
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  คร้ังที่  ๒  ประจําปี ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

------------------------- 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 ๑.นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒.จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๔.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๕.นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๖.นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๗.นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๘.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๙.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๐.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๑.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

๑๒.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๓.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๔.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๕.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๖.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๗.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๑๘.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๙.นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒๐.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒๑.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒๒.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๒๓.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  (ลากิจ) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๓.นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๔.นายสุวรรณ นครังกูล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๕.นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๖.นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง  
 ๗.นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๘.นายอภิชัย สัชฌะไชย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๙.นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๐.นายชนวน จิระจรัสตระกูล รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๑.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๒.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 ๑๓.นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๑๔.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 ๑๕.นายพงศ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๖.นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการฯ 
 ๑๗.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 ๑๘.นายจรูญ พุทธวงค์ แทนผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ 
 ๑๙.นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 ๒๐.นายมนัส ใหม่คํา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๒๑.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมพู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 ๒๒.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๒๓.นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 ๒๔.ส.ต.ท.สวาท จําปาอูป หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 ๒๕.นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ๒๖.นางเบญญาภา ต้นกันยา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 ๒๗.นายปริญญา วิญญา รก.หัวหน้างานรักษาความสงบฯ 
 ๒๘.นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร ๘ วช. 
 ๒๙.นายวรดล หวานแหลม นิติกร ๖ ว. 
 ๓๐.นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 

ฯลฯ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑0.0๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 
เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒  ประจําปีพุทธศักราช 
๒๕๕๗ บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางได้เข้าประชุมครบเป็นองค์ประชุม ประกอบกับทาง
นายกเทศมนตรีนครลําปาง และผู้บริหารของเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานของ
เทศบาลนครลําปางส่วนหนึ่ง  รวมทั้งผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาในวันนี้
ได้เข้าร่วมอีกส่วนหนึ่งด้วย วันนี้เป็นการนัดประชุมเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลําปาง  และ
บัดนี้ได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑0.0๐ น.  ในการนี้ กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอเรียนเชิญ  นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒  ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗  ในนามสภาเทศบาล
นครลําปาง  ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  สื่อมวลชน  คณะกรรมการชุมชนทุกท่าน  ที่ได้ให้เกียรติเข้ามา 
ร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๑  ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ 
ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก ครั้งที่ ๒  ประจําปี  ๒๕๕๗ 
……………………………………………………….. 

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๕๖ และ
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๗  ลงวันที่  1๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ได้กําหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๗ มีกําหนด ๒๘ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้น 



 - ๔ -

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กิตติ  จิวะสันติการ 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/๙๘๙           สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
             ถนนฉัตรไชย   ตําบลสบตุ๋ย 

     อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
                               ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 

ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๒๐  ลงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจําปี 
๒๕๕๗  ในพฤหัสบดีที่   ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
นครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ  ที่รับผิดชอบสํานักและกองเป็น 
ผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑.นายชัยศรี  สัชฌะไชย   รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๒.นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๓.นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๔.นายสุวรรณ  นครังกูล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ 
ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง   สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  

คร้ังที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๗  (วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  255๗) 
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ 

เชิญนายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปางที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กระผมมีรายงานการประชุมตามระเบียบวาระที่นําหารือ  
มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ดังนี้ 

๑) หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๒  ข้อความ  “สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 

๒๕๕๗ (วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 255๖)” ขอแก้ไขเป็น  “สมัยประชุมสามัญ ส มัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ 

ประจําปี ๒๕๕๖ (วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 255๖) 
๒) หน้าที่ ๔ ย่อหน้าสุดท้าย  ข้อความ  “สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 255๖”  ขอแก้ไขเป็น “สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 

๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. 255๖”   
๓) หน้าที่ ๕ ย่อหน้าที่ ๒  ข้อความ  “และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม พ.ศ. 2555  ขอได้โปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์” ขอแก้ไขเป็น 
“และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๒  ประจําปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  
๒๖ ธันวาคม พ.ศ.255๖ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์” 

๔) หน้าที่ ๕ มติที่ประชุม ย่อหน้าที่ ๒  ข้อความ “สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 

๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 255๖” ขอแก้ไขเป็น  “สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ 
ประจําปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 255๖  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ขอแก้ไข
รายงานการประชุม  ขอผู้รับรองครับ   ผู้รับรองถูกต้องครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้แกไ้ข ดังนี้ 
๑) หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๒  ข้อความ  “สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 

๒๕๕๗ (วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 255๖)” แก้ไขเป็น  “สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 
๒๕๕๖ (วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 255๖) 
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๒) หน้าที่ ๔ ย่อหน้าสุดท้าย  ข้อความ  “สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 255๖”  แก้ไขเป็น  “สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. 255๖”   
๓) หน้าที่ ๕ ย่อหน้าที่ ๒  ข้อความ  “และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม พ.ศ. 2555  ขอได้โปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์” แก้ไขเป็น “และ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๖  
ธันวาคม  พ.ศ. 255๖ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์” 

๔) หน้าที่ ๕ มติที่ประชุม ย่อหน้าที่ ๒  ข้อความ “สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 

๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 255๖” แก้ไขเป็น  “สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 255๖  ขอบคุณครับ 

และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255๗ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๓.๑)  ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เนื่องจากมีสมาชิกสภาฯ หลายท่าน
ขอยื่นญัตตินี้  และผมคิดว่าเพื่อให้บรรยากาศการเป็นไปด้วยดี  อยากจะให้ท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย
ให้กระชับ  ไม่ต้องรีบร้อน  และใช้วาจาที่สุภาพ เน้นประเด็นข้อมูลเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  
ขอเชิญสมาชิกผู้ยื่นญัตติ  เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร
ลําปาง กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปางผู้มีรายชื่อแนบท้ายญัตตินี้  ขอเสนอญัตติ  
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  เรื่องขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ด้วย พวกข้าพเจ้าฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามรายชื่อข้างท้ายนี้ ได้ร่วมกันเข้าชื่อ 
ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลําปาง ตามความในมาตรา ๔๘ ทวาทศ  
แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  เพื่อให้
นายกเทศมนตรีนครลําปาง แถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลนครลําปาง 
 เนื่องจากการบริหารราชการเทศบาลนครลําปาง ของนายกเทศมนตรีนครลําปาง มิได้เป็นไป
ตามที่ได้สัญญาหาเสียงกับประชาชน และนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลนครลําปางในโอกาสเข้ารับ
ตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถดําเนินกิจการ
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ต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการพัฒนาของชุมชนตลอดจนความไม่มี
ประสิทธิภาพ ในการบริหารเทศบาล การบริหารงบประมาณ รวมถึงการปกครอง การบังคับบัญชา  
สร้างความแตกแยกระส่ําระสาย ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่อง ผิดพลาด ละเลยต่อหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่  
ทําให้เกิดผลเสียหายแก่ท้องถิ่นโดยรวม 
 อีกทั้ง กรณีดังกล่าว หลายกรณี ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางนําเสนอ โดยการอภิปราย
และซักถามนายกเทศมนตรีในที่ประชุมสภา ในทุกโอกาสที่มีการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  
แต่นายกเทศมนตรีนครลําปางตอบข้อซักถามไม่ได้  ไม่เกิดความกระจ่างชัดเข้าใจแก่สมาชิกสภา และ
บ่อยครั้งที่ไม่ยอมตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา แสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจในปัญหาของประชาชน
และข้อบกพร่องในการบริหารและบริการประชาชนโดยไมใ่ห้เกียรติและความสําคัญของสภาเทศบาล 
 จึงขอได้โปรดดําเนินการเกี่ยวกับญัตตินี้และกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับญัตตินี้
ต่อไปด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
     วัฒนา วานิชสุขสมบัติ         สมหมาย พงษ์ไพบูลย์                พิทักษ์ แสนชมภู                 นพดล ผดุงพงษ์ 
 (นพ.วัฒนา วานิชสุขสมบัติ)      (นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์)         (นายพิทักษ์  แสนขมภู)     (นายนพดล  ผดุงพงษ์) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

        สันติ  เขียวอุไร          อมลยา  เจนตวนิชย์                สมัย  เมฆนคร              วิบูลย์  ฐานิสรากูล 
     (นายสันติ เขียวอุไร)       (นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์)          (นายสมัย  เมฆนคร)          (นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

พ.ต. วิชานนท์  แดงสร้อย               เกษม ปัญญาทอง                 บริบูรณ์  บุญยู่ฮง                  ประชัญ  บุญสูง 
      (วิชานนท์ แดงสร้อย)            (นายเกษม ปัญญาทอง)          (นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง)           (นายประชัญ  บุญสูง) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง    สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

จ.ส.อ.   สมบูรณ์ บรรจงจิตต์                 สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 
          (สมบูรณ์  บรรจงจิตต์)            (นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง     สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 

สําหรับรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ กระผมและสมาชิกสภาเทศบาลตามบัญชีแนบท้ายนี้ จะได้กล่าว
อภิปรายต่อไป 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  สืบเนื่องจากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายนพดล  ผดุงพงษ์  ได้กรุณากล่าวนําการอภิปรายทั่วไปในวันนี้  กระผมจะขออภิปรายลงไป 
ในรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนและท่านประธานได้เข้าใจ  กระผมขออนุญาตย้อนกลับ
ไปที่คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ซึ่งได้กล่าวไว้เมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ต่อสภา
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แห่งนี้  ในนโยบายนั้นได้มุ่งเน้นการมีหลักการ  มีความรับผิดชอบ  สามารถอธิบายเหตุและผล 
ต่อสาธารณะได้ และต้องมีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ของ
นโยบาย และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการสังคม 
ในลักษณะประชาคมได้ และสุดท้ายสมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน  รู้หน้าที่ของตนเอง 
และเคารพกฎระเบียบของสังคม  นี่คือนโยบายของท่านนายกฯ ที่มุ่งเน้นไว้  ในขณะเดียวกัน นโยบาย 
ในการบริหารงานเทศบาลนครลําปางที่ท่านนายกฯ  ได้แถลงไว้แบ่งออกเป็น ๘ ด้าน 

1.นโยบายการบริหารงาน ท่านนายกฯ กล่าวว่า ประชาชนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็ว   
การบริหารงานบุคคลต้องอาศัยหลักระบบคุณธรรม การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

2.นโยบายด้านการพัฒนาเมือง  นําสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดินในถนนสายหลักๆ   
ขุดลอกทําความสะอาดท่อระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วม  ก่อสร้างสวนสาธารณะ และก่อสร้างสถานีขนส่ง
ระหว่างจังหวัดแห่งใหม่ ฯลฯ 

3.นโยบายด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า  จะก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๗ ตรงข้าม
ห้าง Big C ให้เป็นศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ พร้อมกับจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ   

4.นโยบายทางด้านการศึกษา  นักเรียนในเขตโรงเรียนเทศบาลจะต้องได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อปี 

5.นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  การจัดตั้งเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยประจําชุมชน ทุกถนน ตรอก ซอก ซอย จัดให้มีแสงสว่างสาธารณะที่สว่างเพียงพอ  
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ทุกทางแยกถนนจะต้องให้มีระบบสัญญาณไฟ
จราจรพร้อมกล้องวงจรปิดที่สมบูรณ์แบบ 

6.นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  จัดให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  จัดตั้งโรงพยาบาลสาขาให้ครบทั้ง ๔ ศูนย์บริการ จัดให้มีศูนย์นันทนาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

7.นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน  จะโอนเงินอุดหนุนให้ชุมชนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรือ  
SML  ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับชุมชนขนาดใหญ่  ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาทสําหรับชุมชนขนาดกลาง  
และปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทสําหรับชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งเน้นย้ําด้วยว่าเดือนตุลาคมโอนทันทีทุกปี 

8.นโยบายด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น   จะยกระดับงานเทศบาลและงานประเพณีของ
ท้องถิ่นสู่งานระดับนานาชาติ จะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนงานแห่เจ้าของชุมชนชาวจีนปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
จะอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันคริสต์มาสให้กับพี่น้องชาวคริสต์ปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  และจะจัดตั้ง
กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์รถม้า  รวมทั้งจะจัดตั้งซุ้มประตูชัยและหอคําหลวง 
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ท่านนายกฯ ได้กล่าวไว้ตอนที่หาเสียงว่า “ขอโอกาสให้ผมทุกวาระของการมีส่วนร่วม ผมทําได้และ
ทําทันที”  แต่เมื่อได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนแล้ว กลับไม่เป็นไปตามที่ได้หาเสียงหรือได้แถลงไว้ 
ต่อสภาแห่งนี้เลย  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗  บางอย่างหายไป บางอย่าง 
มีเข้ามา แต่ว่าผมได้นํามาสรุปแบ่งออกเป็นนโยบายที่ไมไ่ด้ปฏิบัติเลย  ก็คือ  

-ด้านการพัฒนาเมือง ที่บอกว่าจะนําสายไฟและสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน หลังจากท่านนายกฯ  
ให้สัมภาษณ์ด้านล่างในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ว่า “ไม่ต้องเป็นห่วง คณะทํางานเริ่มต้นทํางานแล้ว  
เรานับหนึ่งแล้ว...” ซึ่งคําว่า “นับหนึ่งแล้ว” ต้องตีความก่อนว่า หมายความว่าอย่างไรในการที่จะนํา
สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดินในถนนสายหลักๆ ในวันนั้นพี่น้องสื่อมวลชนได้กรุณาสอบถามว่า  
จะเริ่มต้นที่สายไหนก่อน  ก็ไม่มีคําตอบ  บอกแต่ว่าจะต้องไปศึกษาก่อนว่า คําว่านับหนึ่งนั้นหมายความว่า
อย่างไร เมื่อถามถึงงบประมาณที่จะนํามาใช้ ท่านนายกฯ ก็ได้ตอบว่า  “ไม่ต้องห่วง ไม่มีปัญหา”  
เทปบันทึกคําให้สัมภาษณ์นี้ยังมีอยู่ 

-ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า ที่จะก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๗ ตรงข้าม 
ห้าง Big C ซึ่งถ้าผ่านไปเส้นนั้นก็จะเห็นว่า ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เลย 

-ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ไม่มีการจัดเจ้าหน้าที่ รักษา 
ความปลอดภัยประจําชุมชน  และแสงสว่างสาธารณะก็ไม่ทั่วถึง ไม่มีกล้องวงจรปิดทุกทางแยกที่เป็นระบบ
ของเทศบาล 

-ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  ผมก็เป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางเหมือนกัน  
ก็ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพทุกครัวเรือนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งในปีที่ผ่านมา  แต่หากได้มีการดําเนินการ 
ไปแล้ว ก็สามารถนําเอกสารมาแสดงต่อสภาได้ 

-ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ไม่มีการตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนชุมชนให้บริหารจัดการขยะ
ภายในชุมชนปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ ่งการประชุมครั้งที่แล้วก็ได้ตั ้งกระทู ้ถาม แต่ท่านนายกฯ ก็ไม่ได้ 
เข้าร่วมประชุม เลยยังไม่ได้รับคําตอบ ตามที่หาเสียงไว้ว่าเดือนตุลาคมจะโอนทันทีทุกปี  ชุมชนขนาดใหญ่ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  ชุมชนขนาดกลาง  ๑๕๐,๐๐๐ บาท ชุมชนขนาดเล็ก ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๕๗ ก็ไม่มโีครงการนี้ 

-ด้านประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม  อย่างที่ทราบกันดีว่า ในปีที่ผ่านมาก็ไม่มีการตั้งงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการแห่เจ้าของพี่น้องชาวจีน ในงานคริสต์มาสเมื่อปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ก็ไม่ได้มีการอุดหนุน
งบประมาณให้กับชุมชนชาวคริสตใ์นการจัดงานปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  นอกจากนี้ เมื่อคราวประชุมในสภา
แห่งนี้ ท่านนายกฯ ยังตอบเองว่า พี่น้องที่มีอาชีพขับรถม้าส่วนใหญ่  ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล  ดังนั ้น 
จึงไม่ตั ้งกองทุนส่งเสริมและอนุร ักษ์รถม้า  ส่วนเรื ่องการสร้างซุ ้มประตูชัยและหอคําหลวงก็ไม่มี 
ความคืบหน้า 

นโยบายที่ได้มีการแถลงและได้มีการปฏิบัติ คือ ด้านการบริหารงาน ที่บอกว่า ประชาชนต้องได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว  แต่การตั้งกระทู้ถาม หรือการได้ไปสัมผัสกับความเดือดร้อนทุกข์ยากของพี่น้อง
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ประชาชนมา  แค่การแจ้งแก้ไขไฟฟ้าง่ายๆ ต้องรอถึง ๓ เดือนเลยครับ  ซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีสมาชิกสภาได้มา 
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม  ด้านการบริหารงานบุคคลที่บอกว่า จะอาศัยระบบคุณธรรม แต่ที่ผ่านมาก็มี 
การไล่พนักงานเทศบาลออกเป็นจํานวนมาก  ซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องพนักงานแต่ละท่านไปใช้สิทธิในการต่อสู้
ปกป้อง ทวงสิทธิความถูกต้องและความยุติธรรมสําหรับตัวเอง  ในกรณีการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  แต่กรณี
ร่วมมือถม ปรับที่จอดรถอย่างมีเงื่อนงํา เพื่อทําที่จอดรถของโรงพยาบาลลําปาง  ก็มีสมาชิกสภาจะพูด 
ในรายละเอียด  สําหรับนโยบายด้านการพัฒนาเมืองที่ได้กระทําไปแล้ว และล้มเหลวแล้ว ก็คือ การขุดลอก
ทําความสะอาดท่อระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วม  เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลนครลําปางแถวสถานีรถไฟ  สี่แยกดอนปาน  ถนนประสานไมตรี หรือแถวสถานีขนส่ง ก็เดือดร้อน
จากปัญหาน้ําท่วม  ซึ่งก็จะมีสมาชิกสภามาอธิบายในรายละเอียดเช่นกัน  สําหรับนโยบายที่จะสร้าง
สวนสาธารณะให้ครบทุกตําบลในเขตเทศบาล  นอกจากไม่ก่อสร้างสวนสาธารณะนาก่วมใต้ ซึ่งมีแผน 
และสภาได้อนุมัติ ไปแล้ว แต่ไม่ทํา ก็ขอเหตุผลมาอธิบายด้วยครับ  และยังปล่อยปละละเลย 
จนสวนสาธารณะอื่นๆ แห้งตายเกือบทั้งหมด  อันนี้แขกบ้านแขกเมืองเมื่อคราวที่มาจัดงานแข่งขันขี่
จักรยานก็บ่นกันเยอะว่า  ในอดีตสวนสาธารณะของเทศบาลนครลําปางนั้นสวยงาม เลื่องชื่อมาก  ขนาดที่
คัดเลือกให้เป็นสถานที่ สําหรับจัดกิจกรรมระดับประเทศ  แต่เมื่อมาเห็นจริงๆ แล้ว ช่างภาพก็ต้องหามุม
ต่างๆ เพื่อรักษาหน้าชาวนครลําปางที่จะไม่นําภาพไม่ดีไม่งามเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ และนโยบายอีกด้าน
หนึ่งที่ได้ทํา และคิดว่าล้มเหลว เพราะว่าตอนหาเสียง ตอนแถลงนโยบายบอกว่า จะได้ทุกคน แต่พอทํา
จริงๆ กลับมีการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนคนละ ๑,๐๐๐ บาท เพียงบางคนเท่านั้น  และ 
ในด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่บอกว่า จะยกระดับงานเทศบาลนครลําปางให้สู่งานระดับ
นานาชาติ  แต่จากสถิติของผู้เข้าพักหรือสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวหรือภาพรวม  ผมว่าเป็นการย่อระดับ
งานเทศบาลนครลําปางและประเพณีของจังหวัดลําปางสู่งานระดับท้องถิ ่นมากกว่า ลดจํานวน
นักท่องเที่ยวลงอย่างชัดเจน ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบางส่วนของความล้มเหลวนะครับ  แน่นอนครับว่าท่าน
นายกฯ อาจไม่ยอมรับ  เพราะว่าท่านนายกฯ มาจากการเลือกตั้ง  ดังนั้นจึงต้องมีการขยายความเพิ่มเติม
ว่า เหตุใดท่านนายกเทศมนตรี  จึงเป็นนายกฯคนแรกของเทศบาลนครลําปางที่สมาชิกต้องเปิด
อภิปรายทั่วไป เฉกเช่นเดียวกันกับวันนี้ที่บันทึกเป็นประวัติศาสตร์  ก็คือ ปปช. มีคําสั่งให้นายกรัฐมนตรี
ของประเทศไทยไปรับทราบข้อกล่าวหา  มันเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับทั้งระดับประเทศและ
ระดับเทศบาล   ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญท่านนายกฯ 

 นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับ  ก่อนจะให้ตอบรายละเอียดทั้งหมด  ขออนุญาตหารือไปยังท่านประธานว่า การเปิด
ประเด็นอย่างนี้ ผมต้องใช้คําแถลงข้อเท็จจริงและช้ีแจง จะมีประเด็นซ้ําเติมอย่างนี้อีกหรือไม่  ถ้าซ้ําเติมผม
จะรอตอบทีเดียว  แต่ถ้าไม่ซ้ําเติมผมจะได้ตอบทีละบท 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ไม่ได้เป็นประเด็นซ้ําเติมอะไร  
เป็นลักษณะของภาพกว้างในนโยบายทั้งหมดที่ท่านได้แถลงและปฏิบัติไป ส่วนในรายละเอียดแต่ละข้อ
แต่ละประเด็น ผมเชื่อว่า สมาชิกแต่ละท่านจะอภิปรายในรายละเอียดเป็นเรื่องๆ และให้ท่านนายกฯ ตอบ
เป็นข้อๆ ดีกว่านะครับ  เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ 
กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมเป็นตัวแทนของชาวบ้านคนหนึ่ง 
ในเมื่อชาวบ้านเลือกผมมาแล้ว ผมก็ต้องทําตามหน้าที่ของผม  คือ ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องการแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปาง ก็อยากถามท่านนายกฯ ว่า เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่มีหน้าที่
รับผิดชอบแกไ้ขไฟฟ้ามีกี่คน รถที่มีอุปกรณ์มีกี่คัน และที่ล่าช้าคือมีอุปสรรคอะไร เพราะฝ่ายบริหารสมัยที่แล้ว 
๓-๕ วันก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ณ วันนี้ ๒-๓ เดือน ยังไม่มีการแกไ้ขเลย  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านสมาชิกฯ สมหมาย 
ได้เรียนถามเรื่องระบบจัดการแก้ไขระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่มีกี่ท่าน  อุปกรณ์มีกี่คัน  และอุปสรรค 
ในการทํางานล่าช้าของระบบไฟฟ้า 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ  เรื่องนี้จะมีการปรับเปลี่ยนระบบอย่างชัดเจน  คือจะให้
บริษัทเข้ามาเป็นผู้ร่วมสัมปทานในเรื่องของบริการสาธารณะในเขตเทศบาล  เรียกว่าไฟฟ้าสาธารณะ   
ให้บริษัทเอกชนประมูลไป  เปลี่ยนจากระบบดังกล่าวมาสู่การบริหารจัดการด้วยเทศบาลเอง ด้วยเหตุผล
ที่ว่า ทําไมต้องเปลี่ยน เปลี่ยนทําไม และศักยภาพของตัวเองมีอยู่หรือไม่  และแนวทางที่จะบริการอย่าง
ทั่วถึงได้อย่างไร  เหตุผลที่หนึ่ง  ที่ปรับเปลี่ยนไฟฟ้าสาธารณะจากบริษัทมาบริหารจัดการเอง คือก่อนที่จะ
จ้าง บริษัทเข้ามาบริหารจัดการ  เทศบาลก็เป็นผู้ดําเนินการด้วยตัวของเทศบาลเอง แต่ข้อระเบียบ
กฎหมายเปิดให้บริษัทเข้ามาบริหารจัดการได้  และได้มีการดําเนินการเรื่อยมาประมาณ ๒ - ๓ สัญญา
ต่อเนื่อง  แต่พอผมเข้ามาเป็นผู้บริหารเทศบาล  ผมเห็นว่าวิธีการดังกล่าวยังเกิดความซ้ําซ้อนอยู่   
ในส่วนแรก คือเมื่อให้บริษัทเอกชนไปดําเนินการแล้ว  ส่วนงานการไฟฟ้ายังมีการตั้งงบประมาณ   
ยังดําเนินการในส่วนที่ไฟฟ้าดําเนินการอยู่  ไม่สิ้นสุด เปรียบเทียบให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งเทศบาลนครลําปาง 
ให้บริหารจัดการขยะให้บริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการครั้งแรกในสมัยนั้น การให้สัมปทานกับเอกชน 
เข้ามาดําเนินการ จะยกไปหมดครับ ทั้งรถทั้งคน แต่การบริหารจัดการไฟฟ้าสาธารณะ งานไฟฟ้ายังมี 
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนเดิมทุกอย่าง ซึ่งเป็นการซ้ําซ้อน ซึ่งผมคิดว่าเป็นการบริหารจัดการ 
ที่ไม่ถูกต้อง  ถ้าจะให้บริษัทเอกชนดําเนินการ ต้องรับไปทั้งหมด หรือถ้าไม่ทั้งหมดเทศบาลก็ต้อง
ดําเนินการเอง  ในส่วนที่สอง แต่ละเมืองขณะนี้ได้เปลี่ยนระบบหลอดไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้า เป็นระบบ
ประหยัดไฟฟ้า  โดยเทศบาลนครลําปางก็ได้รับหนึ่งในหกของ world bank  ที่จะเข้ามาทดลองดําเนินการ
สํารวจข้อมูลในเบื้องต้นให้หกเมืองของประเทศไทย  ถ้าเรามีสัญญาตัวนี้แล้ว เราก็จะไม่สามารถ
ดําเนินการตามแนวทางของ world bank ได้  ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี และหลายเมืองต้องดําเนินการในเรื่อง



