทางฝ่ายบริหารต้องเข้าไปดูแลแก้ไข  เพราะผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีบันทึกการทํางาน
แต่ละวัน แต่ละเดือนทําส่งมาแล้ว  ก็ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารสนใจหรือไม่ แม้กระทั่งตอนที่เราอภิปราย
ตอนนี้ท่านก็ยังไม่สนใจเท่าไหร่ ไม่ใช่ไร้สาระนะครับ เป็นเรื่องจริงมีภาพประกอบ ไปดูวันนี้เลยก็ได้ 
กลายเป็นที่ทิ้งขยะ ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายหมด ผมเคยอภิปรายเรื่องนี้ไปแล้ว ท่านก็บอกว่าเป็นช่วงหน้าแล้ง 
อาจมีตายบ้าง ตอนนี้หมดฝนไปกําลังเข้าหน้าหนาวไม่กี่วัน ผมไปเกาะคาของเขาสวยงามมากตลอดสาย  
พอเข้าเขตเกาะคาไปถึงโรงพยาบาลไปถึงโรงน้ําตาลเก่ายังสวยงามอยู่  ผมจําไม่ผิดเป็นเทศบาลตําบลมี
งบประมาณรายได้ 40-50 ล้านบาท แต่เขาทําได้สวยมาก ของเรา 600-700 ล้านแต่ได้เท่านี้  
หมายถึงศักยภาพของผู้บริหาร รบกวนท่านดูด้วยครับ ผมอภิปรายผมยังเครียดตามเลย  ผมเป็นส่วน
หนึ่งของเทศบาล ถ้าใครมาตําหนิติเตียนอะไร แม้กระทั่งเป็นสมาชิกสภาอํานาจหน้าที่มีแค่บอกกล่าว 
ช้ีแนะ ช้ีนํา แล้วมาเป็นแบบนี้ จะไม่รับผิดชอบเลย ก็ไม่ใช่ แต่ผมให้นายกฯ พิจารณานะครับ ท่านมี
แนวทางอย่างไร จะรับผิดชอบอย่างไร ขนาดต้นไม้รักษาง่ายๆ ยังปล่อยให้เป็นแบบนี้ แล้วต้นซากุระที่
ญี่ปุ่นมอบให้มากี่ร้อยต้นกี่พันต้น ผมยังไม่เห็นเลยครับตอนนี้  อดสูใจมาก ๆ แม้กระทั่งสวนสาธารณะ
เขลางค์ ผมได้ข่าวว่าท่านนายกฯ ไปออกกําลังกายแทบทุกวันที่สวนสาธารณะเขลางค์ ท่านก็ยังปล่อย
ปละละเลย มีผู้ม่ัวสุมดื่มเหล้า แล้วยามที่ท่านจ้างในแต่ละวัน วันละ 103 บาทให้แก่พนักงานดูแลรักษา
ความปลอดภัย ผมไปที่ไรก็ไม่เคยเจอ ผมไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนจะที่เรียกยามมา จะถามว่าเป็นอย่างไร มี
ป้ายเขียนอยู่ว่าห้ามนํารถเข้าไป  ผมก็เอารถเข้าไป ก็ไม่เห็นมีใครมาว่าผม แสดงว่าขาดคุณภาพ ขาด
การดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย บางคนต้องการไปออกกําลังกาย ไปวิ่งเพื่อเอาสุขภาพ ต้องไป
ระวังรถ จะไปสูดอากาศดี ๆ เพื่อให้สุขภาพดี แต่ไม่เป็นเช่นนั้น กลิ่นควันปิ้งเนื้อ ปิ้งไส้ย่าง เต็มไปหมด 
เพื่อนสมาชิกก็เคยกระทู้ถามไว้ ท่านก็รับปากจะแกไ้ขอย่างเร่งด่วน เป็นปีแล้วก็เหมือนเดิม ท่านจะแก้ไข
อย่างไรครับ นี่เป็นสิ่งที่ท่านนายกฯ บกพร่องต่อหน้าที่ให้รีบแก้ไขนะครับ ตอนนี้ก็เวลา 12.30 น. แล้ว 
ขอต่อเวลาช่วงบ่ายได้หรือไม่ครับ เพราะสุขภาพของคนเราไม่เหมือนกัน ช่วงบ่ายผมขออภิปรายต่ออีก
นะครับ ขอบคุณครับ 



๒๖ 
 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์   บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์   บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์   บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านประธานครับไม่ใช่ว่า
ผมไม่รู้ตัวนะครับ แต่ผมอยากให้การอภิปรายราบรื่นไป ผมขอประท้วง ข้อ 68 ครับ ตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 68 
ผมประท้วงผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ กล่าวเสียดสี ที่ท่านพูดว่าสีซอให้โคฟังท่านหมายถึงใคร ในที่ประชุม
สภาแห่งนี้ทุกคนก็เป็นโคกันหมดเลยสิครับ ขอให้ท่านประธานสภาได้วินิจฉัย และให้ผู้อภิปรายถอน
คําพูด เพราะไม่สมควร ตามข้อ 68 การพูดเสียดสีผู้อื่นครับ การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ควรจะพูดด้วย
เหตุด้วยผล ควรจะพูดด้วยหลักการ ด้วยข้อบกพร่อง ไม่ใช่พูดเอามันส์  ให้คนอื่นเสียหาย ให้ตนเอง
เป็นฮโีร่ ผมว่าไม่ถูกครับท่านประธาน ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบขอบคุณท่านประธานครับ 
ผมขอช้ีแจงท่านสมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมอภิปรายไปเมื่อสักครู่  ผมก็ดูแต่ละคนก็ไม่เห็นฟังผม
นะครับ ผมก็อุปโหลกของผมขึ้นมา ก็เหมือนกับพูดไปแล้วไม่มีใครฟัง ผมก็เปรียบเทียบกับคําโบราณไป
ไม่ไดไ้ปพาดพิงถึงใคร ผมไม่ได้เอ่ยช่ือ หรือคนร้อนตัวที่ยินดีจะรับไปก็ไม่เป็นไร ขอบคุณครับ 

นายณัฐกิตติ์   บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์   บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมดูเพื่อนสมาชิกบางคน 
นั่งเขี่ยโทรศัพท์ก็มีผมถ่ายรูปไว้ ท่านประธานอยากเห็นมาดูได้ครับ ไม่ใช่ว่าพูดคําพังเพยอะไร พูดเอา
มันส์ครับไม่ได้พูดลอยๆ จะถอนไม่ถอนก็ไม่เป็นไรครับ อยู่ในบันทึกการประชุมสภา ถ้าท่านทําแบบนี้
ชาวบ้านเค้าจะได้รู้  ขออนุญาตท่านประธาน ขอกล่าวนิดหนึ่งครับ  เรื่องถนนหนทาง  เรื่องเงินสะสมที่
เอามาใช้  พวกท่านเองไม่ใช่หรือที่เป็นคนขัดขวาง  ไม่ยกมือไม่สนับสนุนชาวบ้านเขารู้เขาเห็น   

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนคุณณัฐกิตติ์ คือตอนนี้
มีสมาชิก 8 ท่านขอเปิดอภิปรายทั่วไป ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ ทีนี่เมื่อสักครู่ในขณะที่ท่าน
สมาชิกสมหมายได้อภิปราย  ท่านนายกฯ ใช้โทรศัพท์อยู่  ก็พูดขึ้นมาลอย ๆ ก็ไม่ได้ว่าใครนะครับ และ
เมื่อสักครู่ก็ได้อภิปรายเรื่องที่ประชาชนชาวบ้านฝากมา และมีภาพประกอบ ก็เป็นการติติงเพื่อประโยชน์
ของประชาชน ผมขอให้บรรยากาศในการประชุมเป็นไปด้วยดีนะครับ อย่าเป็นเรื่องเอาชนะกันนะครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอประท้วงท่าน
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ประธานสภาฯ ที่ให้สมาชิกใช้พูดคําที่ไม่เหมาะสมในสภา ไม่ควรใช้คําพูดแบบนี้ที่ว่า สีซอให้ควายฟัง ไม่ถูกต้อง  
ขอให้ถอนนะครับ ถ้าหากไม่ถอนก็ขอให้ประธานสภาเชิญสมาชิกคนนี้ออกนอกห้อง และอีกอย่างหนึ่ง
การจะอภิปรายขอให้มีความแม่นยําในเรื่องของงบประมาณไม่ใช่มาพูดลอย ๆ ประณามเขาอย่างนี้  พอ
พูดไปพูดมาก็จําไม่ได้ แล้วมาพูดทําไมครับ และบอกว่าผมไปถ่ายรูปมา พอตอนหลังบอกขอโทษ คนอื่น
ถ่ายมาให้ แสดงว่าท่านไม่ได้ไปดูเลยใช่หรือไม่ครับ แต่ละวันผมก็วนทั่วลําปางไม่เห็นมีประชาชนคนไหน
ถามเลย ทําไมประชาชนถึงถามนายสมหมายคนเดียว เป็นฮีโร่หรืออย่างไร ตรงนี้ให้ประธานสภา
พิจารณานะครับ คําพูดแบบนี้ไม่ควรพูดในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสม เสียดสี ฝ่าย
ผู้บริหารจะปฏิบัติอย่างไรท่านก็ควรอภิปรายในกรอบ ไม่ใช่ใช้คําพูดแบบนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอบคุณครับท่านประธาน  
ผมไม่ใช่ฮโีร่ครับท่านประธาน ผมก็ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนและประชาชนต้องการให้ผมมาทํา
หน้าที่แทนเขาก็เท่านั้นครับ เรื่องที่ผมพูดสุภาษิตโบราณทีว่า สีซอให้ควายฟัง นะครับ ผมว่าผมไม่ได้พูด
คํานี้นะครับ ผมไม่ได้พูดควายนะครับ หรือว่าผมพูด ถ้าผมพูด ผมก็ขอถอนนะครับ ถ้าผมพูดนะ แต่ผม
ว่าผมไม่ได้พูด มีเทปอัดไว้รึป่าวครับผมอยากฟังย้อนหลัง ถ้าท่านอยากให้ผมถอนผมก็ขอถอนครับ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  คุณสมหมายไม่ได้พูดว่า
ควายจริง ๆ ครับ แต่คุณสมหมายว่า สีซอให้โคฟัง โคกับควายก็คือสัตว์ประเภทเดียวกันครับ ที่ไป
ถ่ายรูปมาที่มีม้า 3 ตัว เค้าก็บอกว่ามีควายผมก็ไม่เห็นมีที่ไหนเลย เอาอะไรมาพูดครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณสมหมายได้ขอถอนคําพูดแล้วนะครับ 
ขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้ว ผมจะพักการประชุมช่ัวคราว เพื่อรับประทานอาหรกลางวัน และขอนัดการประชุม
ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. ขอพักการประชุมครับ 

 

พักการประชุม เวลา 12.30 น. 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตอนนี้ได้เวลาตามที่นัดหมาย คือ 