 - ๑๒ -

ดังกล่าวอยู่แล้ว  ในส่วนต่อไป เมื่อเทศบาลดําเนินการแล้ว จะบริหารจัดการดังกล่าวอย่างไร  ลูกจ้าง  
พนักงาน  วัสดุอุปกรณ์เทศบาลก็ยังมีอยู่  ยังมีการดําเนินการอยู่ ยังมีการดําเนินการจัดซื้อจ้างตามปกติ  
เมื่อมีบริษัท เราก็ยังบริหารจัดการเหมือนเดิมทุกอย่าง ความซ้ําซ้อนตรงนี้ก็หมดไป แต่ยอมรับความเป็น
จริงเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบ ขณะนี้การบริหารจัดการดังกล่าวยังไม่ทั่วถึง นี่ผมยอมรับแต่หาวิธีการอยู่
ว่า เราจะทําอย่างไรให้รวดเร็ว ทันใจต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริง  คณะทํางานก็ได้
ดําเนินการแกไ้ขปัญหาเรื่องนี้อยู่ตลอด กระผมในฐานะผู้บริหารก็ติดตามเรื่องนี้อยู่  ต้องเช็คตลอดเวลาว่า
คําร้องต่างๆ คงเหลือเท่าไหร่  แก้ไขไปเท่าไหร่  ฉะนั้นส่วนที่ผมดําเนินการ ภายใต้การบริหารของผม   
ผมม่ันใจว่าในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ก็จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปด้วยดี  แต่สิ่งไหนที่ผิดพลาด 
ที่ผ่านมา ที่ไม่ทันใจ ทางทีมงานกําลังดําเนินการแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากการที่ผมถามท่านนายกฯ เดินออกไป
ข้างนอกอาจจะไม่ได้ยิน  คือ ผมถามว่า พนักงานของเทศบาลมีกี่คน  รถกี่คัน ที่ทําให้เกิดล่าช้า  ตอบผม 
ได้หรือไม่ครับ ไมไ่ด้ถามถึงเรื่องการบริหารจัดการตรงนั้น  ผมอยากจะรู้ว่าที่ล่าช้าเพราะอะไร แค่นี้ครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วนของพนักงานลูกจ้าง จริงๆ แล้วขณะนี้มีน้อย ผมเพิ่งขอทําเรื่องเพื่อขอเพิ่ม
กําหนดตําแหน่งใหม่ของลูกจ้าง  รถที่ดําเนินการอยู่กําลังปรับปรุงรถอีกคันเพื่อที่จะบริการให้ไวขึ้น ตอนนี้
ทางศูนย์เครื่องจักรกลกําลังดําเนินการอยู่  แต่จํานวนกี่คน เป็นข้อมูลในเชิงลึก ผมไม่ได้เอารายละเอียดมา 
พี่น้องลูกจ้างเทศบาลมีจํานวนมาก ต้องขอดูรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่ง  ขอบคุณครับ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  
อันนี้ก็เป็นสิ่งบ่งบอกได้เลยว่า  ฝ่ายบริหาร ขนาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานยังไม่รู้เลย
ว่ามีกี่คน  ผมบอกท่านเลยนะครับว่า มีแค่ ๔ คนเองครับที่แก้ไขไฟฟ้า  รวมพนักงานลาดยางอีก ๑ คน 
เป็น ๕ คน แล้วรับผิดชอบ ๔๓ ชุมชนครับ  ที่ถามว่าทําไมล่าช้า ใช่ประเด็นนี้หรือไม่ครับ  ท่านบริหารงาน
ล้มเหลวนะครับ  ท่านไม่ยึดเหนี่ยวที่ประชาชนเดือดร้อน  ทางโค้ง ไฟดับ อันตราย ประชาชนประสบ
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ประธานชุมชน  ประชาชนทั่วไปแจ้งมาก็ยัง ๑๐-๑๕ วัน หวังจะพึ่งสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปางเพื่อบอกกล่าว  เพื่อนๆ สมาชิกก็ทําหนังสือขึ้นมาก็ยิ่งช้าไปใหญ่ครับท่านประธาน หนังสือคําร้อง
ไม่ได้เข้าระบบ  ส่งตรงท่านนายกฯ เลย  ผมก็แปลกใจ ปกติคําร้องทุกคน จะต้องเข้าระบบตามคิว  
ของสมาชิกสภาเทศบาลที่ร้องเรียนหายไป  ผมไปตามเรื่องที่ศูนย์ร้องทุกข์  ก็บอกว่าได้รับเรื่องแล้ว   
แตไ่ปถึงเจ้าหน้าที่ที่แกไ้ขกลับไม่มีหนังสือครับ หมายความว่ายังไงครับ  ไมใ่ช่ผมคนเดียวนะครับที่ร้องเรียน
เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ  สมาชิกหลายคนครับที่ได้พูดคุยกัน  ที่บอกว่าเรื่องไฟฟ้า  ความจริงของเดิมที่จ้าง
บริษัทเอกชนมาดําเนินการ ประหยัดงบประมาณของเทศบาลปีละ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาทครับ (เอกสารทาง 
powerpoint) เป็นเอกสารจริงมาสแกน  เป็นเอกสารของผู้บริหารสมัยที่แล้ว  เป็นหนังสือที่ เอกชน 
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มาประมูลแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล  จากการที่เจ้าหน้าที่ของเราบริหารจัดการเรื่องไฟฟ้า
สาธารณะ  ทางเจ้าหน้าที่ได้ประเมินราคาทั้งปีใช้งบประมาณ ๓  ล้านกว่าบาทครับ   ยกตัวอย่างที่ 
ท่านนายกฯ พูดไม่ตรงความจริงกับประกาศยกเลิกเอกชนประมูลเลย  แสดงทาง powerpoint เป็นหลักฐาน
เอกสารสมัยผู้บริหารเดิมมีตัวเลขชัดเจนคือ  ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เราบริหาร ประมาณ  ๓  ล้านกว่า  แต่ถ้า
เป็นเอกชนประมูล  จะเป็น ๒ ล้านกว่าบาท ประหยัดงบประมาณ ๘๔๐,๐๐๐ กว่าบาทต่อปี แสดงทาง 
powerpoint  ภาพไม่ค่อยชัดเจนครับ เป็นหลักฐานจริง เป็นหนังสือขออนุมัติเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็เห็นดีด้วย
ที่ให้บริษัทเอกชนมาทําตรงนี้  เพราะแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะได้รวดเร็วทันใจ  ประชาชนก็มีความพึงพอใจ 
ก็ทําหนังสือเสนอฝ่ายบริหาร ข้อความคร่าวๆ ว่า ตามที่เทศบาลนครลําปางได้ว่าจ้างเอกชนให้บํารุงดูแล
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน ๘ ตําบล และไฟฟ้าในสวนสาธารณะอีก ๖ แห่ง 
เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แล้ว แต่ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปาง และ
ไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะทั้ง ๖ แห่ง มีความจําเป็นต้องดูแลบํารุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ตามปกติ  และต้องทําอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับเทศบาลมีบุคลากรไม่เพียงพอ... ครับ ซึ่งก็ทําหนังสือ
มาหาหัวหน้างานแต่ละคน  หัวหน้างานแต่ละคนก็เห็นพ้องต้องกันหมด  หนังสือนี้เสนอมาเมื่อวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ และท่านนายกฯ เองก็ได้รับและเซ็นอนุมัตใิห้เอกชนมาดําเนินการตรงนี้ด้วย พอเจ้าหน้าที่
ได้หนังสือจากฝ่ายบริหารแล้วก็ไปปิดประกาศไว้ขอเปิดประมูล  ให้เอกชนมาประมูลแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ  
แต่ปิดไดไ้ม่ถึงเดือน ก็ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมา  หลักการและเหตุผลที่เจ้าหน้าที่เสนอมา
บอกว่า งบประมาณมีอยู่แล้วที่จะจ้างเอกชนดูแล  และถ้าเราดําเนินการเอง ๓ ล้านกว่าบาท เอกชน
ดําเนินการ ๒ ล้านกว่าบาท ประหยัดงบประมาณไป ๘ แสนกว่าบาทต่อปี  ๗ หมื่นกว่าบาทต่อเดือน  
นายกฯ ก็เห็นชอบด้วยครับ ปิดประกาศด้วย  แต่พอวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ก็ประกาศยกเลิก 
การประมูลจ้างเหมาเอกชนดูแลบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะตรงนี้ในเขตเทศบาลนครลําปาง  ด้วยเหตุผล
อะไรผมไม่ทราบ  ทั้งที่เทศบาลบริหารจัดการเองหมดเงินไป ๓ ล้านกว่าบาท แต่เอกชนมาดําเนินการ 
๒ ล้านกว่าบาท  ในการแก้ไขปัญหาชาวบ้านก็พึงพอใจดี  เทศบาลเราทําเอง ก็อย่างที่บอกว่าใช้เวลา ๑๐ วัน 
๑๕ วัน ๒๐ วัน  ก็ยังไม่มีการแก้ไข  ครั้งแรกท่านก็เห็นดีด้วยที่ให้เอกชนมาแก้ไขตรงนี้  แต่อยู่ๆ  
มาประกาศยกเลิก ผมก็ไม่เข้าใจฝ่ายบริหารเป็นเพราะอะไร ทั้งๆ ที่ของเดิมดีอยู่แล้ว ชาวบ้าน 
มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา  กลับมายกเลิก และเหตุผลยกเลิกคือ เนื่องจากงบประมาณของเรา 
มีอย่างจํากัด  ไม่ตรงกับเหตุผลที่เจ้าหน้าที่เสนอมาแต่ก่อนเลย งบตั้งไว้ตั้ง ๔ ล้านกว่าบาท เจ้าหน้าที่
เทศบาลบริหารจัดการกันเองหมดไป ๓ ล้านกว่าบาท ยังถูกกว่างบประมาณที่ตั้งไว้อีก  และให้เอกชน
ดําเนินการแค่ ๒ ล้านกว่า ประหยัดเงินไปอีก ๘ แสนกว่าบาท  แต่ท่านนายกฯ มาอ้างเหตุผลว่า เนื่องจาก
งบประมาณของเรามีจํากัด  ต่อมาก็บอกว่า มีบุคลากรเพียงพอที่จะดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยตรง  ถูกต้องครับ มีบุคลากร แต่น้อย การแก้ไขอย่างที่รู้ๆ กัน 
บางที่ ๒ เดือนยังไม่เห็นเลย ทางประธานชุมชนหรือหน่วยงานอื่นบอกว่า ตรงนี้ไม่ใช่ของเทศบาลรับผิดชอบ  
เป็นของกรมทางหลวง  ผมแปลกใจว่า เป็นฝ่ายบริหาร ไม่รู้แนวเขตของเทศบาลอยู่ตรงไหน ไปอ้างว่า
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เทศบาลเราไม่ได้รับผิดชอบตรงนี้   เช่นชุมชนหน้าค่าย  ผมไปฟังคณะกรรมการชุมชนประชุมที่อาคาร  
เขาร้องเรียนว่า ถนนเส้นหน้าค่ายไปร้องเรียนมา ๓ เดือน ยังไม่เห็นมใีครมา  ท่านพูดหน้าตาเฉยว่า ตรงนั้น 
ไม่ใช่เขตรับผิดชอบของเทศบาล  ทางประธานชุมชนก็ร้องเรียนไปที่ส่วนที่รับผิดชอบ ก็ได้รับคําตอบว่า  
เป็นเขตของเทศบาล ของผมดูแลเฉพาะเส้นกลาง  พอเค้ายืนยันอย่างนั้นแล้ว ท่านนายกฯ ก็บอกว่า  
ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจดูก่อน เป็นการบอกปัดความรับผิดชอบไปเฉยๆ ทั้งๆ ที่ประชาชนเดือดร้อนมา
เป็น ๒-๓ เดือนแล้ว  คือแปลกใจตรงที่ว่า ของเดิมทํามาดีอยู่แล้ว เหมาะสม ประชาชนเห็นดีด้วย   
แต่นายกฯ กลับไม่เห็นดี ทั้งๆ ที่ประหยัดงบประมาณไปอีกเยอะแยะ  เจ้าหน้าที่ของเรามี ๔ คน และเกิดมี
งาน เช่นงานพิธีต่างๆ เจ้าหน้าที่ของเราต้องไปทําตรงนั้นอยู่แล้ว  และไฟฟ้าที่ชํารุดเสียหาย ที่ชาวบ้าน
เดือดร้อน  เอาคําร้องไว้รออยู่นั่นหรือครับ  นี่แหละครับฝ่ายบริหารกับนโยบายที่หาเสียงไว้ ทุกสิ่ง 
ทุกอย่างผมต้องทําทันที  ผมดูประเด็นที่เพื่อนสมาชิกพูดมาตั้งแต่ต้น  ดูแล้วท่านทําล้มเหลวแทบทุกข้อเลย 
ที่มาพูดนี้ ไมไ่ด้มีอคติอะไรกับท่านนายกฯนะครับ เพราะเรารู้จักกันมา ๑๐ กว่าปีแล้ว  แต่ที่ผมมาพูดตรงนี้ 
เพราะชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ เป็นสมาชิกสภาเขต ๑ ไม่ใช่ดูแลรับทราบข้อร้องเรียนเฉพาะเขต ๑ นะครับ 
ต้องทั่วๆ ไป ผมไปแต่ละที่มีแต่คนเดือดร้อน  ผมก็เลยบอกว่า  เลือกท่านนายกฯ มาทําไมไม่ไปร้องเรียน
เอง ก็บอกว่า หาตัวยาก ไม่ค่อยเจอ  ถ้าเจอก็บอกว่า  ครับ เดี๋ยวผมจะรีบดําเนินการ  แต่  ณ  วันนี้ ๑๑ 
เดือนแล้ว  แต่ละเรื่องที่ร้องเรียนก็ยังไม่ได้ดําเนินการ  ตัวอย่างง่ายๆ ที่ตลาดสบตุ๋ย ก็มีการร้องเรียนเรื่อง
ท่อตัน  พอตอนเข้าไปหาเสียงก็บอกว่า เมื่อผมเข้าเป็นนายกฯ จะรีบดําเนินการทันทีครับ  เมื่อ ๓ วันที่แล้ว 
ผมได้เข้าไปตลาด ก็พากันมาถามว่านายกฯ หายไปไหน รับปากผมไว้ว่าถ้าเข้าเป็นนายกจะรีบดําเนินการ 
๑๑ เดือนกว่าแล้วยังไม่เห็นมาดําเนินการเลย  ผมก็รับปากว่า ถ้าเจอหรือมีโอกาสประชุมสภาจะร้องเรียน
นายกฯ ให้  ผมก็ขอวกกลับมาเรื่องการแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ  เมื่อเดือนตุลาคมปี ๒๕๕๖ เกิดพายุนารีเข้า
มา มีเสาไฟฟ้าโค่นล้ม  ณ  วันนั้นก็ได้แจ้งมาให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยแก้เอาสายไฟ หลอดไฟออกให้ เพราะ 
จะเกิดอันตรายต่อประชาชน และเป็นทางสาธารณะเป็นทางโค้ง ทางแยกด้วย  เจ้าหน้าที่ก็ออกไป 
เร็วมากๆ แต่ก็ได้มีการทําหนังสือให้ไปเอาเสาไฟฟ้าตั้งเหมือนเดิม จนป่านนี้ยังอยู่เหมือนเดิม วัชพืชขึ้น 
ปกคลุมหมดแล้ว ตามภาพที่เห็นชัดเพราะผมไปเอาหญ้าออกนะครับ  เพราะอะไรถึงช้า  เพราะเจ้าหน้าที่ 
มีน้อยครับ และที่ท่านอ้างว่า ที่ไม่เอาเอกชนก็เพราะเจ้าหน้าที่มีเพียงพอ  มันขัดกันนะครับ และตัวอย่าง
ไฟฟ้าที่แก้ไข  ชาวบ้านร้องเรียน และไปช้ีให้ดูเลยว่าจุดนี้ แต่ไม่มีการแก้ไขเลย  ตามภาพจุดนี้ สายไฟย้อย
ลงมา ผมกลัวว่าชาวบ้านจะเกิดอันตราย ก็เลยเอาเชือกฟางไปห้อยไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้อันตราย  
จะใช้รถก็โปรดระมัดระวัง ต้องพึ่งพาตนเองแล้วครับท่านประธาน  เทศบาลเราเป็นที่ชาวบ้านพึ่งพาอะไร
ไมไ่ด้แล้ว และท่านบริหารก็ไม่ค่อยสนใจ มีคําร้องมา ก็ไม่ค่อยช่วยดําเนินการแก้ไข  ผมต้องเปลี่ยนบทบาท
ใหม่แล้วครับ เมื่อชาวบ้านร้องเรียนมาผมต้องถามชื่อ สกุลด้วย เพราะในคําร้องต้องกรอกชื่อจริง นามสกุล
จริง หากเป็นชาวบ้านร้องอาจจะดําเนินการเร็ว  แต่ถ้าเป็นผมร้องคง ๓ เดือน เพราะสมาชิกสภาร้องเรียน
ไป คําร้องไม่ได้เข้าระบบ  ตรงนี้ผมเคยถามครั้งหนึ่งครับว่า  เหตุผลใดที่ไม่นําคําร้องของสมาชิกสภาฯ 
เข้าระบบ กลับให้นายกฯสั่งการเอง ก็ไม่ได้รับคําตอบ ผมก็ไม่ทราบสาเหตุ ทําไมต้องไปแก้ไขระบบเดิมที่ดี



 - ๑๕ -

อยู่แล้ว  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีอยู่แล้ว ท่านน่าจะมาแก้ไขให้ดีกว่าเดิม  อันนี้กลับถอยหลังลง  ท่านนายกฯ 
ครับ เรื่องไฟฟ้าสําคัญที่สุด  ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ ปกติก็อาศัยแสงสว่างมาใช้รักษาทรัพย์สิน  แต่ไฟฟ้า
ดับและการแก้ไขล่าช้า เป็นการผิดหน้าที่ของเทศบาลนะครับ  เทศบาลของเรามีหน้าที่บําบัดทุกข์บํารุงสุข 
ผมไม่อยากให้ชาวบ้านมาเปลี่ยนบทบาทตรงนี้ใหม่ ถ้าเป็นอย่างนั้น เทศบาลเราก็จะแย่เลยครับ ความจริง
มีหลายเรื่องนะครับที่จะมาพูดตรงนี้ เพราะท่านทํางานผิดพลาดหลายอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ  
สัญญาที่ท่านให้ไว้บ้าง  ก็จะมีสมาชิกท่านอื่นมาพูดตรงนี้  ในส่วนของผมก็ขอให้ท่านแก้ไขด้วยนะครับ  
อันไหนที่ดีก็ขอให้ทําครับ อย่าไปยึดเหนี่ยวกับความคิดของตนเอง เอาสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์ ขอบคุณ
มากครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกฯ  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  เรื่องของไฟฟ้าสาธารณะ ผมมีความม่ันใจในนโยบายของผม  ผมจะไม่จ้าง
บริษัทเอกชนดําเนินการแน่นอน  ผมจะให้เทศบาลดําเนินการ  สิ่งไหนที่ไม่ดีที่ติเตือนมา ผมจะรับไป 
เพื่อปรับปรุง และขอให้สมาชิกสภาช่วยติดตามเรื่องนี้ต่อ เพราะว่าในรายละเอียดเชิงลึกต้องช่วยกันอย่างนี้ 
จะได้มีข้อมูลตามมา  แต่จะให้ผมกลับไปให้บริษัทเอกชนมาบริหารจัดการตรงนี้อีก ไม่ใช่นโยบายของผม  
ผมจะให้ทางเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการต่อไปครับ และม่ันใจว่า ในระยะยาวเทศบาลจะทําได้ดีกว่านี้ครับ  
ขอบคุณครับ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตครับท่านประธาน 
คือท่านนายกฯ ตอบอย่างนี้ เหมือนทุกครั้งที่ท่านตอบครับ ท่านต้องขอเวลาตลอด และเวลาผ่านมาเป็นปี
แล้ว ผมยังไม่เห็นท่านทําได้อย่างที่ท่านตอบเลยครับ อย่างกรณีช่างไฟฟ้า ท่านจะเอากําลังคนมาจากไหน  
เทศบาลของเราก็รับเพิ่มไม่ได้อีกแล้ว  ที่ท่านมีนโยบายจะเพิ่มพนักงานอีก ๓๐-๔๐ คน  มันไม่ได้แล้ว  
ตามระเบียบของเทศบาลเรา การใช้จ่ายเงินเกิน ๔๐% ไม่ได้แล้วครับ  และเมื่อวานก็ได้ข่าวแว่วๆ  ไม่รู้จริง
หรือเท็จว่า  มีหนังสือจากเทศบาลขออนุมัติรับพนักงานเพิ่ม ทางจังหวัดไม่อนุมัติ แต่ผมก็ไม่เห็นหลักฐาน
อะไร ผมจึงมายืนยันกับท่านนายกฯ  หาเพิ่มไม่ได้แล้วและท่านมาพูดแบบเมื่อสักครู่ อนาคตต่อไป เราจะ
หาคนงานเพิ่มอีก ผมดูแล้วเป็นไปไม่ได้  ชาวบ้านก็เดือดร้อนตลอดไปครับ  ความจริงอยากเอาหลักฐาน 
คําร้องขอแก้ไขไฟฟ้ามาให้ดู  แต่ก็ไม่ต้องเอามาครับ แค่สมาชิกที่เดือดร้อนเป็นพยานยืนยันก็พอ เพราะ
ร้องไปทีไรก็ไม่ได้แก้ไขสักที  ท่านนายกครับ ขอให้แก้ไขฉับพลัน อย่างที่ท่านหาเสียงไว้ ทําทันที นะครับ  
จะอ้างเวลาว่า ระยะต่อไปจะมาแกไ้ขได้ดีกว่านี้ ปีหนึ่งแล้วนะครับที่ชาวบ้านได้ยินคําตรงนี้  ขอบคุณครับ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  จริงๆ ยังไม่ถึงคิวผมพูดครับ  แต่เผอิญระบบไฟฟ้าสาธารณะนั้น มีประเด็นบางประเด็น จึงขอ
อนุญาตแซงคิวเพื่อนสมาชิกบางท่าน พูดในคราวนี้  คําตอบของนายกเทศมนตรีนครลําปาง นายกิตติภูมิ  
นามวงค์ ที่ตอบเมื่อสักครู่ จะเชื่อถือได้หรือเปล่า  มีหลายประเด็น  ประเด็นที่ทําเอง ทําได้  หน้าที่พูดไว้
ชัดเจนในกฎหมายว่า เป็นงานสาธารณะที่ต้องบํารุงรักษา  ดูแลต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สินของราษฎร  มีเงื่อนงําหลายอย่าง อย่ามายืนยันเรื่องนโยบาย ไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียว เรื่อง
สวนสาธารณะก็ดี  การจ้างเวรยามก็ดี เสียหายหมด  ถ้าคิดเป็นตัวเงินก็คิดได้ มีอีกเยอะแยะ  ผมจะเรียน
ให้ฟังจากคําตอบเมื่อสักครู่  ออกประกาศเชิญชวนให้มาประมูล  ประเด็นอยู่ตรงนี้ ทุกอย่างเจ้าหน้าที่ต้อง
ทําก่อนสิ้นปีงบประมาณคือ ๓๐ กันยายน 2556 อยู่แล้ว  ๑ ตุลาคม นั้น  งานทุกงานซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิต
และทรัพย์สิน งานง่ายๆ ซึ่งรัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้และเป็นหน้าที่ของเทศบาลต้องบํารุงรักษาให้ต่อเนื่อง  
๓๑ ตุลาคม 2556 ไปประกาศยกเลิก เข้าปีงบประมาณใหม่ไปแล้ว ๑ เดือน เงื่อนงําอยู่ตรงนี้ มีข่าว 
มาเล่าให้ผมฟังว่า มีผู้จัดการในนี้ไปสอบถามสัมปทาน แต่ผมไม่ยืนยัน เพราะเป็นคําพูดลอยๆ บ้านเมือง 
จะไปยังไง ระบบเดิมดีอยู่แล้ว ที่มาอ้างว่า  World Bank  เชื่อไม่ได้  การที่จะเปลี่ยนระบบที่ดีอยู่แล้วสู่ 
ระบบใหม่  นักบริหารที่ดีต้องดูว่า ๑. ให้บริการดีกว่าเดิมหรือเปล่า  ๒. ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเดิมมั้ย  อันนี้
ต่างหากที่จะต้องนํามาพิจารณา ถ้าอย่างนี้มีเงื่อนงํานะครับ  ออกประกาศไปแล้ว  เจ้าหน้าที่ทําเตรียมไว้
แล้ว  ๒๑ สิงหาคม 2556 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างอะไรแล้ว  ประกาศให้ผู้สนใจเข้ามายื่นเสนอราคากัน 
เข้ามา  ๓๑  ตุลาคม 2556 ไปยกเลิก  อ้างโน่นอ้างนี่  ตอนแรกบอกอีกอย่าง  ตอนหลังบอกอีกอย่าง  
ประเด็นคําร้องก็เช่นเดียวกัน  ระบบเดิมผมยืนยันว่าอดีตนายกนิมิตร  จิวะสันติการ   ท่านมาพัฒนาระบบ
ศูนย์รวมคําร้องที่เดียวกันดีมาก ผมได้รับคําร้องหลายเรื่อง ก็ยื่นมาที่ศูนย์ ศูนย์รับเรื่องแล้ว ไม่เกิน  
๒๔ ช่ัวโมงมโีทรศัพท์มาถึงว่า ได้รับเรื่องไว้แล้ว ได้แจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องแล้ว จะไปดําเนินการให้ ได้เรื่อง
ยังไงจะแจ้งกลับมา ไม่เกิน ๕ วัน โทรกลับมาว่าดําเนินการแก้ไขเรื่องไฟฟ้าให้แล้ว  การกระจายออกไปยัง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้สามารถดําเนินการได้เอง  มีระบบควบคุมติดตามนั้นดีที่สุดอยู่แล้ว  นี่ไปรวมศูนย์ 
สั่งการเอง  ผมว่าผิดวิสัยมนุษย์  ถนนเจริญประเทศ ตรงโค้งหน้าโรงเรียนไตรภพวิทยา  ผมเป็นคนเขียน 
คําร้องเอง สําเนาหลักฐานมี  ตั้งแต่สมัยเลือกประธานชุมชนปี ๒๕๕๖ ๔-๕ เดือน ก็ไม่ได้รับการแก้ไข  
ทางโค้งตรงนั้นอันตราย และเมื่อไม่กี่วันมานี้ ราษฎรคนหนึ่งชื่อโสม ลื่นล้มอีกแขนบาดเจ็บ  เมื่อวันก่อน 
ผมได้ไปเดินเล่นพบปะชาวบ้านเพื่อนฝูง  เขาก็บอกว่ามีไฟมาติดแล้ว  แต่ไม่ได้ติดออกมาที่กลางถนน   
มันหลบเข้าไปข้างรั้ว ขนานกับแนวรั้ว ชาวบ้านก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนติด แต่ก็คาดว่าอาจเป็นโรงเรียน 
ไตรภพมาติดเองรึเปล่า ซึ่งผมก็คาดว่า แต่ก็ยังไม่มีเวลาไปสอบถามดู ตอนนี้จะไปสอบถามเรื่องร้องทุกข์  
ไม่สามารถที่จะได้รับคําตอบใดๆ  ทั้งสิ้น  ซึ่งเขาไม่รู้ เพราะไม่ได้รับเรื่อง ศูนย์สั่งการอยู่ไหนก็ไม่รู้   
เรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องจําเป็นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งอุบัติเหตุก็ดี  อุบัติเหตุด้านอื่นๆ  
อีกเยอะแยะ  ผมจะเพิ่มเติมตรงนี้เองว่า  การไปแก้ไขระบบเดิม มันมีเงื่อนงํานะครับ  ก่อนจะประมูล  
ไม่มีใครมาติดต่อรึเปล่า เลยยกเลิกเฉยๆ ดูจากวันที่นี้ ส่อเจตนา พูดไม่ได้ว่าทุจริตหรือเปล่า เพราะไม่มี
หลักฐาน  ผมได้มอบความไว้วางใจให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามามีอํานาจบริหาร ให้ทําอย่างสบายใจ  
สมาชิกในสภาแห่งนี้ยินดีให้งบประมาณผ่านมาก็อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นบางรายการที่ต้องมีการแปรญัตติ
เท่านั้น  เรื่องไฟฟ้าผมคงกราบเรียนเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายบริบูรณ์   บุญยู่ฮง   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผมนายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมได้ยินเรื่อง  world  bank  นี่ ๒ ครั้ง
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แล้วนะครับ  และก็สงสัย อยากใคร่รู้ และอยากขอความกรุณาท่านนายกฯ ผ่านทางท่านประธานสภาฯ  
ว่า ถ้าวันนี้เอาเข้ามาแถลงในที่ประชุม หรือเอาเข้ามาในที่ประชุมว่า เป็นเหตุจําเป็นจริงๆ ขัดข้องจริงๆ  
ก็น่าจะเป็นการดี และไม่น่าจะใช้เวลาในการถ่ายเอกสารนานมากนัก ถ้าคิดว่ามันขัดหรือต้องผ่านระบบ
การขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร  ก็อยากจะขอความกรุณามารับหรือหาใบคําร้องมา จะได้เขียนให้  
อยากจะเห็นจริงๆ ครับว่าข้อกําหนดของ world bank ที่บอกว่า ต้องปรับเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นอย่างนั้น
อย่างนี้และจะให้งบประมาณมาช่วยเหลือสนับสนุนเหมือนที่ท่านนายกฯ ให้คําอธิบายไว้  ก็อยากจะเห็น  
อยากศึกษาจริงๆ และ ๖ เมืองที่ว่าเป็นนําร่องต้นแบบมีเมืองไหนบ้าง  อยากจะขอให้ส่งรายละเอียดเหล่านี้
เข้ามาเพื่อให้สมาชิกในสภาได้รับรู้รับทราบด้วย  ขอบคุณครับ 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯทุกท่าน  กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตติ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
กระผมอยากจะถามผู้บริหาร ท่านนายกฯ ผ่านประธานสภา เรื่องการพัฒนาเมือง  นายกฯ คงจําได้นะครับ
เมื่อช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม  เรามีการจ้างเหมาขุดลอกถนน  ๓  สายในเขตเทศบาลนครลําปาง  
โดยท่านนายกฯ  เซ็นอนุมัติเองนะครับ  แต่หลังจากขุดลอกไปแล้ว ยังเกิดการท่วมขังอยู่  ผมอยากให้
นายกฯ ช่วยอธิบายครับว่า มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร  เนื่องจากเราทําการขุดลอก จ้างเหมา 
ไปแล้ว สิ้นเปลืองงบประมาณไป ๑,๘๘๐,๐๐๐ กว่าบาท  ผมอยากจะขอให้นายกฯอธิบายตรงนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกฯ  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  เรื่องการขุดลอกท่อ จริงๆ ไม่ใช่การขุดลอกท่ออย่างเดียว  ปีทีผ่านมา พอดีเรา
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ เราพยายามเจียดงบประมาณที่เหลือจ่ายในส่วนต่างๆ เพื่อมารวมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นคูคลองทั้งหลาย แต่ปรากฏว่าไม่สามารถหาผู้รับเหมาได้เลย ไม่มีใครสนใจ  เพราะแต่ก่อนจะมี
ชาวบ้านรับผิดชอบ มีอยู่ช่วงเดียวคือช่วงประตูตาลที่รับผิดชอบไป  ในส่วนที่สอง ก็คือเรื่องของการขุดลอก
ท่อระบายน้ําในจุดสําคัญๆ เป็นการขุดลอกเบื้องต้นได้ระดับหนึ่ง  จริงๆ แล้วการขุดลอกท่อระบายน้ํา 
ในส่วนของสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้สนใจ ก็เป็นการดี เพราะจริงๆ แล้ว ขุดลอกท่อระบายน้ําของเรา 
มีเครื่องมือพอ  แต่ไม่มีคนที่จะเข้าไปมุดตามรูท่อได้  เรามีรถดูดท่อตามบ่อพัก  มีช่างควบคุมงาน  
 มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายผมม่ันใจ เราได้มาซึ่งบริษัทที่สามารถดําเนินการได้  ผมก็อนุมัติให้
ดําเนินการตามแนวทางตรงนั้น ที่เกินศักยภาพที่เราทําได้เป็นเงินประมาณล้านนิดหน่อย  ท้ายสุดก็ติดตาม
อยู่ว่าได้ผลขนาดไหน  ซึ่งปีนี้ยังมีหลายส่วนหลายจุดที่ยังต้องดําเนินการ ก็ได้แจ้งไปที่ส่วนโยธาแล้วว่าจะ
ดําเนินการในช่วงไหน  ซึ่งถ้าเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะทําตรงนี้ ก็ต้องจ้างต่อ ซึ่งจะนําเสนอเร็วๆ นี้ 
และผมจะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก็คิดว่าถ้ายังมีข้อสงสัย  ในส่วนตัวของนายกเทศมนตรีมีความม่ันใจ 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้อยู่ และคิดว่าเป็นไปตามกระบวนการ  ขอบคุณครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านนายกฯ 
คงจําได้นะครับ  เดือนกันยายน  ๒๕๕๖  นายกได้อนุมัติว่าจ้างบริษัทเอกชนรับเหมาทําการขุดลอกถนน 
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๓ สายคือ ๑. ถนนสุเรนทร์  ตั้งแต่สามแยกโรงน้ําแข็งจนถึงสี่แยกแบงก์ชาติ ฝ่ังโรงเรียนลําปางวิทยา  
ความยาว ๘๐๐ ม.  ๒. ถนนประสานไมตรี   ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงสี่แยกท่าคราวน้อยฝ่ังธนาคารออม
สิน  ระยะทาง ๑,๒๕๐  ม.  ๓. ถนนพหลโยธิน  ตั้งแต่ห้าแยกประตูชัยถึงสี่แยกดอนปานฝ่ังโรงเรียน 
บุญวาทย์ ระยะทาง ๒,๘๐๐ ม.  จากการที่เทศบาลประกาศสอบราคาจ้างให้บริษัทเอกชนจํานวน  
๘ บริษัท  เป็นบริษัทในท้องถิ่นจังหวัดลําปาง ๓ บริษัท  และเป็นบริษัทในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี  
๕ บริษัท  แต่จริงๆ แล้วมีบริษัทที่มาจากกรุงเทพยื่นซองสอบราคาเพียง ๒ บริษัท คือ บริษัท ปานเทพ  
เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด และบริษัท มาริโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยบริษัทปานเทพเสนอราคาที่  
๑,๘๙๑,๒๒๕ บาท บริษัทมาริโอ เสนอราคา ๑,๘๘๙,๔๐๖ บาท  โดยราคากลางของเทศบาลกําหนดไว้
เป็นจํานวนเงิน ๑,๘๙๑,๗๕๗ บาท เป็นอันว่า บริษัทมาริโอ เป็นผู้เสนอราคาตํ่ากว่าราคากลางเพียง 
๒,๓๕๑ บาท ทางบริษัทมาริโอ จึงได้ทําการขุดลอกเส้นทางดังกล่าวในราคา  ๑,๘๘๙,๔๐๖ บาท   
ตามสัญญาจ้างเทศบาลเลขที่ ๓๑/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน ๒๕๕๖  โดยมีกําหนดระยะเวลา 
การทํางาน ๙๐ วัน  เริ่มทําการขุดลอกตั้งแต่วันที่  ๑๘  กันยายน ๒๕๕๖ วันสิ้นสุดสัญญา  ๑๕  ธันวาคม  
๒๕๕๖  หลังจากดําเนินการขุดลอกแล้ว ในวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ บริษัทมาริโอ ขอส่งมอบงานที่ได้
ทําการขุดลอกไปแล้ว  โดยขอส่งมอบงาน และระบุว่า ได้ทํางานเสร็จสิ้นแล้ว และขอให้ตรวจรับงาน   
จะเห็นได้ว่าการขุดลอกของบริษัทมาริโอ  ทั้งสามเส้นทางระยะทาง ๔,๘๕๐ ม.  ๔ กิโลกว่า เกือบ  
๕ กิโล  โดยใช้เวลาดําเนินการตั้งแต่วันที ่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๙  กันยายน ๒๕๕๖   
เป็นเวลา ๑๒ วัน เรากําหนดให้ ๙๐ วัน แต่บริษัททําแค่ ๑๒ วัน บริษัทนี้เก่งมากครับ  บริษัทขอส่งมอบ
งานในวันที่  ๓๐  กันยายน  แต่ผู้ควบคุมงานของเทศบาลท้วงติงไปเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 2556 ว่า บริษัท
มารโิอ เอ็นจิเนียริ่ง ผู้รับเหมางาน  ยังทํางานไม่เสร็จตามสัญญา พูดง่ายๆ คืองานไม่เรียบร้อย บริษัทมาริ
โอ จึงขอทํางานต่อเพิ่มเติมอีก ๗ วัน และส่งมอบงานในวันที่  ๗  ตุลาคม 2556 รวมทํางานทั้งสิ้น 
สองครั้ง ๑๙ วัน ท่านประธานครับ ท่านนายกกิตติภูมิ นามวงค์ ได้อนุมัติจ่ายเงินตามเช็คของธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ ๐๘๓๙๗๐๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑,๘๗๑,๗๔๘ บาท 
นี่คือขั้นตอนการจ้างเหมาขุดลอกของเทศบาลเราจํานวน ๓ เส้นทาง ทั้งนี้  หลังจากอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาไปเพียงหนึ่งวัน ในวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม 2556 พายุนารีเข้าจังหวัดลําปาง น้ําท่วมถนนทุกสาย  
ที่ขุดลอกไว้ท่วมหมดทุกสาย  ฝนตกต่อเนื่อง ๒ วัน เราขุดลอกไปได้ประโยชน์อะไรครับ เงินที่ลงทุนไป 
๑,๘๐๐,๐๐๐ กว่าๆ นี้ได้ผลมากแค่ไหน ทุกเส้นทางที่ทําการขุดลอกไม่ว่าจะเป็นถนนประสานไมตรี  
หน้าธนาคารออมสิน  สี่แยกดอนปาน แยกศรีชุม  แม้กระทั่งห้าแยกประตูชัย หน้าโรงเรียนอาชีวะ  
ท่วมทุกสายครับ  ส่งมอบงานเสร็จวันเดียว  อีกวันท่วมเลย  นี่ยังไม่รวมถึงชุมชนต่างๆ  ที่ได้รับผลกระทบ 
เช่น ชุมชนสุขสวัสดิ์  หมู่บ้านทองประเสริฐ และอีกหลายชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง เราพูดถึง
บริษัทเอกชนที่จ้างเหมาบริการขุดลอกนะครับ  เมื่อองค์กรของเราเป็นองค์กรใหญ่มีอุปกรณ์  มีศักยภาพ  
ที ่จะทําการขุดลอกทุกอย่างได้ คือเรามีรถดูดเลน  รถแรงดันน้ํา รถบรรทุกน้ํา เรามีพร้อมทุกอย่าง  
ในระยะเวลาดังกล่าวก็ไม่มีการแจ้งเสีย  จอดซ่อมแต่อย่างใด ทําไมถึงไม่ใช้อุปกรณ์ของเรา ท่านนายกฯ 
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ตอบข้อนี้ด้วยนะครับ  ข้อสังเกตข้อที่ ๑ ทําไมจ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินงานในเมื่อเรามีพร้อม 
ทุกอย่าง เราก็ควรใช้ของเรา จะอ้างว่าประสิทธิภาพของเราไม่ดีพอ  หรือศักยภาพการทํางานไม่ทันสมัย
ไม่ได้นะครับ เพราะในเมื่อ ๑๐-๒๐  ปีที่ซื้อมา สมัยก่อนทําไมทําได้  จะมาอ้างตัวนี้ไม่ได้  และอีกอย่าง
บุคลากรของเราที่มีอยู่ผมว่ามีคุณภาพพอ จะทําให้ประหยัดงบประมาณของเทศบาลอีกเยอะ  หรือจะ
ติดต่อกรมราชทัณฑ์ขอแรงผู้ต้องขังช้ันดีที่จะมาช่วยเหลือ  และใช้เครื่องมือของเราทํางาน  ผมว่าจะประหยัด
งบประมาณอีกเยอะ  ผมขอตั้งข้อสังเกตไว้ ข้อที่ ๑ ทําไมต้องรีบทําในเมื่อบริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการ 
ขุดลอกท่อระบายน้ํา ทั้งที่อุปกรณ์ของเรามีพร้อมทุกอย่าง   ข้อ ๒  การที่จะจ้างเหมาบริษัทเอกชน 
เข้ามาทําการขุดลอกถนนทั้ง  ๓ สายที่กล่าวไปแล้ว ได้มีการสํารวจก่อนหรือไม่ว่า  ถนนเส้นไหนตัน   
ช่วงไหนตัน  หรือบริเวณใดน้ําไหลไม่สะดวก ได้มีการสํารวจก่อนหรือไม่ ช่วยเอาหลักฐานมาให้ดูด้วย  หรือ
ท่านจ้างเหมาไปตามความรู้สึก หมายความว่า เส้นไหนที่เคยท่วมแล้ว เช่นบริเวณแยกศรีชุม  สี่แยก 
ดอนปาน  สี่แยกประตูชัย จะท่วมประจําทุกปีอยู่แล้ว เพราะเป็นพื้นที่ ตํ่า ท่านก็เลยจ้างทําตรงนี้เลย  
อย่างนั้นรึเปล่าครับ ข้อ ๓ การคิดราคาจ้างเหมา ตอนกําหนดราคากลาง เราให้ระยะเวลา ๙๐ วัน  
คิดอัตราแรงงานขั้นตํ่าของจังหวัดลําปาง เราคิดคร่าวๆ ๑๐ วัน น่าจะเสร็จ ถึงแม้จะเป็นราคาจ้างเหมา 
ก็จริง เราคิด ๙๐ วัน แต่ทํางานเพียง ๑๙ วัน คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เสียไปหรือไม่ พอจ่ายเงินไปวันเดียว  
ฝนตกน้ําท่วมเลยครับ ควรให้ทําอย่างไรครับ อยากให้ท่านนายกฯ ตอบตรงนี้ด้วยนะครับ   ผมขออนุญาต
ใช้หลักฐานประกอบครับ ผมได้รับแผนการดําเนินงานขุดลอกท่อระบายน้ําของส่วนการโยธา เทศบาล 
ของเรา คือทุกปีจะมีการวางแผนว่าจะมีการขุดลอกตรงไหนบ้าง ตามลําดับเรื่อง  แผนงานการลอกท่อ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  โดยรถดูดโคลนเลน ลําดับที่ ๓ ลอกท่อ
ถนนพหลโยธินจากห้าแยกประตูชัยถึงดอนปาน ได้กําหนดแผนไว้แล้วโดยจะทําในเดือนเมษายน  
ถึงเดือนพฤษภาคม  ลําดับที่ ๔ ลอกท่อระบายน้ําถนนประสานไมตรีถึงดอนปานถึงถนนท่าคราวน้อย 
กําหนดแผนทําในเดือนพฤษภาคม  ซึ่งของเรามีแผนงานตารางทําไว้อยู่แล้ว ลําดับที่ ๑๑ ลอกท่อน้ําจาก
ถนนสุเรนทร์ จากแยกโรงน้ําแข็งถึงแยกแบงค์ชาติ กําหนดทําตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์  แต่มีการ
ยกเลิก และจ้างบริษัทเอกชนมาทําเดือนกันยายน  ซึ่งแผนทําไปแล้ว และจะมาจ้างเหมาในเดือนกันยายน
ทําไม  ในเมื่อทําไปแล้ว อย่างไรก็ดี ผมคิดว่าการทํางาน  เราทุกคนควรใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ ทุกบาท 
ทุกสตางค์ เป็นภาษีของประชาชน จะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรืออะไรไม่ทราบ ผมไม่มีหลักฐาน  แต่การ
ทํางานในลักษณะอย่างนี้ ทํางานแค่ ๑๒ วัน และทําเพิ่มอีก ๗ วัน แสดงว่างานไม่ได้ลําบากเลย ฉะนั้น 
เราสามารถทําได้  ศักยภาพของพนักงานเทศบาลของเรามี  อุปกรณ์มีครบ ไม่ต้องไปจ้างบริษัททํางาน
เพียง ๑๙ วัน  และผลงานออกมาเป็นไงครับ จ่ายเงินวันเดียว น้ําท่วมเลย ผมขอท่านนายกฯ ตอบ
ข้อเท็จจริงด้วยนะครับ จากกรณีดังกล่าว การขุดลอกท่อระบายน้ํา ทําไมต้องขุดกลางท่อ จากปลายท่อที่
ลงแม่น้ําวัง ทําไมไม่ขุดตรงนั้นออกก่อน ในเมื่อปลายท่ออุดตัน เช่น ถนนประตูชัย ถนนพหลโยธิน  
ถนนสุเรนทร์ ถนนประสานไมตรี  ท่านไม่ได้ขุดช่วงปลายท่อเลย แล้วจะได้ผลอย่างไร  ทางที่ถูกควรลอก
ท่อจากปลายมาก่อน แล้วกลางท่อ และในตัวเมืองถึงจะถูกนะครับ และจะได้ผลดีมาก เราก็มีเครื่องจักร 
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จะได้มีประโยชน์ต่อเงินภาษีของประชาชน  งบประมาณจะได้เหลือเอาไปพัฒนาส่วนอื่นของเทศบาลนคร
ลําปาง  มีอีกเรื่องหนึ่งครับอยากจะถามท่านนายกฯ  ผ่านท่านประธาน ว่า  นโยบายหาเสียงของท่าน
นายกที่ว่าจะให้ผู้สูงอายุเดือนละ ๓,๐๐๐ บาททุกชุมชน  และจะเพิ่มให้อีกหัวละ ๕๐ บาท  คืออะไร และ
ท่านนายกฯ ทําไมไม่จ่ายครับ ก็เพราะจ่ายไม่ได้ครับ สตง.ก็ท้วงติงมาว่าจ่ายไม่ได้ ท่านนายกฯ ก็ไปพูดว่า 
สท.ตัดงบบ้าง อะไรบ้าง  โครงการของเทศบาล งบพัฒนา ๓๑ กว่าโครงการ เกือบ ๔๐-๕๐ โครงการ 
ที่สภาอนุมัติผ่านไปแล้ว แบบแปลนก็มี เงินก็มี ทําไมไม่ทําครับ หรือท่านไม่มีความสามารถที่จะทํา ก็อยาก
ให้ท่านนายกฯ ตอบด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์   นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกฯ   
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  เรื่องขุดลอกท่อ ผมยังยืนกรานเดิมนะครับว่า ก่อนผมตัดสินใจ ก็มีข้อมูล
พอสมควร ตั้งแต่การสํารวจ  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยเฉพาะมีช่างคุมงาน  มีกรรมการตรวจรับ
อย่างถูกต้อง เมื่อหลักการและเหตุผลตรงนี้ดี  สามารถรับได้ ดําเนินการได้ ผมก็อนุมัติให้ดําเนินการ  
แต่จะใช้เวลาดําเนินการตาม TOR ผมก็ไมไ่ด้เป็นคนกําหนด  มีคณะกรรมการกําหนดขึ้นมา  ๙๐ วัน บริษัท
ทําได้กี่วัน ผมก็ไม่ได้ติดตามขนาดนั้น ที่ไม่ลงไปควบคุม เพราะมีช่างควบคุมอยู่แล้ว ผมคิดว่า เราต้องให้
เกียรติกับช่างคุมงาน กรรมการตรวจรับกัน  เมื่อตรวจรับถูกต้องทุกอย่าง จะวันที่เท่าไหร่ผมก็ต้องอนุมัติ
ครับ เพราะกระบวนการถูกต้องทุกอย่าง ผมก็ไม่มีอํานาจที่จะบอกว่า ไม่จ่าย ไม่ได้ เพราะผมไม่ได้เป็นช่าง
คุมงานด้วย แต่ความรับผิดชอบ  ผมต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าองค์กร  ในฐานะนายกเทศมนตรี 
ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว  ผมก็ติดตามอยู่ว่า  น้ําท่วมแล้ว  ได้ผลเป็นประการใด ในที่ประชุมก็ได้ถามกัน
ว่าได้ผลหรือไม่ ก็บอกผมตรงๆ ว่าดีขึ้นตรงที่ว่าน้ําระบายได้ไวขึ้น เหตุผลที่น้ําท่วมช่วงเวลาดังกล่าว  
ก็เพราะว่าน้ําไหลไม่ทัน เป็นอยู่อย่างนี้ตลอด  ผมบอกว่าเป็นแผนระยะสั้น  ถ้าแผนระยะยาวจะเอาอย่างไร 
ผมก็ไปรื้อฟื้นโครงการเก่าจากคณะผู้บริหารชุดเดิมทําเอาไว้ ๔ โครงการ และขออนุมัติผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเข้าไปบรรจุอยู่ในงบประมาณน้ําท่วมของรัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ใช้งบทั้งหมด ๒๐๐ กว่าล้าน  
แต่ปรากฏว่า ขณะนี้ไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะรัฐบาลไม่มี  ยุบสภาไปแล้ว อันนั้นคือแผนระยะยาว  
และโครงการดังกล่าวเราก็ยังติดตามอยู่  ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ เราก็จะผลักดันโครงการดังกล่าวแก้ปัญหา
อย่างถาวร  ที่สมาชิกสภาสนใจ เป็นการแกไ้ขปัญหาระยะสั้น อย่างรวดเร็วว่าจะทําอะไรได้บ้างในช่วงเวลา
ดังกล่าว  จริงอยู่ท่านบอกว่าไม่ได้ผล  แต่คณะทํางานบอกว่า ได้ผลระดับหนึ่ง ผมก็พอใจในระดับหนึ่ง   
แต่ปีนี้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าว เราก็ยังดําเนินการต่อ ตอนนี้ก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้ว  
บอกว่าให้ไปสํารวจและนําเสนอขึ้นมาว่าจะใช้แนวทางวิธีการใด เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน 
ส่วนระยะยาวก็ดําเนินการต่อ อันนี้เป็นส่วนที่หนึ่ง  ส่วนที่สอง เรื่องเงินอุดหนุนผู้สูงอายุ  ขณะนี้หลังจาก 
ที่สภาได้ตัดลดงบประมาณเงินอุดหนุนของผู้สูงอายุลงไป ผมก็ยังไม่ได้ดําเนินการต่อในเรื่องนี้  เพราะ 
ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้  กระบวนการบอกว่าเดือนละ ๓,๐๐๐ บาทให้กับผู้สูงอายุ  วิธีการทางระบบ
จ่ายเงินต้องยึดระเบียบอยู่แล้ว ไม่สามารถทํานอกเหนือจากข้อระเบียบกฎหมายได้  ในสมัยผมสามารถ
บอกได้เลยว่า ผมไม่สร้างมรดกที่ไม่ดีหลังจากที่หมดวาระของผมไปแล้ว  ผมไม่ต้องการให้ใครมา
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เดือดร้อนแทนผม  เพราะฉะนั้นทุกโครงการเป็นไปตามระเบียบทุกอย่าง  แต่ถ้าโครงการใด วิธีการใด 
ภายใต้การบริหารของผม ด้วยการติดใจว่าจะมีการทุจริต คอรัปช่ัน ท่านสามารถยื่นร้องได้เลย  ยินดี 
ให้ตรวจสอบทุกโครงการ ทุกกระบวนการทํางาน สามารถดําเนินการได้ ยื่น ปปช. ยื่น สตง. ยื่นที่ไหน 
ได้เลย  แต่ขออย่างเดียวเท่านั้น ขอให้ลงชื่อด้วยว่าใครเป็นคนร้อง ถ้าผมร้องผมลงชื่อแน่นอน  และผม 
ทําไปหลายเรื่องแล้ว เพื่อต้องการให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร ไม่ใช่แค่การปฏิบัติงานในฐานะ
นายกเทศมนตรี ก็ต้องดูว่า อะไรเป็นเงินภาษีของประชาชน ต้องเอาคืนมาให้ได้ จะเป็นการขุดคุ้ย ค้นหา  
ถ้าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชน เป็นภาษีของพี่น้องประชาชน  ผมต้องเอากลับคืนมา  แต่ในส่วนการทําหน้าที่
ของผม  ถ้าท่านคิดว่า ไม่โปร่งใส มีการทุจริต คอรัปช่ัน ท่านทําได้เลย ผมยินดีสนับสนุน และจะเป็นคน
มอบเอกสารให้ท่านดําเนินการด้วย  ขออย่างเดียวต้องเปิดเผยชื่อชัดเจนว่าใครเป็นคนร้อง  เพราะฉะนั้น
โครงการต่างๆ   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติก็ได้สนใจเรื่องโครงการต่างๆ  ตอนนี้ก็ได้ปล่อยงานออกไป
พอสมควรแล้ว   โดยแบ่งออกเป็นช่วง  ช่วงละ ๖-๗ โครงการ เรามีปัญหาช่างคุมงาน ช่างคนเดียวจะ
รับผิดชอบงานจํานวนมากไม่ได้ เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการกําลังทยอย
ปล่อยออกไป  คิดว่าโครงการที่เหลือทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ตกค้างมาจากผู้บริหารชุดเดิม   
กับโครงการใหม่ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗   แต่ผมก็ม่ันใจว่า  ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้จะสําเร็จ 
ทุกโครงการ  ยกเว้นว่า บางโครงการที่มีปัญหาและบางโครงการไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะติดที่
ราคาประเมินตั้งแต่แรกของงบค้างเก่าของปี ๒๕๕๖  ขณะนั้น กรมบัญชีกลางยังไม่ได้เปิดบัญชีค่าแรง 
ขั้นตํ่า  พอเปิดค่าแรงมาแล้วบางโครงการก็ต้องปรับลดหรือบางโครงการต้องขอเปลี่ยนคําอธิบาย
งบประมาณในสภาในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมไม่ได้พูดว่าไม่ให้ท่าน
จ่ายเงิน  ในเมื่อทําแล้วก็ต้องจ่ายเงินให้เขา  ผมพูดในกรณีที่ว่า ทําไมไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรของเรา  
องค์กรของเรามีทุกอย่างครบ เพื่อประหยัดงบประมาณของเรา   ผมทราบว่าท่านนายกฯเป็นคนจริง เวลา
ไปร้องเรียนใครก็ใส่ชื่อไป  ผมก็ไม่เคยกลัว อยากจะร้องเหมือนกัน และจะใส่ชื่อผมเหมือนกัน  จิตใจ 
ของท่านนายกฯ  ทําด้วยอะไร  ขนาดปลัดของเทศบาล  เขาทําผิดสมัยที่ท่านไม่ได้เป็นนายก ทําผิดเมื่อ 
๑๐-๒๐ ปีที่แล้ว ท่านเสนอให้จังหวัดไล่ออกเพื่อให้เขาไม่ได้เงินอะไรเลย   เขาเป็นคนนะครับ  มีลูก  
มีครอบครัว  ต้องกินข้าว  จิตใจของท่านทําด้วยอะไร  ท่านเก่ง  ผมทราบดี แต่ผมก็มีข้อมูลอีกเยอะ ผมขอ
เอาไว้แค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผมสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  สาเหตุที่ขอแทรกเข้ามาตอนนี้ 
เนื่องจากว่า ได้ฟังท่านนายกฯ พูดเมื่อสักครู่ถึง โครงการขุดลอกท่อโดยที่จัดจ้างผู้ว่าจ้างจากภายนอก 
เข้ามาขุดลอก ท่านบอกว่าเป็นโครงการที่ดี มีประสิทธิภาพพอสมควร หมายความว่าสามารถระบายน้ํา
ออกได้ดี  รวดเ ร็ว  อันนี้ขอเรียนยืนยันว่า  ไม่จริง   ทุกครั้ งที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง  เมื่อล่าสุด 
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ตามภาพประกอบบนจอ   เหตุการณ์ครั้งนั้นผมก็อยู่ด้วย  ซึ่งน้ําก็ยังท่วมขังในระยะเวลานานเหมือนเดิม  
ไม่มีอะไรแตกต่าง  ฉะนั้นผมเห็นว่า โครงการที่ทําแล้ว ไม่คุ้มค่า ผมอยากให้ท่านทบทวน  ถ้าปีหน้า 
การจัดทํางบประมาณปี 25๕๘ ควรจะมีการพูดคุยกับสภาก่อน  เพราะเราก็ได้ติดตามโครงการที่ทําแล้ว
ไม่มีคุณภาพ ก็จดไว้หลายโครงการแล้ว  ถ้าปี 25๕๘ ยังมีตัวนี้อีก ก็ต้องขอคุยกันหน่อย  ไม่ใช่ว่า 
ทําไปก่อน พอผ่านสภาแล้วมาบอกว่า สภาอภิปรายตัดงบประมาณ ตัดโครงการ และเอาไปเป็นข้ออ้าง 
เวลาทํางานไมไ่ด้ผลก็มาอ้าง สท.  ผมหวังว่าปี 25๕๘ โครงการที่ท่านจะทํา ขอให้มาคุยกับสภาก่อน ก็จะ
เป็นการดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เราได้อภิปรายอยู่เรื่อยๆ และท่านแก้ไม่ได้ ก็จะพิจารณาเป็น
พิเศษถึงงบประมาณที่จะผ่านสภา  ในเรื่องของการลอกท่อ ผมดูแล้วเมื่อสักครู่สมาชิกสภาได้กล่าวแล้ว  
เมื่อเรามีเครื่องมือ มีช่างที่ทําเป็นประจํา มีความชํานาญอยู่แล้ว เราก็น่าจะทําไปเรื่อยๆ ทําด้วยทีมงานของ
เรา  งบประมาณที่ใช้ไปไม่น้อยเลยนะครับ หลายล้านบาท ผมเห็นแล้ว ผมเสียดายครับ จริงอยู่ว่า
ระยะเวลา ๙๐ วันบริษัทเก่ง และรวดเร็ว ทําแค่ ๑๐ กว่าวัน ผมดูแล้วรู้สึกเสียดาย เพราะว่าการจัดทํา
งบประมาณขึ้นมาให้ได้เป็นเงินนับล้าน ก็ต้องคํานวณมาว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่  แต่นี่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย  
และเสร็จ ผมก็ไม่เถียงถ้าเขามีประสิทธิภาพ  ผมคลางแคลงใจว่า งบประมาณที่ตั้งขึ้นมาสูงเกินจริงหรือ
เปล ่า  ขอฝากท ่านนายกผ่านท ่านประธาน   การตั ้งงบประมาณเป ็นการตั ้งที ่เกินจริงหรือไม่   
แล้วโครงการลักษณะนี้  การขุดลอกท่อ อย่างที่ท่านนายกว่า ขุดเป็นช่วงๆ จริงๆไม่ถูกต้อง จริงๆ เราต้อง
สํารวจทั้งเส้นเลยว่า  ตั้งแต่ต้นทางปลายทาง  ถ้าตันตรงไหน เราก็ต้องทําให้น้ําสามารถไหลผ่านได้  ถ้าเรา
ทําเป็นบางช่วงบางจุด ก็สูญเปล่า ถ้าฝนตกลงมาทีละมากๆ ก็ไม่สามารถระบายได้ทัน มันก็ท่วม เงินที่ใช้ไป
ก็ไม่มีประโยชน์  ก็ขอตั้งข้อสังเกตไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง   กราบเรียนประธานสภาฯ  สมาชิกฯ  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  จะมีการพักรับประทานอาหารหรือเปล่าครับ  พอดีเมื่อสักครู่มีท่านสมาชิกสภา 
ผู้ทรงเกียรติสนใจเรื่องคําสั่งท่านปลัดเทศบาล ผมจะได้ปิดท้ายช่วงเช้านี้ด้วยคําสั่งของท่านปลัด 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ก็ใหใ้ช้เวลาไม่นานนะครับ เพราะ
จริงๆ เรื่องนี้ไมไ่ด้อยูใ่นหัวข้ออภิปราย ท่านนายกฯ ช้ีแจงได้ครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกฯ  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  เรื่องคําสั่งปลด หรือไล่ออกพนักงานเทศบาลกรณีการจัดซื้อที่ดินที่ทิ้งขยะ
จํานวน ๔ ครั้ง  ผมพยายามเก็บเรื่องนี้ เพราะต้องการให้เกียรติกับท่านปลัด จริงๆ ไม่อยากพูดด้วยซ้ําไป 
เพราะท่านปลัดต้องทํางานถึงพรุ่งนี้ แล้ววันที่ ๑ ท่านปลัดก็ต้องออกจากราชการที่นี่ไป   ความจริงท่าน
น่าจะร่วมมือกับผมด้วยซ้ําไปว่า  แท้ที่จริงคืออะไร  ตั้งแต่การจัดซื้อที่ดินที่ทิ้งขยะ ๔ ครั้ง ผมมาเซ็นคําสั่ง 
๒ ครั้ง ผมยอมรับว่า  ผมเสนอให้  ก.ท.จ.ไล่ออกเป็นเรื่องจริง เพราะมีเหตุและผลว่า กระบวนการ ๒ ครั้ง
ก่อนทําไม่ถูกต้อง ถ้าจะเอาจริงๆ รื้อฟื้นมั้ยครับว่านายกเทศมนตรีเสนอ ก.ท.จ.ให้ปลดออกตั้งแต่ต้น 
ผิดหรือถูก ใช้อํานาจหน้าที่ผิดหรือถูก  เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีเอาไว้ว่า การทุจริตต่อหน้าที่ต้องไล่ออก
สถานเดียว คุณไม่เอาเรื่องนี้มาคุย คุณไปเอาเรื่องนี้มาพูด บอกว่าผมโหดร้ายทารุณ ผมไม่สามารถจะทํา
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ผิดข้อระเบียบกฎหมายได้  เพราะมติคณะรัฐมนตรีถือเป็นข้อกฎหมายชนิดหนึ่ง ที่สามารถเอามาพิจารณา
ในเรื่องดังกล่าวด้วย  ผมต้องอาศัยมติคณะรัฐมนตรีเสนอคําสั่งไปให้ ก.ท.จ. แต่ ก.ท.จ.จะว่าอย่างไร มีมติ
อย่างไรเป็นเรื่องของ ก.ท.จ.  ก.ท.จ.เสนอกลับมาว่าให้ปลดให้ไล่ ผมปฏิบัติหน้าที่ตาม ก.ท.จ.แน่นอน  
ไม่ใช่ว่าเขาปลดมา  ผมไล่ออก   อย่างนี้ผมทําผิด ถ้าจะเอาจริงๆ เอามั้ย  ลงชื่อพร้อมกับผมยื่นต่อ ปปช.  
ว่าการเสนอคําสั ่งแต่แรกผิดหรือถูก  ไล่ย้อนหลังไปเลย  ขุดคุ ้ยกันขึ ้นมาเลย  อันนี ้ประเด็นที ่หนึ่ง  
ประเด็นที่สองท่านต้องมาช่วยกับผม ที่จะต้องเอาเงินคืนมา ที่ทําให้เงินของเทศบาล ๑๐ กว่าล้านตกไป 
เอกสารไปค้างคาอยู่ที่ไหน ทําไมเงินภาษีของประชาชนจะต้องคืนกลับมาให้ทางเทศบาล  แต่อายุความ
หมดไป  ตรงนี้ต่างหากที่ต้องมาช่วยกัน ไม่ใช่บอกว่าผมโหดร้ายอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่คุณไม่รู้เรื่อง
รายละเอียดทั้งหมด  แต่ถ้าสนใจจับมือกับผมเอาเงินคืนภาษีของพี่น้องประชาชนคืนมา  นี่ก็ขอช้ีแจง 
ในเบื้องต้นก่อนเพราะว่าอธิบายมากกว่านี้อย่างน้อยเราก็ให้เกียรติกับทางท่านปลัด ชีวิตเก่าอยู่กับ 
ทางเทศบาลเหลือเวลาวันนี้กับพรุ่งนี้อีก ๒ วันให้ท่านไปอย่างมีความสุขก็แล้วกัน ขอบคุณมากครับ 

จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   ผมข้องใจเรื่องนี้
เหมือนกันครับว่าทําไมท่านปลัดถูกข้อหาในการทุจริตครั้งนั้น ตอนนั้นท่านปลัด เป็นรองปลัดนะครับ  
ยังไม่ใหญ่พอ  แต่ท่านปลัดถูกปลด ถูกไล่ออกเพราะนักการเมืองชั่ว  ที่มากอบโกยเอาผลประโยชน์ของ
เทศบาล  และท่านปลัดพลอยโดนหางเลข  ถ้าไม่ทํานักการเมืองก็เป็นผู้กําหนดขึ้นมา ผมก็อยากถามว่า 
ท่านปลัดได้เป็นเงินตอนนั้นเท่าไหร่  นักการเมืองได้เท่าไหร่  เค้าเสียโอกาส  ถูกปลดเพราะนักการเมือง 
นะครับ  แล้วนักการเมืองมีการเรียกเงินคืนหรือเปล่าครับ เพราะออกไปแล้ว  ไม่ใช่รุ่นนี้  แต่ผมก็ 
อยากถามทางท่านผู้บริหารว่า  ในฐานะที่เคยทํางานร่วมกันมา  ควรจะเบาๆ หน่อยไม่ใช่มาท้าแบบนี้  ผมก็
ลงชื่อ ผมรบมา ๒ สนาม  ผมไม่เห็นกลัวเลย  เรื่องแค่นี้เล็กน้อยครับ  ถ้าลงผมจะลงด้วย  ขอบคุณครับ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  ขอให้เช้านี้จงมีแต่ความสุข หมดเรื่องทุกข์ที่กวนใจ ไร้ปัญหา ขอให้มีแต่สิ่งดีผ่านเข้ามา ทุกเวลา 
มีแต่เรื่องสบายใจ อยูใ่นเรื่องเดียวกัน คือเรื่องท่อระบายน้ํา นายกฯ ให้คําตอบเมื่อสักครู่ต่อเพื่อนสมาชิกฯ 
ว่า ถึงแม้จะมีคนมีเครื่องจักร แต่ศักยภาพทําไมไ่ด้ เพราะคนไม่สามารถมุดลงท่อได้ ผมก็เลยต้องถามไปว่า 
คือการพูดของนายกฯ มันหาความจริงไม่ได้ พูดกลับไปกลับมา จับยาก พูดอย่างนี้แสดงว่ารู้ดีแล้ว  
ว่าเหตุผลที่จ้างเหมาเอกชนเพราะอย่างนี้  คําถามคือว่า ตอบได้หรือไม่ว่า มีท่อไหนบ้าง ขนาดกี่เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางที่คนจะมุดลงไปได้  มีถนนสายไหนบ้างในเขตเทศบาลที่กว้างเกิน ๑ ม. หรือเกิน ๘๐ ซม. 
ตอบผมได้หรือไม่  ตรงนี้ต่างหากถึงจะแสดงถึงภูมิความรู้  ภูมิปัญญาที่จะมาน่ังบริหารงานท้องถิ่น ขัดกัน
นะครับที่เมื่อสักครู่บอกว่าเซ็นเช็ค เจ้าหน้าที่เสนอมา ผมเซ็นให้หมด  ท่านณัฐกิตติ์  พูดว่า  แผนงาน 
มีอยู่แล้ว  ทําอยู่แล้วไปยกเลิกเอกชนจ้างเหมาเพื่อหวังอะไร   หวังได้ผลงานหรือผลเงิน  ผมมิทราบได้  
เรื่องราคากลางเหมือนกัน ๔๘๐๐ กว่าเมตรกับเงินล้านแปดล้านเก้า หารเฉลี่ยออกมาเมตรละประมาณ 
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๓๐๐ กว่าบาท เคยหรือไม่ที่จะมีการสอบดูว่าลอกท่อราคาเท่าไหร่  บังเอิญว่ากรูเกิ้ลได้บอกว่า เทศบาล
นนทบุรี รับจ้างในเขตเทศบาลนครนนทบุรี คงไม่มีหมู่บ้านไหนไปจ้างบริษัทเอกชนมาลอกท่อ  ถ้าตัวเลข 
ไม่ผิดเพี้ยนก็ประมาณ ๓๐ บาทต่อเมตร รายละเอียดก็ว่ากันอีกที  เรื่องเงินเราไม่พูด เจตนาสําคัญคือ 
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนี้ต่างหากที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่อง   
ทําอย่างมีแผนงาน  เมื่อสักครู่ยืนยันนโยบายจะทําเองเรื่องไฟฟ้า  แต่ลอกท่อมีคนมีอุปกรณ์พอเพียง  
จะไปจ้างทําไม ไม่ใช่งาน Highเทคโนโลยี หรือวิทยาการสมัยใหม่ เป็นงาน Low เทคโนโลยี งานใช้คน 
ใช้เครื่องทําได้ คําตอบรับไม่ค่อยได้ครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมไม่เข้าใจว่าท่านเป็นถึง
ผู้บริหาร องค์กร  ชุมชน  ท่านออกมาท้าอะไรครับ  ในเมื ่อเป็นเหตุการณ์ที ่ผ่านมาแล้ว ๑๐-๒๐ ปี  
หมดอายุสัญญาไปแล้ว  ท่านมาท้าผมให้ไปลงชื่อกับท่านไปเรียกเงินคืน  ไปเรียกกับใคร  คนที่จะไปเรียก
เขาเคยช่วยเหลือท่าน  และท่านก็ไม่ดูไม่แล  อย่าให้เอ่ยว่าคือใคร อีกอย่างที่ท่านไล่ปลัดออก  ท่านเสนอ
ให้ไล่ออกก็จริง แต่ ก.ท.จ.ส่งผลกลับมาว่ายังไง เราดูผลตรงนั้น ท่านจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม 
เป็นเรื่องของท่าน ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่องท่านปลัด เราพอสมควร  
อีก ๒ วันท่านก็ไปแล้ว  ตอนนี้ก็เที่ยง ๑๐ นาที ผมขอพักรับประทานอาหาร และกลับเข้ามาประชุมเวลา 
๑๓.๐๐ น.ครับ ขอบคุณครับ 

(พักการประชุมรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  ๑๒.๑๐ น.) 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ตอนนี้ได้เวลานัดหมายหลังจากพักรับประทานอาหาร  ตอนนี้สมาชิก
เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จากนี้ไปผมขอเชิญท่านประธานทําหน้าที่ต่อไป  กราบเรียนครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  การประชุมภาคบ่ายในญัตติเดิม 
คือ การอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรี  เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนที่จะอภิปราย  ผมใคร่ขอแจ้งท่าน
ประธานครับว่า  การประชุมเมื่อ ๒ ครั้งที่ผ่านมาประมาณ ๓ เดือนก่อนในสมัยประชุมครั้งก่อน ผมได้
เรียนท่านประธานว่า เรามีการถ่ายทอดการประชุมสภาให้กับพี่น้องประชาชนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในเทศบาลได้ทราบหรือไม่  เมื่อสักครู่ผมมีโอกาสได้ไปเข้าห้องน้ําและทราบว่ามีแต่หน้าห้องประชุมที่
ถ่ายทอด ผมถามเจ้าหน้าที่ข้างล่างก็ไม่มใีครได้ยิน แม้กระทั่งลานข้างล่างก็ไม่ได้ยิน  ก็ไม่ทราบด้วยเหตุผล
ใด  เพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข  คราวที่แล้วบอกว่าระบบเครือข่ายเสีย นี่ก็  
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๓-๔ เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็ต้องพิจารณาถึงกระบวนการดําเนินการ  ความจริงผมต้องการ
อภิปรายด้านการศึกษานโยบาย  และยุทธศาสตร์ต่างๆ  ของท่านผู้บริหาร  อีกเรื่องหนึ่งผมได้รับ
แผนพัฒนา ๓ ปีพร้อมกับแผนดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากการเป็นคณะทํางานแผนและในฐานะ
สมาชิกสภา  ผมได้เปิดดูเนื้อหา  มีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับท่านผู้บริหาร  ไม่แน่ใจว่าลืม  หรือขาดตก
บกพร่องประการใด ตามนโยบายที่นายกฯได้หาเสียงไว้เรื่องของการจัดสร้างศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่
หน้าห้าง Big C เพื่อรองรับกิจกรรมระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับอาเซียน  เพื่อรองรับเส้นทาง R๓A  
และใช้พื้นที่ศูนย์แห่งนี้จัดแข่งกีฬาให้ได้ตลอดทั้งปี ผมดูแล้วไม่มีในนี้ แผน ๓ ปี ก็ยังไม่มี  นี่เป็นคําถาม 
ข้อแรกนะครับ ต่อไปดูเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ผมคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญ 
ในกระบวนการบริหารและเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเราที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษา  ผมเห็น
นโยบายของท่านนายกฯ  ก็เป็นปลื้มแทนพี่น้องประชาชนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเทศบาลเราทั้ง ๖ แห่ง  
ที่เทศบาลนครลําปางได้ให้การดูแลและสนับสนุนมายาวนานหลายสิบปี  ท่านบอกไว้ก่อนเข้ารับตําแหน่ง   
และเข้ารับตําแหน่งแล้วท่านก็ได้เน้นนโยบายข้อนี้ว่า  ทุกโรงเรียนของเทศบาลจะต้องให้โอกาสแก่เด็ก
นักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลก่อน  ถ้าไม่ครบถึงจะเปิดโอกาสนอกเขตเข้าเรียนได้ ก็เป็นนโยบายที่ผมชื่นชม
นะครับ  เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องพัฒนาเรื่องการศึกษาของคนในเขตเทศบาลที่เรารับผิดชอบ   
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เขาก็ดูแลของเขาอยู่  อีกข้อหนึ่งท่านบอกว่า นักเรียนที่อยู่ในเขต
โรงเรียนเทศบาลต้องได้รับทุนการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนจากงบประมาณทุกคนๆละ ๑,๐๐๐ บาทต่อปี  
ก็ชื่นชมและปลาบปลื้มแทนเด็กๆ ที่ท่านบริหารได้เห็นความสําคัญที่จะช่วยเยียวยา ให้ทุนการศึกษาเด็กๆ 
ในสภาวะที่ปัญหาของสังคมด้านการศึกษาในทุกวันนี้ลดน้อยถอยลงไป  แม้กระทั่งภาครัฐบาลต่างๆ  ที่เห็น
ตามสื่อต่างๆ  ในปัจจุบันก็น่าเป็นห่วง  ล่าสุดก็ทุนกู้ยืมทางการศึกษาที่ทํามาหลายสิบปี ก็กําลังได้รับ
ผลกระทบมีเด็กๆมากมายที่จะต้องดรอปเรียนในระดับมัธยมศึกษา  ระดับอาชีวะศึกษา  ระดับอุดมศึกษา 
ตอนนี้ตัวเลขกําลังเพิ่มขึ้น  เพราะว่ารัฐบาลตัดงบเงินกู้การศึกษาไป  เด็กประมาณ ๒-๓  แสนคนจะได้รับ
ผลกระทบนี้ อีกข้อหนึ่งท่านบอกว่า  ท่านจะเน้นเรื่องการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพเพื่อจะก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ผมเห็นด้วยมาตลอดครับว่า ลําปางถึงแม้จะไม่ได้อยู่พื้นที่ติดเขตชายแดนที่เกี่ยวเนื่อง
กับการรับอาเซียน  แต่ก็เป็นระยะทางที่ไม่ไกลที่อาเซียนจะไปมาหาสู่กับบุคคลหรือธุรกิจต่างๆ ในเขต
เทศบาล ท่านให้คําม่ันว่าจะจัดตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนสองภาษา ให้คําม่ันว่าจะจัดตั้งศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท่านจะขยายการศึกษาสอนถึงระดับ ม.๖  ที่ท่านให้ไว้ก็เป็นสิ่งที่ผมชื่นชมและ
เห็นด้วย  สุดท้ายที่ท่านบอกในเรื่องของการศึกษา ว่าจะให้มีรถบัสฟรี รับส่งนักเรียนเพื่ออํานวย 
ความสะดวกผู้ปกครองและลดการแออัดของการจราจร ผมก็เห็นด้วย  ทั้ง ๔ ข้อเป็นนโยบาย ซึ่งผมถือว่า
เป็นการให้สัญญาว่าจะทําในวาระ ๔ ปีของการดํารงตําแหน่งผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง  ซึ่งผม 
ดูแผนการดําเนินงานเริ่มต้นในปีแรกทั้ง ๔ ข้อถือว่าเป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งที่ท่านจะต้องไปดําเนินการ
เพื่อให้บรรลุผลในยุทธศาสตร์ที่ท่านวางไว้ ในการจะบริหารด้านการศึกษาของเทศบาลนครแห่งนี้   
ผมดูแล้วท่านให้ความสําคัญพอสมควร จากงบประมาณ  ๑๐๐ บาทท่านให้ไปทั้งหมด ๒๖.๕๔ บาท ก็คือ 
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๒๖.๕๔% ของงบประมาณทั้งหมด ๕๐๐ กว่าล้าน ท่านมียุทธศาสตร์อยู่ ๔ แนวทางที่จะพัฒนา 
ด้านการศึกษา ด้านกีฬา และด้านเยาวชน ถ้าดูตามน้ําหนักความสําคัญท่านให้มาก  แต่ใน ๔ แนวทางที่จะ
พัฒนานั้นต้องมาดูรายละเอียดครับ  ในปีแรกและ ๓ ปีที่ท่านวางแนวทางไว้ ก็คาดว่าในปีต่อๆไปก็คงจะ 
๒๕-๒๖% ถ้าจะให้บรรลุผล  แนวทางแรก ท่านบอกว่าจะพัฒนาแนวทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในปี 25๕๗ นี้มีทั้งหมด ๓๑ โครงการ ใช้งบประมาณ
ทั้งหมด ๕๙,๙๔๐,๖๒๐ บาท ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก ๔ แนวทางที่ตั้งไว้ทั้งหมด ๒๔.๒๓% เกือบ  
๑ ใน ๔ ของงบประมาณ ๑๐๐ บาท  ๓๑  โครงการนี้ ผมไม่แน่ใจว่าจะบรรลุผลหรือแนวทางการพัฒนา
ด้านการศึกษาได้อย่างไร ผมเปิดดูในปีแรกนี้ ๓๑ โครงการ เป็นโครงการประจําเกือบทั้งสิ้น ก็คือสิ่งที่
โรงเรียนต้องทําต้องปฏิบัติ จะต้องมองสะท้อนว่า การทํายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นการพัฒนาจาก
งานประจําหรืองานที่เป็นนวัตกรรม ผมม่ันใจว่าการศึกษาทุกวันนี้นวัตกรรมหรือวิธีการต่างๆ เปลี่ยนไป 
เพราะฉะนั้น การที่จะทําให้เกิดการพัฒนาให้เทียบเคียงสู่กับระดับนานาชาติ ระดับอาเซียน ซึ่งหลายท่าน
คงจะทราบดีว่า  แค่ระดับอาเซียนการศึกษาของไทยอยู่อันดับ ๘-๙  ซักวันจะอยู่อันดับ ๑๐ ประเทศไทย
เป็นประเทศที่รณรงค์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากที่สุด  ใช้งบประมาณไม่น้อย เป็นประเทศที่รณรงค์ให้
ติดป้าย ติดธงของ ๑๐ ประเทศทั่วทุกหนแห่งหน้าโรงเรียนสถานศึกษา แต่ผลสํารวจแล้วเด็กนักเรียนไทย 
รู้จักธงอาเซียนแค่ไหน อยู่ในระดับ ๙ ประเทศอื่นๆ ไม่มีนะครับจะติดธงหน้าโรงเรียน ๑๐ ธงประเทศนั้น
ประเทศนี้  ประเทศไทยใช้หนังสือเป็นคู่มือออกให้นักเรียน ออกให้ประชาชน ออกให้ข้าราชการหน่วยงาน 
ออกให้นักธุรกิจในรูปเล่ม ในรูปแบบต่างๆ ให้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ไม่มีใครรู้จักเรื่องอาเซียน ผลกระทบ
คืออะไร แม้กระทั่งในเทศบาลของเราเอง เมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งจัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 25๕๘ นี้  ผมก็เป็นห่วงครับว่า ในระยะ ๑ ปีนี้ไม่นาน นี่ไม่นานก็หมดเดือน
กุมภาพันธ์แล้วนะครับ ๑๒ เดือน  เข้าไป ๒ เดือนแล้ว เรากําลังคิด กําลังพูด และตอบคําถามกันอยู่ และ
อีกไม่นานก็จะ  ๑๐ เดือน  อีก ๒  เดือนสงกรานต์ ท่านโฆษณาแล้วว่าจะจัดสงกรานต์ยังไงไม่นาน 
ก็เข้าพรรษา ไม่นานก็หน้าฝน ไม่นานก็งานลอยกระทง ภารกิจเยอะครับ แต่ที่ผมเป็นห่วงคือ ๔ นโยบาย
ของท่าน ถ้าดูจากแผนงานปีเดียวหรือ ๓ ปีก็ดี ๓๑ ข้อเป็นงานประจํา ขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาประจําท้องถิ่น การจัดการแข่งขันคนเก่งของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครลําปาง  
การดําเนินพัฒนาการสอนวิชาศิลปะสัญจร  สิ่งเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
สมศ.อยู่แล้ว ที่โรงเรียนจะต้องปฏิบัติ  เทศบาลมีหน้าที่ที่จะไปส่งเสริมให้ดีกว่าที่เขาทํา ผมม่ันใจว่า 
การประเมินทุกครั้งที่เป็นปัญหาของ สมศ. ก็คือประเมินที่ไหนก็ผ่าน  แต่การผ่านนั้น ผ่านอย่างมีนัย หรือ
ผ่านอย่างให้เกิดงานเสร็จ แล้วสําเร็จ  เด็กๆ ที่ศึกษาในโรงเรียนเทศบาลนั้น เราต้องยอมรับว่าเป็นเด็กที่ยัง
หาโอกาสไปแข่งขันหรือเสียค่าเทอมแพงๆ ในโรงเรียนดีดีไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรามีงบประมาณและ 
ใช้งบประมาณไม่น้อยสําหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลของเรา ก็อยากให้ทุกท่านได้ช่วยคิด ท่านจะมีแนวทาง
อย่างไร ในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาลนครลําปาง  โรงเรียนเทศบาลที่เชียงราย
เขาไปต่อคิวแย่งกันเข้า  แม้กระทั่งถึงขั้นที่จะต้องจ่ายค่าเข้าให้กับเด็กๆ  ที่จะไปเรียน  บางโรงเรียน 
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ตั้งเกณฑ์ไว้เลย ถ้าเกรดไม่ถึง ๓ เข้าไปเรียน ม.๑ ไม่ได้ รับเด็กเกรด ๓ ขึ้นไปถึงจะเรียนได้  โรงเรียน
อนุบาลบางโรงเรียนแย่งกันเข้า  คนมีเงินทั้งนั้นครับ เสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมจ่าย ถึงขนาดรวมเงินกัน ๒-๓ 
ล้านบาทของผู้ปกครองเพื่อที่จะให้ลูกของตัวเองเข้า ถ้าโรงเรียนต้องการจะสร้างอะไร ผมขอย้อนไปคําถาม
เดิม ท่านนายกเทศมนตรีคนที่ผ่านมาผมก็ถามคําถามนี้  ท่านนายกคนปัจจุบันผมก็จะถามคําถามนี้ว่า 
โรงเรียนเทศบาล ๑ ของเรามีอะไรดี ทําไมผมต้องเอาลูกไปเรียนที่เทศบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ที่ได้
ซองผ้าป่ามาจากชมรมผู้ปกครอง มีอะไรดีผมถึงเอาลูกไปเรียนเทศบาล ๗ ศิรินาวินวิทยา  โรงเรียน
เทศบาล ๕ ผมจะม่ันใจได้อย่างไรถ้าผู้ปกครองจะเอาลูกไปเรียนเทศบาล ๕ เพราะอะไร ท่านตอบคําถาม
เหล่านี้ใหไ้ด้ ก็หมายถึงว่าท่านตอบคําถามให้กับประชาชนได้  เราก็คงจะไม่ต้องมาเหนื่อยว่าจะให้ลูกต้อง
ไปเรียนที่ไหนดี   ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาให้ลูกเรียนหรือไม่ ทั้งๆที่โรงเรียนเทศบาลของเราทั้ง  ๖  แห่ง
การศึกษาก็ฟรี  ค่าเทอมก็ฟรี ชุดนักเรียน ถุงเท้า รองเท้าก็มีสวัสดิการให้นักเรียนฟรี อยู่ในงบประมาณ 
๓๑ โครงการนี้ ท่านต้องตอบนะครับว่า อย่างนี้เราจะม่ันใจได้อย่างไรว่าการศึกษาของโรงเรียนในเขต
เทศบาลของเรา  ๖ แห่งจะไปถึงฝ่ังฝันในนโยบายของท่าน  ผมความรู้น้อยครับ แต่ผมศึกษาว่าสิ่งที่ดีดี  
ผมก็อยากให้ลูกผมได้ดี  ผมมีคําตอบว่า  ทําไมถึงไม่เอาลูกไปเรียนโรงเรียนเทศบาลที่อยู ่ใกล้บ้าน   
ท่านต้องไปหาคําตอบในนี้  ท่านได้คลุกคลีกับในโรงเรียนระดับนี้แค่ไหน ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ท่านตั้งไว้
เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับ  การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและนานาชาติ ใน
ข้อนี้มีทั้งหมด ๔ โครงการ ให้งบประมาณในการสร้างเครือข่ายท้องถิ่น ภูมิภาคและนานาชาติ ที่ท่านจะนํา
การศึกษาของเทศบาลไปสู่ระดับสากลเพื่อรองรับอาเซียน ใช้งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณก็อยู่ที่ประมาณ ๑%  ค่าเครื่องบินให้ครูไปดูงานก็หมดแล้วนะครับ  คงไม่ถึง
นักเรียน  ซึ่งมีโครงการที่น่าสนใจที่แนวทางการพัฒนาน่าจะได้รับการตอบสนองมากกว่าเดิม  ก็คือ
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาล   โดยจ้างครูผู้สอนหรือ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้   จัดวัสดุสื่อสารการเรียนการสอนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันนี้สําคัญ 
นะครับ เพราะท่านบอกไว้ว่า จะส่งเสริมให้กับการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียน   ผมก็จะย้อน
ถามว่า ที่ท่านจะตั้งศูนย์การศึกษาต่างประเทศ  ท่านจะตั้งศูนย์ภาษาอะไร  ๖ โรงเรียนกับ ๑๐ ประเทศ 
ที่จะเอาสู่อาเซียน ท่านจะใช้ภาษาอะไรสําหรับตั้งศูนย์เพื่อจะให้เด็กได้เรียนรู้  ณ  วันนี้ น่าจะใช้อยู่
ประมาณ ๑.๑๐% ที่จะตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศ  ณ วันนี้จะหมดเทอมแล้ว อีกไม่กี่วันก็จะสอบเสร็จแล้ว  
ศูนย์ก็ยังไม่รู้อยู่ตรงไหน  หลายๆ ที่เขาก็ปรับที่จะเข้าสู่อาเซียน  พอตั้งศูนย์เสร็จก็ปิดเทอมพอดี  แล้วเด็ก
จะไปเรียนอาเซียนตอนไหน  และที่สําคัญจะใช้ภาษาอะไร ถ้าบอกว่าภาษาอาเซียนก็คือภาษาอังกฤษ   
แต่ใน ๑๐ ประเทศอาเซียนนั้น  ภาษาอินโดบาอาซ่า มีประชากรที่ใช้มากก็คือ  บาอาซ่าอินโด บาอาซ่า
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ก็ยังใกล้เคียง ๓ ประเทศเข้าไปแล้วจาก  ๑๐  ประเทศ  ของเรามีประชากรแค่  
๖๐ กว่าล้านคน ถ้าพวกนี้หลั่งไหลเข้ามา เราจะเอาอะไรไปสู้เขานอกจากภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษเรียน
มาตั้งแต่ ป.๑ พูดภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้เลย เจอฝร่ังก็ยังหนี และเราจะไปสอนเด็กๆ ในระยะเวลาไม่ถึงปี
เพื่อที่จะต้อนรับอาเซียน ผมก็ไม่ม่ันใจว่าจะไปได้เร็วแคไ่หนที่จะให้เด็กได้เรียนภาษาต่างๆ  นี่คือส่วนสําคัญ
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ที่ท่านรับปากไว้ว่าจะส่งเสริมด้านการศึกษาเหล่านี้ให้ไปถึงฝ่ังฝัน ถามต่อว่าโรงเรียนเราไปถึงฝ่ังฝัน 
ได้อย่างไร และเราจะให้คนในเขตเทศบาลนครลําปางเชื่อมั่นในโรงเรียนเทศบาลนครลําปางของเราทั้ง  
๖  แห่งได้อย่างไร  ซึ่งเรามีบุคลากรไม่น้อย และหน่วยงานการศึกษาใช้งบประมาณปีหนึ่ง ๑๐๐ กว่าล้าน
นะครับสําหรับ ๖ โรงเรียนจากงบประมาณ ๕๐๐ กว่าล้านของเรา ถือว่าไม่น้อยในการดูแลบุคลากร ดูแล
เด็กๆ อยากจะเกิดผลคุ้มค่า ต้องเกิดขึ้นจากงบประมาณที่เราให้มากไป  แนวทางที่ ๓ ที่ท่านจะเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา เยาวชน ท่านจะส่งเสริมและพัฒนาการจัดการด้านกีฬา 
ในระดับท้องถิ่น และในระดับภูมิภาคมี ๒ โครงการ ใช้เงินประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ด้านกีฬาก็ ๐.๘๙% ของงบประมาณทั้งหมดของท่าน ในด้านการศึกษาด้านกีฬานี้ผมชื่นชมและ
เห็นด้วย แต่พอเปิดดูแล้วก็เป็นโครงการเดิมๆ โครงการประจําที่เคยทํามาอย่างต่อเนื่อง  เปิดดูแผน ๓ ปี 
ก็เป็นโครงการเดิมๆ และประจํา ไม่มีนวัตกรรมอันไหนใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการก้าวไปสู่นานาชาติ หรือ
การที่จะให้เด็กของเราไปสู่สังคมระดับภูมิภาค อาเซียนได้ ข้อสุดท้ายที่ท่านบอกว่า แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนมี ๒ โครงการ ใช้เงินอยู่ ๘๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๓๒% แนวทางนี้
ผมคิดว่าสําคัญ  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน   ผมว่าข้อนี้น่าจะได้รับงบประมาณ
เยอะกว่าข้ออื่นๆ เพราะเราเอาศักยภาพและความรู้ของเด็กๆ ของเยาวชนในเขตเทศบาลออกมาใช้ 
อย่างเต็มที่ ทั้ง ๔  ข้อนี้ดูแล้วก็เป็นงานประจํา  ก็คือการจัดนิทรรศการ  การแข่งขันตอบปัญหาในโรงเรียน  
อบรมยาเสพติดในโรงเรียน  ใช้เงินไปทั้งหมด ๒๖ กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด ๕๐๐ กว่าล้าน 
ในปีนี้  ผมเป็นห่วงเพราะว่า  ระยะเวลาต่างๆ ไปอย่างรวดเร็ว  เราก้าวเข้าไปสู่อาเซียนเกินครึ่งตัว  
มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องอาเซียนมากมายในเขตเทศบาลนครลําปางของเรา  บางอย่างเราไม่จําเป็นต้องใช้
งบประมาณ   บางอย่างเราไม่จําเป็นต้องไปขวนขวายหาที่อื่น  นี่คือวิธีการที่เราจะต้องให้โรงเรียน  หรือ
ผู้บริหารพิจารณาว่าเราจะใช้ศักยภาพต่างๆ  เหล่านั้นได้ดีแค่ไหน  โดยไม่ต้องใช้ซองผ้าป่าแบบนี้ สุดท้าย
อีกอันหนึ่งที่คิดว่าสําคัญ  เรื่องการจัดให้ทุนการศึกษาคนละ  ๑,๐๐๐ บาท  เด็กทุกคนจะต้องได้รับ ที่ผ่าน
มาท่านก็แสดงให้เห็นว่า ท่านได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้ว  อย่างที่ท่านสมาชิกได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่า 
ยังไม่ทั่วถึง  ในความตั้งใจของท่านก็มี  ปี 25๕๗ ได้ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี 25๕๘ ปี 25๕๙  
ปีละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  แต่  (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ห้าง ร้านต่างๆ)  ก็เหมือน 
ซองครับ  คนไหนมีซองไปถึง  แล้วเขาให้เด็กก็จะได้รับทุน วันพรุ่งนี้ไปขอ  ผมไม่มี  ผมก็ไม่ให้  เด็กก็
อาจจะไมไ่ด้รับ  นี่คือการสร้างความเข้มแข็ง หรือการสร้างความยั่งยืนต่อเนื่องได้อย่างไร ถ้านโยบายข้อนี้
ท่านอยากจะให้จริงๆ มันต้องมีทุกปี จากที่ไหน ปีนี้ท่านบอกว่าให้ได้เป็นบางคน เพราะท่านเคยบอกว่าจะ
ให้ทุกคน ไปรับปากกับเด็กแล้วนะครับ เด็กๆคืออนาคตของชาตินะครับ รับปากอะไรไว้แล้ว ท่านต้องทําให้
ได้ และท่านจะบอกว่า  ขอบริจาคได้น้อย  ผมเป็นเด็กผมก็ไม่ชอบ  บอกว่าจะให้ผมแล้วไม่ให้ เด็กทุกคน
เท่าเทียมกัน ตอนนี้ ๓๐ กว่าองค์กร กําลังออกมารณรงค์ต่อต้านหลายๆ เรื่องเกี่ยวกับการเมือง เกี่ยวกับ
อนาคตของชาติ ของเด็กและเยาวชน เพราะฉะนั้นเราอย่าให้การเมืองมาแปดเปื้อนกับอนาคตของชาติ  
ของเด็กและเยาวชนที่ตาดําๆ รอความหวังอยู่ ยิ่งการสร้างความหวังให้เด็กๆ ยิ่งไม่น่าทํา ผมไม่ปฏิเสธว่า
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สิ่งที่ท่านคิดจะให้ทุนการศึกษานั้นดี ผมชื่นชม แต่วิธีการที่ท่านให้นั้นต้องให้โดยไม่มีเงื่อนไข ให้ที่ไม่เป็น
ภาระต่อไป ท่านบอกท่านใหไ้ด้ตราบเท่าที่ท่านเป็นนายกเทศมนตรี  ก็เหลืออีก ๓ ปี ในสมัยหน้า ท่านม่ันใจ
ได้อย่างไรว่า ท่านจะได้เป็นนายกเทศมนตรี ถ้าท่านตั้งไว้แบบนี้ ภาระจะอยู่ที่ใครในการหางบประมาณ 
มาให้  เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่าง ทําแล้ว คนที่จะมาทําต่อก็จะไม่เป็นภาระ ภาระอยู่ที่ใครครับ  
ครูโรงเรียน  ผอ.โรงเรียน  ต่อไปนี้เด็กมาเรียนที่นี่แล้ว  ได้ทุนการศึกษาทุกคน ถึงเวลาเขาก็จะไปทวงที่  
ผอ.โรงเรียน แต่ถ้าท่านไม่อยู่  ผอ.ก็ไม่รู้จะไปทวงที่ไหนต่อ ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับ  ผมจะบอกว่า
ที่ท่านคิดไม่ดี ก็ไม่ได้ ท่านอาจจะหาได้ทีละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ให้เด็กทุกคน คนละ ๑,๐๐๐ ก็ ๑,๕๐๐ คน  
ผมเข้าใจว่าเด็กของเรามี ๒,๐๐๐ กว่าคน ถ้าได้ทุกคนก็ไม่ทั่วอยู่ดี แต่การศึกษาอื่นๆ ที่สําคัญ ผมไม่แน่ใจ
ว่าผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาได้ดูแลไปถึงชุมชนด้วยหรือเปล่า ที่พูดมาทั้งหมดนี้แค่เด็ก 
ที่เรียนอยู่ในเขตโรงเรียนเทศบาลนครลําปางของเรา นโยบายด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตเทศบาล
ของเราอีก ๒๐,๐๐๐ กว่าคน ซึ่งมีเด็กเท่าไหร่ไม่รู้ เด็กที่อยู่ในชุมชนเทศบาลนครลําปาง แต่ไม่ได้เรียน
โรงเรียนเทศบาล เขาเหล่านั้นไม่ได้รับการส่งเสริมอะไรจากงบประมาณเทศบาลนครลําปางเลย  นี่ผม
กําลังพูดถึงตัวเลขโครงการต่างๆ ที่ท่านว่าไปเมื่อสักครู่ ตั้งมา ๒ โครงการ ๓๑ โครงการ ไม่มีอะไรไป
ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครลําปาง หรือแม้กระทั่งการศึกษาให้กับผู้ใหญ่ 
ในชุมชนที่จบการศึกษาแล้ว แต่ชาวบ้านบางคนในชุมชนไม่ได้มีการศึกษาถึงระดับปริญญา ถึงม.๖ ถึง
มัธยมศึกษาอะไร เขาเหล่านั้นก็ควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษา แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆ ให้ความรู้ในเรื่อง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 25๕๘  เทศบาลต้องใช้งบประมาณกี ่บาท ในการจัดอบรม 
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  ขนาดเจ้าหน้าที่ที่ทํางานที่นี่ ไม่รู้กี่ร้อยคน จบปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาเอก  
จบ ปวช. ปวส. ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอาเซียนเลย ถึงต้องจัดอบรม  หากถามว่า  ชาวบ้านต่างๆ รู้จักไหม นี่คือ
การศึกษาไหมครับที่เราต้องให้คนในเขตเทศบาลนครลําปางของเรา ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้ เราก็ไม่รู้เท่าทัน
คน ก็ทําให้เราเสียเปรียบ และอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ไม่รู้ และอะไรที่จะต้องเตรียมรับ ก็ไม่มี  
ผมไม่เห็นมีโครงการอะไรเลยใน ๓ ปี ใน ๑ ปีที่จะให้ความรู้เรื่องของอาเซียนให้กับประชาชน ให้เด็กเรียน
แทบตายในโรงเรียน กลับบ้านมาก็มากินน้ําพริก  และพูดภาษาคําเมืองก็ไม่มีประโยชน์ แต่ถ้าท่านจะให้
การศึกษาไปพร้อมกัน   ที่บ้านก็ต้องมีความรู้นั้นๆ ถึงจะแนะนําลูกๆ หลานๆ ได้ นี่คือสิ่งสําคัญ เรามี
บุคลากรไม่น้อยในสํานักการศึกษาของเรา  ผู้ที่ดูแลเรื่องการศึกษาก็มีความรู้สูง ผมคิดว่าโอกาสเหล่านี้  
ที่จะเอางานประจําทั้งหลายมาปรับเปลี่ยนเป็นโอกาส ผมคิดว่าน่าจะสําคัญ แต่ผมก็อยากจะฟังท่านนายก
ฯ ว่า ท่านมีแนวคิดหรือวิธีการอย่างไร เพราะจากตัวเลขที่ท่านให้มาแล้วใน ๓ ปี ไม่เห็นมีสิ่งที่เราจะต้อง
เตรียมรับ และเราจะสามารถก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ ก้าวเข้าสู่อาเซียนที่สังคมยอมรับได้ เพราะฉะนั้น
จากงบประมาณที่ท่านให้ไว้ ๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์ ควรจะได้รับการพัฒนาที่มากกว่านี้ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ ของ
งบประมาณทั้งหมดของเรา  ผมคิดว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์ หากท่านปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ  
ที่ไมใ่ห้กระเทือนกับงบประมาณ ขอบคุณครับ 
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นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกฯ  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ทั้งข้อติชมและข้อเสนอแนะ ก็มีประเด็นอยู่  
๒ – ๓ ประเด็นสั้นๆ ที่จะตอบ เรื่องแรกคือเรื่องตลาด Big C นโยบายของผมได้กําหนดเอาไว้ว่าจะปรับ
ตรงนั้น ในงบประมาณปี 25๕๗  ได้ตั้งเอาไว้ในหมวดของค่าจ้างเหมาบริการ  ไม่ได้เป็นของโครงการ
อย่างที่ท่านเข้าใจ ปีนี้ผมตั้งศึกษาออกแบบระบบเอาไว้ ๓ จุด คือ ๑.ระบบจราจรทั้งระบบ ๒.ปรับปรุง 
ถนนดวงรัตน์ ๓.ตลาด Big C ทั้ง ๓ โครงการอยู่ในงบประมาณปี 25๕๗ หมวดค่าจ้างเหมาบริการ   
ส่วนด้านการศึกษา ผมก็บอกในสภาแห่งนี้หลายครั้งแล้วนะครับว่า ตัวเองไม่ใช่นักบริหารการศึกษา และ
บริหารการศึกษาของเทศบาลควรจะเป็นในทิศทางใด ปัญหาทุกปัญหา กิจกรรมทุกกิจกรรม ยุทธศาสตร์
ทุกยุทธศาสตร์ของสํานักการศึกษา ขณะนี้ผมได้เชิญคณะผู้รู้ เป็นรูปขององค์คณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อจะ
ทํายุทธศาสตร์การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  ข้อเสนอแนะทั้งหมดในวันนี้ก็จะนําเสนอคณะกรรมการ
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กในเขตเทศบาล  เด็กในเขตเทศบาลปีการศึกษาที่แล้ว ในเขตเทศบาลจริงๆ  
มีแค่ ๖๖๐ คน และผมไมไ่ดใ้ช้คําว่า ทุนการศึกษา ใช้คําว่า ทุนส่งเสริมการเรียนให้กับเด็กๆ ตอนนี้มีปัญหา
ว่า ถ้าใช้งบประมาณของเทศบาลไปอุดหนุนไปช่วยให้กับเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล จะถูกต้องหรือไม่ 
กําลังให้คณะทํางานตีความตรงนี้อยู่ ถ้า ๖๖๐ คน ผมตั้งงบประมาณ เฉพาะเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาล ไม่มี
ปัญหา แต่ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาล จะเอางบประมาณของเทศบาล ไปให้กับเด็กนอกเขตเทศบาล ไกลสุด 
เด็กมาจากบ้านสามขาแล้วมาเรียนโรงเรียนเทศบาล มาจากเสด็จ มาจากหลายที่ เพราะฉะนั้นผมถึงบรรจุ
เอาไว้ว่า ถ้าไม่สามารถที่จะดําเนินการใช้งบประมาณของเทศบาลมาดําเนินการได้ ผมจะใช้จากบริษัท  
จัดตั้งกองทุน จัดตั้งเป็นมูลนิธิ อันนี้ ทีมงานยุทธศาสตร์การศึกษาจะพิจารณานําเสนอขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการศึกษาภายในภายนอก เรื่องของรถบัสฟรี ตอนนี้ผมได้รับแสดงความจํานงที่จะบริจาครถมาให้
เรียบร้อยแล้ว แต่ติดที่ว่า ถ้ารถมาจะบริหารจัดการอย่างไร คนขับจะเอายังไง จะรับยังไง อยู่ขั้นตอนนี้แล้ว 
เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์การศึกษาทั้งหมดที่สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้เป็นห่วง ก็จะรอให้คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาชุดนี้นําเสนอขึ้นมา และข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ท่านได้พูดตั้งแต่ต้นก็จะรวบยอดตรงนี้ เอาไปให้กับ
คณะกรรมการการศึกษาพิจารณาเพื่อเสนอผมมาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ 

จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอพูดในฐานะสมาชิก
สภาเทศบาล ไม่ใช่ในฐานะรองประธานสภาเทศบาลนะครับ  เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เป็นกลาง  ผมมีเรื่อง 
จะเรียนถามท่านนายกฯผ่านประธานสภา เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องที่ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายไว้ว่า จะตั้ง
ผู้รักษาความปลอดภัยหรือยามตามหมู่บ้าน ผมดูงบประมาณในปีที่แล้ว ไม่เห็นท่านตั้งงบประมาณมา และ
ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะตั้งได้ ขอให้ท่านนายกได้กรุณาช้ีแจงด้วยนะครับ เพราะชาวบ้านก็หวังในสิ่งนี้ เพราะ
เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน  และคิดว่าเป็นนโยบายที่ดี  เพื่อป้องกันทรัพย์สินแต่ละชุมชน  ผมก็รอ 
มา ๑๐ กว่าเดือนแล้ว  ไม่เห็นวี่แวว  เรื่องที่สองคือเรื่องถมที่ของคุณชัยสิน  คราวที่แล้วผมได้เรียนถาม
ท่านนายกฯ ไปครั้งหนึ่ง และท่านก็ไม่ได้ตอบกระทู้นั้น ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ทําเรื่องมาเมื่อวันที่  
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๑๘ พฤศจิกายน 2556 เรื่องมาถึงเทศบาลวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน 2556 และเรื่องก็เดินไปตาม 
หน่วยราชการทุกแห่ง และท่านนายกได้อนุมัติเมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  2556 ผมสงสัยว่าทําไมไป 
ปรับพื้นที่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 2556 ครับ เรื่องมาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 2556 วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
2556 ไปปรับโดยใช้รถเครื่องมือหนักของเราเลย  ข้าราชการที่ไปทําได้รับคําสั่งจากใคร  ในเมื่อนายกฯ
อนุมัติวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 2556 ทําไปก่อน ๙ วัน เรื่องนี้ใครรับผิดชอบครับ และผมก็เห็นว่าเป็นพื้นที่
ที่ดีครับ เพราะผมได้ออกกําลังตรงนั้น  แต่ภายหลังมานี้ไม่เห็นมีรถของญาติผู้ป่วยไปจอดแม้แต่คันเดียว   
มีแต่รถโฆษณาไปนอนพัก และช่วงระยะเวลาหลังมานี้ มีการปักเสากําหนดเขต คิดว่าท่านนายกฯ กับ 
รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลคงจะเข้าใจผิด ไปปรับที่ผิดที่ของเขา เพราะผมไปเผาศพพี่สาวที่เชียงราย 
เจอกับคุณชัยสิน  เลยถาม เค้าบอกว่าทําด้านหลัง ไม่ใช่ทําด้านหน้า ข้าราชการที่ไปปรับ ปรับผิดที่ 
หรือเปล่า ถ้านายกฯ สงสัยไปดูได้เลยครับ ตอนนี้เขาปักหลักไว้แล้ว  เขาให้ทําด้านหลังของที่ตรงนั้นเป็นที่
จอดรถ  จะเป็นหนองน้ําเพื่อถมที่ให้เขาเสร็จ   ถ้าผิดที่อย่างนี้จะทํายังไงครับ อีกหน่อยต่อไปที่ตรงนั้น 
จะทําเป็นคลองถมหรือครับ เป็นการทําผลประโยชน์ให้เอกชน ที่ชาวบ้านขอตัดต้นไม้ ขอปรับพื้นที่ 
ในบ้านบ้าง เทศบาลบอกว่าทําไม่ได้  เพราะเป็นที่ของเอกชน อันนี้ก็เป็นที่ของเอกชนแต่ปรับเข้าไป
ประมาณ ๕ ไร่แล้ว แต่ด้านที่ติดกับบ้านผมไม่ว่า เพราะเขามีหมายกําหนดไว้ว่าจะเอาตรงนั้น แต่ด้าน
ทางซ้ายที่เข้าไปปรับที่ไม่ถูก และอีกอย่างที่สงสัยคือว่า  ตามที่โรงพยาบาลบอกว่า ขออนุเคราะห์การปรับ
ที่และจะออกค่าน้ํามัน  และเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงาน  ทางโรงพยาบาลก็ทําตามนั้นจริงๆ  คือได้มอบเงิน
ให้มา ๒๕,๐๐๐ บาท  แต่สงสัยว่าทําไมในเมื่อไปรับเงินมาเมื่อวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน 25๕๖  แต่นําเงิน
เข้ากองคลังวันที่ ๒ มกราคม 2557 ห่างไป ๑ เดือนครับ เอาเงินนี้ไปไว้ที่ไหน ถ้าเรื่องไม่แดงขึ้นมาหรือ 
ไม่มีคนฟ้องขึ้นมา ก็คงจะยังไม่มามอบใช่หรือไม่ครับ ผมอยากจะถามว่าทําไมถึงล่าช้านัก เงินหลวงจะต้อง 
เอาเข้ากองคลังนะครับ  ผมไม่อยากอ่านชื่อคนที่รับเงินหรอกครับ เขาเซ็นชื่อไว้แต่ไม่วงเล็บ ไม่รู้ว่าชื่ออะไร 
อันนี้ก็มีพิรุธอย่างหนึ่งนะครับ ตอนที่เอาเงินมาเข้าผมคิดว่า เรื่องถึง ส.ต.ง.หรือไงครับ ถึงเอาเงินมาเข้า 
เพราะเรื่อง สตง. บางคนอาจเข้าใจว่า ผมเคยตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ในสภา คิดว่าผมเป็นคนแจ้ง สตง.  
ความจริงไม่ใช่นะครับ ผมยังไม่เคยแจ้ง มีคนอื่นฟ้อง อย่าเข้าใจผิด ไม่ใช่เพราะกลัวนะครับ ถ้าผมแจ้ง  
ผมจะลงชื่อผม ทีนี้คนที่แจ้งไป สตง. เขาลงชื่อนะครับ แต่ สตง.เขาไม่บอกแค่นั้นเองว่าเป็นใคร  อันนี้ขอให้
ทางท่านนายกฯ ได้ไปสอบถามคนที่รับเงินครับว่าเอาเงินไปเก็บที่ไหนเป็นเดือนกว่า อีกเรื่องหนึ่งเมื่อตอน
ผู้สูงอายุไปรายงานตัวที่วัดจองคํา   ท่านนายกฯ ไปพูดที่วัดจองคําว่า  ท่านได้รับเงินจาก  กฟผ. มา  
๑๖ ล้าน  เพื่อจะเอามาปรับปรุงเสาหลักเมือง  ป่านนี้  ๑๑  เดือนแล้วชาวบ้านก็ถามผมว่า ที่นายกฯ  
ใช้วาทศิลป์ไปขอเงินแม่เมาะ ๑๖ ล้าน นายกฯ บอกว่าไม่ปรบมือให้บ้างเหรอ แต่ตอนนี้เขาถามว่า  ตอนที่
ปรบมือตอนนั้น  เจ็บมือเปล่าๆ หรือเปล่า ไม่เห็นได้ทําเลย ก็ขอให้ท่านนายกฯ กรุณาช้ีแจงด้วยครับว่า
เมื่อไหร่จะได้ มีเสาหลักเมืองที่มีสง่าราศีให้ชาวลําปางหน่อยครับ ในฐานะนายกฯ กับกระผมได้เคยทํางาน
ร่วมกันมา  เคารพนับถือกัน  มี อสม.บางคนมาเล่าให้ผมฟังเรื่องที่นายกฯ ไปพูดต่อชุมชนทั้งหลาย   
บอกว่าจะทําอะไรก็ทําไม่ได้  เพราะ สท. ตัดงบประมาณ ท่านอย่าลืมว่างบประมาณเรา ๕๐๐  
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กว่าล้านบาท ตัดไปเพียง ๖ ล้านบาทเท่านั้นเอง ขอนายกฯ อย่าได้ไปพูดอีก ถ้าเรารักที่จะทํางานร่วมกัน  
ผมเห็นรองนายกฯ หลายท่านไปพูดในที่ประชุมที่ไหน  ไม่เห็นพูดถึงเรื่อง สท. ท่านไม่เคยต่อว่าอะไร  
สท. เลย  มีแต่นายกฯ คนเดียวที่ชอบบอกว่า  สท. ตัดงบประมาณบ้าง  อันนั้นบ้าง อันนี้บ้าง ทีพา อสม.  
ไปไหน พวกผมก็ไม่เคยว่า  เพียงตัดแค่ ๖ ล้านบาท  ต่อไปนี้ระยะเวลายังอีก ๒ ปีกว่าๆ  ถ้าเราคิดจะ
ทํางานร่วมกัน ขอกรุณาเลิกพูดคํานี้ได้ไหมครับ อย่าทับถมกับสมาชิกสภาฯ ให้มากนัก คราวที่แล้วก็โดน 
อสม. ต่อว่ามาครั้งหนึ่งในเรื่องเงิน ๑ ล้านบาท ท่านไปบอกว่าแจกเงินให้ สท.ปีละ ๑ ล้านบาท ถ้าได้ปีละ 
๑ ล้านบาทคงสบายแล้ว ผมก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปหาเงินที่ไหน เพราะขณะนี้ลูกสาวก็ป่วย ไม่ต้องไปวิ่งหา
เงิน ถ้าได้จากนายกฯ คนละ ๑ ล้าน อย่าไปพูดกํากวมครับ บอกว่าให้เป็นงบประมาณในการบํารุง 
ปรับปรุงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบเขตละ 1 ล้าน บังเอิญมีสมาชิกเขตละ ๖ คนก็เลยถือโอกาสบอกว่าให้คนละ 
๖ ล้านบาท อย่างนี้ขอร้องถ้าเรายังเคารพนับถือกันอยู่ อย่าไปพูด  ขอให้นายกฯ ได้ปรับปรุงตัวเสียใหม่   
ในงานที่ท่านได้แถลงนโยบายไปต่างๆ นานา  ขอให้ทําตามนั้น  เพื่ออนาคตในสมัยหน้าท่านอาจจะกลับมา
เป็นนายกฯ อีก แต่ถ้าแถลงนโยบายไปแล้ว ไม่ทําตามนะครับ ตอนนี้ชาวบ้านบ่นกันเยอะเหลือเกินเท่าที่ฟัง
มา ขอความกรุณาปฏิบัติตามคําพูดที่ให้ไว้ครับ กระผมก็มีเรื่องอยากเรียนถามท่านนายกฯ เพียงแค่นี้  
และอย่าลืมเรื่องการไปรับเงินมาแล้วไม่นําเข้าคลังให้ด้วยครับ จะได้เป็นที่กระจ่าง ขอบคุณครับ 

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกฯ  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ก็ขอบคุณนะครับทั้งคําแนะนําคําสั่งสอน  ปกติก็เรียกตาบูรณ์ว่าพ่อตลอด   
ก็ขอบคุณนะครับ  จริงๆ แล้วผมก็ไม่ได้ละทิ้งนะครับ ไม่ว่าเรื่องยามรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตามที่ผมได้ตั้งใจเอาไว้ ผมได้เรียกประชุมชุมชนต่างๆแล้ว ก่อนหน้าเมื่องบประมาณที่ผ่านมา  
มีเงินเข้ามาอยู่กองทุนหนึ่ง เรียกว่ากองทุนพัฒนาเมืองเป็นนโยบายของภาครัฐ ขณะนี้ได้รับการอนุมัติบ้าง
แล้ว ผมแนะนําบอกว่า ผมอยากให้ ชุมชนที่มีปัญหาล่อแหลมในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน อย่างเช่นชุมชนการเคหะก็ดี หลายๆชุมชนซึ่งมีนักเรียนนักศึกษา แม้กระทั่งบ้านพ่อบูรณ์ 
ตรงป่าขาม ๒ บ้านเด็กนักเรียนวิทยาลัยพยาบาล กลางคืนเข้าเวรยาม ผมบอกว่าเราน่าจะมีนะ แต่ปรากฏ
ว่า ไม่มีชุมชนไหนอยากจะทํา แต่ขอเปลี่ยนเป็นกล้อง CCTV ได้หรือไม่ ตอนนี้โครงการต่างๆ  จังหวัด 
ได้อนุมัติแล้วหลายชุมชนเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิด  แต่เรื่องยาม  ชุมชนทั้งหลายที่บางท่านอยากเห็น 
ปรากฏว่า คณะทํางานในชุมชนไม่มีใครสนใจ แต่ผมยังไม่ทิ้ง ยังจะหามาตรการหาวิธีการและแนวทางว่า 
จะทําให้เกิดขึ้นอย่างไร หรือไม่ยามท้องถิ่นที่มีอยู่ เราจะพัฒนาให้ครอบคลุมได้อย่างไร  ส่วนที่สอง  
ต้องขอขอบคุณมากเรื่องถมที่  รายละเอียดท่านได้มากกว่าผมนะครับ ผมไม่รู้นะครับว่าเงินโอนเข้ามา  
หายไปเป็นเดือนทั้งหลายเหล่านี้ ผมจะรับเอาไปดําเนินการต่อ  แต่ข้อร้องเรียนทั้งหมดที่มีคนร้องเรียนไปที่
จังหวัด  หรือที่ สตง.ก็ดี ได้มีหนังสือแจ้งกลับมาให้ยุติเรื่องแล้ว ผมก็ไม่สามารถจะดําเนินการต่อเรื่องตรงนี้ 
เพราะว่าขณะนั้น การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ ผมบอกได้เลยว่าผมรับผิดชอบ ถึงแม้ว่าจะทําช้าทําเร็ว 
ใครทําต่างๆ นานา ในฐานะนายกเทศมนตรีหนีความรับผิดชอบไม่ได้ ผมรับผิดชอบเอง ที่ผมกล้า
รับผิดชอบเพราะว่าตามแนวทาง และทิศทางของโรงพยาบาล  เขามีแนวทางมีหลักการที่ดี  เพื่อจะ
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แก้ปัญหาความแออัดของรถ เพราะว่าเขาจะทุบตึก  เพราะที่จอดรถตรงนั้นจะเสียพื้นที่ไปพอสมควร  
ไม่สามารถจะหาที่จอดรถได้ เขาไปประสานงานกับเจ้าของที่ดังกล่าวอย่างไรไม่รู้  เพราะผมไม่ได้ไปด้วย 
แต่หลักการที่ดี ผมได้โทรศัพท์ไปหาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่า ถ้าเรื่องอย่างนี้มันเป็นที่เอกชนนะ ท่านก็
บอกว่าท่านไปขอดิน ขอหินจากคนอื่นมาช่วยด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผมเห็นว่าหลักการที่ดีมาก
อย่างนี้ และแก้ปัญหาความแออัดรถในเขตเทศบาล เพราะโรงพยาบาลอยูใ่นเขตเทศบาล ผมต้องช่วยเหลือ 
เพราะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ได้คิดคํานึงถึงว่าจะเป็นผลประโยชน์ต่อเจ้าของที่ดิน ตอนนั้นไม่คิด
จริงๆ คิดอย่างเดียวว่า ถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ส่วนรวมได้ประโยชน์ ผมถึงตัดสินใจให้ทํา แต่กระบวนการ
ทั้งหมดต้องขอบคุณท่านมาก ท่านหาเอกสารต่างๆนานา ผมขอรายละเอียดเอกสารดังกล่าว เพื่อจะมา
ดําเนินการต่อว่าจะทําอย่างไร  และจะประสานงานกับฝ่ายนิติกรว่า  สามารถทําอะไรได้บ้าง  ส่วนเรื่อง
หน้าศาลากลางหลังเก่า จริงๆแล้วผมไม่ได้บอกว่าจะปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ตอนนั้นผมร่วมกับ
ผู้ว่าธวัชชัย เทิดเผ่าไทย  เอาซินแสมาดูว่าจะปรับปรุงได้หรือไม่ ทําอย่างไร  แต่ปรากฏว่า เทศบาล 
ไม่สามารถดําเนินการได้  เพราะที่ดินสองแปลงแยกส่วนกันอยู่  ส่วนของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยังไม่ได้มอบ
ให้กับเทศบาล  เพราะฉะนั้นเทศบาลจะตั้งงบประมาณ  จะดําเนินการใดๆ ไม่ได้  แต่บริเวณที่เลยศาลเจ้า
พ่อหลักเมืองไป  อยู่ในเขตพื้นที่ของศาลากลางหลังเก่า มอบให้กับเทศบาลเรียบร้อยแล้ว  แต่ท่านถามว่า 
เราจะทํายังไงได้บ้าง ผมขอเงิน ๑๖ ล้านไปที่กองทุนพัฒนาเหมืองไฟฟ้าแม่เมาะ เขาอนุมัติให้ ๑๖ ล้านบาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับเหมาอยู่ เมื่อวานผมเช็คล่าสุด มีผู้มาซื้อซอง ๗ รายแล้ว เพราะฉะนั้น
ตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอน แต่กระบวนการทางราชการ กว่าจะเขียนแบบ ตรวจแบบ ประมาณการ ประกาศไป
เรียบร้อยแล้วก็มีคนมาท้วงติงว่า ตรงนี้ผิดนะ ทําไม่ได้นะ ผมก็สั่งให้ระงับ แล้วแก้ไขแบบ และประกาศใหม่
เพื่อให้ถูกต้อง เพราะเงิน ๑๖ ล้านเพิ่งได้รับครั้งแรก ไม่ได้ใช้เงินของเทศบาลใดๆ ทั้งสิ้น ผมไม่ได้บอกว่า 
จะสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง แต่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจะต้องดําเนินการต่อ ตอนนี้ทําเรื่องผ่านจังหวัด 
ไปแล้วว่า ขอให้มอบที่ดินตรงนี้ให้เราเพื่อจะดําเนินการปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถ้าจังหวัดแจ้งมา  
ผมก็ต้องขอมติจากสภาเหมือนกันว่าจะรับหรือไม่ ถ้าไม่รับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็อยู่เหมือนเดิม เมื่อผม
ดําเนินการถึงขนาดนี้แล้วใครไม่เห็นด้วยก็อยู่เหมือนเดิม แล้วถ้าได้มาผมก็จะดําเนินการต่อเพื่อขอกองทุน
หลักประกันรอบเหมืองไฟฟ้าแม่เมาะมาดําเนินการต่อในโครงการที่สองก็คือ  สร้างศาลเจ้าพ่อ 
หลักเมือง  จะพยายามว่า ตรงนี้พี่น้องประชาชนควรจะรับรู้รับทราบทําด้วยกัน  ไม่จําเป็นต้องใช้เงินของ
เทศบาลอย ่างเด ียวก ็ได้  จะใ ช้ความพยายาม ความสามารถอย่างนี้  นี่คือแนวทางและทิศทาง  
ส่วนคําแนะนําต่างๆ บางครั้งการนําเสนอต่างๆ พูดกันต่อๆ กันไปก็ไม่มีความจริง  ทราบคนละนิด   
แล้วมาบอกว่าผมพูดไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้  ผมอธิบายยาวกว่านั้น ขอบคุณท่านประธานครับ 

จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ต้องขอบคุณท่านนายกฯ 
ที่อธิบาย เรื่องยามที่ท่านบอกว่าจะติดกล้อง  ดีมากครับ ขอให้ติดทุกแห่งนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง
ประชาชน เพราะถ้ามีสิ่งร้ายอะไรเกิดขึ้นสามารถใช้กล้องได้   และสามารถติดตามคนร้ายมาได้  อันที่สอง
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ที่ว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ผมไม่ได้ถามว่าท่านจะต้องตั้งงบประมาณ ผมถามว่าท่านเคยไปพูดที่วัดจองคํา 
วัดป่าขาม ว่าได้งบมาจาก กฟผ. ๑๖ ล้านจะเอามาปรับปรุงศาลหลักเมือง ท่านยังถามชาวบ้านเลยว่า 
หลักเมืองอันไหนอันเก่า เพราะมีอยู่ ๓ อัน ท่านยังอธิบายให้ชาวบ้านว่า   อันที ่สั ้นที ่สุดเป็นของเก่า   
ไม่ได้ให้ท่านตั้งงบประมาณของเทศบาล  และขอบคุณที่ท่านไปหาเงินมาได้ที่จะปรับปรุง และท่านบอกว่า
ไม่ได้รับปาก ท่านไปพูดในที่ประชุมบอกว่า ถ้าได้เงิน กฟผ.มาแล้วจะมาปรับปรุงยกให้สูงขึ้น ผมยังจําได้ 
ท่านเคยถามชาวบ้านว่า ใครรู้ไหมว่าเสาหลักเมืองอันไหนเป็นอันเก่า ท่านก็ได้อธิบายให้ชาวบ้านฟังว่า  
ของดั้งเดิมอันเล็กที่สุด ผมจําได้นะครับ  ผมไม่ได้ให้ท่านไปตั้งงบประมาณของเทศบาลนครลําปาง เพราะ
ตั้งไม่ได้ และเรื่องยาม ผมทราบมาว่า การจะตั้งยามชุมชนต้องมีกรรมการ ๕ ฝ่ายไม่ใช่หรือครับ ๑.ผู้ว่า  
๒.นายอําเภอ ๓.นายกฯ ๔.พ่อค้า ๒ คน ถ้าท่านจะติดกล้อง กระผมในนามของสมาชิกสภาก็ขอขอบคุณ
แทนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลที่เทศบาลของเราจะติดกล้องป้องกันขโมย  และขอให้ท่านเข้าใจ 
เสียใหม่ว่า ไม่ได้แนะนําให้ท่านไปตั้งงบประมาณของเทศบาลไปทําศาลหลักเมือง และอีกอย่างหนึ่ง  
ท่านรับปากว่าจะไปสอบถามคนที่รับเงินว่า ทําไมเอาเงินเขาไปเก็บไว้ เดี๋ยวผมจะมอบหลักฐานให้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ฟังคําตอบแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศาลากลางหลังเก่า ทราบมาว่าได้มี
การศึกษาทํารูปแบบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งศาลหลักเมืองด้วย แต่คําตอบเมื่อสักครู่ไม่ได้กล่าวถึงและ 
พูดถึงเลย ถ้าผมสามารถติดต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปัจจุบันและในอดีตได้ ก็จะยกหูถามเสียเดี่ยวนี้
เลยว่าใคร ทําอะไร พูดอย่างไร ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกจําได้ว่า ช่วงต้นกรกฎาคมที่เราถกกัน 
ในเรื่องของมิวเซียมลําปาง  และท่านผู้ว่ามาขอหารือในที่ประชุมแห่งนี้ ท่านก็ได้พูดว่า งบปรับภูมิทัศน์  
๑๖ ล้านบาท ทางจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการติดต่อกับการไฟฟ้า กฟผ.แม่เมาะ เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบ 
๑๖ ล้านโดยประมาณมาปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่คําตอบเมื่อสักครู่ตรงกันข้าม  ก็เลยเกิดคําถามร่วมคิด 
ร่วมทํา  คิดใหม่ทําใหม่  หรือคิดเองทําเอง  ผมว่าคนที่พูดอย่างนี ้  คิดดีแล้วหรือที่พูดอะไรไม่ยั้งคิด  
ไม่บอกเล่าความจริงให้คนทั้งห้องฟังว่าของเดิมเขาทําอะไรไว้ เขามีการพัฒนาอย่างไร เท่าที่ทราบรูปแบบ
สถาปัตยกรรมก็เรียบร้อยแล้ว  เพียงแต่ท่านอดีตนายกฯ นิมิตร  ไม่ได้นําเสนอรูปแบบนั้นเข้ามาในสภา 
แห่งนี้ ในสมัยที่แล้ว ผลของการที่ว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างหนึ่ง มันทําให้เราเชื่อไม่ได้ เพราะฉะนั้นคําพูด
ที่ว่า ผมพูดอย่างหนึ่งเต็มข้อความ  แต่ชาวบ้านเอาประเด็นปลีกย่อยไปพูดนั้น  ถ้าจะไม่จริงแล้วครับ
ท่านประธาน  มีตัวอย่างที่ว่า ใครทําอะไรก็ไม่ได้  ติดขัดเพราะ  สท.ตัดงบ  ไม่ยกมือให้งบประมาณผ่าน  
ถ้านายกฯ กิตติภูมิไม่ได้พูดจริง ทําไมคนในบ้านนอนเตียงเดียวกันถึงต้องมาพูดกับสมาชิกสภาอย่างผม  
ตั้งแต่วันที่จัดสภากาแฟที่สวนข่วงนคร  วันนั้นมีทั้งเลขา  มีทั้งที่ปรึกษาวิ่งมา “ขอประทานโทษพี่หมอ 
อย่าตัดงบนะคะ” ผมงง เอ๊ะ ตัดงบอะไร  ถ้าไม่มีคําพูดหลากหลายเหล่านั้นหลุดออกจากปากใครคนใด 
คนหนึ่ง พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย คนอย่างนี้ท่านคิดดีพูดดีแล้วหรือ มาพูดในสภาอีกอย่างหนึ่ง จะขอ
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อนุญาตท่านประธานสภาเปิดคลิปเสียง เห็นว่ามีท่านสมาชิกเตรียมไว้แล้ว  คลิปเสียงที่นายกฯ กิตติภูมิ  
นามวงค์  ไปพูดกับชาวบ้านว่ายังไง   ขออนุญาตท่านประธานอนุญาตนะครับ อนุญาตครับ จะได้จบ 
เป็นประเด็นๆ ไปว่าคําพูดเช่นนี้ เป็นคําพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แสวงหาอํานาจ 
ทางการเมืองนั้นเพื่ออะไร เจตนาเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นคลิปเสียงอะไรนะครับ  
คงไมไ่ด้พาดพิงถึงบุคคลภายนอกนะครับ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เป็นเสียงของนายกฯ  
คนนี้ พูดในที่ชุมชนแห่งหนึ่ง รายละเอียดท่านต้องฟังครับ 

(ฟังคลิปเสียง) 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออภัยครับ คลิปหลุด
ครับ ก็มีประโยคที่ว่า ผมไปของบ ๑๖ ล้าน  คือฝีมือใคร ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเดิม หรือฝีมือท่าน
นายกเทศมนตรีกิตติภูมิ ขอให้ชัดๆ หน่อยเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ 