เวลา 13.30 น. แล้ว ผมจะขอเริ่มการประชุมต่อ ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่  ข้อ 4.1 ญัตติ 
เรื่อง ขอเสนอญัตติอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลําปาง เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สืบเนื่องจากการที่พวกกระผมทั้ง 8 คน 
ได้เข้าช่ือกันขอให้ท่านประธานได้รับญัตติอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลําปาง โดยใจความสําคัญ
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ในญัตตินั้นผมนําเรียนต่อท่านประธานว่า ตลอดเวลาในการบริหารสมัยที่ผ่านมา การบริหารเป็นไปด้วย
ความไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน การบริหารงบประมาณ การ
ติดตาม ควบคุม เร่งรัดก่อสร้างตามโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างล้วนล่าช้า ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่
ท้องถิ่น โดยรวมแล้วประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากงบประมาณของทางเทศบาลนคร
ลําปาง  ซึ่งก่อนที่จะมาประชุมกันในวันนี้ ผมได้รับเอกสารเป็นสําเนาที่ท่านประธานได้นําส่งให้กระผม
เรื่อง การแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับญัตติขออภิปรายทั่วไป ท่านประธานได้กรุณาแนบหนังสือของทาง
ผู้บริหารมาด้วย  ใจความสําคัญหนังสือที่ผมได้รับ ที่ ลป 52001/6823 ตามหนังสือที่อ้างถึง  
ประธานสภาเทศบาลนครลําปางแจ้งว่า สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางได้เข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลําปางแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอัน
เกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลนครลําปาง โดยไม่มีการลงมติ ความแจ้งแล้วนั้น เทศบาลนคร
ลําปาง พิจารณาแล้วเห็นว่า ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลําปางแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลนครลําปาง  โดย
ไม่มีการลงมติ  โดยกลา่วอ้างวา่ การบริหารราชการเทศบาลนครลําปางของนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นใด หรือเรื่องใด อีกทั้ง เป็นเพียงข้อ
กลา่วอ้างที่เลื่อนลอยไมไ่ด้มีรายละเอียดข้อเท็จจริงรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง
ดังกล่าว  ส่งผลทําให้นายกเทศมนตรีนครลําปางไม่อาจแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหา
อันเกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลนครลําปางตามข้อกล่าวอ้างของสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปางทั้งแปดคนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการของ
เทศบาลนครลําปางและประชาชนโดยรวมได้  ผมได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว ผมก็พิจารณาว่า ทาง
ผู้บริหารตอบว่า การทําญัตติเข้าไปนี้เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ โดยไม่มีหลักฐานอื่นใด ทีนี้ในระหว่างที่รอ
จากวันยื่นญัตติจนถึงวันที่ ได้มีการประชุมในวันนี้ ผมก็เห็นทางเทศบาลนครลําปาง  โดยท่าน
นายกเทศมนตรีได้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
ปีงบประมาณ 2560 ส่งเข้ามา เพื่อนสมาชิกที่อยู่ในที่นี้ทุกท่านก็คงจะได้รับ เปิดขึ้นมาบอกว่า เป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560) 
เป็นไปตามนโยบายทุกส่วนการงานของเทศบาลนําไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย นโยบาย 8 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารงาน  ด้านการพัฒนาเมือง  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า ด้านการศึกษา ด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้านความเข้มแข็ง
ของชุมชน ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น  ในเอกสารฉบับนี้ครับ ผมได้นํามาศึกษา
และเปิดอ่านรายละเอียดเนื้อหาไล่เรียงกันไปก็ปรากฏว่า ในหน้าที่ 11 การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก
ในเขตเทศบาลนครลําปาง  ท่านผู้บริหารก็ได้นําผลงานมาลงไว้ บอกว่า เทศบาลนครลําปางให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก และในขณะเดียวกันก็มีข้อความในย่อหน้าสุดท้ายก็คือ 
บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์  ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนน
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ช้างเผือก  โดยเขียนว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ  ก็เปิดอ่านต่อไปจนถึงหน้าที่ 20 ทางผู้บริหาร
รายงานว่า โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน ได้แก่ 1. โครงการปรับปรุงถนนดวงรัตน์งบประมาณ 
16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน)  2. โครงการปรับปรุงถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณห้าแยก
หอนาฬิกาถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 งบประมาณ 5,365,000 บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  3. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนบุญวาทย์  ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา 
ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 งบประมาณ 3,650,000 บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ก็รับทราบว่า 3 โครงการนี้เป็นเงินประมาณยี่สิบสี่ล้านบาท ก็ยังอยู่ระหว่างดําเนินการ แต่ไม่มี
รายละเอียดว่า ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว เปิดไล่เรียงมาจนถึงหน้าที่ 26 ทางผู้บริหารก็ได้นําผลงานมา
นําเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่  26 ย่อหน้าสุดท้าย  ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
ศาลหลักเมือง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรไว้ ทีนี้ผมมาย้อนนึกดู
หนังสือที่ทางท่านผู้บริหารทําเข้ามาเพื่อให้ท่านประธานได้พิจารณา บอกว่า ไม่ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นใด หรือเรื่องใด อีกทั้ง เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยไม่ได้มีรายละเอียด
ข้อเท็จจริงรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าว  ส่งผลทําให้นายกเทศมนตรี
นครลําปางไม่อาจแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการของ
เทศบาลนครลําปางตามข้อกล่าวอ้างของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทั้งแปดคนได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นธรรม ท่านประธานครับ  ผมนําเสนอเอกสารประกอบอ่านให้ท่านฟัง  ท่านลองดูลอจิกนี้
นะครับ พวกผมแปดคน ตามรายช่ือที่ท่านสมาชิกสภาฯ วิบูลย์ ฐานิสรากูล ได้อ่านไปเมื่อเช้านี้ ผมบอก
ว่า ตลอดเวลาในสมัยบริหารที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความไม่มีประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ 
การติดตามควบคุมเร่งรัด งานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างล้วนล่าช้า นี่เป็น
ประเด็นที่พวกผมขอให้มีญัตติอภิปรายทั่วไป เพื่อให้นายกเทศมนตรีได้แถลงสิ่งที่เกี่ยวข้องให้กับพี่น้อง
ประชาชนได้รับทราบ เพราะก่อนที่พวกผมจะทําญัตติเข้ามา ก็เหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้
กล่าวไว้ครับ พวกเราล้วนแต่ได้รับคําซักถาม ทวงถาม จากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก  ส่วนใครจะ
ไม่ได้รับ ผมไม่ทราบนะครับ แต่พวกผมได้รับ  การซักถาม  ทวงถามถึงการล่าช้าของการปฏิบัติงานนี้  
ในเมื่อทางผู้บริหารก็ได้รายงานความล่าช้าต่างๆ ไว้ในรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของเขาแล้ว  
แต่ทําไมยังถึงต้องโชว์อะไรบางอย่าง แสดงอะไรบางอย่างออกมา ด้วยการทําหนังสือมาช้ีแจงว่า ไม่
ปรากฏวา่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นใด หรือเรื่องใด อีกทั้ง เป็นเพียงข้อกลา่วอ้างที่เลื่อนลอยไม่ได้มี
รายละเอียดข้อเท็จจริงรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าว ก่อนที่ผมจะ
อภิปรายต่อไป ผมก็อยากจะเรียนฝากผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารว่า ที่ผู้บริหารบอกมายังพวกผม
ว่าไม่มีหลักฐานจะไปกล่าวอ้างว่าเขาบริหารงานได้อย่างบกพร่องล่าช้า ก็แสดงไว้ในรายงานการ
ปฏิบัติงานของเขาอยู่แล้ว  ทีนี้ในประเด็นที่ความล่าช้าของการบริหารงานราชการต่างๆ  ในส่วนที่ผมได้
เป็นผู้พิจารณาติดตามเห็นชอบงบประมาณและนําไปสู่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ใน
ทุกๆ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนี้นะครับ ผมอยากจะขอพาท่านประธาน
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ย้อนกลับไปในการประชุมสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปี 2556 เพื่อที่จะปูพื้นฐานให้ท่านประธาน
ได้เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดข้อเท็จจริงของโครงการขนาดใหญ่ โครงการหนึ่ง ซึ่งก็คือ โครงการเอา
สายไฟลงดิน ขออนุญาตเรียกสั้นๆ เรียกกันหลายช่ือ เพราะว่าโครงการนี้มหากาพย์มาก หลายปีแล้ว 
นับหนึ่ง ไม่นับสองเสียทีนะครับ ทุกทีผมก็จะนําเสื้อยืดตัวหนึ่งซึ่งเป็นการรณรงค์แคมเปญมา เพื่อที่จะ
ทวงถามเร่งรัดให้โครงการนี้ลุล่วงเสียที แต่วันนี้ไม่ได้เอามาครับ เพราะถือแต่เสื้อก็ไม่ได้คําตอบ วันนี้ก็
เลยถือเอกสารต่างๆ ผมขออนุญาตนําท่านประธานกลับไปสู่การประชุมสภาสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปี 
2556 วันนั้นทางผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้ ข้อ 2 นโยบายด้านการพัฒนาเมือง  ใจความ
สําคัญตอนหนึ่งที่ผมขีดเส้นใต้เอาไว้ก็คือ จะประสานงานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ปรับปรุงนําสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ลงใต้ดินในถนนสายหลักๆ ถนนสายหลักๆ ที่แถลงนโยบายเมื่อ
เดือนมีนาคมปี 2558 พร้อมทั้งยังกําชับอีกไวใ้นหน้า 54 ว่า ผมจะอธิบายที่มาที่ไปของแต่ละโครงการ
ตามนโยบายที่นําไปสู่การพิจารณาของสภานั้น  มันต้องมีคําอธิบายต่อสภา ว่าการจัดทํางบประมาณ
มันมีที่มาอย่างไร ในส่วนตรงนั้นผมตกผลึกเรียบร้อยแล้ว นโยบายทั้งหมดนําไปสู่ภาคปฏิบัติ ใน
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา อีกทั้งทางฝ่ายบริหารได้ให้คําม่ันสัญญาต่อสภาแห่งนี้ว่า ผมได้
ให้คําม่ันสัญญาว่า ผมทําได้ และผมจะทํา และผมจะทําให้ดีที่สุด ข้อความนี้อยู่ในหน้า 54 ในบันทึก
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 ไปตรวจสอบดูได้นะครับ  และต่อมาในปี 
2558 ในแผนงานนโยบายนําไปสู่การปฏิบัติ และแล้วเมื่อประชาชนเฝ้ารอมาเป็นเวลากว่าสองปี ใน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558  ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ทางผู้บริหารก็
ได้นําโครงการบูรณาการนําสายไฟลงใต้ดินเข้าสู่ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 
นําให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาเพื่อที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2559 ไปทําการนําสายไฟลงใต้ดิน ในสาระสําคัญที่อยูใ่นการประชุมหน้าที่ 20 ทางผู้บริหารได้อธิบาย
ข้อซักถาม วันนั้นเป็นการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในวาระแรก ซึ่ง
พวกเราหลายท่าน รวมทั้งตัวกระผมเองก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายซักถาม เรื่องที่เกี่ยวข้อง เรื่องของการทํา 
MOU เรื่องของการคิดตัวเลขงบประมาณ หรือความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
โครงการนี้ ผ่านการรับฟังความเห็นของประชาชนหรือยัง ก็ซักถามกันไปหลายประการ แต่จะขออ่าน
ทวนคําตอบ คําอธิบายของผู้บริหารให้ท่านประธานได้ฟังกันนะครับว่า นายกเทศมนตรีนครลําปางได้
กล่าวต่อสภาแห่งนี้ว่า ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ต้องขอขอบคุณนะครับที่สนใจ
เรื่องสายไฟฟ้าลงใต้ดิน หรือว่าสายเคเบิลใต้ดิน จริงแล้วเราได้รับฟังความคิดเห็น ได้เตรียมการเรื่องนี้
มาพอสมควร ในการเสนอของบประมาณผ่านสภาแห่งนี้ 31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน
บาทถ้วน)  เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเรามอบหมายภารกิจหน้าที่ในส่วนของทางการไฟฟ้าก็รับในส่วนของการ
ไฟฟ้าไป ภายใต้ภารกิจหน้าที่ 31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  เป็นภารกิจที่
อยู่ภายใต้อํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องทํา  และที่ถามว่า สายสื่อสาร ได้พูดคุยกับเขาหรือยัง ตรงนี้
จริงๆ แล้วผมกังวลมาก แต่ทางการไฟฟ้าเป็นคู่สัญญากับการสื่อสาร ท่านนายกฯ ได้อธิบายว่า การ
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สื่อสารเป็นคนเช่าเสาไฟฟ้าเพื่อดึงสายของการสื่อสาร ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์ หรือสาย
อินเตอร์เน็ต ท่านนายกฯ บอกว่า เพราะฉะนั้น ทางการไฟฟ้าจะเป็นผู้ดําเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่อง
สื่อสารกับทางไฟฟ้าเอง ไม่ได้เกี่ยวกับเรา อยู่ในขั้นตอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่เกี่ยวข้องกับทาง
เทศบาลนครลําปาง  ซึ่งจะต้องเคลียร์กับการสื่อสารเอง ตรงนี้ก็ยืนยันแล้วว่า เป็นเรื่องของการไฟฟ้า 
ไม่ใช่เป็นเรื่องของเทศบาลในการที่จะไปเอาสายสื่อสารต่าง ๆ ออก ซึ่งมาถึงตรงนี้ครับท่านประธาน 
จากที่เคยแถลงต่อสภาว่าจะบูรณาการเอาสายไฟฟ้าลงดิน และสายสื ่อสารลงใต้ดิน  เสนอเป็น
นโยบายเมื่อปี 2556 แต่พอปี 2558 นําร่างเทศบัญญัติเข้าสู่สภา ก็บอกว่า สายสื่อสารเทศบาลไม่
เอาลงแล้ว เป็นเรื่องของการไฟฟ้าที่จะไปเคลียร์กันเองว่าจะเอาลงหรือไม่  ท่านประธานตามทันแล้วนะครับ 
ต่อมาในหน้าที่ 23 มีการอภิปรายซักถามกันอีก ซึ่งตรงนี้ทางผู้บริหารก็ได้กล่าวต่อสภา ให้ข้อมูลไว้ว่า 
ในการรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาที่ท่านสมาชิกได้พูดถึง เขาได้มีการ
ประชุมร่วมกันทางด้านเอกสารที่ผมรับทราบมา มีการเคลียร์ทางด้านเอกสารไประดับหนึ่งแล้ว ถามว่า
ในงบประมาณปี 2559 นี้ เราสามารถดําเนินการได้หรือไม่ ผมเป็นคนพูดและเป็นประธานในที่ประชุม
ก็จริง แต่คนมาช้ีแจงนั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ เพราะฉะนั้นการที่ทางการ
ไฟฟ้าสว่นภูมิภาคไมมี่ความม่ันใจ ไมพ่ร้อม เขาคงไมส่ง่เจ้าหน้าที่เขามาช้ีแจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับ
ทราบหรอกครับ  นี่เป็นการยืนยันนะครับว่า ได้มีการประสานงานร่วมกันไว้แล้ว และม่ันใจแล้วว่าทําได้
แน่นอน อีกทั้งยังบอกกับเพื่อนสมาชิกว่า ไม่ใช่เฉพาะงบประมาณ 31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้าน
หนึ่งแสนบาทถ้วน) เท่านั้นที่จะขอเพื่อดําเนินการบูรณาการเอาสายไฟลงใต้ดิน แต่บอกว่ายังมีงบที่ต้อง
ติดตามมาอีกสองส่วน ก็คือ  งบที่ทางผู้บริหารได้แจ้งไว้ในรายงานฉบับนี้ว่า งบการคืนผิวจราจรอีก
ห้าล้านกว่าบาท  และงบแสงสว่างอีกสามล้านกว่าบาท ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว วันนั้นท่านก็ได้บอกกับสภา
ไปแล้วว่าจะมีงบสองส่วนนี้ด้วย ซึ่งก็อยู่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 แล้ว
สุดท้าย ทางผู้บริหารก็ได้กล่าวยืนยันว่างบประมาณ 31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน
บาทถ้วน) สามารถทํางานนี้ได้แน่นอน โดยให้ข้อมูลกับสภาซึ่งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม เป็น
คํากล่าวของท่านผู้บริหารนะครับว่า  ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณท่าน
ประธานสภาผ่านไปย ังท ่านสมาชิกฯ  เรื่องของงบประมาณการ  การประมาณการรายจ่าย 
31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  ในส่วนของเทศบาลนี้ จริงแล้วเราไม่ได้
ประมาณการเองนะครับ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประมาณการมาให้เรา  ประมาณสามสิบแปดล้าน  
แตมี่บางจุดบางหมวด บางลักษณะ ไม่สามารถที่จะตั้งงบประมาณได้ ทางเทศบาลก็ต้องตัดออก แต่ใน
เนื้อหาสาระทั้งหมด  เราไม่ได้ตัดทางการไฟฟ้าแม้แต่น้อย  เราตัดเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายของ
เทศบาลได้เทา่นั้น ก็เหลืออยู่แค ่31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอให้สบาย
ใจได้ ไม่มีช่างคนไหนไปประมาณการ แต่ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการประมาณการ เราก็ต้องมีการลงสํารวจใน
พื้นที่ การสํารวจในพื้นที่จริงก็ไม่ใช่เฉพาะช่างของเทศบาลเท่านั้น ช่างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงมา
สํารวจรว่มกับช่างของเทศบาล  ตรงนี้เป็นการยืนยันจากผู้บริหารต่อสภา ต่อประชาชนว่า สามสิบเอ็ดล้าน
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หนึ่งแสนบาทสามารถจัดทําโครงการบูรณาการเอาสายไฟลงใต้ดินได้แน่นอนนะครับ แล้วก็เป็นไปตาม
ความคาดหมาย  ในการผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 โครงการนี้ก็ได้รับ
การสนับสนุนจากสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง ด้วยงบประมาณ 31,100,000 บาท 
(สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อมาผ่านไปหนึ่งปี จากที่เราประชุมกันเมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2558 จนถึงการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559 ในวันที่ 6 กันยายน 
2559 จากที่ผ่านงบประมาณ 31,100,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ไป นับหนึ่งยัง
ไม่เสร็จ  แต่กลับมีการเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559  ในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงการพื้นฐานถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึง
แยกถนนช้างเผือก เป็นจํานวนเงิน 8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท
ถ้วน)  9  กันยายน  2558  ยืนขึ้น  ยืนยันต่อสภาแห่งนี้โดยผู้บริหารว่า สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาท 
ทําโครงการได้แน่นอน ผ่านไปขาดอีก 3 วันครบปีมาบอกกับสภาแห่งนี้ว่า สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาท
ทําไม่ได้ ต้องขอให้โอนให้อีก 8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นขึ้นมาเลยว่า การบริหารงานของผู้บริหารมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนตามระเบียบกฎหมายซึ่งได้แถลงต่อสภาตั้งแต่วันที่การประชุมเข้ารับตําแหน่ง
ครั้งแรกหรือไม่  ตรงนี้ครับที่ เริ่มไม่เป็นไปตามนั้นแล้ว ก็เพราะว่า โดยหลักการที่ทางท่านรอง
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านรองนายกฯ สุวรรณ นครังกุล ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีให้เป็นผู้เสนอญัตติขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามญัตตินี้เข้าสู่สภา ได้เป็นผู้อ่าน
ญัตติในส่วนของหลักการว่า เพื่อให้การดําเนินการตามโครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก เป็นไปโดยเรียบร้อย 
จําเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการดังกล่าว 
เป็นจํานวนเงิน 8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ประเด็นอยู่ที่ว่า ในการ
โอนเงินครั้งนี้ พิจารณาแล้วโดยส่วนตัวของผม ผมพิจารณาว่า ไม่ได้เป็นการทําให้คุณภาพ ปริมาณงาน
เปลี่ยน หรือเป็นการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สําหรับผมในวันนั้น ผมจึงมีมติไม่เห็นด้วยกับญัตตินี้  แต่
สภาแห่งนี้ก็มีมตใิห้โอนเงิน 8,169,600 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) สอง
ครั้งคือ 31,100,000 + 8,169,600 รวมเป็น 39,269,600 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่น
เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  สภาแห่งนี้ก็ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ทางผู้บริหารได้นํางบประมาณ
สามสิบเก้าล้านเกือบสี่สิบล้านบาทไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผลของโครงการที่ได้เสนอมา แต่ว่า จากวันนั้น
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คือ วันที่ 6 กันยายน 2559 มาจนถึงปัจจุบันก็ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร
ให้กับพี่น้องประชาชนได้ช่ืนอกช่ืนใจ และในขณะเดียวกันผมก็อยากติดตามทวงถามไปยังผู้บริหารว่าได้มี
การโอนงบประมาณไปให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือยัง เพราะทางผู้บริหารให้ความสําคัญกับ
การรับรู้ของพี่น้องประชาชน ให้ความสําคัญกับพี่น้องสื่อมวลชนเป็นอย่างมากนะครับ เรื่องราวอะไรก็
นําเสนอสู่เว็ปไซต์ บอกว่า โครงการนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทําการประกวด
ราคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว  ผมก็อยากจะติดตามถามว่า  จนถึงปัจจุบันทางเทศบาลนครลําปางได้โอนเงิน
ค่าก่อสร้างในส่วนของทางเทศบาลนครลําปางไปเพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาได้ดําเนินการโครงการนี้
ลงมือก่อสร้างจริง ให้สําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วหรือยัง  ผมถามไป 2 ประเด็นแล้ว
นะครับ  ทีนี้ในส่วนของงบประมาณโดยรวม ซึ่งผมอยากจะกล่าวเพื่อถามว่า การที่พี่น้องประชาชนเขาขาด
โอกาส คิดรวมกันเป็นมูลค่ากว่าแปดสิบสี่ล้านบาทนะครับ ก็คือ งบสายไฟลงดินก้อนแรกสามสิบเอ็ดล้าน
หนึ่งแสนบาท  ส่วนเพิ่มเติมอีกแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท  งบประมาณปรับปรุงถนน
ดวงรัตน์อีกสิบหกล้านบาท และโครงการต่อเนื่องของสายไฟลงดิน  ปรับปรุงผิวจราจรอีกห้าล้าน
สามแสนบาท ไฟส่องสว่างอีกสามล้านหกแสนบาท  ศาลหลักเมืองอีกเก้าล้านบาท และระบบบําบัดน้ําเสีย
อีกสิบกว่าล้าน  รวมกันแล้วเกือบร้อยล้านบาทครับท่านประธานที่มีเงิน  มีงบประมาณพร้อมจ่าย  แต่
จ่ายไม่ได้ งานไม่ออก ทําให้พี่น้องประชาชนขาดโอกาสหรือไม่ครับ จากงบประมาณที่เรามี แทนที่จะได้รับ
สายไฟลงดินเสร็จแล้ว  แทนที่ศาลหลักเมืองจะเสร็จแล้ว  แทนที่ท่อระบายน้ําจะเสร็จแล้ว  แทนที่มิวเซียม
จะเสร็จแล้ว ไม่มีอะไรเสร็จเลยนะครับ ผมก็อยากจะขอให้ทางผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามว่าทําไมถึงได้
ล่าช้า และเมื่อตอบข้อซักถามแล้ว หากมีประเด็นใดสงสัย ผมก็จะขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ต้องขออภิปรายต่อ
จากช่วงเช้าสักหน่อยหนึ่งนะครับ พอดีมีผู้หวังดีบอกให้ผมช่วยติดตามข่าวสารที่นายกฯ ท่านไปพูดไปคุย
กับชาวบ้านไว้ และสิ่งที่พูดไว้ได้ทําหรือยัง ทําอะไรไปบ้างแล้ว ทําเสร็จหรือยัง ลงมือหรือยัง แกก็ส่ง
หนังสือมาให้  ปกติผมเองก็เป็นคนค่อนข้างไม่ค่อยจะอ่านหนังสือเท่าไหร่นะครับ  แต่ว่าหนังสือพิมพ์ที่
อยู่ในมือผม  ทุกเรื่องที่ท่านนายกฯ ไปพูดคุยกับชาวบ้านไว้ จะเป็นเรื่องจริง เรื่องเท็จ เดี๋ยวท่านนายกฯ 
คงจะมาตอบให้แต่ละเรื่องนะครับว่าทําไปถึงไหน ทําหรือยัง จะไม่ทําแล้ว จะยกเลิกแล้ว เป็นต้น นี่พูด
ตามหลักฐาน ไม่ได้เลื่อนลอยนะครับ ผมขอใช้เอกสารประกอบนะครับท่านประธาน เรื่องถนนดวงรัตน์ที่
ท่านของบประมาณผ่านจากสภาไปสิบหกล้านบาท และเดี๋ยวนี้การสื่อสารรวดเร็วนะครับ ก็มีการเอาไป
ลงเฟสบุ๊ค ในไลน์ ก็มีคนมาต่อต้าน พวกกลุ่มที่เขารักสิ่งแวดล้อมต่อต้านขอให้มีการทําประชาคมก่อน มี
คนเห็นด้วยหรือไม่ คัดค้านหรือไม่ เพราะว่าต้นไม้ที่ถนนดวงรัตน์ ก็เป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์ มีที่มาที่ไป  
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ปลูกมาหลายสิบปีแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนายกฯ ก็คงจะไปช้ีแจงไม่ครบถ้วน เขาจึงลุกขึ้นมาต่อต้าน 
และในวันนี้นายกฯ บอกขอระงับโครงการไปก่อน  ก่อนที่จะทําต้องไปทําประชาคมก่อน เขาก็ฝากถาม
มาว่า กรณีอย่างนี้จะทําต่อหรือไม่ จะได้ให้ท่านตอบชัดเจน ผมจะได้ไปตอบกับชาวบ้านได้นะครับว่า 
เลิกทําไปแล้ว หรือว่ามีโครงการจะทําต่อ เพราะในหนังสือพิมพ์นี้ไม่ได้ตอบชัดเจน  เรื่องที่สอง ท่าน
นายกฯ เคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไว้  ปิดทองหลักเมือง ขาดไปอีกหนึ่งล้าน  สามเดือนสร้างเสร็จ 
ท่านไปให้ข่าวว่าอีกสามเดือนสร้างเสร็จ  หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ออกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ปีนี้เดือน
ธันวาคม 2560 เขาเอาหนังสือพิมพ์มาให้ผมดู ท่านนายกฯ พิจารณาคําพูดของท่านด้วยนะครับ ไป
โกหก หรือรับปากอะไรเขาไว้หรือไม่ นี่ไม่ได้พูดเลื่อนลอยนะครับ มีหลักฐานทั้งหมด ชาวบ้านเอามาให้ 
เราก็เอามาประสานต่อเพราะว่าเรารับใช้ประชาชน เขาอยากรู้นะครับ อย่างที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปราย
ไปเมื่อสักครู่  พราะท่านบอกว่ามีโครงการอีก  2  เส้นทางที่จะเอาสายไฟลงดิน  และบอกว่าเส้นแรก  
ทําเสียทีสายไฟลงดิน อีกสองสายจ่อคิวต่อแล้ว ชาวบ้านเขาอ่านก็งง เส้นแรกยังไม่ทําเลย อีกสองเส้น
จะทําอีกแล้วหรือ ทําไมไม่ทําให้เสร็จแต่ละโครงการเลย นี่เป็นคําพูดของชาวบ้านนะครับ จะทําอีกสองเส้น 
มีแต่ข่าวออกมา นับหนึ่งจะเริ่มนับสองแล้ว เดือนพฤศจิกายนจะเสร็จ เดือนกุมภาพันธ์จะเสร็จอะไร
อย่างนี้ มันเป็นคําพูดที่พูดไปเรื่อยครับท่านประธาน ท่านไปพูดกับชาวบ้าน ให้ข่าวกับชาวบ้านอย่างนี้ 
เขาเห็นนะครับ ในเขตเทศบาล ในจังหวัดลําปางเขาเห็นหมด  เขาก็สงสัยนะครับ หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เมื่อ
เดือนกันยายน 2559 เรื่องสายไฟลงดิน อีกสามเดือนเสร็จ  ท่านก็ไปพิจารณานะครับว่าอีกสามเดือน
ไหน แต่ท่านไม่ระบุ พ.ศ. ก็อาจจะมีทางออกอยู่นะครับ  นี่ก็เหมือนกันครับท่านประธาน หนังสือพิมพ์
ฉบับวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2556 เขาฝากถามเรื่องคอมเทศบาลที่หายไป คดีไปถึงไหน
แล้วครับ แล้วท่านนายกฯ ก็ไปบอกว่า คาดว่าทําลายหลักฐาน กรณีคอมหาย คาดว่าทําลายหลักฐาน 
แล้วเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรงนี้เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรครับท่านประธาน  ถ้าชาวบ้านได้อ่านตรงนี้ก็
เหมือนว่า เจ้าหน้าที่น่าจะคอรัปช่ันหรือว่ามีการส่อทางทุจริต จึงเอาไปทําลายหลักฐาน เพราะท่าน
นายกฯ ไปให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนี้นะครับ ผมว่าไม่ใช่นะครับ  เราเป็นฝ่ายบริหาร เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ไป
พูดจาอะไรอย่างนี้ เราน่าจะคิดกันหน่อยนะครับ และให้รับผิดชอบคําพูดของตัวเองด้วยนะครับ นี่เป็น
การติเตือนนะครับ บางเรื่องคนที่เขาอ่านข่าวเขาก็คิดไปอีกอย่างหนึ่ง อันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยครับท่าน
ประธาน ชาวบ้านดีใจ เพราะท่านนายกฯ บอกว่า มิวเซียมดองนาน 7 ปี ฝันเปิดได้แน่สิงหานี้  
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ออกเดือนมิถุนายน 2560 ตอนนี้เดือนธันวาคม 2560 ยังไม่เป็นรูปธรรมอะไร  
ผ่านไปก็เห็นป้ายบุคคลภายนอกห้ามเข้า  มีเจ้าหน้าที่ 5 คนที่อยู่ด้านใน ที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ
เจ็ดหมื่นห้าพันบาท ท่านก็รับผิดชอบคําพูดของท่านไปเองนะครับ และผมก็จะถามว่าท่านจะตอบ
อย่างไรในแต่ละเรื่องที่ผมพูดไป ผมก็จดไว้นะครับ และจะไปบอกกับสื่อ หรือผู้ที่ฝากให้มาถาม  อีกข่าว
ยิ่งไปใหญ่เลยครับท่านประธาน  ชาวบ้านเขาอ่านจะมีความรู้สึกอย่างไรครับ  แอบเจาะยางกระแส
หมอภูมิล้มสายไฟลงดิน แต่ไม่สําเร็จ ตุลานี้เดินหน้าทํา  ใครได้อ่านแล้วตบมือจนเจ็บมือเลยครับท่าน
ประธาน  ขนาดมีคนแอบเจาะยางไม่ให้ทําแล้ว ท่านยังตอบไปว่าตุลานี้เดินหน้าแน่นอน  ตุลา แต่ท่าน



๓๕ 
 

 

ไม่ได้ระบุ พ.ศ.นะครับ  แต่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ออกมาเดือนมิถุนายน 2560 ผมอยากให้ท่านเหมือน
อย่างเทศบาลอื่นนะครับ  มีข่าวอีกด้านหนึ่งเขาลงว่า ยกเลิกผู้รับเหมาเจ้าเดิมขาดสภาพคล่อง ยุติสร้าง
สํานักงานใหม่ เทศบาลเมืองเขลางค์ ท่านประธานครับเขามีความรับผิดชอบ เขาเห็นผลประโยชน์ของ
บ้านเมือง บริษัทไหนทํางานไม่มีคุณภาพ ยกเลิกไปเลย ไม่ต้องกลัวอะไร นี่สิน่ายกย่อง เขาเห็นประโยชน์
ของประชาชน เพราะภาษีที่เสียไปทุกบาททุกสตางค์เขาหาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเขา  แต่นี่ไปตั้ง
งบประมาณไว้สามสิบเก้าล้าน บอกว่าจะทําวันนี้ วันโน้น  ณ  วันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ  เมื่อวันก่อน
ผมเดินไปดูก็เห็นมีสีมาพ่นติดไว้  ก็อุ่นใจว่าน่าจะได้ลงมือสักที  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ 

จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ใน
การประชุมสภา เขาห้ามเอาเอกสารที่อื่นมาประกอบการประชุมสภา มาประชุมรอบที่สองนี้  ไม่เห็น
นายสมหมายขออนุญาตประธานสภา เอาหนังสือพิมพ์ออกมาตั้งหลายฉบับ ขอให้ประธานสภาฯ 
พิจารณาด้วยครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตแล้วครับ  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ครับ  ท่านอาจจะไม่ได้ฟัง  
เมื่อสักครู่ผมขออนุญาตแล้วนะครับ  ขอบคุณครับ นี่ไม่ได้เป็นการเอามาพูดเปล่าๆ นี่เป็นการพูดท้วงติง
เพื่อให้แก้ไข เพื่อให้งานเดิน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ไม่ได้มาขัดขวางการทํางานของท่าน
นายกฯ นะครับท่านประธาน เพียงแต่มาท้วงติง และท่านมาพูดอย่างนี้ว่าจะทําวันโน้น ทําวันนี้ เสร็จวันนี้ 
ขอให้ท่านรับผิดชอบคําพูดของท่านด้วยนะครับ  เราเป็นระดับนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ถ้าอย่างผม
ไปพูดที่ไหน ก็ไม่มีใครเขาฟังหรอกครับ นี่ท่านพูดไม่กี่คํา หนังสือพิมพ์ก็เอาไปลงแล้ว อย่างผมพูดให้
ตาย หนังสือพิมพ์ก็ไม่มาหาผมหรอกครับ  ประชาชนกี่พันคนก็ไม่รู้ที่เขาได้อ่าน ได้เห็นข่าว แต่ละเรื่องๆ 
ที่ผมพูดมา ถ้าเราคิดในแง่ดี ก็ดี เหมือนกระจกเงาครับท่านประธาน สามารถไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดําเนินการให้ลุล่วงด้วยดี  แต่ถ้าคิดในแง่ลบ มันก็จะเป็นลบตลอด หาว่าเราไปขัดขวาง ไปกีดกัน ไม่ให้
ทําอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็แล้วแต่ดุลยพินิจ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากจะให้นายกฯ รับผิดชอบทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ทํา กรณีที่ไปชูนโยบายว่าทําได้แน่นอน  ทําทันทใีนตอนที่ท่านรับตําแหน่งใหม่ และที่ทําไม่ได้ก็
หลายๆ เรื่อง อย่างเช่น พนักงานเทศบาลจะต้องมีโบนัส ณ วันนี้ 5 ปีแล้วก็ยังไม่ได้  ขอให้ท่าน
รับผิดชอบด้วย ยามในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านที่ท่านพูดไว้  ณ วันนี้ขาดอีกประมาณ 20 วันจะครบ 5 ปี
พอดีที่ท่านดํารงตําแหน่ง และผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธาน มันอดสูใจมากครับท่านฝ่ายบริหาร
ประกาศเลือกตั้งประธานชุมชน  ชุมชนผมเองครับ  ผู้สมัครเอาเอกสารมาให้ผมจากคําตอบของนายกฯ 
นี่เป็นฉบับใหม่  ขออนุญาตนะครับท่านประธาน จากการที่มีการเลือกตั้งที่ท่านนายกฯ ประกาศให้มีการ
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เลือกตั้งประธานชุมชนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ชุมชนบ้านดงมีผู้สมัคร 2 ท่าน หมายเลข 1 และ
หมายเลข 2 จากการที่เลือกตั้งผ่านมาได้ประมาณ 1 – 2 วัน เบอร์ 1 ได้ 350 คะแนน  เบอร์ 2 ได้ 
331 คะแนน แต่เบอร์ 1 ได้รับรองจากฝ่ายบริหารเทศบาล เบอร์ 2 บอกว่ามีการเอารัดเอาเปรียบกัน
หรือไม่ เช่น เบอร์ 1 ไปในที่หน่วยเลือกตั้ง และให้กรรมการชุดเดิมไปช่วย มีการทักทายชาวบ้านใน
หน่วยเลือกตั้ง เอาป้ายไปติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง  แต่เบอร์ 2 ไม่ได้ทําการเช่นนี้เลย และเขาก็ส่งภาพมา
ด้วยตอนที่มาร้องเรียนขอความเป็นธรรม  และหลายท่านเข้าไปอยู่ในหน่วยเลือกตั้ง ทักทายชาวบ้าน
หน้าหน่วยเลือกตั้งเลย และท่านนายกฯ ได้ตอบจดหมายเขาครับ ผมขออนุญาตอ่านจดหมายนะครับ 
(ประธานอนุญาต) ตามที่เทศบาลนครลําปางได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งประธานชุมชนภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการ
ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยได้กําหนดวันลงคะแนนในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 และท่าน
ได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรม และความถูกต้อง ในการตรวจสอบกรณีข้อพิพาทการเลือกตั้งประธาน
ชุมชนของผู้สมัครหมายเลข 1 รายละเอียดได้แจ้งไปแล้วนั้น อย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ว่าเบอร์ 1 เขา
เข้าไปยุ่มย่ามในหน่วยเลือกตั้ง  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเลือกตั้งเขาก็ต้องอิงการเลือกตั้งทั่วๆ ไป เช่น การ
เลือกตั้ง สท. สส. ใช้อิงเกณฑ์ตัวนี้เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย และนายกฯ ก็ตอบอีกว่า บัดนี้ 
เทศบาลนครลําปางได้พิจารณาตามกระบวนการวินิจฉัยปัญหาในการตรวจสอบ กรณีข้อพิพาทการ
เลือกตั้งประธานชุมชน แล้วมีความเห็นว่า ตามประกาศเทศบาลนครลําปาง ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน 
และการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 2556 ไม่มีข้อกําหนดไว้
เกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกพึงปฏิบัติตัวอย่างไร ในวันลงคะแนน
เลือกตั้ง จึงยุติเรื่อง ทั้ง ๆ ที่เบอร์ 2 ขอความเป็นธรรม ความจริงท่านมีอํานาจ น่าจะนึกถึงความ
ถูกต้อง ความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย  ถ้าผมเป็นนายกฯเอง ผมให้เลือกตั้งใหม่เลย เพื่อความเป็น
ธรรมนะครับ เมื่อเป็นอย่างนี้ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ สงสัยท่านคงกํามือชาวบ้านกาได้เลย  และก็บอกว่า
ไม่มีกฎหมายอะไรรองรับ ใช่หรือไม่ครับท่านประธาน เพราะถือตามจดหมายฉบับนี้ ถ้าใครร้องเรียน ก็
กํามือไปกาเลย และมาอ้างว่าคนแก่ เขียนไม่เป็น มันถูกต้องหรือไม่ครับ ผมขอให้พวกเราช่วยพิจารณา
ด้วย กับคําตอบและการปฏิบัติอย่างนี้ของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่าน
ประธานอีกครั้งหนึ่งที่ได้กําหนดวันประชุมวันที่ 26 มกราคม ซึ่งในตําราฤกษ์งามยามดีเขาบอกวัน
อังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นวันธงชัย ดิถีเป็นราชาโชค และอมฤตโชค เป็นวันมงคล เหมาะ
สําหรับทําการมงคลทุกอย่าง ก็เป็นวันมงคลจริงๆ เพราะว่าสมาชิกสภาทั้ง 8 ท่านที่ได้ลงนามยื่นต่อ
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ท่านประธานเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปต่อนายกเทศมนตรีนครลําปาง ซึ่งมีนามว่า นายกิตติภูมิ นามวงค์ 
เรื่องนี้เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของสมาชิกสภา ได้ทําเสมือนเป็นกระจกเงาอีกหนึ่งด้านที่จะให้นายกเทศมนตรี 
ที่ช่ือ นายกิตติภูมิ นามวงค์ นั้นได้รับทราบ ได้เปรียบเทียบกับอีกด้านหนึ่งที่มีการสรรเสริญเยินยอต่างๆ 
นานา จริงๆ แล้วผมอยากจะเรียนท่านประธานว่า ผมอยากจะฟังคําช้ีแจงคําตอบที่ท่านสมาชิกทั้ง 7 ท่าน
ได้อภิปรายไป ว่า ท่านได้ตอบครบถ้วน ตอบได้ถูกต้อง และช้ีแจงได้ตรงตามข้อสงสัยของท่านสมาชิก
สภาดังกล่าวหรือไม่ ถ้าหากว่าท่านไม่ครบ ผมก็จะได้มีของแถมตามอีก เพราะกระผมเกรงว่าจะ
เหมือนกับครั้งก่อนๆ ที่ตัวกระผมเองก็ดี สมาชิกสภาหลายท่านก็ดี ได้มีข้อซักถาม มีข้อคิดเห็น มี
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของท่านนายกเทศมนตรี ที่ช่ือ กิตติภูมิ นามวงค์ ก็มักจะไม่ค่อยได้รับคําตอบ 
หรือได้รับคําตอบที่ไม่ตรงคําถาม  ซึ่งผมอยากจะเรียนว่า ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไป เขามักพูดกันแบบ
เชิงตลก ตอบแบบนี้ ตอบแบบเกษตรกรนะครับ ตอบข้างๆ คูๆ เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับการบริหาร
บ้านเมือง การเป็นพ่อค้า นักธุรกิจ ค้าขายอาหาร หรืออะไรก็แล้วแต่ มันยาก เพราะต้องมีเงินลงทุน 
ต้องหาเงินทุนมาใช้จ่าย  แต่บริหารเทศบาล เงินทุนมีอยู่แล้ว จากเงินภาษีซึ่งทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ได้เสีย
ภาษีให้กับเทศบาลแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มก็ดี  ภาษีโรงเรือนก็ดี  ภาษีป้ายก็ดี และภาษีบํารุง
ที่ดินอีกต่างๆ นานา เงินทุนมีอยู่แล้ว เพียงแต่การบริหารเงินเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น บริหาร
เงินเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล และคนนอกเขตที่เข้ามาพํานักอาศัยก็ดี มา
ทําธุรกิจ หรือมาเรียนหนังสือก็ตามได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความ
เจริญหูเจริญตา มีสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ผมฝันเหลือเกินที่อยากจะเห็นอย่างนั้น  แต่เราก็คงยัง
ไม่เห็นตามความฝันของเรา นายกเทศมนตรีที่ผมว่าเป็นยากนั้นเพราะอะไร  ต้องใช้สมอง ต้องใช้ความ
ชํานาญ ความรอบรู้ ความมีประสบการณ์ สําหรับที่จะบริหารเงิน บริหารคน เพื่อให้บ้านเมืองนี้ 
โดยเฉพาะนครลําปางนี้ เป็นนครลําปางที่น่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข มีวัฒนธรรมที่ดีงาม และมรดกอันล้ําค่า 
ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้อย่างเต็มที่ ไม่ให้มีข้อขัดแย้ง เหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ผมว่ายาก
สําหรับการเป็นนายกเทศมนตรีที่ดี คําว่าดีของผมนั้น ไม่สามารถจะบอกได้ว่าดีอย่างไร เอาเป็นง่ายๆ 
หรือแม้แต่ว่ามีคุณธรรมก็ตาม สองสามประการเท่านั้นเองครับท่านประธาน  หนึ่งต้องมีความซื่อสัตย์  
ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตัวเอง และหาประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ไม่คิดแม้แต่จะฉ้อโกงให้เกิดขึ้นในความคิด 
ซื่อสัตย์แล้วต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  พวกท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้  มีพระคุณต่อเทศบาลทุกท่าน  
ท่านได้เสียภาษี ท่านได้ทําอะไรหลายอย่างให้กับชุมชนแห่งนี้ ท่านไม่เคยเบียดเบียนใคร การแสดงความ
กตัญญูต่อคนเหล่านี้ที่ผมกล่าวถึงก็คือ ทําอย่างไรให้เขาอยู่อย่างเป็นสุข หลังบ้าน คูเมือง ลําเหมืองต้อง
ได้รับการขุดลอก ให้มีน้ําใส ไม่ต้องใสมากนัก ก็ให้ไหลสบาย ไม่ใช่เป็นน้ําขัง น้ําคลํา น้ําเน่า น้ําเหม็น 
การศึกษาใน 8 ด้านนั้น สมาชิกทั้ง 7 ท่านได้อภิปรายมาพอสมควร ผมคงไม่กล่าวย้ํา เพราะฉะนั้นสิ่งที่
ผมกราบเรียนท่านประธานว่า มันเป็นยาก และเมื่ออาสาเข้ามารับใช้ มาทําหน้าที่นี้แล้ว ก็ควรจะต้องทํา
ให้เต็มที่ ให้สมกับการได้รับความไว้วางใจเลือกตั้งให้มาทําหน้าที่นายกเทศมนตรี แต่สิ่งแรกที่สมาชิกทั้ง
แปดคนได้ยื่นหนังสือถึงท่านประธานสภาขอเปิดอภิปรายทั่วไปนั้น ก็มีหนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม ถึง
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ท่านประธานสภา และท่านประธานสภาก็ส่งถึงสมาชิกอีกว่า นายกเทศมนตรี ในนี้ลงช่ือว่า นายกิตติภูมิ  
นามวงค์ แจ้งมาว่า ผู้ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลําปางแถลงข้อเท็จจริง หรือ
แสดงความเห็นในปัญหาซึ่งเกี่ยวกับการบริหารนั้น ไม่มีหลักฐานอะไรที่ ชัดเจน  ส่งผลทําให้
นายกเทศมนตรีนครลําปางไมอ่าจแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการของเทศบาลนครลําปางตามข้อกลา่วอ้างของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทั้งแปดคนได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการของเทศบาลนครลําปาง และ
ประชาชนโดยรวมได้ ลงนามโดย นายกิตติภูมิ นามวงค์  ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครลําปาง  จดหมาย
อันนี้ถ้าท่านไม่สามารถตอบได้ ท่านอย่าน่ังในห้องนี้ครับ กรุณาออกไปได้เลย ถ้าท่านจะไม่ตอบ ไม่มี
ความสง่างามในการดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี สมาชิกท่านหนึ่งได้พูดไว้แล้ว ว่าทําตามระเบียบข้อ
กฎหมายที่กําหนดให้เปิดอภิปรายทั่วไปได้ ถ้าเห็นว่านายกเทศมนตรีบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมือง ตัวอย่างเยอะแยะครับท่านประธาน ศาลหลักเมือง ค่าปรับเก้าล้าน
นี้จะได้หรือไม่ก็ยังไม่ทราบ เหล่านี้เป็นเรื่องที่พวกกระผมทั้งแปดคนก็คงจะต้องมาทําหน้าที่เป็นกระจก
อีกด้านหนึ่ง ให้เห็นว่า ขณะนี้บ้านเมืองนี้ กําลังเดินทางไปอย่างไร ไปสู่เป้าหมายอะไร ราษฎรส่วนใหญ่
เป็นห่วงเป็นใยนะครับ จากเอกสารผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี สมาชิกท่านหนึ่ง
ก็ได้อภิปรายไปแล้ว เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเวลา เสียดายโอกาส การควบคุมโครงการงานก่อสร้าง
ทั้งหลาย ที่สร้างปัญหาความเดือดร้อนด้านการจราจร ห้าแยกประตูชัย โครงการทําท่อระบายน้ําที่มี
เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากนั้น ก่อนที่จะให้ญัตติงบประมาณส่วนนั้นผ่านไป ก็มีสมาชิกบางท่าน 
โดยเฉพาะกระผมเองก็ได้พูดว่า จริง ๆ แล้ว ถ้าฝนตกเกิน 80 มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง ยังไงก็ต้องมีน้ําท่วม
ขังและรอการระบายอยู่ การแก้ปัญหาง่าย ๆ ขุดลอกท่อให้โล่ง ไม่มีดินตกค้าง ตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อเร่ง
การระบาย ถามว่า ได้กระทําตามนั้นหรือไม่  ไม่ครับ ในงบประมาณหลายปีก่อน ขุดลอกท่อถนนมนตรี 
ท่านประธานคงจําได้ วงเงินเป็นล้านบาท ผู้รับเหมาจากต่างจังหวัด ถ้าจําไม่ผิดน่าจะจังหวัดสุพรรณบุรี
หรืออย่างไรไม่ทราบ สัญญาว่าจะต้องทําประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบวันหรือสี่เดือน  แต่ปรากฏว่า มีรายงาน
มาเบิกเงินว่าทําไม่ถึงหนึ่งเดือนเรียบร้อยหมดแล้วครับ ฝนตก ก็เกิดน้ําท่วมขังถนนมนตรี แล้วลุกลามมา