นายประชัญ  บุญสูง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ และ
เพื่อนสมาชิกทุกท่าน กระผมนายประชัญ  บุญสูง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  หัวข้อเดียวครับเพราะ
เป็นประโยชน์กับชุมชน คือ เรียนถามท่านนายก ผ่านท่านประธานสภา เพราะตามที่ท่านนายกได้แถลง
นโยบาย และได้พูดไว้กับประชาชนว่า จะมีที่ทําการของชุมชนไว้แต่ละชุมชน ผมก็เห็นดีครับ เพราะเป็น
โครงการที่โดนใจมากสําหรับชาวชุมชนที่จะมีที่ทําการชุมชนของตนเอง  กระผมก็ได้รับการร้องขอจากชาว
ชุมชนว่า ขอเรียนถามนายกว่า ท่านจะทําเมื่อไหร่ ผมดูในแผน ๓ ปีและงบประมาณปี ๒๕๕๗ ซึ่งไม่มีแผน
ตรงนี้เลย ก็ขอนําเรียนท่านนายกด้วยครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ผมขออภิปรายนะครับ ไม่ได้เป็นกระทู้ 
ไมไ่ด้เป็นการตอบนะครับ ตามระเบียบ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ได้สนใจเรื่องการปรับภูมิทัศน์ว่า ใคร
เป็นคนทํา ใครเป็นคนเสนอ จริงๆ แล้วประธานกองทุนพัฒนารอบเหมืองไฟฟ้าแม่เมาะ คือท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานอยู่ ผมเป็นคนเสนอแบบโครงการเข้าไป ให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนา 
รอบเหมืองไฟฟ้าแม่เมาะอนุมัติ แต่ไม่ได้สําคัญประเด็นนั้นว่าใครเป็นผู้เสนอ หรือใครเป็นผู้อนุมัติ  แต่ผมรู้
ว่าตาม MOU ที่เรากําหนดไว้ในการจัดทําโครงการมิวเซียมลําปาง ส่วนหนึ่งคือเทศบาลจะต้องส่งมอบ
อาคารพร้อมทั้งการปรับภูมิทัศน์ให้กับทาง สพร.  ส่วนการปรับภูมิทัศน์จริงๆ แล้วเป็นหน้าที่ของเทศบาล
ซึ่งตาม MOU เราจะต้องดําเนินการส่งมอบให้กับ สพร. ซึ่ง สพร. จะเข้ามาบริหาร ๑ ปี และจะส่งมอบคืน
ให้กับทางเทศบาลดําเนินการต่อ ผมรู้ว่าเงิน ๑๖ ล้านไม่ได้ใช้เงินของทางเทศบาล ผมคิดว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลน่าจะยินดีด้วยซ้ํา เพราะหน้าที่ตาม MOU เราจะต้องดําเนินการ 
แต่ผมก็ไปขอการปรับภูมิทัศน์จากกองทุนรอบเหมืองไฟฟ้าแม่เมาะมาดําเนินการ แต่ผมไม่รู้จะบอกว่าผม
ไม่ได้เป็นผู้เสนอก็ได้ ผู้ว่าจะเป็นผู้ดําเนินการเองก็ได้ แต่ขณะนี้การดําเนินการทั้งหมดอยู่ที่เทศบาล ใช้ช่าง
ของเทศบาล เงินก็จะผ่านหลังจากที่ได้ผู้รับเหมาแล้ว ก็จะส่งสัญญาระหว่างเทศบาลกับผู้รับเหมาไป 
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เบิกเงินกับกองทุนเหมืองไฟฟ้าแม่เมาะ ผมก็ไม่รู้ว่าจังหวัดทํา หรือเทศบาลทํา ไปคิดเอาเอง ส่วนที่สอง 
ที่ทําการชุมชนของสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  จริงๆ แล้วหลายชุมชนได้ดําเนินการขอเงินจากกองทุนพัฒนา
เมืองมีอยู่ประมาณเกือบ ๓๐ โครงการ แต่ส่วนหนึ่งได้เริ่มดําเนินการก็คือ ไปแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ทําการ
ชุมชนของตนเอง รอเงินจากกองทุนพัฒนาเมืองโอนมา แล้วก็คงจะเกิดเป็นชุมชนๆ ไป และปีนี้โครงการ
ดังกล่าวก็ยังไม่ได้ล้มเลิกไป ผมเองเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาผ่านระดับจังหวัดไปโดยมีท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน ผมก็จะผลักดันเรื่องนี้ต่อโดยไม่ต้องใช้เงินของเทศบาล ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  
กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้ผมจะมาอภิปรายถึงการ
บริหารงานของนายกเทศมนตรี เนื่องจากว่าท่านนายกฯ ได้ผ่านการบริหารราชการมากว่า ๑ ปีแล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานตามนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายตอนหาเสียงหรือนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา  
ก่อนหน้านี้เพื่อนๆ สมาชิกก็ได้อภิปรายไปบ้างแล้วถึงหลายๆ นโยบายที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแต่ว่า 
ยังไมไ่ปถึงไหน ผมอยากยกตัวอย่างการช้ีแจงแก้ตัวของท่านนายกฯ นะครับ   เอาแค่ง่ายๆ  ก็คือเรื่องยาม
รักษาความปลอดภัย  ก่อนที่ท่านจะให้นโยบายตัวนี้มา อย่างน้อยท่านก็ต้องรู้ว่าวิธีการจริงๆ เป็นอย่างไร 
ถ้าทําได้  ท่านถึงควรที่จะแถลงเป็นนโยบายออกมา  แต่นี่พอถึงเวลามีสมาชิกสภาท่านหนึ่งมาถาม ท่านก็
เบี่ยงเบนว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด   อย่างนี้ผมยอมรับไม่ได้นะครับ  หรือว่าจะต้องไปถามกรรมการชุมชน  
กรรมการอะไรต่างๆ  พอถึงเวลาคุณทําไม่ได้  คุณไปเบี่ยงเบนแก้ตัวอย่างนี้ ผมถือว่าใช้ไม่ได้  ยังไม่นับถึง
เรื่องใหญ่ๆ เรื่องการขุดวางสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เรื่องรถบัส เรื่องอะไรต่างๆ ซึ่งก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้  
วันนี้ผมจะเอาเรื่องง่ายๆ พื้นฐานเลยครับ  เรื่องชาวบ้านๆ ที่เกิดปัญหาตอนนี้  ก็คือเรื่องของการดูแล
สวนสาธารณะ  ดูแลตลาด ซึ่งวันนี้ผมก็ได้เชิญเพื่อนเป็นสื่อ  และเป็นผู้ที่ใช้สวนสาธารณะเขลางค์มา 
ร่วมรับฟังด้วย ว่านายกเทศมนตรีที่เป็นถึง Doctor เป็นถึงดุษฎีบัณฑิตจะมีฝีมือหรือฝีปากมากกว่ากัน ผมก็
อยากจะขอนําเสนอด้วยภาพถ่าย เมื่อสักครู่เป็นแผนผัง อันนี้เป็นสถานที่ที่จะปลูกต้นไม้ถึง ๑,๐๐๐ ต้น  
จะอยู่บริเวณถนนริมน้ําที่จะไปชุมชนนาก่วมใต้ ซึ่งวันนั้นก็มีพิธีปลูกต้นไม้ถึง ๑,๐๐๐ ต้น นี่คือภาพของ
ผู้บริหารซึ่งท่านก็ทราบกันดีว่า  ผู้บริหารจะถนัดเรื่องงานแบบนี้   ภาพนี้คือแขกผู้มีเกียรติที่ฝ่ายบริหาร
เชิญมาร่วมปลูกต้นไม้  มารับทราบโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  นี่คือภาพนายกฯ ทําการปลูกต้นไม้  ต่อไป
เป็นภาพชาวบ้านมาร่วมปลูก ทั้งชุมชน ทั้งภาคราชการ เอกชนมากันมากมาย ภาพต่อไปผลปรากฏว่า
ปัจจุบันมีสภาพเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าเลยนะครับ จะเห็นว่ามีแต่สีน้ําตาลแห้งๆ ภาพนี้เป็น
ภาพต้นไม้ที่ฝ่ายบริหารและพี่น้องประชาชนมาปลูก  ตอนนี้ก็ตายหมดแล้ว ภาพนี้คือสวนที่จะไปนาก่วม 
นะครับ  ภาพต่อมาคือสวนเขลางค์ เป็นภาพที่ฟ้องถึงความสกปรกนะครับ ก็จะเป็นขยะที่อยู่หน้าป้าย 
 ทั้งๆที่เป็นหน้าป้ายแท้ๆ ก็ยังมีขยะ ผมก็ไม่รู้ว่าฝ่ายบริหารทําไมถึงปล่อยปละละเลย ต่อมาเป็นภาพเก้าอี้
ม้าน่ังให้ประชาชนมาน่ังพักผ่อนหย่อนใจ แต่ขาหักก็ไม่เห็นไปซ่อมแซม  ภาพต่อมาเป็นต้นซากุระนะครับ  
ที่ผู้มีจิตศรัทธาหวังดีอยากจะให้เทศบาลนครมีต้นไม้ที่มีดอกสวยงาม เช่น ต้นซากุระ ซึ่งก็ปลูกมาเกือบปี
แล้ว ตอนนี้แทบจะตายก็ว่าได้ มีผลิใบเล็กน้อย แต่ดูแล้วน่าจะดูแลรักษาได้ดีกว่านี้ ภาพต่อมาต้นนี้น่าจะ
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ตายแล้วครับ  ต้นซากุระ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมาให้เรา ผมคิดว่าถ้าเขามาเห็นภาพในวันนี้ เขาคงเสียใจ
มากนะครับ อุตส่าห์อยากจะให้มีต้นไม้ที่สวยงาม และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเพื่อให้ผลิดอกออกผล 
ปรากฏว่า  ฝ่ายบริหารไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควร  จึงเกิดต้นไม้แห้งเหี่ยวแบบนี้  นี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับ 
ที่แสดงให้เห็นว่า ขาดการรดน้ํา ขาดการบํารุงดิน ทําให้มีใบที่แห้งและใกล้จะตาย  ต่อไปเป็นภาพที่ตลาด 
ที่ฟ้องถึงความเป็นระเบียบของการจัดการตลาด  นี่ก็เป็นทางเท้าที่อยู่ตรงข้ามศาลหลักเมือง ตอนนี้ก็เริ่ม
ที่มาจับจองกันแล้ว ไม่นานก็คงวางเป็นแนวกันตลอด ภาพต่อไปอยู่ตรงถนนบุญวาทย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคย
ตั้งกระทู้ถาม ตอนนั้นมีอยู่เจ้าสองเจ้า ถ้าเรายังจํากันได้ แต่ตอนนี้ยาวกันตลอดเลยครับ  อยากขาย
ตรงไหนก็ลงกันได้เลย  เหมือนกับไม่มีฝ่ายบริหารควบคุมดูแลอยู่ ภาพที่จะรายงานมีเพียงเท่านี้ครับ  
ผมคิดว่า ท่านนายกฯ ไม่ต้องช้ีแจงไม่ต้องแก้ตัวนะครับ เพราะภาพยืนยันชัดเจนถึงความไร้ประสิทธิภาพ
ของการทํางานของท่าน จริงๆแล้วเรื่องการบํารุงรักษาสวน ท่านควรจะทําได้ดีกว่านี้ ผมรู้ว่าท่านจะต้อง
ช้ีแจงว่า ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ท่านจะต้องตอบด้วยเสียงฉะฉาน ดุดันเหมือนกับว่าท่านเอาใจใส่ แต่ผม
บอกได้เลยว่า ท่านปล่อยปละละเลยทําให้สวนเสียหายมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้ว ไม่มีคนดูแล ตอนนี้ก็ 
ผ่านมา ๕ เดือน ถ้าท่านมีฝีมือจริงๆ ไม่ใช่มีฝีปากนะครับ ท่านจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ไม่ใช่ว่าจะปล่อย
ให้เกิดปัญหาขนาดนี้  ไม่ใช่แต่เพียงผมคนเดียว มีหลายๆ  ท่านเขาก็มาบ่น  วันนี้ก็มีสื่อมวลชน เขาก็อยาก
มาดูว่า ท่านนายกจะพูดอย่างไร ความเสียหายต่างๆ แม้แต่วันเดียวก็ถือว่าเสียหาย ผมรู้ว่าท่านมีวาระ 
ถึง ๔ ปี อีก ๓ ปี ในกฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติให้ท่านอยู่ถึง ๔ ปี ความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าท่านไม่สามารถ
แก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ ผมคิดว่าท่านน่าจะเสียสละเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาทํางานนะครับ ผมเรียน 
ด้วยความเคารพ ผมไม่สามารถที่จะรับทราบ รับฟัง ว่าพบเห็นสิ่งที่เป็นปัญหาแบบนี้อีกต่อไป  อันนี้เป็น
เพียงส่วนหนึ่งที่เป็นงานง่ายๆ ผมคิดว่าผมสามารถอนุมานได้ถึงโครงการต่างๆ ที่ผมไม่ได้ติดตาม มีเพื่อน
หลายๆคนดูอยู่ ผมคิดว่างานอื่นๆ ก็ล้มเหลวคล้ายๆ กัน ก็คิดว่าถ้าท่านดูแล้ว ท่านไม่ไหวก็จะสามารถ
พิจารณาตัวเองได้นะครับ อีกอย่างหนึ่ง ถ้าท่านยังอยู่ต่อก็ขอให้ท่านปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร  
อย่าเล่นการเมืองเกินไป  อย่าคิดมากนะครับ คุณต้องคิดว่าสมาชิกสภามาอภิปรายก็ถือว่าคือการท้วงติง  
ชี้แนะให้ท่านทํางานได้ดีขึ ้น  ไม่ใช่จะมาโกรธ  เกลียดกัน การเล่นการเมืองของท่านมากเกินไป ผมจะ
ยกตัวอย่างเช่น ผมได้ยินมาว่า คําร้องต่างๆ ที่สมาชิกสภาเขียนเข้าไป ท่านเอาเก็บไว้ ท่านไม่อยากให้มี
ผลงานตัวนี้ปรากฏ และอีกเรื่องหนึ่งได้ รับฟังมานะครับว่า เวลามีกิจกรรมในชุมชนมีงานต่างๆ  
ท่านเก็บเงียบ ท่านไม่บอก ท่านจะไปของท่านกับสมาชิกของท่านที่ติดสอยห้อยตามไปกัน ๒-๓ คน   
ข่าวคราวต่างๆ  ท่านเปิดเผยต่อสมาชิกสภาท่านอื่นๆ น้อยมาก  จากความล้มเหลว  จากความ 
ไร้ประสิทธิภาพที่ผมพูดมานี้ จะให้เชื่อได้อย่างไรว่าต่อไปท่านจะทําได้ดีกว่านี้ เพราะฉะนั้นผมถึงขอฝากไว้
นะครับ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ผมก็ไมไ่ด้หวังว่าท่านนายกฯ จะทําได้ดีกว่าเดิม ปีหนึ่งก็มากเกินที่จะแสดงผลงาน
ให้ปรากฏ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  จริงๆ แล้วสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ไม่ต้อง

อภิปรายก็ได้นะครับ  จริงๆแล้วก็ต้องคุยให้เข้าใจนิดหนึ่งนะครับ เรื่องแรก เรื่องสวนสาธารณะนาก่วมใต้  
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เทศบาลนครลําปางปีนี้ได้รับเงินอุดหนุนตั้งไว้ ๕๑ ล้านกับโครงการต่างๆ แต่ปรากฏว่า งบประมาณ 
เข้าไม่ถึง ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดว่า เราควรจะตัดทอนโครงการใดบ้าง  
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าต้องชะลอโครงการนาก่วมใต้เอาไว้ก่อน เหตุผลที่ต้องชะลอเพราะว่า มีผู้รู้เกี่ยวกับ 
เรื่องดิน บอกว่าต้องปรับปรุงดินก่อน  เพราะดินตรงนั้นเรียกว่า พื้นที่น้ําไหลทรายมูล ต้นไม้ที่รากไว ก็จะ
เจริญเติบโตได้ ถ้ารากช้าพอถึงฤดูแล้งก็ตาย ผมก็ชะลอโครงการดังกล่าว ตัดเงินให้ซึ่งยังไม่ได้คุยว่า 
ที่เหลือจะเอาไปทําโครงการอะไรบ้าง จาก ๑๔ ล้าน ตัดออก ๘,๓๐๐,๐๐๐ ก็เลยให้ชะลอโครงการนี้ 
เอาไว้ก่อน และต้องหันมาปรับปรุงดิน ซึ่งได้มอบหมายให้กับงานสวนสาธารณะไปคิดวิธีการ อันนี้เป็น 
เรื่องของสวนนาก่วมใต้ที่ทางสมาชิกสภาได้สนใจ ในส่วนที่สองคือสวนสาธารณะทั้ ง  ๘ แห่ง 
สวนสาธารณะทั้งหมด ที่มาก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นนายกเทศมนตรี สวนสาธารณะทั้ง ๗ แห่ง ปรากฏว่า 
แยกส่วนในการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดูแล แต่ผมไปหารือกับ สตง.ว่า เราไม่สามารถดําเนินการได้เพราะ
เป็นเวลาเดียวกัน เนื้องานเดียวกัน ต้องเปิดประมูลพร้อมกันทั้งหมด  เปิดครั้งที่หนึ่งไม่มีใครมาซื้อซอง  
เปิดครั้งที่สองไม่มีใครมาซื้อซอง เปิดครั้งที่สามจะจ้างพิเศษ แต่ปรากฏว่ามีสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ
สวนสาธารณะตรงข่วงนคร  เรามีการปรับปรุงในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นน้ําพุก็ดี อะไรก็ดี ใช้งบประมาณ  
๒ ล้านบาท ซึ่งยังไม่สามารถที่จะเปิดประมูลได้ ให้ชะลอตรงนี้เอาไว้ก่อน และส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่ง  คือ
สวนเจ้าแม่สุชาดา ซึ่งที่ดินดังกล่าวไม่ได้เป็นของเทศบาล  เป็นของกรมศาสนาของวัดพระแก้ว เราได้ขอ
พื้นที่ดังกล่าวมอบให้เราไปปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ แต่ในเรื่องดังกล่าว เราไม่ได้ขอในสภาแห่งนี้ ไม่ได้
อนุญาตให้เราดูแลรักษา ผมกําลังหารือไปจังหวัดอยู่ว่า เมื่อบทความดังกล่าว ไม่มีคําว่าดูแล เทศบาล
ดําเนินการได้หรือไม่  ก็รอคําตอบตรงนี้มา  ก็เหลือแค่  ๖ สวนที่เราจะจ้างเหมา  ตั้งแต่วันที่  ๑ เป็นต้นไป 
บริษัทผู้รับเหมาก็จะเข้าดําเนินการ ถามที่ผ่านมาว่า ล้มเหลวหรือไม่ ก็ถือว่าระดับหนึ่ง ความรับผิดชอบ
ขนาดไหน รับผิดชอบสวนทั้งหมด เพราะว่าทั้งตัวบุคลากรก็ดี การดูแลรักษาก็ดี ช่วงเทศกาลก็ดี  
รวมสับสนปนเปกันไปหมด ทําให้การดูแลไม่ทั่วถึง ก็เลยมีปัญหาเหมือนทางท่านสมาชิกสภาไปถ่ายรูป
ได้มาทั้งหมด แต่สําหรับวันที่ ๑ มีนาคม เป็นต้นไป  เราได้ผู้รับเหมาเข้าไปดูแลทั้ง ๖ สวน  ส่วนสวนสุชาดา  
และสวนข่วงนคร ยังไม่มีผู้รับเหมาเข้าดูแล ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการในข้อระเบียบอยู่  ขอบคุณครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม นายสันติ  เข ียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  พอดีมีเรื ่องเกี ่ยวเนื ่องที ่ผมตั ้งใจ 
จะอภิปรายเรื่องต้นซากุระ  พอดีท่านสมาชิกได้นําเสนอให้เห็นภาพ  คือผมคิดว่าเป็นคนละประเด็นที่
ท่านนายกฯ ได้อภิปรายเมื่อสักครู่  ผมถามทุกครั้ง และด้วยความเป็นห่วง คราวที่แล้วก็ได้อภิปราย แต่
สิ่งที่ผมอยากจะได้คําตอบ เพื่อที่จะตอบไปยังผู้ที่มอบต้นซากุระให้ก็คือ แนวคิดและวิธีการที่ท่านจะทํา
อย่างไรกับต้นซากุระ ที่ ผู้มอบให้ตั้งใจมอบให้เพื่อ ไม่ใช่ความสวยงามอย่างเดียวนะครับ  เพื ่อทาง
เศรษฐกิจ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของลําปาง  แต่ผมก็ไม่เคยได้รับคําตอบ  รู้คําตอบก็คือว่า จะดูแล
อย่างไร แตใ่นอนาคตจะทําอย่างไรกับมัน เราจะได้คําตอบหรือเปล่า คือผมเป็นห่วงความรู้สึกของคนที่เขา
มอบให้  ความตั้งใจของผู้ให้ เขามอบให้เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของลําปาง ผมเข้าใจว่าในขณะนั้น
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ท่านนายกฯ ยังไม่ได้รับตําแหน่ง แต่การบริหารงานจําเป็นด้วยหรือไม่ที่คนเคยบริหารงานมาแล้ว และคุณ
ไม่รับต่อในสิ่งที่ดีดีมา ผมไม่ม่ันใจนะครับว่า ตรงนี้ไม่รูใ้ครจะตอบให้  นายกฯ ก็ไม่อยู่ละ พอถามเรื่องที่เป็น
เรื่องทีไรก็ไม่อยู่ทุกทีนะครับ  ท่านรองนายกฯ ท่านตอบได้นะครับ  ท่านตอบว่าจะทํายังไงต่อกับมัน   
ตอนนี้เราปลูกมาปีกว่าแล้วนะครับ ก็ใช้งบประมาณของเทศบาลเหมือนกันในการรับต้นไม้มา นี่ตายไปแล้ว 
๒ ต้น ที่เหลืออยู่จะทําอย่างไร ผมอยากจะฟังคําตอบชัดๆ ผมจะได้ไปแจ้งกับผู้ให้มา คือผมอยากได้
คําตอบ คิดว่าหลายๆท่านคงอยากได้คําตอบ   โครงการนี้ท่านอดีตประธานสภาเป็นประธานในการปลูก
ต้นซากุระครั้งนั้น   และที่มาที่ไปอย่างไร  ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของท่านนายกฯ ท่านผู้บริหารที่จะต้องรู้ว่า 
ต้นซากุระที่เขาให้มาจะต้องไปในทิศทางไหน  ถ้าท่านบํารุงให้ไม่ตายได้  ท่านจะทําอย่างไรกับมัน  พอถึง
เวลามันโตมีดอก  ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นหรือ  ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวันหน้าท่านจะคิดอย่างไร ผมอยากให้รู้
ว่า สิ่งที่ทํามานั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องว่า ทําแล้วเกิดประโยชน์อย่างไร ทําไมถึงต้องเอาซากุระมาให้ 
เมื่อตายไปแล้ว จะขอทดแทนมาปลูกได้หรือไม่ เพื่อที่จะส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ที่มอบให้มา มีเรื่อง
เกี่ยวเนื่องแค่นี้ครับ คิดว่าท่านนายกฯ ควรจะให้ความกระจ่าง  เพราะวันเวลาต้นซากุระโตขึ้นเรื่อยๆ 
วัตถุประสงคไ์มไ่ด้อยู่ตรงนั้นนะครับ นั้นเป็นการปลูกฝากไว้ ถ้าเกิดโตมากจริงๆ ใน ๓ ปีที่ออกดอก ตอนนี้ 
ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรออกดอกแล้ว ปลูกได้ ๒ ปี ของเขาไม่ตายสักต้นนะครับ ดูแลอย่างดี  คนที่ดูแลอยู่
ถ้าตายแม้กระทั่งต้นเดียวถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเหมือนกัน อีกไม่กี่เดือนคณะก็จะมาเยี่ยมชมอีกแล้ว 
เห็นว่าจะมาเที่ยวสงกรานต์ แล้วทีนี้ถ้าเขาถามเราจะตอบยังไง  แนวทางจะทําแบบไหนผมก็ไม่รู้จะตอบ
แบบไหน  อันนี้ผมคิดว่าเกี่ยวเนื่องกับที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปนะครับ  ผมไม่ต้องการคําตอบที่ว่า   
จะรดน้ําดูแล และบํารุงให้ดูดีแค่นั้นเอง 

จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ ท่านนายกฯ ครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เราก้าวข้ามไปถึงซากุระประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับ  ซึ่งดอกซากุระ
ถ้าผมย้อนอดีตได้ผมจะไม่รับเอาโครงการนี้มา  แต่เมื่อมาแล้ว  ผมบอกให้งานสวนสาธารณะว่า   
ไม่สมควรอยู่ตรงนั้น  ให้หาสถานที่ใหม่ว่าจะเอาไปปลูกไว้ตรงไหน ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคําตอบว่า เหมาะสม
ตรงไหน  ก็คงจะประสานงานกับ อ.สันติว่าจะเหมาะสมตรงไหน  ถ้าผมย้อนอดีตได้ ผมไม่เอาโครงการนี้
ครับ เพราะการเอาต้นซากุระมาปลูกต้องมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่า มาแล้วควรจะดูแลอย่างไร  
กระทบถึงด้านจิตใจใครหรือไม่ ดอกไม้บ้านเราทุกวันนี้เพียงพอหรือยัง  มีเหตุผลอะไรที ่จะต้อง 
เอาดอกซากุระมาจากประเทศญี่ปุ่นมาปลูก ต้องทบทวนตรงนี้ แต่ไม่เป็นไรครับ ไม่อยากรื้อฟื้นอดีต  
ในเมื่อมาแล้วก็เป็นภารกิจหน้าที่ของผมที่จะต้องดําเนินการต่อ ขอบคุณครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ ขอบคุณ 
ท่านนายกฯ นะครับที่กรุณาทบทวน  แต่ท่านคงไม่ต้องย้อนอดีตนะครับ เมื่อสักครู่ท่านไม่อยู่  ผมพูด 
ไปแล้วว่าตอนนั้นท่านยังไม่ได้มาเป็นนายกฯ จําเป็นด้วยหรือที่ท่านจะไปขัดขวางหรือไม่ยอมรับในสิ่งที่
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ผู้บริหารชุดเดิมได้ทําไว้ มันมีที่มาที่ไป ไมไ่ด้สักแต่ว่าเอามาให้ ท่านไปย้อนอดีตไมไ่ด้หรอกครับ แต่ท่านต้อง
ทําปัจจุบันอย่างไรให้ดีที่สุดแค่นั้นเองครับ มีประชาชนหลายคนก็ย้อนได้เหมือนกันนะครับ ถ้าย้อนได้ก็จะ
ไม่เลือกท่านเป็นนายกฯ เหมือนกันแหละครับ 

นายศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเก ียรติ  จะขอหารือท่านประธานกับที ่ประชุมในที ่นี ้  ขอพัก 
การประชุมสัก ๑๕ นาที ดื่มน้ําดื่มท่าให้สบายใจเดี๋ยวค่อยว่ากันใหมไ่ด้หรือไม่ครับ 

จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตติ์  รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอหารือที่ประชุม หากจะพักสัก ๑๕ นาที ใครเห็นดีด้วยยกมือครับ  
ครับ มีมติเห็นสมควรพัก ๑๕ นาที ขณะนี้เวลา ๑๔.๔๗ นาที  เวลา ๑๕.๐๐ น. เราจะเข้าประชุมต่อนะ
ครับ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม   พักการประชุม  ๑๕  นาที 
 