เหมือนเดิม  ถนนประสานไมตรี  สี่แยกดอนปานก็เหมือนเดิม ซึ่งผิดกับสมัยเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้ว ท่อเล็ก
กว่าปัจจุบันด้วย แต่ทําไมระบายน้ําเร็ว  เพราะนายกเทศมนตรีสมัยนู้นท่านตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อเร่งการ
ระบาย ตั้งแต่สี่แยกดอนปานมาจนถึงวงเวียนน้ําพุหน้าสถานีรถไฟนครลําปาง ส่งเป็นทอดๆ ไปจนถึง
สามแยกเก๊าจาวแล้วก็ลงแม่น้ําวัง  ศุกร์เสาร์อาทิตย์ท่านต้องเตรียมตัว  เพราะส่วนใหญ่ฝนจะตกตอน
คํ่าคืนวันศุกร์ สุดท้ายท่านให้ตั้งเครื่องสูบน้ําไว้เลย ไม่ต้องโยกย้ายไปมา กรณีนี้เป็นตัวอย่าง โครงการ
ห้าแยกประตูชัยดังกล่าว ทําให้สูญเสียทางเศรษฐกิจ นับเป็นตัวเงินคงไม่ใช่ง่ายนัก การจราจรมีปัญหา 
รถราติดขัด สัปดาห์นี้ปิดช่วงนี้ ไปอีกครั้งหนึ่งไปปิดด้านโน้นอีก อันนี้ก็แน่นอนการก่อสร้างก็ต้องมี
ปัญหาเช่นนี้ แต่การที่บริหารจัดการทําไม่ดี และผมก็เกรงอยู่ว่า โครงการนี้ก็จะมีความล่าช้าอีก
เช่นเดียวกัน เพราะด้วยความไม่ไว้วางใจที่ท่านสมาชิกอภิปรายมาว่า บริษัทดังกล่าวนี้รับงานโครงการ
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ของเทศบาลนครลําปางไปสองโครงการแล้ว โครงการที่หนึ่ง มิวเซียมลําปางก็ยังขลุกขลักล่าช้า ไม่เสร็จ
ตามกําหนด และโครงการที่สอง ก็คือศาลหลักเมือง และก็มาได้งานนี้อีก เป็นปัญหาที่น่าห่วง อยากจะ
เรียนถามท่านประธานว่า ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ พ่อค้าแม่ขาย รถราจอดไม่ได้ เดินทางลําบาก  
เขาก็ไปตลาดอื่น ไปซื้อที่อื่น การเสียประโยชน์เหล่านี้ เค้าก็ไม่ทราบจะไปเรียกร้องเอากับใคร กลืนน้ําตา
ไป  เดือนมกราคมก็ต้องมาเสียภาษโีรงเรือน มายื่นแบบให้เทศบาลอีกตามที่เคยทํามา ด้วยความเต็มใจ
ที่เขาจะเสียภาษีให้ ทบทวนอีกนิดหนึ่ง รายงานที่ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่าน ปกสีชมพูนะครับท่าน
ประธาน เป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครลําปาง คือ พ.ศ. 
2560 – 2562 แต่เป็นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 
2560 เอาสรุปง่ายๆ ในหน้าแรก งบประมาณของเทศบาลนครลําปาง มีโครงการตามแผนการ
ดําเนินงานทั้งสิ้น 211 โครงการ คณะกรรมการได้ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาแล้ว 
โครงการทั้งหมดมีงบประมาณที่ได้รับสามร้อยสามสิบสองล้านบาทเศษ งบประมาณที่ใช้ไปสองร้อย
สามสิบเอ็ดล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 69.69 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ นี่เฉพาะปีเดียวนะครับ 
ใช้จ่ายงบประมาณที่สภาแห่งนี้อนุมัติไปไม่ถึง 70%  ท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้อภิปรายไว้แล้วว่า  การที่
ไม่มีเม็ดเงินมาหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนั้น  ถ้าติดตามท่านนายกรัฐมนตรีของเรา ท่านได้พูดตั้งแต่สอง
สามปีที่ผ่านมาว่า ท้องถิ่นต้องเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณให้มากที่สุด เพื่อหมุนวงจรเศรษฐกิจที่ยัง
ฝืดเคืองอยู่ตอนนี้ เงินฝากมีเยอะ แต่คนไม่นําออกมาใช้จ่าย  ท่านสมาชิกข้างๆ ผมเป็นผู้อภิปรายเองว่า 
ท่านได้เอามาจัดจ้าง เอามาจัดซื้อตามโครงการต่างๆ เร่งรัดให้ทันปีงบประมาณนั้น กระแสหมุนเวียน
ทางการเงินในนครลําปางก็ย่อมจะดีขึ้น  พ่อค้าแม่ขายก็ขายได้มากขึ้น เสียภาษีเขาจะไม่บ่นว่าเลยสักคํา 
สรุปอันนี้ มีโครงการทั้งหมด 211 โครงการ มีเป็นไปตามแผน 162 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน 
49 โครงการ  ก็ทําให้เราใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ไม่ถึง 70%  กราบเรียนถามท่านประธาน พิจารณา
ดูว่า นี่คือการบริหารที่มีประสิทธิภาพหรือไร้ประสิทธิภาพ ของนายกเทศมนตรีที่ช่ือว่ากิตติภูมิ นามวงค์  
ผมเคยเรียนต่อท่านประธานในที่ประชุมสภาแห่งนี้ทุกครั้งเมื่อมีการรายงานผลต่าง ๆ แม้แต่รายงาน
ประจําปีว่า ตัวผู้แถลงนั้น ควรจะมาแถลงต่อสภา ด้วยการพูดให้ท่านประธาน และเพื่อนสมาชิก รวมทั้ง
แขกผู้มีเกียรติหรือประชาชนทั้งหลายได้รับฟังด้วยว่ามันเป็นอย่างไร  ในนี้จะไม่มีรายละเอียด เราไม่
สามารถจะรู้ได้ว่า 49 โครงการนั้นมีโครงการอะไรบ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน และไม่เป็นไปตามแผนด้วย
เหตุใด แต่ก็ไม่เคยได้รับการปฏิบัติหรือร้องขออย่างนี้ตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่ง 4 ปีที่แล้ว และก็
รักษาการปีนี้อยู่อีก 2 เดือนก็จะครบเป็นรักษาการหนึ่งปีเต็ม 17 กุมภาพันธ์ 2561 ยิ่งชัดเจนที่สุดใน
หนังสือปกเหลือง รายงานนโยบายที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไป หน้า 26 วรรคสุดท้าย ที่ว่า 
ศาลหลักเมือง กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ ผมเรียนถามว่า ขอประทานโทษครับท่านประธาน 
ประเมินผลเป็นประกาศติดอยู่ในนั้น แต่รายงานตามนโยบายเฉพาะในสภา ส่งหนังสือพร้อมสมุดหนึ่ง
เล่มหนา 26 หน้าให้ท่านประธาน ท่านประธานก็แจ้งให้สมาชิก ในหน้าสุดท้ายที่ว่า กําลังดําเนินการ คือ
ดําเนินการอะไร อย่างไร เป็นสิ่งที่นายกเทศมนตรีควรจะมาช้ีแจงต่อสภา ต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า เหมือนที่
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ท่านสมาชิกท่านหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนาม ร้อยเอกศักดิ์ชัย ไปได้รายละเอียดมาเยอะมาก จนบอกเลิก
สัญญา และท่านยังมีความเห็นอีกว่า ค่าปรับจะปรับได้หรือ ผมถึงเรียนกับท่านประธานสภาเมื่อสักครู่
ว่า ผมอยากจะขอฟังคําช้ีแจงคําแถลงก่อน ว่าท่านจะแถลงช้ีแจงครบถ้วนตามที่สมาชิกได้สอบถาม
หรือไม่ ผมเอามาแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นเอง มิใช่ทั้งหมด ถ้าท่านดูในเล่มเมื่อสักครู่ติดตามแผนนะครับ 
ประเมินมีอีกหนึ่งเล่มนะครับ ในที่นี้มีอยู่ 3 แผ่นเท่านั้นเอง ผมจะกราบเรียนช้ีให้ท่านประธานว่า ท่าน
สมาชิกได้อภิปรายไปแล้วในเรื่องของมิวเซียม การติดตามโครงการที่ได้จ้างพนักงาน 5 อัตราเดือนละ 
15,000 บาท โดยจ่ายแบ่งออกเป็น 4 งาน กระผมจะไม่พูด  กระผมจะขอหยิบยกอีกหนึ่งเล่มนะครับ 
เล่มสรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คํานี้ยาวครับ ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่า อปท. แต่กระผม
อยากจะเรียนท่านประธานว่า ผมจะใช้คําว่า เทศบาลนครลําปางจะง่ายกว่า ดูในเล่มนี้แพลนออกมา
สวยหรูทุกโครงการที่ประเมิน ถ้าตัวท่านนายกเทศมนตรีที่ช่ือ กิตติภูมิ  นามวงค์ มาแถลงช้ีแจงในที่
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  สมาชิกฯ สงสัยก็จะได้สอบถาม เอาง่ายๆ ผมยกตัวอย่างว่า สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดหรือไม่ เราก็อยากทราบว่ารายละเอียดของจังหวัดเขาพูดในเรื่องนั้นๆ ว่าอย่างไร  แต่
คะแนนประเมินออกมาแล้ว คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.00 รวมสรุปทุกด้านใน 10 ด้าน 100 คะแนน ได้ 
83% ก็เป็นเรื่องที่เขียนหัวข้อ แต่รายละเอียดถ้ามีการช้ีแจงก็จะเป็นที่เข้าใจนะครับ ขอท่านประธาน
กลับไปดูเล่มนโยบายอีกครั้งหนึ่งนะครับ น่าช่ืนชมยินดี การบริหารงานที่ต้อง อย่างที่กระผมกราบเรียน
ว่า นอกจากไม่เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองแล้ว ก็อย่าไปเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตัวเอง ในหน้าที่ 
7 ท่านสมาชิกทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า การบริหารงานด้วยคุณธรรมมี 6 ประการ ทั้งความโปร่งใส 
หรืออะไรต่ออะไร ในหน้าที่ 7 ใต้รูปภาพพูดถึงเรื่องความโปร่งใส เทศบาลนครลําปางได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดีสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รางวัลที่ 1 
ประเภททั่วไป โดยพิจารณาจากด้านต่างๆ ได้แก่ ความโปร่งใสและการยึดถือกฎหมายในการปฏิบัติงาน 
นี่เป็นข้อต้นเลย อยากเรียนถาม ยึดถือกฎหมายตามแบบการประเมินหรือไม่  แน่นอนทุกองค์กรจะมี
การประเมินคุณภาพ  ทั้งสถานศึกษา  สถานพยาบาล  บริษัทเอกชนก็มีระบบ ISO คือระบบคุณภาพ 
และเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆ  เทศบาลนี้ก็เคยได้รับการประเมินระบบคุณภาพมาอย่างดีแล้ว  แต่หลังๆ นี้
ผมไม่ทราบว่าในหน่วยราชการทั้งหลายมีการทําหรือไม่ คือ ภาษาอังกฤษย่อว่า PSI ในข้อนี้เป็นเรื่องที่
น่าห่วง  เห็นชัดเจน แม่น้ําวังเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดูแล ไม่ให้ผู้ใดมารุกล้ํา เราสูญเสีย
งบประมาณไปทําเขื่อนอย่างสวยหรู เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางสัญจรเดินทางมาพักผ่อน ขี่จักรยาน 
ออกกําลังกายตอนเย็น ตอนเช้า ได้ยี่สิบสี่ช่ัวโมง  เลยสะพานออเรนท์ไม่กี่ร้อยเมตรมีร้านอาหารร้านหนึ่ง 
แหล่งข่าวบอกเจ้าของเป็นสมาชิกสภาในกลุ่มของนายกเทศมนตรีที่ช่ือ กิตติภูมิ  นามวงค์  เป็นสมาชิก
สภากลุ่มเดียวกับท่าน ได้รับเลือกตั้งเข้ามา แล้วมิได้รุกล้ําทํามาเร็วๆ นี้ ถ้าจําไม่ผิดผ่านลอยกระทงมา 
3 ปีแล้ว ในสภาแห่งนี้ได้เคยมีสมาชิกซักถาม ทักท้วง โดยตอบว่า ได้ดําเนินการไปแล้ว คําตอบนี้ถ้า
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จําไม่ผิดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ว่าได้ดําเนินการไปแล้ว  ขณะนี้ถ้าท่านไปดูก็ยังมีอยู่ครับ เป็นโครงเหล็กอย่างดี
ตีออกไป แผ่ตั้งโต๊ะเก้าอี้ รับประทานอาหารริมแม่น้ํา ชมทัศนียภาพได้เป็นอย่างดี  ถ้าไม่เอื้อประโยชน์
ให้กับพวกพ้องแล้ว ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง  แต่การประเมินก็คือการประเมินบน
กระดาษ ตามที่ผู้รับการประเมินจะให้คําช้ีแจงไป  นี่เป็นเพียงตัวอย่างในเรื่องความโปร่งใสนะครับ ด้าน
การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ถ้าโครงการเร่งรัดให้เสร็จเร็ว  
ราษฎรไม่เดือดร้อน  การทํามาค้าขายก็เกิดขึ้นได้รวดเร็ว นี่คือความคุ้มค่าของทรัพยากร หรือการจ้าง
ในแต่ละโครงการ ถ้าอย่างนี้แล้วจะไม่พูดว่า ไร้ประสิทธิภาพได้อย่างไร ในเรื่องความไม่สง่างาม ผมได้
เรียนท่านประธานไปแล้ว คือการส่งหนังสือมาถึงท่านประธาน และแจ้งว่า ที่สมาชิก 8 คนเข้าช่ือนั้น 
เลื่อนลอย ก็รายละเอียดมันเยอะ จะเอาตัวเลขมาพูดว่ามีโครงการที่ไม่เข้าท่า หรือไม่ผ่าน ตัวเลขมัน
เปลี่ยนไปเรื่อย คือเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ลดลง เพราะฉะนั้นผมจึงได้แต่ตัวเลขนิ่งๆ คือที่สรุปในสมุดปกสีชมพูนี้ 
ว่าสองร้อยกว่าโครงการนั้น ยังค้างอีก 49 โครงการซึ่งไม่ได้ดําเนินการตามแผน แต่ด้วยเหตุใด เราไม่ทราบ 
เพราะไม่มีคําช้ีแจงจากนายกเทศมนตรีกิตติภูมิ  นามวงค์ ไม่มีความสง่างามใดๆ ทั้งสิ้น  แล้วจะมา
กล่าวหาว่าพวกผมเลื่อนลอยได้อย่างไร ถ้าตัวเองไม่กล้าตอบ หรือตอบไม่ได้ ก็อย่าน่ังอยู่ในที่นี้ และไม่
ควรน่ังในตําแหน่งนายกเทศมนตรีด้วย เรื่องเกาะกลางถนน ผมอาจจะเพิ่มเติมในประเด็นที่เพื่อนสมาชิก
บางท่านได้อภิปรายไปบ้าง ก็คงจะไม่เอาทั้งหมด เนื่องจากเยอะเหลือเกินนะครับ เกาะกลางถนนซึ่งเป็น
ต้นเฟื่องฟ้า ปรกติท่านประธานทราบดีว่าเป็นไม้ที่ทนแล้ง  และปลูกครั้งเดียว  ไม่จําเป็นที่จะต้องปลูก
ทุกปี อยู่ทน 3 ปี 5 ปี บางที่ 10 ปี บางที่เขาปลูกตรงชายคาบ้านและทําเป็นซุ้ม แต่การที่ไปส่ังซื้อกิ่งพันธุ์
ทีละหมื่นกว่าต้นนั้น ผมไม่แน่ใจว่า สวนไหนจะทําให้ได้ทันหมื่นกว่าต้น เพราะฉะนั้นที่ท่านสมาชิก
อภิปรายไปว่า มันแห้งตายในหน้าฝน อาจจะเป็นกิ่งพันธุ์ที่ไม่มีราก เป็นไปได้หรือไม่  เป็นไปได้ครับท่าน
ประธาน เอาถุงดํามาตั้ง  ตัดกิ่งเสียบลงไป ส่งมอบมาเทศบาลนครลําปาง ส่ังมาหมื่นกิ่งหมื่นต้น ทําไม
จะทําไม่ได้ น่าแปลกใจ สวนสาธารณะก็เช่นเดียวกัน น่าอนาจมาก ห้องน้ําก็ดี ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่
เหมาะสม การดูแล การเอาใจใส่ ถามว่า เจ้าหน้าที่ทํางานเต็มที่หรือไม่  ผมว่าเขาทํางานเต็มที่นะครับ 
ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมองค์กร เท่าที่ผมเปรียบเทียบกับเมื่อสิบปีที่ผ่านมา หรือแปดปีที่ผ่านมา แตกต่างกัน
โดยสิ้นเ ชิง วัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลนครลําปาง ปัจจุบันนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนที่ มี
นายกเทศมนตรีที่ช่ือ นิมิตร จิวะสันติการ งานบริการดี  ทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าเข้ารูปเข้ารอย นักบริหาร
ทั่วไปเขาก็มองออกว่า  ถ้าบุคลากรในองค์กรนั้น  มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้บริการไม่
ประทับใจ หรืออะไรก็แล้วแต่ ย่อมเป็นผลพวงมาจากการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้กุม
นโยบาย ซึ่งไม่ใช่ใครอื่นเลย นายกเทศมนตรี กิตติภูมิ  นามวงค์ นี่แหละที่มาแถลงนโยบายต่อสภา ผม
อยากจะเรียนท่านประธานสภาว่า การพูดอย่างหนึ่งแล้วไม่ตรง  ไปพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่ตรงกับที่เคย
พูดไว้ ภาษาไทยเขาใช้คําว่า สับปลับ ได้หรือไม่ ภาษาเมืองว่า สัปปะหลี้ ในความเห็นผมว่า ได้ครับ เป็นคน
สับปลับ คนสัปปะหลี้ และนโยบายที่แถลงต่อสภาเกือบจะทั้งหมดเป็นนโยบายที่หาเสียงเพื่อรับเลือกตั้ง
ให้ชาวบ้านมาลงคะแนนเสียง  มีเรื่องที่โกหกมดเท็จ  จะอุดหนุนศาลแห่เจ้าได้อย่างไรปีละสามแสนบาท 



๔๒ 
 

 

เขามีแห่ทุกสามปี ถ้าไม่พูดว่าโกหก แล้วจะพูดว่าอะไร แล้วในระเบียบการใช้เงินอุดหนุนทําอย่างนั้นได้
หรือไม่ ผมไม่ยืนยัน  แตใ่นความเห็นของสมาชิกสภา ผมว่าทําไม่ได้ และยังจะไปอุดหนุนคริสตจักร งาน
คริสต์มาสอีก แล้วศาสนาอื่นล่ะ มีสมาชิกได้พูดไว้ว่า เป็นการเมือง หาเสียง เอานโยบาย ซึ่งปฏิบัติไม่ได้ 
การพูดไม่จริง ไม่ตรงกับสิ่งที่จะทําได้ หรือทําไม่ได้ก็แล้วแต่ ถ้าไม่ใช้คําสามัญ ว่า โกหก ผมก็ไม่ทราบว่า
จะพูดอะไร ผมมีประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่กราบเรียนท่านประธาน นอกจากเรื่องนี้แล้ว ด้าน
ความสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อม นายกฯ กิตติภูมิ  นามวงค์ ผมว่าท่านไม่ได้ให้ความสนใจและเอาใจใส่
อย่างแท้จริง ในนโยบายไม่ได้ปรากฏ การแถลงนโยบายครั้งแรก และครั้งต่อมา เราพูดถึงต้นซากุระ  
เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้ถามหาต้นซากุระ  ถ้านับถึงปัจจุบันนี้ ผมว่าต้องออกดอกต้นใหญ่แล้ว 
ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิด 7 ปีได้ ก่อนเลือกตั้งปี 2551 ด้วยซ้ํา มันเป็นความร่วมมือของสโมสรโรตารี่ 
สโมสรหนึ่งของจังหวัดลําปาง  ท่านสมาชิกท่านหนึ่งก็เป็นนายกฯ อยู่ และกลุ่มคนนักธุรกิจที่เขาทํา
ค้าขายกับญี่ปุ่น ถ้าผมจําช่ือไม่ถูกต้องขออภัย บริษัทเออิเมะ เขาดําเนินการสร้างความสัมพันธ์ ติดต่อ 
ผ่านทางสถานทูต จนเราได้ต้นซากุระมาจํานวนหนึ่ง ผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งร้อยต้น หรือสามร้อยต้น ปลูกไว้
ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ซึ่งจริงๆ แล้ว เขาคัดเลือกพันธุ์ที่สําหรับปลูกเมืองร้อนได้ พวกเราดีใจ 
เราตื่นเต้นว่า เราจะมีสิ่งดึงดูดใจให้กับคนในพื้นที่ที่มาออกกําลังได้เห็นไม้แปลก ไม้สวยงาม ไม่ต้องเสีย
เงินไปดูต่างประเทศ  รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากที่อื่น แต่ถ้าหากจะสามารถนําไปลงสวนอื่น หรือบริเวณใด
ที่หนึ่งให้เป็นกลุ่มต้นซากุระ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ผิดกับจังหวัดอื่น ในปีถัดมาจังหวัดพิษณุโลก 
ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ มหาวิทยาลัย เขาออกสื่อ ทําถนนหนึ่งถนนปลูกต้นซากุระเลยครับ จังหวัด
เชียงราย จัดงานดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ  จังหวัดเชียงใหม่ก็ดี เขาทํา
ได้อย่างน่าช่ืนชมมาก สุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่กระผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภา เรื่องอื่นๆ นั้น 
มันเยอะจนผมไม่ทราบจะกล่าวอ้างอย่างไร ทางด้านการศึกษาก็ไม่เอาจริงเอาจัง ผมเคยอภิปรายแล้ว
บอกว่า เป็นผู้ใหญ่ที่ใจร้าย งานการศึกษาแทนที่เราจะมีเงินอุดหนุนไปดูแลว่าโรงเรียนขาดอะไรหรือไม่ 
ก็กระท่อนกระแท่น เสนอญัตติเข้ามาในบางเรื่อง อย่างเรื่องล่าสุด เรื่องเงินอุดหนุนสมทบสร้างอาคาร
เรียน 12 ห้อง 3 ช้ันก็ไม่ช้ีแจงในรายละเอียดเลย แล้วท่านก็ทราบดีว่าเงินอุดหนุน ใช่จะเหมือน
งบประมาณท้องถิ่น เมื่อเสนอเข้าสภา จะอนุมัติได้ง่าย ต้องส่งเข้าไปส่วนกลาง แล้วกว่าจะได้มา และ
ความจําเป็นต้องการอาจจะหมดไปแล้วก็ได้ ใช่หรือไม่ครับ นอกจากการศึกษาแล้ว ก็มีการสาธารณสุข 
ทั้งการศึกษา  การสาธารณสุขเป็นหน้าที่โดยตรงของเทศบาลนครลําปาง  แต่ที่นี่ โชคดี เรามี
สถานศึกษาเอกชนดีๆ  แต่สถานศึกษาของเทศบาลเราเองก็ดีมาก ยิ่งถ้าย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ยิ่งวิเศษ
มากเพราะนายกเทศมนตรีที่ ช่ือ นิมิตร จิวะสันติการ นั้นเป็นนักบริหารการศึกษาที่ปูพื้นฐานและ
วางรากฐานให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางนั้นมีกิจกรรมที่ดี  มีผลลัพธ์ที่ดีมาก  แต่เดี๋ยวนี้ผม
ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านอะไรที่จะดึงดูดให้ทุกคนมาเข้าเรียนที่นี่  ด้านสาธารณสุขก็ดี  กระทรวง
มีการพัฒนาโรงพยาบาลลําปาง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ยิ่งใหญ่  นอกจากนั้นเรายังมีโรงพยาบาลอื่น
ของส่วนราชการ มีโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์  มีโรงพยาบาลสถานศึกษาเอกชนที่สามารถจะให้บริการ
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รองรับได้ดี เพียงแต่เทศบาลไปทําเสริมในส่วนเล็กๆ น้อยๆ ที่จะให้ความสะดวกหรือราษฎรตามชุมชน
ต่างๆ ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น  จริงอยู่แม้นว่าจะมีงบประมาณสนับสนุนจาก สป.สช. ในบางส่วน น่ันก็เป็น
งบที่ใช้ส่งเสริมเพื่อการป้องกันโรค  หรือส่งเสริมให้เกิดโรคขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งตอนนี้ก็ทําอยู่นะครับ  งาน
หลักจริงๆ ของเทศบาล ท่านประธานและท่านสมาชิกก็ทราบอยู่แล้ว ก็มีงานศึกษา งานคลัง  งานช่าง 
งานหมอ งานช่างอยูใ่นโครงการทั้งหลาย  ถ้านายกฯ ดูแลอย่างดี มีแผนงานที่ดี ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิด 
หรือเกิดขึ้นน้อยมาก งานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  สถิติอุบัติเหตุการจราจรทุกท่านทราบดีแล้ว
ว่าขณะนี้ของประเทศไทยตัวเลขขยับจากอันดับ 2 มาเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาค และอาจจะนําหน้าของ
โลกด้วย  ในเขตเทศบาลของเราเส้นสีตีเส้นจราจรมันเลือนหายไปแล้ว ผมเคยได้อภิปรายแล้วว่า  
งบประมาณของเทศบาลปีหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าล้านบาทนั้น สามารถที่จะทําได้เยอะแยะ แต่ทําไมไม่ได้รับ
การดูแลในเรื่องนี้  จริงอยู่แม้นว่าจะให้ทางฝ่ายตํารวจเป็นผู้ดําเนินการสํารวจอะไรก็แล้วแต่  แต่ผมว่า
เทศบาลก็ย่อมมีวิธีการที่จะทําได้ ผมอยากเห็นบ้านเมืองเรา เทศบาลทั้งเขต มีเส้นบนถนนครบทุกสาย 
ทั้งเส้นกลาง  เส้นขวาง  ทางม้าลาย  ทางข้าม ก็เพื่อความปลอดภัยของการจราจรนะครับ สุดท้ายก็คง
จะเป็นเรื่องขยะ ท่านประธานทราบดีอยู่แล้วว่า รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ท่านได้
กําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และเท่าที่ผมได้ติดตามจากสื่อทางไลน์ ก็มีการมอบหมายนโยบายโดย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองให้ อปท. หรือเทศบาลทุกแห่งได้รับเอาเรื่องนี้มาดําเนินการ และเป็น
แผนพัฒนาระดับจังหวัดด้วย แต่ทําไมเทศบาลนครลําปางเงียบเหงา ไม่ได้มีการปลูกจิตสํานึกใดๆ 
ทั้งสิ้น การเก็บขยะก็ยังมีเสียงเรียกร้อง มีความต้องการให้แก้ไขอยู่ ในงานอภิปรายเมื่อ 3-4 ครั้งก่อน 
ผมได้เรียนในที่ประชุมว่า จังหวัดลําพูนโดยเทศบาลเมืองลําพูนนั้น เป็นเทศบาลแห่งแรกของประเทศ
ภายใต้วาระแห่งชาติ เรื่องขยะ  เขาเป็นเมืองที่ปลอดขยะเปียกทั้งจังหวัด นําร่องโดยเทศบาลเมืองลําพูน 
นอกจากในนโยบายที่แถลงต่อสภาในเรื่องขยะชุมชนในเทศบาลนครลําปางแล้ว ก็ไม่ได้มีการดําเนินการ
ใดๆ ทั้งสิ้น หรือดําเนินการได้แล้วก็ควรจะนําแถลงให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ได้ความช่ืนใจ ภาคภูมิใจ
บ้าง  เราก็ไม่เคยได้รับทราบเรื่องนี้นะครับ  คงมีอีกหลายเรื่องซึ่งถ้าหากว่านายกเทศมนตรีตอบไม่ครบ 
ผมอาจจะต้องขอความกรุณาท่านประธานได้เพิ่มเติมไว้ด้วยว่า  ท่านยังขาดการช้ีแจงข้อสงสัยใดๆ ที่ผม
และเพื่อนสมาชิกได้สอบถาม ทั้งนี้ก็เพื่อให้บ้านเมืองของเราเป็นไปอย่างถูกต้อง ชอบธรรม อย่างที่
กระผมได้กราบเรียนแล้วว่า วันที่ 1 ธันวาคม เป็นวันสําคัญหลายอย่าง ปลอดคอรัปช่ัน ปลอดการโกง 
ไม่ว่าทั้งต่อตนเอง หรือใครก็ตาม เราต้องช่วยกันดูแล และบ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้า ชีวิตประชาชนก็
จะผาสุก สมดังคําขวัญของ พูดถึงคําขวัญ ผมเรียนนิดหนึ่งว่า นายกเทศมนตรีคนนี้ไร้ซึ่งวิสัยทัศน์ และ
ยังไปทําลายของเดิม และพันธกิจเดิม ในวันแถลงรับตําแหน่งท่านเป็นคนพูดเอง ผมจําไม่ผิด เรื่องดอก
ซากุระก็ดี บอกว่า ถ้าเป็นเขา จะไม่เอาโครงการนี้ การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ลาวก็ดี เจ้าเมือง
หลวงพระบางเขาก็มาเที่ยว มีการละเล่นดนตรี มาร่วมงานปีใหม่ จากเมืองจีนก็มีมา  นอกจากไม่มี
วิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจเดิม ของดีๆ ไม่รักษาไว้  ไม่สืบสานต่อ ที่ทําใหม่ไม่ว่า แต่ของเดิมอย่าให้สูญเสีย
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ครับ วัฒนธรรมองค์กรก็เกือบจะมองว่ามันแย่กว่าเดิม  ก็ขอบพระคุณที่ท่านประธานให้เวลาผม
พอสมควรนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ฝ่ายบริหารจะช้ีแจงหรือไม่ครับ  เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ 
ผู้ทรงเกียรติ  กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ประการที่หนึ่งก็ขอขอบคุณ
นะครับที่เป็นห่วงและติดตามโครงการต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร  แต่การตัดสินใจใด ๆ ก่อนที่จะมาเป็น
โครงการต้องเข้าสู่กระบวนการด้วยเหตุและผลเป็นที่ตั้งว่า จะตัดสินใจทําโครงการใด เมื่อตัดสินใจแล้ว
ก็เข้าสู่กระบวนการว่า เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน ประการถัดมา เมื่อนํามาสู่ภาคปฏิบัติแล้วก็ต้องยึด
ขั้นตอนของข้อระเบียบกฎหมายเป็นที่ตั้ง ผมเองในฐานะนายกเทศมนตรี ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ 
ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้น แต่ภายใต้ความรับผิดชอบ ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อระเบียบและกฎหมายเป็นที่ตั้ง
เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ผมม่ันใจในทีมบริหารของเทศบาล  ผมม่ันใจในพนักงานเทศบาลทุกระดับว่า 
ทุกโครงการตั้งแต่กระบวนการการตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผล กระบวนการจัดทําโครงการ  กระบวนการ
เข้าสู่ภาคปฏิบัติ  ทุกโครงการทั้ง 8 ท่านที่ได้อภิปรายมา ม่ันใจในความถูกต้อง ในข้อระเบียบและ
กฎหมาย ผมเองตอบในสภาตลอดระยะเวลา  ทุกเรื่องที่พูดมาทั้งหมด ได้สอบถามผมในสภา และได้
ตอบอย่างละเอียดทุกครั้งแล้ว ครั้งนี้เหตุผลหนึ่งที่ผมทําหนังสือช้ีแจงไป เพื่อจะได้ทราบว่ามีประเด็นไหน
บ้างที่ผมยังไม่ได้ตอบ แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้รับว่ามีอะไรประเด็นไหนบ้าง  และวันนี้ก็ถือโอกาสตอบได้
ขนาดนี้ เพราะผมไม่ได้เตรียมการว่าอะไรที่เป็นประเด็นนอกเหนือจากประเด็นที่ผมเคยตอบเอาไว้
เรียบร้อยแล้ว  ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใย สิ่งที่ดีจะน้อมรับเอาไปปฏิบัติ สิ่งที่ไม่ดี  ผมไม่ดีก็
เข้าสู่กระบวนการให้ประชาชนตัดสินใจ อันไหนที่ท่านบอกว่าเป็นการทุจริต คอรัปช่ัน นอกจากท่าน
ติดตามตรวจสอบในสภาเรียบร้อยแล้ว มีองค์กรอีกมากมายที่จะต้องตรวจสอบดําเนินการได้อย่างเต็มที่  
เพราะฉะนั้นวันนี้ การอภิปรายทั่วไปก็หลายๆ ประเด็น หลายๆ คําพูด หลายๆ ข้อท้วงติง ก็เป็น
ประโยชน์นะครับ ที่ฝ่ายบริหารและพนักงานเทศบาลเป็นผู้ถือปฏิบัติจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป
ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนเหมือนที่ท่านสมาชิกสภาเป็นห่วง  ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่ได้เกินความคาดหมายเลยครับ กับ
คําตอบที่ได้รับ เพื่อนสมาชิกหลายๆ ท่านถามเป็นประเด็น โอนเงินหรือยัง ปรับหรือยัง เท่าไหร่ 
ดําเนินการอย่างไร ไม่มีคําตอบ เดี๋ยวแต่ละท่านเขาก็คงจะลุกขึ้นมาทวงถามคําตอบเอง แต่ในส่วนของ
กระผมผมอยากจะย้ําถามทวน ท่านพูดอยู่เสมอว่าการกระทําการใดๆ นั้นให้เป็นไปตามระเบียบข้อ
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กฎหมาย ผมก็อยากจะเรียนถามท่านรวมถึงทีมบริหารและทีมข้าราชการที่ยังเสียสละเวลาน่ังฟังอยู่ใน
ที่นี้  ในประเด็นของโครงการสายไฟลงใต้ดิน เมื่อสักครู่ผมถามไป 2 คําถาม ผมถามว่า เมื่อได้รับ
หนังสือทวงให้โอนค่าโครงการไป ได้โอนไปหรือยัง ท่านก็ลุกขึ้นมาตอบว่า ท่านได้ทําตามข้อระเบียบ
กฎหมายทุกอย่าง ไม่ได้ตอบผมว่าโอนไปหรือยัง  แต่จากวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมามีการแถลง
ข่าวใหญ่โต ที่บริ เวณใกล้กับมิวเซียมที่ปัจจุบันยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และก็ใกล้กับบริ เวณ
ศาลหลักเมืองซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน ผมมีประเด็นข้อความสําคัญ ในบันทึก MOU ขอ
อนุญาตท่านประธานอ่านนะครับ  และหลังจากอภิปรายเสร็จผมจะส่งมอบให้ท่านไว้เป็นหลักฐานที่ผม
ใช้ในการอภิปรายในที่ประชุม  ข้อความบันทึกใน MOU โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนน
บุญวาทย์จังหวัดลําปาง  ต้องขออนุญาตอ่านนะครับ  เพราะเป็นสาระสําคัญซึ่งช้ีให้เห็นถึงความไม่
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย  บันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับนี้ทําที่สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่  ตั้งอยู่ที่ 200 ถนนงามวงค์วาน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โดยนายปัญญา เล่าฟู รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการผู้รับมอบ
อํานาจ (ตามหนังสือมอบอํานาจที่บอกมา) ฝ่ายหนึ่งซึ่งจะเรียกว่า กฟภ. กับเทศบาลนครลําปาง โดย
นายกิตติภูมิ  นามวงค์  สํานักงานตั้งอยู่ที่ 246 ถนนฉัตรไชย ตําบลสบตุ๋ย ซึ่งจะเรียกว่าเทศบาลอีก
ฝ่ายหนึ่ง ในสาระสําคัญ MOU มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้  1. กฟภ. ตกลงดําเนินงานก่อสร้าง
ระบบเคเบิลใต้ดิน ด้านระบบงานโยธา ด้านระบบไฟฟ้า โดยตกลงจะดําเนินการย้ายระบบกระแสไฟฟ้า
เดิมลงสู่ระบบเคเบิลใต้ดินเพื่อจา่ยกระแสไฟฟ้าโดยเร็ว พร้อมทั้งรื้อถอนระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเดิม
ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้เทศบาลต้องเป็นผู้ดําเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ (ถ้ามี) เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน
การย้ายและรื้อถอนระบบสื่อสารที่พาดอยู่บนระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเดิมลงสู่ระบบเคเบิลใต้ดินกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเทศบาลจะต้องทําประชาพิจารณ์และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด  
2. เทศบาลตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านระบบงานโยธา  และ กฟภ. ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายด้านระบบงานไฟฟ้า  โดยเทศบาลมีความประสงค์ให้  กฟภ. ดําเนินงานก่อสร้างระบบเคเบิล
ใต้ดิน ทั้งด้านระบบงานโยธาและระบบงานไฟฟ้า โดยเทศบาลจะชําระค่าใช้จ่ายด้านระบบงานโยธาให้ 
กฟภ. ร้อยละ 50 กอ่นการดําเนินงาน ในสว่นที่เหลือจะชําระตามการก่อสร้างจริง โดยคิดราคาต่อหน่วย
ตามที่ กฟภ.ได้แจ้งค่าใช้จ่ายไว้ หากมีความจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง ซึ่งทําให้
ค่าใช้จ่ายด้านระบบงานโยธาที่เทศบาลรับผิดชอบ และงานระบบไฟฟ้าที่ กฟภ.รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 
เทศบาลและ กฟภ.จะดําเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวต่อไป 
3. เทศบาลตกลงจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินงานตามแบบแปลนก่อสร้าง เฉพาะด้านงานโยธา