(พักระหว่างการประชุม ๑๕ นาที) 
เริ่มประชุม เวลา ๑5.๐๐ น. 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์ว ัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   เร ียนท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกาสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนอื่นขออนุญาตท่านประธานฯ ในการอภิปรายเมื่อช่วงก่อนที่ผมได้พูดถึง
เทศบาลนครนนทบุรใีนเรื่องของการประเมินค่าใช้จ่ายที่เขารับจ้างขุดลอกท่อนะครับ ขอแก้ไขเป็นเทศบาล
เมืองปทุมธานีนะครับ ท่านประธานฯ เรามีเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องสวนสาธารณะ ในเอกสารที่ผม
ได้นําเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิก และประชาชนที่สนใจซึ่งน่ังอยู่ด้านหลัง ได้ไปใช้บริการในสวนฯ นั้น  
ก็คงได้รับแล้วนะครับ มีอยู่ 2 ชุด ถ้ายังไม่ได้ก็ขอความกรุณาเพื่อสมาชิกช่วยส่งต่อให้ด้วย ในชุดที่ 2  
มี 5 แผ่น ที่ผมได้ให้ท่านประธานไปในแผ่นที่ 2 ที่เขียนไว้ว่า “ข้อกําหนด” ที่ภาษาอังกฤษเขาย่อว่า TOR 
คําเต็มก็คือ  “Term of Reference”  มันพูดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าสวนฯ นั้นมีความสําคัญต่อชีวิตอย่างไร 
ความว่า “เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพาณิชยการและอุตสาหกรรม เมืองลําปางเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาคของภาคเหนือตอนบนอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งมีภูมิทัศน์ วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ 
รวมถึงเทศกาลต่างๆ มีนักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสเที่ยวชม จึงทําให้เศรษฐกิจของเมืองลําปางดีขึ้นจาก
การที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองลําปางมากขึ้น ย่อมมีการเดินทางผ่านจุดสําคัญต่างๆ 
สวนสาธารณะถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่ง เพราะมีสิ่งปลูกสร้างแสดงถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดมายาวนาน ตลอดจนเป็นที่สําหรับพักผ่อน พูดคุย หรือออกกําลังกาย และ
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สวนสาธารณะเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่เสริมสร้างภูมิทัศน์สวยงามอยู่ตลอดเวลา ตามนโยบายของผู้บริหาร 
จากการที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่และประชากรมีความหนาแน่น จึงทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ 
มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง ฉะนั้นจึงจําเป็นต้องทําการจ้างดูแล บํารุงรักษา
สวนสาธารณะ ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนต่างๆ ของเทศบาลนครลําปาง ประกอบ
กับจํานวนลูกจ้าง  แรงงานของฝ่ายสวนสาธารณะมีไม่เพียงพอ เพราะต้องปฏิบัติภารกิจหลายๆ ด้าน”   
ท่านประธานฯ ครับ  นี่เป็นหลักการและเหตุผลในข้อกําหนดที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกระผมจะได้เรียน
ให้ท่านประธาน และท่านที่อยู่ในห้องนี้ได้รับทราบว่า มันเกิดอะไรขึ้น ทําไมต้นไม้ใบหญ้ามันถึงแห้งตาย
กลายเป็นสวนในฤดูใบไม้ร่วงไปเสีย มันแอบแฝงเลศนัย  เจตนาดีประสงค์ร้าย หรือ เจตนาร้ายประสงค์ 
ไม่ดีก็ตาม มีหลักฐาน มีคํายืนยัน อันนี้เป็นข้อกําหนดที่จะแสดงให้เห็นว่าสวนสาธารณะสําคัญอย่างไร 
โดยเฉพาะต้นซากุระเมื่อสักครู่นั้น มันยิ่งกว่านั้นอีก มันเป็นความสัมพันธ์ระดับนานาชาติระหว่างเมือง  
ที่กลุ่ม Toyota Ehime ประเทศญี่ปุ่น  สร้างสายสัมพันธ์อันดีกับเทศบาลนครลําปาง โดยความร่วมมือกับ
ท่านสมาชิกก็ดี จากท่านอดีตนายกฯ นิมิตร จิวะสันติการ ก็ดี มันผูกพันสําเร็จไปได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
นะครับ โครงการและความสําคัญของซากุระนั้นมหาศาล คงไม่ต้องย้อนกลับมาพูดอีก ท่านประธานคง 
จําได้มีคําพูดอยู่ว่า มีของอยู่  2-3 สิ่ง ที่ไปแล้วไม่กลับมาเลยน่ันก็คือ  1.เวลา  2.คําพูด  2 ใน 3  สิ่งนี้
มันไปแล้วไม่กลับนะครับ  นักบริหารที่จะมาบริหารบ้านเมืองลําปางให้เจริญขึ้นนั้น เขาไม่ทําในสิ่งที่
เหลวไหลอย่างนี้ พูดได้อย่างไร ถ้าย้อนอดีตได้ผมจะไม่รับโครงการนี้ พูดได้อย่างไร เด็กหรือผู้ใหญ่ อันนี้ก็
เป็นข้อกําหนดหนึ่ง เจ้าหน้าที่เขาเห็นความสําคัญของการดูแลต่อเนื่อง เขาก็ทําเรื่องเสนอผู้บริหาร เสนอ
นายกเทศมนตรี กิตติภูมิ  นามวงค์ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะ เดือนสิงหาคม  
ท่านประธานดูในเอกสารที่ผมสรุปไว้  ใครมีอยู่ในมือกรุณาเปิดดูนะครับ   เดือนสิงหาคมขออนุมัติจัดซื้อ
จ้างด้วยเหตุผลว่า มันจําเป็นจะต้องทําไง  ถ้าหากสิ้นปีงบประมาณแล้ว ถ้าหากไม่ทํา ดูในแผ่นที่แสดงถึง
งบฯ ในปี 2556 ก่อนนะครับ ที่เขียนไว้ว่างานจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะจํานวน 6 แห่ง ประจําปี
งบประมาณฯ 2556 มีบันทึกขออนุมัติจ้างของสํานักการช่าง ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 รายงานขอ
อนุมัติดําเนินการจ้าง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 นี่ผมย่อลงมานะครับ ประกาศประมูลจ้างเหมา
เอกชนดูแลบํารุงสวนสาธารณะ  และเกาะกลางถนน  จํานวน 6  แห่ง  ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556  1 ตุลาคม นั้น เป็นเริ่มต้นปีงบประมาณ และเอกสารประเมิน
การจ้างสรุปผล 26 กันยายน 2555 ก็เป็นวันที่ประมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  และประกาศผู้ชนะในวันที่ 
28 กันยายน 2556 จากนั้นกระบวนการก็เรียกมาทําสัญญา แล้วก็เริ่มงาน 1 ตุลาคม 2556  
ในงบประมาณฯ ปี 2556 สวนสาธารณะก็ยังดูแลสวยงามดีอยู่ ท่านประธานคงทราบดีว่าสวนฯ ของ 
นครลําปางได้รับการชื่นชมยินดี และได้รับรางวัลด้วย เมื่อเพิ่งเสร็จใหม่ๆ หลายปีก่อนโน้นนะครับ ผมได้รับ
การติดต่อจากเพื่อนซึ่งอยู่เทศบาลชานเมือง กทม. ขอให้ถ่ายภาพส่งไปให้  ผมก็ได้ส่งเอกสารทั้งเล่ม 
ในวันเปิดไปให้เขาทั้งเล่ม  เขาก็นําไปเป็นแบบอย่างตั้งงบประมาณ ทําสวนที่เทศบาลของเขา เป็นสิ่งที่เรา
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ในภายใต้อํานาจการบริหารของนายกฯ ปัจจุบันที ่มีชื ่อว่า  นายกิตติภูมิ   
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นามวงค์  สิ่งเหล่านั้นมันเริ่มแปรสภาพในทางเสื่อมลงแล้วครับ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณฯ 2556 จะเข้า
ปีงบประมาณฯ ใหม่ ทางหน่วยงานเอกสารที่ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ผมก็สงสัยว่าทําไมวันที่ 
 7 ตุลาคม 2556 ถึงมาทําเรื่อง พอไปอ่านโดยละเอียดจริงๆ ไม่ทราบว่าท่านประธานพบเอกสารหรือยัง
เพราะว่าเอกสารที่ผมขอมามันเยอะมาก กว่าผมจะใช้เวลารวบรวมแล้วก็ลําดับความ ในฉบับวันที่ 
7 ตุลาคม 2556 ความจริงมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีบริษัทไหนบ้าง พูดไว้เบื้องต้นก่อนว่าเขาแยกแต่ละ
สวนฯ เป็นแต่ละสัญญา เอกสารแผ่นที่ 5 ในชุดแรกที่อยู่ในมือนะครับท่านประธาน อ่านดูแล้วผมก็เข้าใจ
ว่าเจ้าหน้าที่ เขาทําเรื่องมาก่อนเดือนตุลาคมแล้ว ตั้ งแต่ เดือนสิงหาคม มันชัดเจนมากที่สุดว่า  
เรียนผู้อํานวยการส่วนการโยธา ในปีงบประมาณฯ 2557 ท่านนายกฯ มีนโยบายจ้างดูแลทะนุบํารุงรักษา
สวนสาธารณะทั้ง 8 แห่ง แบบ 1 สัญญา นะครับ และแบบการจ้างเวรยามดูแลความปลอดภัย
สวนสาธารณะ 6 แห่ง แบบ 1 สัญญา เช่นเดียวกัน และได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนด
เงื่อนไขการจ้างบํารุงรักษาสวนสาธารณะ และการจ้างเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยตามคําสั่งเทศบาล
ฯ ที่ 1037/2556 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 และคําสั่งเทศบาลฯ ที่ 1038/2556 ลงวันที่ 23 
สิงหาคม 2556 เช่นเดียวกัน ผมก็เลยถึงบางอ้อว่า ความจริงเขาก็ทําเหมือนปี 2556 เดือนสิงหาคมที่ได้
เรียนแล้วว่า เพิ่งจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไป ก็คงจะไปโดนนายกฯ กิตติภูมิ นี่แหละครับ สั่งการให้
กลับมาว่าจะรวมสัญญาเป็น 1 สัญญา ทําให้เกิดความล่าช้า มาเริ่มเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 คือวันที่
ขออนุมัตินะครับ น่ันหมายความว่าในปีงบฯ 2557 ที่เริ่ม 1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ยังไม่มีการดูแล
สวนฯ กระบวนการก็ดําเนินการต่อเนื่องไป ต้องไปเขียน TOR ไปคํานวณราคากลาง ไปอะไรต่อมิอะไรอีก 
เพราะฉะนั้น 12 เดือนเป็นไปไม่ได้  ในเอกสารถัดมาท่านจะเห็นว่าขออนุมัติจัดจ้าง 10 เดือน กว่าจะ
ประกาศ ประมูล ความหมายของการรวมสัญญากับแยกสัญญานั้น ที่จริงแล้วเป็นของดีถ้ารู้จักใช้  
ถ้าผู้บริหารมีสมอง มีวิสัยทัศน์ มีวิจารณญาณ นึกถึงบ้านเมือง  นึกถึงประชาชนผู้คนแล้ว  ผมว่าเขา 
ต้องคิดได้ดีกว่านี้ครับ  การรวมสัญญามันเหมือนเหมาโหลถูกกว่าซื้อ  10 แถม 1  มันก็เป็นสิ่งที่ชอบ   
แต่ถ้าเหมาโหลแล้วแพงกว่าและได้ของที่เลวกว่า   หรือไม่ได้ของที่เลวกว่าแต่ระยะเวลามันทอดทิ้งสวนฯ 
ให้เสียหายใน 5 เดือน ใครจะรับผิดชอบ มันประมาณค่าเป็นเงินได้หรือไม่ ไม่ได้นะครับท่านประธานฯ  
จากแผ่นแรกที่ผมได้แนบไว้ในชุดแรกนั้น ครั้งที่ 1 มันมีความสําคัญ อยู่ในของปี 2557 จะเห็นได้ว่า
เจ้าหน้าที่เขาก็ได้ทําเรียนมาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และในแผ่นที่ 2 ของชุดแรกนะครับ บอกว่า 
 8 สวนฯ นั้น มันไม่ถึง เพื่อโปรดพิจารณาควรอนุมัติให้ดําเนินการตามเสนอ ยกเว้นการจ้างดูแลสวนฯ 
สุชาดา  จํานวนสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาท  ซึ่งยังรอผลการหารือแนวทางการบริหาร
จัดการอยู ่  จึงควรให้ชะลอเฉพาะโครงการดังกล่าวไว้ก่อน แต่นายกฯ กิตติภูมิฯ อนุมัติให้ดําเนินการ
จัดการทั้งหมด 8 สวน และมอบพัสดุดําเนินการต่อไป เจ้าหน้าที่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติเขาทักท้วง เขาเห็นแล้ว
ว่ามันทําไม่ได้ 8 สวน เพราะสวนฯ สุชาดาที่วัดพระแก้วนั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์ ยังไม่ได้รับมอบเป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลฯ  ก็ขอให้ยกเว้นไว้แล้ว แต่เจตนาของคนที่สั่งการให้รวม 8 สวน มาเป็นสัญญาเดียวกันนั้น 
มันเพื่ออะไรครับ แอบแฝงมีเลศนัยไหม ผมจะไม่ตัดสินเอง  ท่านประธานฯ เห็นแล้วก็คงมาคิดได้ การที่
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รวมเงินสวนละสองแสน  สามแสน  ห้าแสน สามล้านกว่าบาท เป็นเงินก้อนใหญ่ เปอร์เซ็นต์ก็มากตามครับ 
แต่เปอร์เซ็นต์การเปิดซองมันสูงตาม  เข้าลักษณะกีดกันทางการค้าหรือไม่  เข้าแน่ครับ  และเรื่องการจ้าง
เวรยามอีกนะครับ มีหนังสือร้องเรียนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ผมก็ได้นําให้ท่านไป 1 ชุดแล้ว ก็เป็น
ลักษณะเดียวกันนี่แหละครับ เมื่อสักครู่ท่านพูดเปรยๆ ว่า งานลักษณะเดียวกันจําเป็นจะต้องมารวม
สัญญาเดียวกัน โดยไม่คํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังดื้อรั้นทําตามนั้นไป ก็ไม่สมควรที่จะมาน่ัง 
ให้อายขายหน้าชาวบ้านเขาหรอกครับ และเป็นยังไงครับ 5 ครั้ง ในเอกสารนี้ ของเทศบาลฯ ทําสรุปไว้ 
ให้เอง ครั้งที่ 1 นั้น 19 ตุลาคม 2556 ขายแบบ 21-31 ตุลาคม 2556 กว่าแบบจะเสร็จนะครับ  
แล้วก็มีวันประมูลกําหนดไว้ว่าจะประมูลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 แต่พอวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2556 บันทึกรายงานผลการประมูลวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ไม่มีผู้มาซื้อแบบ ก็ต้องไปครั้งที่ 2  
เห็นได้ชัดครับว่าจํานวน 8 แห่ง นายกฯ สั่งการให้รวม 8 สวน ทั้งที่เจ้าหน้าที่เขาทักท้วงแล้ว ที่ผมกล้าพูด
อย่างนี้ว่าบุคคลคนนี้แถลงนโยบายว่ายังไง  ผมจะปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เขามีความชํ่าชอง รอบรู้ 
ชํานาญทุกอย่าง ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา แต่ตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์ ผมร่วม ผมจะสั่งการ 
คนเดียว นโยบายทุกท่านเปิดดูนะครับ แถลงไว้แล้วยังดื้อรั้นจะเอา 8 สวน อยู่นะครับ เอาสวนฯ สุชาดา
รวมด้วย ก็เกิดปัญหาในครั้งที่ 2  และครั้งที่ 3 เปิดประมูลอีกก็ไม่ได้ ระยะเวลาก็ถูกลดลงไปแล้ว เอกสาร
เปิดซองเปิดประมูลไปแล้ว 3 ครั้ง จํานวน 8 แห่ง ระยะเวลาหายไป 4 เดือน เหลือเพียง 8 เดือนแล้วครับ
ท่านประธานฯ ดูเอกสารในมือท่านนะครับ ผมจะเลยมาในครั้งที่  4 จ้างโดยวิธีพิเศษ เข้าทางเสือ  
ใครสั่งการหรือครับที่จะให้จ้างโดยวิธีพิเศษ ผมว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทําหรอกครับ ถ้าเจ้าหน้าที่เขายอมทํา 
จะไม่เกิดครั้งที่ 5 เขาทักท้วงไปว่ายกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษของคณะกรรมการ ข้าราชการเขาเห็นว่า
มันไม่ถูกต้องแน่นอนแล้วก็ต้องบอกว่ายกเลิกเถอะ สุดท้ายก็ต้องยอมตามเขา ก็มีเอกสารเสนอราคาจ้าง 
สอบราคาจ้าง จํานวน 6 แห่ง ก็แน่นอนครับว่าสวนฯ สุชาดาได้ยกเว้นไปแล้ว แต่ระยะเวลาที่เหลืออยู่  
10-11 เดือนนั้น สวนฯ ข่วงนครยังทําได้อยู่ มันก็กลายเป็น 7 แห่ง แต่ตอนนี้ผู้รับเหมาเข้าไปปรับปรุง
ตามสัญญาแล้ว  การดูแลก็คงไม่ต้องก็เหลือ 6 แห่ง  แล้วอนุมัตใิห้เปิดซองวันที่  21  กุมภาพันธ์  2557  
ก็ได้ผู้ประมูล 3 ราย โดยวิธีการสอบราคา  ไม่ใช่จ้างโดยวิธีพิเศษ เพราะเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่ามันเป็นวิธีที่ 
ไม่ถูกต้อง  เขาจึงเสนอวิธีสอบราคานะครับ ที่จริงแล้วต้องขอขอบคุณนะครับ คนที่เขาประมูลได้เขาเป็น 
ผู้มีพระคุณอย่างสูงนะครับ เขารักบ้านรักเมือง ผมก็รู้จักดูกับเจ้าของ แต่ท่านมาดูราคาสิครับในชุดหลัง 
ที่ผมให้ ผมกําลังจะเปรียบเทียบและเรียนท่านประธานฯ ทราบว่า การรวมสัญญาเป็น 1 สัญญานั้น ถ้ามัน
ได้ถูกกว่า คุณภาพดีกว่า ระยะเวลาไม่ทําให้เกิดเสียหายต่อสวนฯ แล้ว ทุกคนก็จะให้ความชื่นชมและยินดี 
แต่ถ้าหากว่าการรวมสัญญาแล้วเกิดความเสียหาย ถามว่าใครจะยืดอกรับผิดชอบ  เหมือนอย่างที่
หนังสือพิมพ์ลําปางนิวส์ลงพาดหัวใหญ่ๆ ว่า “คนผู้หนึ่งยืดอก” ชุดนั้นอยู่ที่ชุดที่ 2 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2557 สรุปผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ  จํานวน  6  แห่ง  
ระยะเวลา 7  เดือนครับท่านประธานฯ  มันหายไป 5 เดือนแล้ว  ผมถามว่าในฤดูร้อนตอนนี้ น้ํา 1 แก้ว
วางไว้กลางแดด กลางแจ้ง ท่านวางไว้เช้า บ่าย เย็น มันหายไปพอสมควร เพราะฉะนั้นสวนฯ ที่กว้างขวาง
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เป็น 10-20 ไร่ นั้น ต้นไม้มันก็อยู่ไม่ได้หรอกครับ  ระยะเวลา  7  เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2557-
30 กันยายน 2557 มีผู้สนใจซื้อและยื่นซองประมูล จํานวน 3 ราย รายที่เสนอราคาได้หนึ่งล้าน 
แปดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาท ซึ่งจัดเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงด้วย สามารถต่อรองได้นะครับ งบประมาณได้ตั้งไว้เกินกว่านี้เล็กน้อย ต่อรองได้หนึ่งล้านแปดแสน
ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน ผมก็คิดว่าเขาคงดูแล้วว่ากว่าเขาจะไปฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ใบหญ้า  คงไม่ใช่เรื่องง่าย  
แต่งบประมาณตั้งไว้เดี๋ยวไปดูครับ  และผมได้ตีตารางไว้  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบํารุงดูแลรักษา
สวนฯ  ระยะเวลาดูแล  6 สวน ในปี 2557  ดูแล 7 เดือน  ราคาที่ประมูลได้หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่น 
สี่พันบาทถ้วน  ถ้าเอาเฉลี่ยเดือนก็เอา 7  หาร  ก็ตกอยู่เดือนละสองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
จุดหนึ่งสี่  เฉลี่ยต่อเดือนก็ตกอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์ ลักษณะการประมูล
รวมหนึ่งสัญญา เปรียบเทียบกับปี 2556 ระยะเวลาดูแลสวน  12 เดือน  ราคาที่ประมูลได้ สองล้าน
หกแสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์ ซึ่งถ้าท่านดูเอกสารที่ผมได้แนบให้ก็จะเห็นว่า
จากงบฯ ที่ตั้งไว้สามล้านกว่ามันเงินเหลือประหยัดไปได้แปดแสนเก้าหมื่นบาทเศษนะครับ เอกสารที่ผมให้
ไว้ในชุด งบฯ ตั้งไว้สามล้านห้า เหลือเงินในปีงบฯ 2556 เกือบเก้าแสนบาท โดยวิธีการประมูลแบบ 
แยกสัญญาแต่ละสวนฯ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเขาก็สามารถจะประมูลได้ว่าสวนฯ นี้ 
ในวงเงินสามแสนกว่าบาท เรื่องเปอร์เซ็นต์ประกันสัญญามันก็ง่าย เขาก็ทําได้ แล้วแต่ละสวนฯ ผู้เสนอ
ราคาก็แข่งกัน แย่งกัน เพื่อให้ได้งาน แล้วงานอย่างนี้มันไม่ใช่งานที่ว่าไฮเทคโนโลยี หรือวิทยาการอันสูงส่ง 
ผมก็เชื่อว่าผู้เสนอราคาก็ย่อมจะต้องควบคุมงานได้  มีเครื่องตัดหญ้า เครื่องอะไรต่อมิอะไรเป็นต้น  
เปรียบเทียบดูนะครับ  ทั้งเฉลี่ยรายเดือนต่อเดือนเหลือ สองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดบาทหกสิบหก
สตางค์  คิดเฉลี่ยต่อสวนต่อเดือน สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์  มีส่วนต่าง
อยู่หกพันเก้าร้อยแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์ต่อสวนฯ คือถ้าใครจะมาถามผมว่าแล้วขนาดสวนฯ เล็กหรือสวนฯ
ใหญ่ยังไง การเปรียบเทียบถ้าเรากําหนดให้เหมือนกันมันก็เปรียบเทียบกันได้ เราไม่รู้ว่าสวนฯ 10 ไร่ กับ
สวน 30 ไร่ อันนี้มันเป็นเฉลี่ยอยู่แล้ว ผมใช้คําพูดว่า “เฉลี่ย” นะครับ การเปรียบเทียบนี้จะช้ีให้เห็นว่า 
การแยกสัญญา กับการรวมสัญญานั้นมันดีอย่างไร เกิดผลเสียหายต่อเทศบาลฯ อย่างไร มากมาย
มหาศาล ถ้าคํานวณเป็นตัวเงินว่าเสียหายก็ส่วนต่างท่านไปคูณกันเถอะครับ แต่ผมคงจะไม่คูณเองหรอก
ครับ ถ้า สตง. หรือ ปปช. สนใจ เขาก็คงไปคํานวณหาได้ว่ามันจะเสียหายไปเท่าไหร่ แต่ความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสุขภาพของผู้ที่ไปใช้สวนฯ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจก็ดี  นักท่องเที่ยวที่มาเมือง
ลําปาง  จะพักซักคืนหนึ่ง  กินข้าวซักสามมื้อ  ก็หายไปแล้ว จะเทียบตัวเงินก็คงลําบาก  การกระทําเยี่ยงนี้
จะบ่งบอกได้อย่างไรว่าเจตนาบริสุทธิ์ ทําตามคําสั่งเป๊ะๆ   ที่ผมจะช้ี  ให้เห็นคือการรวมสัญญามันทําให้เรา
เสียหาย สวนฯ เขลางค์มีต้นไม้ มีอะไร ผมอายมากๆ แล้วผมก็ไม่กล้าไปพูดกับใครว่านายกฯ พูดเมื่อสักครู่
นี้ว่า “ถ้าผมย้อนอดีตได้ ผมจะไม่รับโครงการนี้” คนที่ไม่รู้วิถีชีวิต  คนไม่รู้กําพืด คนไม่รู้บุญคุณคน  ผมก็
ไม่ทราบว่าจะพูดว่ายังไง  ถ้าเป็นกิจการส่วนตัวจะไม่พูดเลยครับ  ลูกหลานทําไว้ยังไง  ฉันจะมารื้อ
โครงการนั้นไปยังไงก็ได้ สภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบ รับรู้ รับทราบในเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่น
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กับเทศบาลฯ  มาอย่างไร  รายละเอียดไม่ได้กระทบแค่นี้  สโมสรโรตารีดอยพระบาทก็มีส่วนร่วมด้วย  
มันกว้างขวาง และไกลไปยิ่งกว่านั้นอีกนะครับ เรื่องการจ้างเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยสวนฯ ในมือ
ท่านประธานฯ ก็คงมีจดหมายฉบับหนึ่งที่ร้องเรียนไปยังผู้ว่าฯ จ.ลําปาง เป็นหนังสือลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2556 ต้องปกปิดไว้ทั้งที่อยู่และชื่อผู้ร้องเรียน เรื่อง ขอให้พิจารณาเงื่อนไขการสอบราคาของเทศบาล 
นครลําปาง  เรียน ผู้ว่าฯ จ.ลําปาง  สิ่งที่ส่งมาด้วยก็เป็นเอกสารเรื่องการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา 
ความปลอดภัยสวนสาธารณะ ลงวันที่  21  ตุลาคม  2556  แค่นี้ก็เห็นแล้วนะครับ  เจ้าหน้าที่เขา
อยากจะให้ดําเนินการให้มันเสร็จก่อนวันที่  1  ตุลาคม 2556 แต่เพราะมีการสั่งการให้รวมสัญญาเสีย  
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลากว่าจะดําเนินการอะไรต่อมิอะไรได้ และมันล่วงไปถึงวันที่ 21 ตุลาคม 
2556 แล้ว ท่านประธานฯ ว่าเสียหายไหมครับ  ถ้าเกิดว่าในสวนฯ แห่งนั้น มีการโจรกรรมก็ดี มีการฉกชิง
วิ่งราวทรัพย์ มีการข่มขืน หรือมีอะไรสารพัดอย่างนั้น จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนครับ เอาไว้บนบ่าเหรอครับ  
มันคงไมไ่ดใ้ช่ไหม  ในนี้ได้พูดไว้ชัดเจนครับว่าตามที่นายกฯ ได้ออกประกาศเทศบาลฯ  เรื่อง การจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสวนฯ จํานวน 6 แห่ง ระยะเวลา 10 เดือน  (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556-
30 กันยายน 2557) มันหายไป 2 เดือนแล้วนะครับท่านประธานฯ โดยวิธีสอบราคาเมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2556 ตามสําเนาเอกสารที่ส่งมาด้วย มีข้อกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในข้อที่ 1 ว่า 
“เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และมีผลงานรับจ้างรักษาความปลอดภัยในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่าเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน เพียงสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หนว่ยงานอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ” และย่อหน้าที่ 2 “จากการที่เทศบาลนครลําปางได้กําหนดให้มีคุณสมบัติข้อนี้  
ทําให้ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งเคยเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครลําปาง ในงาน
ประเภทเดียวกันนี้ เมื่อปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา และรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้เป็นคู่สัญญาอีกเป็นจํานวน
มาก ที่มีผลงานรับจ้างไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ แต่มีความสามารถในการรับจ้างงานดังกล่าวได้ 
เป็นอย่างดี ถูกกีดกันไม่ให้สามารถเข้าร่วมการสอบราคานี้   อีกทั้งการออกประกาศดังกล่าว ทําให้เกิด
การผูกขาดการเสนอราคา โดยการที่รวมงานทั้ง 6 แห่งมาเป็นสัญญาจ้างเดียวกันนั้น  จะทําให้ได้ผู้รับจ้าง
เพียงรายเดียว   จึงไม่เกิดการแข่งขันในด้านคุณภาพงานบริการ ทําให้ราชการเสียประโยชน์ ทั้งยัง
สิ้นเปลืองงบประมาณอีกเป็นจํานวนมาก ถ้าในปีงบประมาณ 2556 นั้น เป็นการจ้างงานในแต่ละแห่ง 
แยกจากกัน ผู้รับจ้างคนละรายกัน จึงมีการแข่งขันกันในด้านคุณภาพของการบริการ และใช้งบประมาณ 
ในการจ้างงานแตล่ะแหง่เพียงไมเ่กินแหง่ละสองหมื่นสี่พันบาทตอ่เดือน แตง่บประมาณในปี 2557 ตั้งไว้ที่
แห่งละสามหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทต่อเดือน ดังนั้นงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในการสอบราคาครั้งนี้
จึงสูงกวา่เดิมแหง่ละแปดพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทตอ่เดือน เมื่อคิดรวม 6 แหง่ ระยะเวลา 10 เดือน ทําให้
ทั้งราชการต้องเสียงบประมาณเพิ่มถึงห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน ซึ่งเป็นเงินจํานวนมาก
ที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชน จากข้อมูลที่ได้กล่าวมานี้จะเห็นว่า การที่นายกฯ ออกประกาศดังกล่าว
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เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าวบางรายเท่านั้น และไม่เป็นการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นที่สุจริต เที่ยงธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านผู้ว่าฯ  
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการให้การสอบราคาครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล”  ถามว่างานที่ว่านี้ ไฮเทคโนโลยีหรือเปล่า  ข้อเท็จจริงก็คือ  เวรยามที่เขาอยู่ 
จะบริษัทไหนก็แล้วแต่   เพื่อนสมาชิกก็ได้ไปพบมาแล้ว ก็ปรากฏว่าเป็นคนเดิมหรือคนเก่าครับ เพียงแค่
เปลี่ยนสีเสื้อบริษัทเป็นบริษัทคู่สัญญาเท่านั้นเอง น่ันก็ยืนยันได้ว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องคุณภาพ
งาน และคุณภาพงานระดับนี้ที่ผมว่ามันไม่ใช่งานที่ลึกซึ้งในทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งต้องใช้ผู้ชํานาญการ
ระดับสูง จาก 2 เรื่องนี้ ย่อมช้ีให้เห็นว่าการที่จะมาพูดว่าลักษณะงานเหมือนกันจะต้องรวมสัญญาเดียวกัน
นั้น โดยไม่ได้คํานึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบทําให้ราษฎรก็ดี เทศบาลฯ แห่งนี้ก็ดี ต้องเสียหาย 
ทั้งตัวเงินที่ นับได้  คํานวณได้  และทั้งในความเสียหายที่ไม่สามารถจะคํานวณเป็นเงินทองได้นั้น  
มันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ แต่ถ้าเป็นนักบริหารที่ดีและแม้แต่ท่านประธานเองก็ตาม หรือผมเองก็ตาม เราก็
คงจะไม่ใช้วิธีการที่ว่า เขาว่าต้องอย่างนี้แล้วทําตามไปโดยที่มันเกิดความเสียหาย ย่อมสามารถที่จะใช้ 
ดุลยพินิจพ ิจารณาโต ้แย ้งไปได ้ว ่า  ในเมื ่อทําแล ้วม ันแย ่กว ่าเก ่า  แต ่ที ่ม ันด ีกว ่าเก ่าม ันจะไปดี 
ตรงเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่ทราบ  ไม่กล้ายืนยัน   แล้วผมก็ยังไม่ได้พูดว่ามีใครทุจริต  เพียงแต่ว่าเจตนา 
มันส่อออกมา  ใครเห็นก็ต้องคิดไปเช่นนี้ใช่ไหมครับ แพงกว่าเดิมด้วย ระยะเวลา 5 เดือน  ก็ทําให้เกิด
ความเสียหายได้มากมาย  เป็นการแสดงว่านายกฯ ผู้นี้บริหารงบประมาณอย่างไร้ประสิทธิภาพ  สิ่งที่เคย
พูดเป็นนโยบายว่า  “จะร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมพัฒนา”  นั้น  ก็คงไม่ได้เป็นจริงซักเท่าไหร่ สิ่งที่เคยพูดไว้ว่า 
“ผมจะฟังข้าราชการผู้มีความชํ่าชองและเช่ียวชาญ” ก็คงไม่เป็นจริงซักเท่าไหร่ ก็ยังดื้อตาใสครับ เขาบอก
แล้วว่าขอยกเว้นสวนฯ สุชาดา ก็ยังเอาไปรวมเป็น 8 สวน อยู่ อย่างที่ผมกราบเรียนท่านประธานฯ ไปแล้ว 
นอกจากนี้ความเสียหายด้านอื่นทั้งหลายๆ โครงการก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นเยอะแยะ ที่ผมได้เรียนเมื่อซักครู่
นี้ว่า สิ่งที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ก็คือ คําพูด เวลา นะครับ สําคัญจริงๆ นโยบายที่หาเสียงก็คือ
สัญญาเหมือนกัน นายกฯ ผู้นี้ยังไม่ยอมรับว่านโยบายที่หาเสียงหลอกประชาชนและนโยบายที่แถลงต่อสภา 
ยังมีนโยบายอีกหลายข้อที่ยังไม่เป็นความจริง น่ันก็คือเท่ากับโกหกหรือหลอกลวง เดี๋ยวผมจะยื่นเอกสารนี้
ให้กับท่านประธานฯ ผมได้อภิปรายไว้ในวันแถลงนโยบายไปแล้ว และผมก็เขียนไว้ว่านี่เป็นเอกสารที่จะยื่น
ต่อประธานฯ อีกครั้งหนึ่ง ประธานฯ วันที่ 27 วันนี้นะครับ ในวาระอภิปรายทั่วไปนายกฯ กรณีโกหก
หลอกลวงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกฯ ข้อความปรากฏทั้งในนโยบายหาเสียงและในนโยบายที่แถลง
ต่อสภา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ก่อนเข้ารับหน้าที่ ในเรื่องอุดหนุนงานแห่เจ้าทุกปีๆ ละสามแสนบาท นี่ผม
เพียงหยิบมาจากนโยบายเล็กๆ ที่มันมีหลักฐานที่จะยืนยันได้ ในหน้านี้พูดไว้เลยครับ งานแห่เจ้าจะจัดทุกๆ 
3 ปี การให้เงินอุดหนุนมันผิดระเบียบอยู่แล้วล่ะ แต่การโกหกคําโตนี่สิครับ มันไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับ 
แต่นี่มันมีหลักฐานยืนยันและชัดเจน  ถ้านายกฯ  มาบอกสภาว่า  “ผมขอแก้ไขนโยบายเรื่องนี้ได้หรือไม่ว่า
เป็น 3 ปีครั้ง”  ก็คงยอมรับกันได้ แต่นี่ผ่านมากี่เดือนแล้วครับ 11 เดือนแล้วนะครับ  แสดงว่ายังยืนยัน
นโยบายนี้  คําสัญญานี้  กับคนในห้องนี้ทั้งตัวแทนประชาชนและประชาชนที่มาฟังอยู่ แห่เจ้าทุกปีๆ ละ 
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สามแสนบาท เรื่องนี้ก็มีการร้องไปยัง กกต. ผู้ดําเนินการควบคุมการเลือกตั้งแล้ว แต่การใช้ดุลยพินิจ 
เพื่อจะยกคําร้องนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง จะมาอ้างว่าผมมีเจตนาดีที่จะเข้ามาเป็นอาสา เป็นนายกฯ นั้น  
ผมตัดสินคนดี คนไม่ดี ด้วยภายนอก ด้วยการกระทํา คงไม่ครบถ้วน แต่ในเรื่องของการเลือกตั้ง อาสาเข้า
มาทํางานแทนประชาชน ผมยึดอย่างไรครับท่านประธาน ผมยึดข้อกําหนดที่ กกต. เขากําหนดไว้ดีกว่าว่า
คนทําดีก็ควรจะทําอยู่ในกรอบที่ กกต.  กําหนด ว่าการเลือกตั้งคุณจะหาเสียง คุณไม่ควรใช้คําที่จูงใจ  
ให้คําสัญญาว่าจะให้ หรือหลอกว่าจะให้ เพื่อหวังคะแนนเสียง  นี่เป็นเจตนาก่อนที่จะเข้าเสนอตัวแล้ว ยังมี
เรื่องค้างอยู่ที่ กกต. อีกเรื่องหนึ่งคือ มีผู้ร้องคัดค้านนายกฯ ผู้นี้ว่า แจ้งบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สมาชิกกลุ่มภูมิลําปาง 3 ท่านด้วย ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ร้อง  
ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์หลายฉบับ แจ้งไม่ครบ ด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบได้ ไปติดป้ายโฆษณาในที่ๆ เขาให้
เช่าติดป้ายโฆษณาก็ไม่แจ้งบัญชีค่าใช้จ่ายว่าเป็นค่าเช่าติดตั้งป้ายหาเสียง  ถ้าอย่างนี้ กกต.  จะใช้ดุลยพินิจ
ก็คงยาก เพราะหลักฐานมันปรากฏชัด ใบเสร็จค่าใช้จ่ายของจริงมี แต่คุณไม่ได้แนบ การปกปิดก็คือโกหก
หลอกลวงแหละครับ ผมจะมอบให้ท่านประธานฯ การไร้วิสัยทัศน์ก็ดี เช่น ในเรื่องการดูแลสวนฯ ผมว่าเป็น
วิสัยทัศน์ที่รับไม่ได้ ถ้าย้อนเวลาได้ก็จะยกเลิกโครงการ ผมว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหล ไม่น่าจะพูดในที่ประชุม
ต่อหน้าผู้มีเกียรติหลายๆ ท่าน และโครงการอะไรก็ตาม ถ้าหากว่าตนเองเห็นว่ามันไม่ได้คะแนนเสียงก็ดี 
หรือไม่พอใจก็ดี แม้เขาจะทําดีเพียงใด ก็ไม่เอาซะเฉยๆ อย่างนั้นหรือ  ที่คุยโวว่าเรื่องสถานีขนส่งแห่งใหม่
นั้น  รู้มากน้อยแค่ไหน เขามีการประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง  กําหนดอะไรไว้แล้วเพียงแต่รอพิจารณา 
ดูว่าจะตัดสินใจทําหรือไม่  ถ้าตัดสินใจทําก็จะให้เอกชนมาเสนอตัวทําหรือเทศบาลจะทําเอง แล้วจึง
นําเข้าสู่สภาแห่งนี้ หลายๆ เรื่องที่หยิบจับตรงไหนก็เป็นปัญหา เป็นประเด็นตรงนั้นทั้งหมดนะครับ  
การจัดซื้อจัดจ้างก็นี่ผ่านไป ในเรื่องของการพูดจา พฤติกรรมส่วนตัวที่พูดจาว่ากล่าวใส่ร้ายป้ายสีผู้คน 
การให้ข่าวสื่อมวลชนผมก็คงไม่ถามหรอกว่า จากหนังสือพิมพ์ ขออนุญาตเอาให้ดูนะครับ  ลําปางนิวส์
ฉบับที่ 470 และ 471 อันนี้ก็จะส่งให้ท่านประธาน เดี๋ยวคงจะมีสมาชิกอีกบางท่านจะได้มาเสริมเพิ่มเติม 
แต่ผมจะหยิบยกบางเรื่องบางราว เรื่องสถานีขนส่งแห่งใหม่งบประมาณหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท เรื่อง 
การขุดลอกทางระบายน้ําแม่น้ําวังที่ตื้นเขิน อะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ประจําเขาก็ได้ 
เตรียมเรื่อง มันมีแผนงาน  มันมีอะไรที่เขาศึกษาไว้ชัดเจนแล้ว  กับกรมเจ้าท่าก็คุยกันมาตั้ง 3 ปี แล้ว  
ไมใ่ช่เพิ่งมาคุยกันเมื่อ 11 เดือนที่แล้วหรืออย่างไร แต่ถ้าเราจะได้ฟังคําตอบก็คือว่า  เหมือนในการประชุม
ครั้งก่อน ผมไม่ได้ให้ข่าว ผมยังย้อนไปว่า “ถ้าอย่างนั้นสื่อมวลชนก็ไปเดาข่าวเองซิครับ” การไปพูดจาว่า
ร้ายโดยเฉพาะที่กระทําให้เสียภาพลักษณ์องค์กรเทศบาล ซึ่งเทศบาลฯ  ไม่ได้หมายถึงตึก 3 อาคารนี้
เท่านั้น แต่มีของสภาเทศบาลด้วย เกี่ยวพันชัดเจนก็คือ สท. ถูกกระทบกระเทือนไปด้วยนะครับ มีการ 
ลงข่าวว่า สท. ทําให้เกิดความแตกแยกในชุมชน ก็ไม่พูดว่า สท. ชื่ออะไรคนไหน สูง ตํ่า ดํา ขาว ยาว เตี้ย 
น่าเสียดาย พฤติกรรมอื่นๆ มีประกาศเทศบาลฯ ฉบับหนึ่ง เรื่อง ชะลอการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ลงนามโดย นายกิตติภูมิ  
นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ตามประกาศเทศบาลฯ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ได้ประกาศ 