ตามที่ กฟภ.เรียกเก็บจากการก่อสร้างจริง ทั้งนี้ หากเกิดค่าใช้จ่าย และค่าซ่อมแซมหรือค่าอื่นใด อัน
เกิดขึ้นนอกเหนือจากการดําเนินงานที่กําหนดไว้ตามแบบแปลนก่อสร้างเฉพาะด้านระบบงานโยธา ให้
เทศบาลและ กฟภ.ร่วมกันพิจารณาค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมแซมหรือค่าอื่นใดตามความจําเป็น การชําระ
คา่ใช้จา่ย และคา่ซอ่มแซมหรือคา่อื่นใดที่เกิดขึ้นตามวรรคหนึ่ง เทศบาลจะชําระภายในสิบห้าวันนับจาก
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วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชําระจาก กฟภ. และในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถจะชําระค่าใช้จ่ายได้ภายใน
กําหนดเวลาดังกลา่ว เนื่องจากติดขัดด้านกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ เทศบาลจะต้องมีหนังสือแจ้ง
เหตุขัดข้องดังกล่าวให้ กฟภ.ทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายจาก กฟภ.เพื่อที่ 
กฟภ.และเทศบาลจะได้ตกลงกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไป 4. งาน
ก่อสร้างด้านระบบงานโยธา จะเริ่มต้นดําเนินการได้หลังจากเทศบาลได้ส่งมอบพื้นที่แล้ว โดยจะ
ดําเนินการภายในปีงบประมาณ 2560 5. งานก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าจะดําเนินการพร้อมกันไป
หลังจากด้านระบบงานโยธาดําเนินการไปแล้วเสร็จบางส่วนหรือทั้งหมด  ซึ่ง กฟภ. และเทศบาลจะได้
ตกลงกันภายหลัง 6. เมื่อโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินแล้วเสร็จ ด้านระบบไฟฟ้าเป็นกรรมสิทธิ์
ของ กฟภ. และเทศบาลยินยอมมอบด้านระบบงานโยธาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ กฟภ.เพื่อการใช้งานและ
การบํารุงรักษา  7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) นี้ ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือ
ทั้งสองฝ่าย และในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน บันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับนี้ ให้
ทั้งสองฝ่ายพิจารณาตกลงกัน โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเรื่องความสําเร็จของโครงการ
เป็นหลัก บันทึกความเข้าใจทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้อง ตรงกัน กฟภ.และเทศบาลได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการเพื่อเป็นหลักฐาน 
จึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทับตราสําคัญไว้เป็นสําคัญ  ก็ลงช่ือกันทั้งสองฝ่ายครับ นายปัญญา เล่าฟู 
รองผู้ว่าการและบริหารโครงการโดยมีนายรัชตะ ดีอารมณ์ เป็นพยาน ฝ่ังเทศบาลก็มี นายกิตติภูมิ นามวงค์ 
ลงช่ือ และนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลเป็นพยาน ผมเรียนถามระเบียบกับทางท่านผู้อํานวยการกองคลัง
หรือแม้แต่ทางท่านปลัดซึ่งน่ังอยู่ในที่นี้ว่า การที่เทศบาลตั้งงบประมาณสามสิบเอ็ดล้านบาท และมาขอ
เพิ่มเติมอีกแปดล้านกว่าบาท รวมเป็นสามสิบเก้าล้านบาท อยูใ่นหมวดค่าใช้จ่าย ในงบลงทุนสิ่งปลูกสร้าง
ของเทศบาล  ทําได้หรือไม่กับการที่จะต้องโอนเงิน 50% ไปให้กับทางฝ่ายการไฟฟ้าภูมิภาคตามที่
ตกลงกันใน MOU และเมื่อได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จงบประมาณของทางเทศบาล นายกฯสามารถที่จะ
ยกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของ กฟภ. ได้เลยหรือ ผมขอถาม 2 ประเด็นนี้ก่อน ขอให้มีคําตอบด้วยครับ เพราะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้  เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมาผมก็เห็นมีหนังสือแจ้งให้ชําระเงิน
ค่าก่อสร้างด้านโยธาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาถึงนายกเทศมนตรีนครลําปางแล้ว และจากวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบันผมว่ามันก็เกินเวลาสิบห้าวันตามที่ได้ทําข้อตกลงกันไว้แล้ว อยากจะ
ให้มีคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นไปตามระเบียบ เป็นไปได้ ทําได้ เพราะว่าที่ผ่านมาถึงแม้จะมีจอ  
LED เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปให้กับพี่น้องประชาชนในเทศบาลนครลําปางได้รับรู้ แต่
เรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่เคยได้รับการประชาสัมพันธ์เลย เพียงแต่บอกว่าอยู่ในขั้นตอนกําลังดําเนินการ  
เดี๋ยวก็จะแล้วเสร็จ แต่สาระสําคัญตรงนี้ไม่เคยได้มีการอธิบายกัน ผมจึงขอได้รับคําตอบว่า เทศบาล
สามารถที่จะโอนเงิน 50% ไปให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก่อนจริงหรือไม่ และถ้าโอนไปได้ เมื่อมีการ
ดําเนินงานจนแล้วเสร็จ นายกเทศมนตรีสามารถมอบงบประมาณของทางเทศบาลสามสิบเก้าล้านบาท 
ที่ก่อสร้างด้านระบบงานโยธา ให้เป็นของการไฟฟ้าภูมิภาคได้เลยหรือไม่ ขอบคุณครับท่านประธาน 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหารจะช้ีแจงหรือไม่ครับ 
ไม่ช้ีแจงนะครับ เชิญ  ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม  ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง หลังจากที่ผมได้อภิปราย
ในเรื่องการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมือง ผมจะถามท่านประธานไปถึงผู้บริหาร ซึ่งท่านยังไม่ตอบ
คําถามผมเลยครับว่า ตามที่ท่านได้แจ้งผลสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้าง และยกเลิกสัญญาไป ในวรรค
สุดท้าย และเทศบาลจะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป ผมก็อยากรู้นะครับ
ว่าจะทําอย่างไร นี่ข้อที่หนึ่งครับ ข้อที่สอง ถ้ามีการต่อสู้กันในกระบวนการทางกฎหมายเรื่องยกเลิก
สัญญา กรณีที่บริษัทได้อุทธรณ์มา เขาบอกว่ามีการไปรบกวนการก่อสร้าง ถ้ามีการเข้าสู่กระบวนการ
ทางกฎหมาย การก่อสร้างปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จจะทําอย่างไรต่อไป  ข้อที่สาม กองทุนพัฒนา
ศาลหลักเมืองนครลําปาง ยังไม่ช้ีแจงเลยครับว่ารายรับ รายจ่าย เงินไปทําอะไรบ้าง เพื่อผมจะได้ไปตอบ
กับผู้ที่เขาได้บริจาคเงินที่มาสอบถาม คําถามทั้งหมด 3 ข้อครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหารจะช้ีแจงหรือไม่ครับ 
ไม่ช้ีแจงนะครับ เชิญ  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อย่างที่ผมได้
กราบเรียนท่านประธานว่าต่างคนต่างทําหน้าที่  และสภาแห่งนี้ก็ได้ทําหน้าที่ของสมาชิกได้ครบถ้วน  
เราก็ยังไม่ได้รับคําชี้แจง  ซึ่งถือว่าเป็นคําตอบ เพราะฉะนั้นอยากให้ย้อนไปดูหนังสือวันที่ 18 ถ้า
ไม่อยากจะตอบ ก็ไม่สมควรที่จะน่ังอยู่ในห้องนี้ ไม่ควรจะเข้ามาตั้งแต่ต้นแล้ว  ถ้าเข้ามาแล้ว ไม่ช้ีแจง 
ผมไม่อยากให้นายกฯ ที่ช่ือ กิตติภูมิ  เข้ามาดีกว่า หนังสือแก้เกี้ยวฉบับลงวันที่ 18 ว่าสมาชิกไม่มีหัวข้อ
ประเด็น นักบริหารที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ ทุกอย่างอยู่ในตัวเขา ลายเซ็นคือการรับรองความรู้  ว่าต้อง
รู้เรื่องที่เซ็นอย่างดี ตอบได้ เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอย สําคัญทั้งนั้น ล่าสุดที่สมาชิกถามก็เรื่องเงิน
สายไฟลงดิน สามสิบเอ็ดล้านบาทบวกแปดล้านบาท เป็นสามสิบเก้าล้านบาทเศษ ศาลหลักเมืองก็ดี 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ถ้าจะไม่ตอบ ผมก็ว่าเป็นสิทธิ์ของ
ฝ่ายบริหารนะครับที่จะไม่ตอบ แต่ว่าผมก็อยากจะให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมเป็นคําอภิปรายของ
ผมว่า  ผมได้ถามสาระสําคัญไปแล้ว ซึ่งถ้าจะไม่ตอบ ไม่ตอบเพราะอะไรครับ ไม่ตอบเพราะถ้าตอบแล้ว
ผิดจะผูกมัดตัวเอง หรือไม่ตอบเพราะว่าไม่มีความรู้ความสามารถจริงๆ ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
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ถูกต้องตามระเบียบ ก็ดีครับในเมื่อได้พูดไว้เมื่อสักครู่แล้วว่า ขอให้อยู่ในการพิจารณาของพี่น้อง
ประชาชน ผมก็ขอให้บันทึกไว้ว่า วันนี้สมาชิกสภาทั้ง 8 ท่านได้อภิปรายข้อความอันมีสาระสําคัญ 
ประเด็นซึ่งขัดกับข้อกฎหมายหรือเป็นประเด็นที่เป็นไปตามข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไร แต่ทางผู้บริหาร
ไม่ตอบคําถามอะไรเลย ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผิดหวังมากๆ กับฝ่าย
บริหารของเทศบาลนครลําปาง  เมื่อสักครู่ผมได้ฟังท่านนายกพูดมาว่า เรียนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
นะครับ มันขัดกับปฏิกิริยาที่ท่านแสดงออกมานะครับ  สมาชิกอภิปรายท่านก็เล่นมือถือ  ไม่สนใจที่จะ
จดไว้  ผมก็คาดการณ์ว่าคงจะต้องเป็นคําตอบอะไรสักอย่างตอนสุดท้ายของการประชุมสภาครั้งนี้  
ผมคาดการณ์ดูเลยครับ ท่านตอบสั้นๆ ขอให้ถูกตามระเบียบ  แต่ระเบียบที่ท่านสมาชิกพูดไปเมื่อสักครู่ 
ถามตรงประเด็น  ถามถึงระเบียบเพื่อความถูกต้อง  ท่านก็ไม่ตอบ ไม่รู้ว่าการประชุมสภาครั้งนี้มีการ
ถ่ายวิดีโอหรือไม่  เพราะท่านไม่พูด ท่านส่ายหัวอย่างเดียว เหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งครับ ไม่ใช้เสียง ใช้
ปฏิกิริยา นายกฯ น่าจะมีความรู้ ความสามารถให้มากกว่านี้ ถ้าทําไม่ได้ท่านก็แสดงสปิริตหน่อยครับ 
ลาออกเถอะครับ เพราะว่าชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย มาถาม ท่านก็ไม่ตอบ แต่มาเล่าให้ฟังว่าเจอ
ปัญหา เป็นผู้นํา เป็นผู้บริหาร มาพูดถึงเรื่องปัญหา ไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับ เป็นผู้นําต้องแก้ปัญหา 
ไม่ใช่มาพูดเรื่องปัญหา ประชาชนไม่ได้รับความถูกต้องเป็นธรรม  มาอ้างโน่นนี่  สมาชิกถามอะไรก็ตอบ 
ก็แกไ้ด้แล้ว มาอ้ําอึ้งอย่างนี้ก็ไม่จบครับ ผมว่าดีที่สุดแล้ว ขออนุญาตเอ่ยนาม นายแพทย์วัฒนา บอกว่า 
ถ้าไม่ตอบก็ออกไปข้างนอก หรือไม่ต้องมาเลยก็ได้ ถ้ามาแล้วเสียความรู้สึกอย่างนี้นะครับ ท่านออกไป
ข้างนอกหรือลาออกไปเลย น่าจะดีครับ เพราะผมเช่ือม่ันว่า องค์กรของเทศบาลนครลําปางเก่ง 
บริหารงานแทนท่านได้ ผมขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งนะครับ หันกลับไปดูป้ายประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลนครลําปางที่สะพานออเร้นท์ ที่ท่านนายกไปรับโล่เรื่องการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นดีเด่น เรื่อง
กําจัดน้ําเสียปลายท่อที่ได้รับรางวัล ได้เงินมารวมแล้วเจ็ดล้านบาท เข้ารอบได้หนึ่งล้านบาท ไปรับ
รางวัลอีกหกล้านบาท ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะครับ เหมือนกับสวมรอยนะครับท่านประธาน เพราะ
โครงการที่ได้รางวัลมา ผมว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเรานะครับ ของหัวหน้ากอง ท่านปลัดพิชิต โมกศรี 
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านเป็นคนคิดเอาโครงการนี้มาทํา แต่พอได้รางวัล ผมไม่เห็นรูปเจ้าของ
โครงการสักภาพ มีแต่ท่านนายกฯ ตกลงที่สมาชิกทั้ง 8 ท่านอภิปรายมาได้คําตอบแค่นี้หรือครับท่าน
ประธาน ขออะไรสักอย่างที่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดลําปางที่ท่านนายกฯ ได้เข้ามา
บริหารตรงนี้นะครับ อย่างน้อยก็ขอตอบให้เขาช่ืนใจหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตั้งแต่เช้ามาแล้วที่ท่าน
สมาชิกได้อภิปรายกันมา ก็ไม่เห็นท่านนายกจะจดประเด็นอะไรที่จะตอบ ก็พอจะเดาได้อยู่แล้วว่าท่าน
นายกฯ คงจะไม่ตอบคําถามอะไรที่สมาชิกสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการบริหารเทศบาลนครลําปาง
ของเราว่าเป็นอย่างไร ท่านก็เล่นโทรศัพท์ ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมือง ไม่ตอบคําถาม 
เกือบห้าปีก็เหมือนเดิม ถามอะไรก็ไม่ตอบ คือไม่ละลายแก่ใจบ้างเหรอคะ ไม่สมศักดิ์ศรีเลยค่ะ มาเป็น
นายกเทศมนตรไีด้อย่างไร  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื่อก่อนหน้านี้ ตอนที่ผมเริ่มการ
อภิปราย ท่านผู้บริหารก็ไม่ได้มาฟัง พอผมอภิปรายจบ  ท่านจึงได้เข้ามา ในตอนต้นของการอภิปรายได้
มีการเท้าความถึงข้อความในญัตติอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใจความสําคัญในญัตติที่
ได้นําเรียนต่อท่านประธานก็คือ บ่อยครั้งที่ไม่ยอมตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา แสดงให้เห็นถึงความ
ไม่สนใจข้อบกพร่องในการแก้ไขปัญหาของประชาชน  นี่เป็นการกระทําที่พวกผมได้รับ ถูกกระทํา ถาม
ไม่ตอบ มาตลอดเวลาสี่ห้าปีที่ผ่านมา จนกระทั่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก่อตัวมากขึ้นจนเขา
ก็อดรนทนไม่ไหว  ก็กระทุ้งกันมา ฝากกันมา ขอร้องกันมาว่า ให้มาถามหน่อย ตอบให้หน่อย แต่เมื่อ
พวกผมทําญัตติขออภิปรายทั่วไปนําเรียนเข้ามาโดยมีข้อความสาระสําคัญตรงนี้  และบ่อยครั้งที่ไม่ยอม
ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา แสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจข้อบกพร่องในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  แต่ท่านกลับมีหนังสือแย้งกลับมาว่า เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย 
ไม่มีรายละเอียดข้อเท็จจริง พยานหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุนการกล่าวอ้าง แล้วที่ผมถามไปล่ะครับ 
การโอนเงินไป 50% ก่อน ขัดระเบียบหรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ ทําไมไม่ตอบ ถ้าถูกระเบียบกฎหมาย 
มันน่าอายนักหรือครับที่จะลุกขึ้นมาตอบว่า เป็นไปตามระเบียบ ชัดเจน ท่านปลัดยืนยันได้ ท่าน
ผู้อํานวยการกองคลังพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนั้น  ทําไมไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่  แล้วแย้งกลับมาว่า ไม่เห็น
เป็นข้อเท็จจริงประการใด ในเมื่อมีญัตติมาขออภิปรายด้วยเหตุผลว่า นายกไม่ค่อยตอบซักถาม ไม่ยอม
ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา ผู้บริหารมีหนังสือมาแย้งว่า ไม่เป็นไปตามที่กล่าวหา การกล่าวอ้าง
เลื่อนลอย ไร้หลักฐาน ผมก็ขอให้มีการบันทึกการประชุมปัจจุบันนี้ว่า มันไม่เป็นจริง สมาชิกสภาทํา
การบ้าน ได้รับการมอบหมายเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนมาเหมือนกัน ตั้งใจทํางานอย่างดี รวบรวม
ข้อมูล ติดตามสอบถาม  ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายข้าราชการที่กรุณาให้ข้อมูลมาประกอบการอภิปราย
ในวันนี้ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไร แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับคําตอบอยู่ดี และ
ไม่ทราบด้วยว่าเหตุผลที่ไม่ตอบเพราะยอมจํานน จนมุมแล้ว ไปต่อไม่ได้ ถ้าลุกขึ้นมาพูดอีก ก็จะพัน
ตัวเองขึ้นไปอีกหรือว่าอย่างไร  หรือกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาบอกหรือไม่ว่า  ที่ผู้อภิปรายพูดมาทั้งหมด
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ไม่เป็นความจริง ก็ลุกขึ้นมาตอบครับ ไม่รู้ว่าแอบอยู่หลังความคิดอะไร ทําไมถึงกลายเป็นการอภิปราย
เพื่อให้นายกฯ ได้ช้ีแจงแถลงข้อเท็จจริงให้สิ้นกระบวนความ สิ้นสงสัย แต่สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิม 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับ
ญัตติฯ นี้อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ  ทางฝ่ายบริหารจะช้ีแจงหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีฝ่ายใด
ประสงค์จะอภิปรายและช้ีแจงต่อไป การอภิปรายในญัตติฯ นี้ จึงเสร็จสิ้นโดยไม่มีการลงมตินะครับ 

 

4.2  ญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดปี) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  รายการ ชุดอุปกรณ์
เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” งบประมาณ 1,350,000 บาท (หน่ึงล้าน
สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่  ข้อ 4.2  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดปี) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” งบประมาณ 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)  

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ มีหนังสือขอถอนญัตติ
จากฝ่ายบริหาร  ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ  ฝ่ายบริหารยืนยันจะถอนญัตตินี้ใช่
หรือไม่ครับ ยืนยันนะครับ ต่อไปผมจะขอความยินยอมให้ถอนญัตติดังกล่าวจากที่ประชุมฯ แห่งนี้ นะครับ  
เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กรณีญัตตินี้ผมว่าเป็น
โครงการที่ดีมากนะครับ เกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก ๆ ที่ท่านมาขอถอนญัตตินี้ด้วยรายละเอียดเพียง
วัสดุอาจจะไม่ครบ หรืออะไร แต่เท่าที่ผมอ่านญัตติแล้ว เหมือนกับว่ามีเพียงบริษัทเดียวที่ผลิตสิ่งนี้ขึ้น
มานะครับ เป็นเพราะว่ามีบริษัทเดียวหรือครับจึงขอถอนญัตตินี้ ผมว่าถ้ามีบริษัทเดียวก็ยิ่งดีนะครับ 
โครงการจะได้แล้วเสร็จเร็ว ถึงการประมูลแข่งขันจะแพงหน่อย แต่ก็ดีนะครับ เพราะเด็กจะได้ไม่ต้องเสีย
โอกาส  เพราะที่ท่านทํามาก็เสียเวลาไปแล้วหนึ่งปี ท่านมาขอช้ีแจงแก้ไข พอไม่กี่วันท่านก็มาขอถอน
ญัตติ  แล้วเด็กยิ่งไม่เสียโอกาสไปมากหรือครับ แล้วถ้าท่านจะทํามาใหม่ก็อีกปีหน้าเลยครับกว่าจะมี
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การประชุมสภา เด็กก็ยิ่งเสียโอกาสไปอีก นี่แหละครับที่ผมเหนื่อยใจกับฝ่ายบริหารชุดนี้  แต่ละเรื่องมี
แต่ผลลบออกมาทั้งนั้น (ประธานฯ แจ้งว่าญัตตินี้ไม่มีการอภิปราย) ผมไม่ได้อภิปรายครับ ผมอยากจะ
ให้รู้ว่า โครงการอย่างนี้ ถ้าทํามาแล้วถอน มันเสียโอกาสเด็ก  ก่อนจะขอความยินยอมฯ ผมก็อยากจะ
ขอให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณาดูว่า สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเด็กขาดโอกาสครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็อ่านตามญัตติเดิมซึ่งฝ่ายบริหาร
ขอเสนอญัตติมาในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 หลักการและเหตุผลอ่านดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่
จะต้องนําไปแก้ไขแล้วนะครับ เพราะบอกว่าคําชี้แจงเดิม 1. ชุด Mimio Teachb จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย แทปบาร์รับสัญญาณบนกระดาน  ปากกาสไตลัส สําหรับใช้งานร่วมกับแทปบาร์  USB 
เช่ือมสัญญาณกับคอมพิวเตอร์  สายชาร์จ  แผ่นแม่เหล็กยึดแทปบาร์  แผ่นซอฟท์แวร์โปรแกรม  กับคํา
ช้ีแจงที่แก้ไขใหม่ ก็เป็นเพียงคําว่า เครื่องสร้างกระดานอัจฉริยะ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย  อุปกรณ์
รับสัญญาณบนกระดาน  ปากกาสําหรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รับสัญญาณ  USB เหมือนกัน สายชาร์ท
เหมือนกัน  แผ่นซอฟท์แวร์เหมือนกัน ผมเห็นว่าเป็นคําช้ีแจงใหม่ที่แก้ไขมา และสามารถที่นําไป
ดําเนินการได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอน  ทําให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนของเรา เมื่อ
วันก่อนผมไปประชุมร่วมกับองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ เขาก็ถามมาน่าจะมีการเร่งรัดให้ดําเนินการใน
กิจกรรมต่างๆ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมก็อยากจะสนับสนุนให้ทางผู้บริหารได้ดําเนินการแก้ไขข้อความ
ให้เป็นไปตามที่เสนอมาเพื่อประโยชน์จะได้ตกอยู่กับเยาวชน โดยรวดเร็วนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ  นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับญัตติในเรื่องนี้ ผมก็คงต้องใช้
แบบนายกฯ คือไม่ต้องอธิบาย และก็ขอเสนอความเห็น ณ ที่นี้ว่า ไม่เห็นด้วย ให้คงญัตตินี้ไว้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ 
เมื่อไม่มี ผมจะขอความยินยอมให้ถอนญัตติจากที่ประชุมฯ  รายการชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
ในรูปแบบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” งบประมาณ 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
สมาชิกท่านใดยินยอมให้ถอนญัตตินี้โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผู้บริหารขอถอนญัตติใน
ระเบียบวาระที่ 4.2 สมาชิกท่านใดยินยอมให้ถอนญัตตินี้ โปรดยกมือนะครับ  ยินยอม 6 เสียงครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกท่านใดไม่ยินยอมให้ถอน
ญัตตินี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่ยินยอมให้ถอนญัตตินี้ 6 เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มติเป็น 6 ต่อ 6 นะครับ ผมใน
ฐานะประธานสภาฯ ก็ต้องออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงครับ โดยผมเห็นว่ารายการนี้เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาของเด็ก ผมไม่ยินยอมให้ถอนญัตตินี้นะครับ เชิญผู้บริหารแถลงครับ ผู้บริหารไม่แถลงนะครับ 
เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงสใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ กระผม  ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง มตินี้ออกมาคือไม่ยินยอม
ให้ถอนญัตติ  ผมก็ยังมีข้อสงสัยว่า ในเมื่อผู้ยื่นญัตติไม่แถลงญัตติ เป็นไปตามกฎหมายข้อไหน ขอให้
ช้ีแจงด้วยครับ จะได้บันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ เลขานุการสภาฯ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอกล่าวนํานิดหนึ่งครับท่านประธาน  เนื่องจากญัตติในระเบียบ
วาระที่ 4.2 ที่ท่านประธานนําปรึกษาหารือว่า ตามที่ผู้เสนอญัตติขอถอนญัตติ และเมื่อญัตตินี้ได้
ดําเนินการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว การขอถอนนั้นต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม
สภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 55 และเป็นที่
ประจักษ์แจ้งว่า เมื่อสักครู่ทั้งผู้ยินยอมและไม่ยินยอม มีมติเป็น 6 : 6  ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 86 เมื่อ
คะแนนเสียงเท่ากัน ท่านประธานต้องออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง  และท่านประธานออกเสียงเพิ่มคือ
ไม่ยินยอมฯ หลังจากนั้นเมื่อท่านประธานออกเสียงไม่ยินยอมฯ ก็ต้องดําเนินการตามระเบียบวาระข้อ 
4.2 เพื่อให้ทางฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงแถลงญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อที่ 56 ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาใน
ที่ประชุมแล้ว  ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่า
ได้ถอนญัตตินั้น  ในเมื่อผู้เสนอไม่แถลงตามระเบียบฯ ข้อ 56 หรือไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ถือว่าถอนญัตติ
นั้น สรุปแปรความว่าญัตตินี้ ได้ถอนเสียแล้ว ก็ไม่มีระเบียบวาระนี้ให้พิจารณา เป็นที่เข้าใจนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติไม่ยินยอมให้ถอนญัตตินี้ จํานวน 7 เสียง และยินยอมให้ถอน
ญัตติ จํานวน 6 เสียง แต่เนื่องจากผู้เสนอไม่แถลงญัตติ จึงถือว่าถอนญัตติ รายการ ชุดอุปกรณ์เพื่อ
การเรียนการสอนในรูปแบบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” งบประมาณ 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 56 
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4.3  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอใหม่  ข้อ 4.3  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง  ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง   

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 1 เล่ม 
 ตามที่นายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2556 และได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนการงานของเทศบาลนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
นโยบาย 8 ด้าน ไปแล้ว นั้น 
 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 48 ทศ วรรคห้า “ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําปีทุกปี”  
 ดังนั้น  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง (ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เพื่อให้ท่านไดโ้ปรดแจ้งให้สภาเทศบาลนครลําปางทราบต่อไป รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

กิตติภูมิ  นามวงค์ 
(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของนายกเทศมนตรี  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่
ประชุมนี้ได้ทราบเรื่องรายงานตามระเบียบวาระที่ 4.3 นี้แล้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอื่นๆ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  เชิญ  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 
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นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ที่จริงในวาระที่
ผ่านไปเมื่อสักครู่ ผมยังมีข้อสงสัยในหน้า 26 วรรคสุดท้าย ก็คงไม่ได้รับคําตอบ ผมจึงนําเรียนท่าน
ประธานว่าผมยังสงสัยอยู่ คําช้ีแจงไม่มีเรื่องศาลหลักเมือง ทีนี้ในเรื่องอื่นๆ ก็คือ ผมต้องขอกราบเรียน
ประธาน ท่านเลขานุการว่า ในวาระที่ขอถอนญัตตินั้น ทําไมท่านเลขาฯ ไม่ทักท้วงตั้งแต่ต้น ก็ไม่
จําเป็นต้องขออนุมัติ เมื่อผู้ยื่นญัตติไม่พูดไม่กล่าวอะไรเลย เมื่อขออนุมัติแล้ว ผลสรุปคือญัตตินี้ไม่ให้
ถอน แต่ท่านมาอ้างในระเบียบว่า ในกรณีที่ฝ่ายเสนอญัตติไม่พูดไม่จาอะไรเลย เท่ากับว่าญัตตินั้นได้
ถอนไป  แตใ่นเมื่อมาขอมติที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมบอกไม่ให้ถอนแล้ว ท่านเลขาจะอธิบายว่าอย่างไร หรือ
จะต้องให้พวกกระผมทําหนังสือหารือถึงท้องถิ่นจังหวัดเรื่องนี้ ก็ขอได้โปรดกรุณาอนุเคราะห์ให้คําช้ีแจง
ด้วย ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ เลขานุการสภาฯ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์ พรหมศร ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ในประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้สงสัยและพูดเมื่อสักครู่
นี้ ผมขอเรียนอย่างนี้ครับ การดําเนินการในที่ประชุมแห่งนี้ เมื่อมีระเบียบวาระก็ต้องดําเนินการประชุม
ตามข้อบังคับของการประชุมข้อ 28 ท่านประธานต้องดําเนินการตามระเบียบวาระไป ซึ่งข้อเท็จจริงที่
ทราบเป็นที่ประจักษ์แจ้งอยู่แล้ว ญัตติเขาเสนอมา ท่านประธานได้บรรจุญัตติดังกล่าวเข้าระเบียบวาระ
การประชุมด้วยแล้ว ดังนั้น เมื่อเขาจะถอน  ในกรณีที่บรรจุเข้าระเบียบวาระแล้ว การจะถอนต้องมาขอ
ความยินยอมต่อที่ประชุมแห่งนี้ ฉะนั้น ประธานที่ประชุมก็จําเป็นที่จะต้องนํามาเรียนปรึกษาหารือต่อที่
ประชุมว่า จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ก็โดยการลงมติ  ส่วนในระหว่างนั้น ผมในฐานะเลขานุการสภาจะ
ไปอธิบายก้าวล่วงถึงกระบวนการตรงนี้ยังไม่ได้ ท่านประธานต้องทํากระบวนการตรงนี้ให้ยุติเสร็จสิ้น
เสียก่อน  เมื่อยุติเสร็จสิ้นปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่าที่ประชุมแห่งนี้ไม่ยินยอมให้ถอน เมื่อไม่ยินยอมให้
ถอน ท่านประธานก็ต้องดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ก็คือ ถามทางผู้เสนอญัตติเชิญท่าน
แถลง เมื่อทางผู้บริหารผู้เสนอญัตติไม่แถลง และก็มีสมาชิกสงสัยที่ไม่แถลง และถามท่านประธาน
เพื่อให้อธิบายว่า ไม่แถลงอย่างนี้ได้หรือไม่  ท่านประธานจึงมอบหมายให้ผมในฐานะเลขานุการสภาลุก
ขึ้นมาช้ีแจงข้อระเบียบให้กับที่ประชุมแห่งนี้  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อ 56 ดังที่ผมได้เรียนไป
แล้วว่า เมื่อถึงระเบียบวาระที่ท่านประธานได้ให้โอกาสแล้ว เชิญท่านผู้บริหารแถลง ถ้าเขาไม่แถลง 
ระเบียบเขียนไว้ชัดแจ้งครับ ไม่ต้องแปลความเป็นอย่างอื่น คือให้ถือว่าถอนญัตตินั้น เมื่อถอนก็แปล
ความว่าไม่มีระเบียบวาระนี้ให้สภาพิจารณาแล้ว ผมคิดว่าผมได้ดําเนินการไปตามหลักการของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่ได้ช้ีแจงไปแล้ว ผมยืนยันอย่างนี้ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 



๕๕ 
 

 

   นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจงแล้ว 
เข้าใจนะครับ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ  ไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ แล้วนะครับ  
วันนี้เราใช้เวลาไปพอสมควร ทุกท่านก็ได้ทําหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องแล้วนะครับ ผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  16.00 น. 
 

 
(ลงช่ือ) ....................................................................... 

(นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
(ลงช่ือ)..................................................................... 

(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 
 

หมายเหตุ  ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยจะนํามาให้สภาฯ 
รับรองในสมัยประชุมถัดไป 