 - ๔๘ -

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จํานวน 10 ตําแหน่ง จํานวน 21 อัตรา โดยเปิด 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 สํานักการช่าง-กองคลัง 
(อาคาร 7)  บัดนี้การรับสมัครคัดเลือก และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  
แต่เนื่องจากเทศบาลได้รับหนังสือร้องเรียน กรณีผู้สมัครสอบร้องเรียนว่า มีการเรียกเก็บเงินจาก 
ผู้สมัครสอบเพื่อนําไปให้นายกฯ และสัญญาว่าหากจ่ายเงินก็จะได้เข้าทํางาน การนี้เทศบาลว่า 
เรื่องดังกล่าวต้องได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน  ดังนั้น  เทศบาลจึงขอชะลอการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคล  เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานออกไปก่อนจนกว่าจะดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
เสร็จ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2556  ลงนามโดยนายกิตติภูมิ  นามวงค์   
เรื่องนี้เมื่อผมทําหนังสือขอรายละเอียดมาแล้ว จดหมายนั้นไม่ได้เป็นจดหมายลงชื่อ ลงที่อยู่ของผู้ร้องแต่
อย่างใด ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ความเห็นของนิติกรที่เสนอไปก็บอกว่าอ้างตามหนังสือคําสั่งของสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ซึ่งพูดไว้ชัดเจนว่า  “กรณีบัตรเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ลงชื่อ ที่อยู่หรือชื่อจริง นามสกุลจริง
ที่ตรวจสอบได้แล้วก็ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่ต้องถือนํามาพิจารณา เพราะฉะนั้นหนังสือหรือเอกสารที่ผม
ได้รับนั้น ให้ใครเขียนก็ได้ ส่งมาเสีย แล้วก็บอกว่ามีคนร้องเรียนว่าจะเอาเงินไปให้นายกฯ แล้วก็มายกเลิก
เสีย อย่าลืมนะครับแค่ 10 ตําแหน่ง 20 อัตรา ช่วงนั้นหลายคนจะได้ยินว่า ร้านค้า ร้านขาย ที่พัก โรงแรม
คึกคักขึ้น คนต่างจังหวัดในภาคเหนือตอนบนแห่กันมาสมัครเยอะพอสมควร ตัวเลขที่ผมได้คร่าวๆ  แต่ผม
ยังไมไ่ด้ขอเอกสารมานะครับ  ก็ประมาณ 500 คน  เกิน 500 คนนิดหน่อย  ถามว่าญาติสนิทมิตรสหาย
ของเรามไีหม เขาเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ มีความหวังเท่าไหร่ที่จะมาสอบ  เพราะเขาเชื่อม่ัน  เชื่อใจ  เห็นว่า
เทศบาลฯ เป็นเทศบาลที่ดีนะครับ มีคุณค่า มีธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมองค์กรที่ผู้บริหารชุดก่อนเขาทําไว้
ดีแล้ว ดีมากๆ  เขาก็อยากจะมาสมัคร  แล้วประกาศเลิกจ้าง  แล้วคนที่จังหวัดอุตรดิตถ์เขาไม่รู้ล่ะ  ก็ต้อง
เสียเงินค่ารถมาอีก มีจดหมายแจ้งให้ผู้สมัครเขาหรือเปล่า ว่าฉันยกเลิกนะเธอไปหางานอื่นเถอะ  เกิดการ
สูญเสียทางการเงินอีกแล้วครับท่าน นี่ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงานของนายกฯ ท่านนี้ คําว่าวิสัยทัศน์ ผมไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นผู้ที่เขามีความรู้
ความสามารถ เขาจะต้องกําหนดวิสัยทัศน์ในสมัยที่เขาเข้ามาทํางานแล้ว นี่ก็ยังใช้ของเดิม ของท่านอดีต
นายกฯ นิมิตร จิวะสันติการ ท่านเดิมอยู่นะครับ ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยครับ บอกว่าถ้าย้อนเวลาได้ 
ว่าจะไม่ยอมรับโครงการต้นซากุระของ Toyota Ehime แล้ว ทําไมท่านไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ 
คิดเองเป็นหรือเปล่า ท่านประธานว่าไหม วิสัยทัศน์ก็ไม่มี หรือมีแต่ว่ายังหาทางแสดงไม่ออก ทั้งพฤติกรรม
ส่วนตัว ทั้งความสามารถในการบริหารมันบ่งบอกถึงว่า 11 เดือน ก็เหลือเวลาอีก 1 เดือนที่จะตัดสินใจ 
พิจารณาตนเองว่าควรจะอยู่ตําแหน่งนี้ต่อไปดีหรือไม่ น่าจะพิจารณาอย่าให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาได้
เดือดร้อนรําคาญใจเลยครับท่านประธาน เมื่อเหตุเป็นเช่นนี้ ก็มองเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าอํานาจ 
การบริหารเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ตัวเทศบาล สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล จะมี 
ความเจริญก้าวหน้า และประชาชนอีกส่วนไปได้อย่างไร คนที่มุ่งแสวงหาอํานาจทางการเมืองโดยไม่สุจริต 
ก็ย่อมส่อเจตนามาตั้งแต่ต้นแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่จะอาสาตัวเข้ามา แล้วก็มีพฤติกรรมปรากฏ พฤติการณ์ 
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ให้เห็นชัดเจนเมื่อเขาได้เข้ามาทํางานจริงๆ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการที่จะปล่อยให้อํานาจการบริหารบ้านเมือง
ให้อยู่ภายใต้การดูแลของนายกฯ  ที่ชื่อ กิตติภูมิ  นามวงค์ และคณะผู้บริหาร  ก็คงเป็นเรื่องที่จะทําไม่ได้ 
ไม่สามารถที่จะให้ความไว้วางใจนะครับ ให้บริหารบ้านเมืองต่อไปโดยแอบแฝงเลศนัย โดยไม่โปร่งใส 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําแถลงนโยบายที่บอกว่าจะใช้การบริหารแบบคุณธรรม แต่คุณธรรมนั้นมี 4 ประการ
เท่านั้นเอง มันหายไปอีก 2 ประการ ซึ่งผมก็ได้อภิปรายไปแล้วว่าอีก 2 ประการสําคัญนั้นมันไม่ครบ  
6 อย่าง คําว่า “ธรรมาภิบาลที่ดี” เป็นอย่างไร ทุกคนในที่นี้ทราบดีว่ามันมี 6 ประการ แล้ว 4 ประการ 
ไม่เพียงพอหรอกครับท่านประธาน ที่จะดูแลบ้านเมืองแห่งนี้ให้มีความผาสุข ให้เป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรื่อง
มาแต่เก่าก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเสนอเรียนว่าผู้บริหารก็ควรจะได้พิจารณาตนเองนะครับ 
เพื่อให้บ้านเมืองได้รับการดูแลที่มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ผมขอขอบคุณท่านประธานที่ให้เวลา  
ขอขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ก็ในเรื่องบางเรื่องผมก็ได้อธิบายไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับ ก็จะขอเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย และจะตอบ
ประเด็นให้กระชับนะครับ เพราะว่าจะได้ให้คนอื่นได้อภิปรายในหลายๆ เรื่องอยู่อีก เพราะบางเรื่อง  
บางประเด็นก็เป็นประโยชน์สําหรับการเป็นผู้บริหาร  

เรื่องแรก คือ เรื่องสวนฯ เกี่ยวกับจ้างยามดูแลรักษาความปลอดภัยในสวนฯ นะครับ จริงๆ แล้ว
ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเป็นหนึ่งสัญญา หรือว่าจะแยกสัญญานั้น ผมก็ได้หารือหลายภาคส่วนเหมือนกันว่า 
ในเนื้องานเดียวกัน ในเวลาเดียวกันมันไม่สามารถที่จะแยกสวนฯ ได้นะครับ ผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่า
เกิดการแข่งขันแบ่งส่วนไปเหมือนกัน แต่ในเมื่อระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างมันทําไม่ได้ เราก็จําเป็นจะต้อง
รวมเป็นหนึ่งสัญญา และก็ไม่มีใครที่จะมาประมูลในรอบที่ 1 หรือรอบที่ 2  ดังนั้นจึงมีการจ้างในกรณี
พิเศษในครั้งที่ 3  ซึ่งจะได้บริษัทที่จะดําเนินการในวันที่ 1 นี้นะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของยามรักษาความ
ปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน  ไม่สามารถที่จะแยกสัญญาได้ ผมไม่ใช่ไม่อยากจะทํานะครับ อยากทําแต่ทําไม่ได้ 
ระเบียบฯ ไม่ให้ และเรื่องนี้ก็มีการร้องเรียนด้วยว่าผมกีดกันทางการค้าบ้าง แต่ประเด็นก็เหมือนกับ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้นํามาพูดเมื่อสักครู่ ร้องเรียนไปที่จังหวัดด้วย  ร้องเรียนไปที่ สตง. ด้วย  
ร้องเป็นบัตรสนเท่ห์อีกเหมือนกัน ไม่มีลงชื่อเช่นกัน  แล้วทางท่านผู้ว่าฯ ก็ตอบหนังสือมาแล้วเรียบร้อยว่า 
“เทศบาลทําถูกต้องแล้ว ให้ยุติเรื่อง” แล้วจะให้ผมทํายังไงต่อ ก็ในเมื่อถูกต้อง  ก็ต้องดําเนินการต่อ 
จากนี้ไป ให้ผมกลับไปทําผิด ผมไม่เอาข้าราชการไปสร้างมรดกที่ไม่ดีให้ราชการ เมื่อผมหมดวาระไป  
สตง. ก็ดี ปปช. ก็ดี มาทําโทษย้อนหลัง ผมไม่เอาหรอกครับ ผมไม่มีนิสัยอย่างนั้น ถูกก็คือถูก ไม่ถูกก็ทําให้
ถูกซะนะครับ ถึงแม้มันจะช้า แต่จะเอาชีวิตของครอบครัวหลายครอบครัวไปผูกติดกับมติของ ปปช.  
คุ้มไหมล่ะครับ แต่ส่วนถัดมาผมจะเอาเฉพาะเรื่องใหญ่ๆ  ไม่เอาเรื่องหยุมหยิมนะครับ  
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เรื่องที่สอง  คือ เรื่องสถานีขนส่งแห่งใหม่ ก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาเป็นนายกฯ ใช้เงินแสนบาท 
จ้างศึกษาออกแบบตลาดบิ๊กซใีห้เป็นสถานีขนส่ง แต่ผลการศึกษาของ ม.เชียงใหม่ ออกมาแล้วไม่เหมาะสม 
ผมก็เอาผลการศึกษานี้ไปถามกับเจ้าของที่ดินที่เขาบริจาคให้กับทางเทศบาล บอกว่าถ้าเขาจะทําสถานี
ขนส่งจะทําได้หรือไม่ เขาบอกว่าไม่ได้เพราะเขาบริจาคให้มาทําเป็นตลาด  ผิดวัตถุประสงค์  และถ้า 
ผิดวัตถุประสงค์เขาก็จะเอาคืนนะครับ จะทําได้ไหมครับ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องหาทางอื่น เราจะไป
ซื้อที่ดินแถวนั้นแล้วจะไปซื้อตรงไหนได้ ราคาแพงนะครับ ผมก็ได้ไปปรึกษากับทางจังหวัดว่าเราจะทํายังไง
ดใีนกรณีแบบนี้ ตอนนี้ผมผลักดันแผนการสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่ไว้กับแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
เพื่อที่จะของบสนับสนุนจากรัฐบาล เพราะมันเกินความสามารถของเทศบาล และการคํานวณคร่าวๆ  
ไม่ตํ่ากว่าหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท เราจะเอาที่ไหนมาครับ ถ้าผมจะขอกู้เงินก็ต้องมาขอสภาแห่งนี้ใช่ไหม
ครับ เพราะฉะนั้นอีกกี่ปีเราจะใช้หนี้หมดล่ะครับ ไมใ่ช่ว่าไมไ่ด้เริ่มต้นในการทําสถานีขนส่งแห่งใหม่  

เรื่องที่สาม คือ  เรื่องการสอบลูกจ้างช่ัวคราวก็เช่นเดียวกัน  เมื่อผลการสอบเบื้องต้นบอกว่ามีมูล  
แล้วไม่มีใครยอมรับหรือหาจุดสิ้นสุด  ผมอุตส่าห์ยกเลิกมันผิดตรงไหน ดีกว่าให้มันผลัดๆ ไป ทําให้ 
มีผลเสียหายมากกว่า ถ้าคนที่มาเขาไมไ่ด้จ่ายค่าสมัครแม้แต่สตางค์เดียว เป็นความสมัครใจทั้งนั้น 

เรื่องที่สี่  คือ  เรื่องการปรับยุทธศาสตร์ ไม่ใช่ว่าผมไม่มีวิสัยทัศน์นะครับ ปีที่ผ่านมาเป็นปีของการ
ใช้งบประมาณฯ ปี 2556 ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ จะไปปรับแผนฯ ไปรับอะไรนั้น ผมยังไม่ได้ดําเนินการ 
เพราะผมใช้งบประมาณฯ จากคณะผู้บริหารชุดเดิม ต้องเข้าใจนะครับ ปี 2557 ผมตั้งงบประมาณฯ  
ผมเพิ่งไปปรับแผนยุทธศาสตร์มา ไม่ใช่ว่าปรับแล้วเอามาเขียนเลย มันต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
พนักงานเทศบาลทั้งหมด ต้องวิเคราะห์ออกมา ท้ายที่สุดก่อนที่จะประกาศเป็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลได้ 
มันต้องเชิญทุกภาคส่วนมาวิพากษ์ก่อนว่าเหมาะสมกับบ้านเมืองนี้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าอยากจะทําอะไรก็ทํา  
พูดอะไรก็ต้องพูดแบบมีเหตุและมีผลเพียงพอ อย่าเอาดีใส่ตัว เอาช่ัวใส่คนอื่น บ้านเมืองถึงจะไปได้  
ความจริงก็คือความจริง ถ้ากระบวนทั้งหมดของผมดําเนินมานั้น ร้องเก่งอยู่แล้วผมรู้ ร้อง ปปช. เลยก็ได้
ครับ ร้องจังหวัดก็ได้ ร้อง สตง. ก็ได้ เหมือนผมที่จะทํา ผมจะร้องอีกหลายเรื่อง ผมจะขุดคุ้ยอีกหลายเรื่อง 
เอาให้มันรู้เสียว่าองค์กรแห่งนี้ใครผิดใครถูก ใครพูดจริง ใครสร้างกระแส ใครพูดดีใส่ตัว เอาช่ัวใส่คนอื่น 
คอยดูก็แล้วกัน ผมทําแน่นอน และผมก็ทําไปหลายเรื่องด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะ จีบีซี ที่ผ่านมาสภาฯ 
ยกมือย้อนหลัง 5 ปีนั้น ผิดถูกหรือไม่ผมก็จะรื้อฟื้น เรื่องของสี่สิบสองล้านบาท สี่แสงการโยธานั้น เงินภาษี
ของพี่น้องประชาชนมันตกไป ใครต้องรับผิดชอบ เงินสิบกว่าล้านบาทที่เป็นส่วนต่างที่ได้จากบริษัทขยะ
บริเวณกล้วยแพะมันไปตกหล่นอยู่ที่ไหน  ใครเป็นคนเซ็นเช็คออก  สี่แสงการโยธาเขาห้ามมาตลอดว่า  
อย่าไปจ่าย  อย่าไปจ่าย  ใครเป็นคนเซ็นเช็คออกให้เขาครับ ใครสั่งให้บริษัทเข้าไปทํางานในสนามกีฬา
เทศบาล 7  โดยที่ไม่มีสัญญา  ต้องรื้อฟื้น  ในเมื่อจะต้องการความโปร่งใส  คงต้องการที่จะเห็นองค์กร
แห่งนี้เป็นธรรมาภิบาลที่คุณต้องการ เรามาร่วมมือกันเลยดีกว่าครับ ให้มันรู้ไปเลย สังคมจะอยู่ได้มันต้อง
เอาความจริงมาพูด  อย่าไปเล่นคํา อย่าไปเอาดใีส่ตัว เอาช่ัวใส่คนอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าแน่จริงเอาเลย
เดี๋ยวผมยกมือและร่วมมือกับผมเพื่อเปิดโปงทุกเรื่องให้มันเกิดขึ้น เพราะพี่น้องประชาชนหลายๆ องค์กร 
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ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า สิ่งที่ มันเกิดขึ้นใครผิดใครถูก ใครได้เงินเข้ากระเป๋า ใครรํ่ารวยจากตรงนี้  
ใครยกมือแล้วได้ตังค์ก็ว่ากันไปเลยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายแพทย์วัฒนา   
วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  สุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ   
ที่เคารพ ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ ผมไม่ได้ขุดคุ้ยอะไรเลยนะครับ ผมเพียงแต่พูดถึงว่าการจัดซื้อจัดจ้าง 
ถูกหรือผิดระเบียบ แตไ่มไ่ด้พูดถึงว่าทําอะไรให้มันถูก แต่ทําไมไปทอดเวลาเนิ่นนาน 5 เดือนจนเหลือเวลา 
7 เดือนที่จะมาบํารุงรักษาสวนฯ เอาอะไรมาคิด ถ้าการทําตามกฎระเบียบแล้วทําให้ตึกนี้มันถล่มมา 
จะยอมทําตามอย่างนั้นหรือ อันนี้ต่างหาก ต้องมีคําอธิบายที่ ชัดเจน ผมพูดเรื่องนี้ก็ของออกครับ 
ท่านประธานฯ เป็นเรื่องขุดคุ้ยอะไรก็ไม่ทราบ ไมใ่ช่วิสัยของ...ขออภัย ขอหยุดแค่นี้ ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ไม่ทราบว่า 
เป็นอะไรนะครับ เวลาถึงคิวจะพูดทีไรต่อท้ายพี่หมอทุกที ขออนุญาตท่านประธานฯ ขยับที่ขยับทางก่อน 
นะครับ เพราะผมรู้สึกว่าอุณหภูมิในห้องนี้มันขึ้นสูงมากเลย ก็ดีนะครับคําพูดที่ว่า “เอาดีใส่ตัว เอาช่ัว 
ใส่คนอื่น” จริงๆ เรื่องที่เห็นเสนอเป็น Power Point นี้ใช้เวลาทําแป๊บเดียวนะครับ เพราะว่าผมไม่คิดว่า 
จะพูดเรื่องนี้ ก็คิดว่าข่าวที่ออกมาก็ดีแล้ว เรื่องที่อ่านไปก็ออกมาเป็นผลดีแล้ว เราก็ทราบว่ามันเป็นผลดี 
แต่เขาเรียกว่าอะไรนะครับท่านประธาน อ๋อผมลืมแนะนําตัวขออนุญาตนะครับ ผมสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  ทีนี้ก็เข้าสู่ประเด็นเลยนะครับ ที่เขาพูดว่า  “ใครพูดจริง ใครสร้าง
กระแส”  นั้น จริงๆ  แล้วผมเป็นสมาชิกหน้าใหม่โนเนม  ไม่มีความสามารถ  ไม่มีประสบการณ์อะไรเลย 
นะครับ แต่ว่าพี่น้องประชาชนได้กรุณาให้ความไว้วางใจและมอบหมายให้มาทําหน้าที่  ที่ ผ่านมา 
ในการประชุมฯ ญัตติต่างๆ ของสภาฯ ผมก็พยายามไปทําการบ้าน และค้นคว้าไปหา  ไปถามผู้รู้  ไปศึกษา
มา และนํามาเรียนปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นนี้ว่า ถ้าเป็นเรื่องดีไหม เรื่องนี้ทําอย่างนี้ดีไหม หรือ
เรื่องอะไรต่างๆ นะครับ แต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมโดนเต็มๆ  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านรองนายกฯ ชัยศรี   
ที่น่ังอยู่ตรงนั้นก็ทราบดีว่า เรื่องมิวเซียมนั้นผมโดนเต็มๆ แต่ไม่เคยได้มีโอกาสอธิบาย ไม่เคยได้มีโอกาส
ถามหรือพูดคุยกับใครเลยนะครับ ท่านนายกฯ เมื่อซักครูไ่ปพบกับผมในห้องน้ํา ท่านบอกว่าท่านต้องลุกไป
เข้าห้องน้ําบ่อยเพราะว่าท่านเป็นความดันโลหิตสูง กินยารักษาอยู่ จริงๆ ผมก็ลุกไปเข้าห้องน้ําบ่อยพอๆ 
กับท่าน ถึงได้ไปจ๊ะเอ๋กันในห้องน้ําได้ ในระหว่างที่ท่านยังไม่อยู่  ผมก็จะอารัมภบทไปซักเล็กน้อยก่อน
เพื่อที่จะรอท่านกลับมา  ขอย้อนกลับไปเรื่องมิวเซียมนะครับ ที่เห็นพาดหัวข่าวก็คือ “นายกกิตติภูมิ  
อีกยกโต้กันแสบ กรณีฟื้นมิวเซียมลําปาง” และด้านล่างตรงกลาง “ฟื้นมิวเซียมลําปางเดือด” จนมีเพื่อน
สมาชิกฯ เอาฉบับนี้มาให้ผมแล้วบอกว่า “คุณช่วยหาทางอธิบายเรื่องนี้ให้สังคมได้รับรู้หน่อยเถอะ” ผมก็
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บอกว่า “ก็ได้พี่ เพราะผมก็เป็นผู้ที่รับไปเต็มๆ” อย่างที่บอกน่ันแหละครับ และมีโอกาสพิจารณาญัตตินี้ 
กับเขาด้วยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปถึงข้อความ หรือผลการประชุม  หรือมติที่ประชุมที่เราประชุมกัน 
เมื่อเดือน พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา ผมจะขออนุญาตที่จะทําความเข้าใจ  ซึ่งเคยทําความเข้าใจไปครั้งหนึ่ง
แล้วนะครับ ตั้งแต่ออกจากที่ประชุมเมื่อเดือน พ.ค. ผมไม่เข้าใจว่าทําไม สิ่งที่ทางสมาชิกสภาได้ตัดสินใจ
บนหลักพื้นฐานของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามกฎหมาย และความเหมาะสม ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงของสมาชิกสภาฯ  ที ่จะต้องพิจารณาญัตติที่ฝ่ายบริหารยื่นเข้ามา  จึงเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง
หายไปไม่ปรากฏเป็นข่าว  ไม่ปรากฏออกให้พี่น้องประชาชนได้รับฟัง  รับทราบ  เหมือนดั่งเช่นข่าวคราว
ของทางท่านนายกฯ  ท่านนายกฯ กลับมาแล้วผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับ เรื่องมิวเซียมลําปาง จุดเริ่มต้น
และความเป็นไป ใครทําอะไร ใครเริ่ม และใครล่มนะครับ การเปิดตัวโครงการมิวเซียมลําปางนี้  
อย่างเป็นทางการได้กระทํากันในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554  เป็นต้นไป  เห็นไหมครับท่านประธานฯ 
ตอนนั้นผมยังเป็นลมเป็นฝนอยู่ที่ไหนไม่ทราบเลย  ยังไม่ได้ยื่นใบสมัครสมาชิกสภาฯ ด้วยซ้ํา แต่เขาได้ทํา 
ไปแล้วครับโครงการมิวเซียมลําปาง โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างขออนุญาต 
เอ่ยนามนะครับ  นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าฯ จ.ลําปาง, ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ นายกฯ นครลําปาง, 
นายกสภาอุตสาหกรรม จ.ลําปาง, ท่านวัฒนธรรม จ.ลําปาง, ประธานหอการค้า จ.ลําปาง ในขณะนั้น  
ซึ่งหลายๆ ท่านในที่นี้ก็ได้มาเป็นที่ปรึกษา ได้มาเป็นคณะกรรมการในสภาพัฒนาเมืองของท่านนายกฯ  
กิตติภูมิ ด้วยเหมือนกัน และตัวแทนจากสถาบันพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หรือที่เราเรียกชื่อย่อว่า “สพร.” 
นะครับ ส่วนเครือข่ายภาคประชาชนก็คือ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ยกตัวอย่างคือ แพทย์หญิง 
สยมพร ศิรินาวิน ท่านก็ผลักดันโครงการที่ดีนี้ให้กับ จ.ลําปาง ด้วยนะครับ มิวเซียมลําปางนี้ดําเนินการ 
โดยคณะกรรมการอํานวยการโครงการโดยพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  ประกอบไปด้วยตัวแทนจาก  สพร.  
ท่านผู ้ว ่าฯ  จ.ลําปาง ได้กรุณาน่ังเป็นประธาน ท่านนายกฯ นครลําปางก็เป็นคณะกรรมการด้วย  
มีเครือข่ายภาคประชาชน ตรง สพร. นี้ ลักษณะของการทํางานคือ อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเป็นองค์กร 
ใต้อันเดอร์ของ สพร. นะครับ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายซึ่งได้กระทํากันไว้ตั้งแต่ปี  2554 นะครับ  ก็คือ   
จ.ลําปาง เป็นเจ้าของสถานที่อาคารศาลากลางหลังเก่า  ซึ่งได้ถูกกําหนดให้ใช้เป็นสถานที่ในการที่จะ
ดําเนินโครงการมิวเซียมลําปาง  ก็ได้อนุญาตให้เทศบาลฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลเข้าไปขอใช้สถานที่ เพื่อที่จะ
นํามาสร้างมิวเซียมลําปางให้กับพวกเรา ทีนี้ในส่วนของเทศบาลฯ ได้รับมอบหมายอยู่ 2 ภารกิจ ก็คือ  
ในระยะที่  1 เทศบาลฯ ได้จัดงบประมาณจํานวนเงินห้าล้านหกแสนบาท เพื่อไปปรับปรุงอาคาร  
เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา สร้างหลังคากันสาด และทํางานเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร ทําไมตอนนั้น 
จึงสามารถจ่ายขาดเงินสะสมหรือใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อไปทําภารกิจเหล่านี้ได้ ขออนุญาตอธิบายไว้ตรงนี้
เลยว่า เทศบาลฯ ได้รับมอบหมายภารกิจในระยะที่ 1 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ซึ่งถูกระเบียบ
ใช้เงินงบประมาณได้นะครับ ขั้นแรกเทศบาลฯ เราก็จ่ายเงินงบประมาณไปห้าล้านหกแสนบาท  
แล้วดําเนินการตามรูปภาพที่ผมนําเสนอนี้นะครับ ก็คือเปลี่ยนหลังคา  ทาสี  ทํางานระบบท่อสุขาภิบาล 
น้ําทิ้งอะไรพวกนี้นะครับ ส่วนในระยะที่ 2 เทศบาลฯ ทํา MOU ไว้ก็คือ จะต้องจัดเงินอีกสองล้าน 
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แปดแสนบาท  เพื่อเปลี่ยนฝ้าเพดาน  ซ่อมผนังและพื้น  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  สายไฟในอาคาร ศาลากลาง
หลังเก่าเดิมมีอายุการใช้งานกว่าสิบปี   ยี่สิบปี สามสิบปี ผมก็ไม่ทราบได้นะครับ แต่ว่าดูความปลอดภัย
แล้ว ทางฝ่ายวิศวกรรมทางฝ่ายช่างก็ได้ไปดําเนินการปรับปรุงแล้วนะครับ   หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในแต่ละฝ่ายของด้านอื ่นๆ ก็คือในส่วนของ  สพร.  ก็รับผิดชอบจัดงบประมาณยี่สิบห้าล้านบาท 
งบประมาณนี้เราได้ยินกันบ่อยมากนะครับในปี 2556 ที่ผ่านมา เพราะว่ามันคืองบประมาณขนาดใหญ่ 
ที่ทุกคนก็อยากจะให้เกิดขึ้นได้มาเพื่อจัดนิทรรศการต่างๆ ภายในมิวเซียม ทําไมถึงใช้เงินถึงยี่สิบห้า 
ล้านบาทหรือครับ  ก็เพราะว่าการแสดงนิทรรศการเป็นแนวใหม่   เป็นอินเตอร์แอ็คทีฟ  มีการตอบโต้  
การเคลื่อนไหวได้นะครับ ซึ่งน่าจะเป็นแห่งที่  2 ต่อจาก กทม. คือ มิวเซียมสยาม และหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของฝ่ายต่อมาก็คือ ภาคีใน จ.ลําปาง อื่นๆ นะครับ ส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆ 
เช่น อบจ.ลําปาง, เทศบาลอื่นๆ, อบต. อื่นๆ, กฟผ., ปตท., SCG  หรือเครือข่ายภาคเอกชน ภาคธุรกิจ
การค้าก็ แม็คโคร, บิ๊กซี, เซ็นทรัล ข้อความที่อยู่ในนี้ผมไม่ได้น่ังเทียนคิดเองนะครับ ผมมีลิงค์อ้างอิง  
ซึ่งมาจากข่าว ถ้าต้องการตรวจสอบก็ไปตรวจสอบเอาเองได้นะครับ ทีนี้ภาคส่วนเหล่านี้เขาทํา MOU  
ตกลงกันว่า ในส่วนของภาคส่วนอื่นๆ หรือเครือข่ายภาคประชาชนนั้น เขาจะนําเงินมาสมทบสามสิบห้า
ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วนนะครับ คือ เป็นตัวหนังสือสีแดงนี้มันชัดเจนนะครับ  ผมอ่านดูแล้ว ผมก็
เข้าใจเลยว่า  ปรับปรุงงานกายภาพ  งานระบบพื้นฐานที่สําคัญยี่สิบล้านบาท  และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ลานด้านหน้าอาคารศาลากลางหลังเก่าอีกสิบห้าล้านบาท  ตรงนี้ท่านประธานรอดูแผ่นต่อไปนะครับ  
แต่ผมขอพูดละเอาไว้ตรงนี้ว่า ถ้าทุกฝ่ายทําตามข้อตกลงก็ดี เพราะทางเทศบาลฯ ได้ทําตามข้อตกลงแล้ว
นะครับ ก็คือ ในระยะที่  1 และระยะที่  2 ได้จัดงบประมาณให้ห้าล้านหกแสนบาท และสองล้าน 
แปดแสนบาทแล้ว ส่วนภาคส่วนอื่นๆ ก็รอที่จะต้องดําเนินการตามที่ได้ทําข้อตกลงไว้นะครับ ทีนี้ภาคีภาค
ส่วนต่างๆ ของ จ.ลําปาง ผมก็ได้รับคําอธิบายจากท่านอดีตผู้ว่าฯ จ.ลําปาง ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านก็ได้ทุ่มเท
เสียสละผลักดันโครงการมิวเซียมลําปางมาก ท่านถึงกับมาพบเพื่ออธิบายความจําเป็นให้กับสมาชิกสภาฯ 
ในห้องประชุมแห่งนี้  ซึ่งเป็นการพบปะเพื่อที่จะอธิบายและผลักดันโครงการนี้ โดยแจ้งว่าโครงการนี้ 
จะเป็นญัตติเข้าสู่สภาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ผมย้ําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ภาคส่วนที่มีหน้าที่
จะต้องนําเงินมาสมทบ เพื่อปรับปรุงงานกายภาพ งานระบบพื้นฐานที่สําคัญ จํานวนยี่สิบล้านบาทนั้น 
ประกอบไปด้วยภาคีต่างๆ เหล่านี้นะครับ แต่ช่วงเวลานั้นก่อนที่จะมีเรื่องมิวเซียมเข้าสู่สภานั้น ทางท่าน
นายกฯ ของเราก็ช่วงนั้นไดใ้ห้ความสําคัญกับงานประเพณีพื้นฐานท้องถิ่นมากนะครับ  ท่านได้ให้สัมภาษณ์
ว่าท่านจะยกระดับงานให้ยิ่งใหญ่ ในภาพนี้ก็เสียดายที่เห็นไม่ชัด แต่พวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่านี่คือ 
ประเพณีหม้อขางหลวงในเดือนเมษายน 2556 ที่ผ่านมา แต่หลังจากท่านนายกฯ ได้ยกระดับผลงานแล้วก็
เจตนาที่จะเอาผลงานในส่วนของมิวเซียมลําปาง ผมต้องใช้คําว่า “สร้างความเดือดร้อนให้เทศบาลฯ” เลย
นะครับ เพราะว่าจริงๆ แล้วงานในส่วนของเครื่องปรับอากาศมันไม่ใช่ภาระหน้าที่ทางฝ่ายเทศบาลฯ  อย่าง
ที่เรียนให้ทราบนะครับ  ทําไมผมถึงคิดว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อน   ก็เพราะว่าจากหนังสือที่ผมได้
แสดงให้ท่านประธานฯ เห็นนี้ เป็นหนังสือที่ท่านนายกฯ ได้ทําไปถึงท่านผู้ว่าฯ จังหวัดลําปาง ขอทําข้อตกลง 
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ขอทําความตกลงเพื่อที่จะยกเว้นระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาด หรือการใช้จ่ายเงิน
สะสม ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับ  เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2556 เห็นไหมครับหลังจากงาน 
หม้อขางหลวง ท่านนายกฯ ก็ดําเนินการเรื่องนี้เลยนะครับ วันที่  2  พฤษภาคม  2556  เรื่อง  ขอทํา
ความตกลง เพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  อ้างถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.4/ว 3161 ถ้าจะให้ชัวร์นั้นเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านประธานฯ ดีกว่านะครับ ส่วนข้อความ 
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เขาได้ระบุไว้ว่า  
“การจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดําเนินงานโครงการต่างๆ ให้พิจารณาดําเนินการ
จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่าย 
มาตั้งจา่ยกอ่นเป็นลําดับแรก   แตถ่้ายังไมเ่พียงพอก็อาจจา่ยจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้” ตรงนี้เอง
ครับท่านประธานฯ เรื่องมันถึงได้เข้าสู่สภา เพราะว่าถ้าเงินมันพอโครงการนี้คงเรียบร้อย ไปเหมือนขุด ดูด 
ล้าง ลอกท่อไปแล้วครับ ก็คือทํากันนอกสภา ไม่ต้องเอามารายงานต่อสภา แต่เนื่องจากว่าจํานวนเงินมัน
เยอะนะครับ และงบประมาณมีไม่เพียงพอจึงต้องขอเข้าสู่สภา แต่ก่อนที่จะเข้าสู่สภานั้นก็ต้องไปทํา
ข้อตกลงกับทางท่านผู้ว่าฯ ในฐานะที่เป็นผู้กํากับดูแลกิจการของเทศบาลฯ ท่านนายกฯ ก็ได้อธิบายไป และ
ทําเรื่องไปถึงท่านผู้ว่าฯ เพื่อขออนุญาตทําข้อตกลงในการที่จะใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อเจตนาดีขอมา  
ทางท่านผู้ว่าฯ  ในอดีตก็คือท่านธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ก็กรุณาจัดให้ และตอบหนังสือมาที่ท่านนายกฯ  
เลยนะครับ  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอทําความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ เรียน นายกเทศมนตรีนครลําปาง อ้างถึง  หนังสือเทศบาลนครลําปาง  
ลว.2 พฤษภาคม 2556 ฉบับเมื่อสักครู่นี้  และข้อความเหมือนกันนะครับ อธิบายถึงความจําเป็นในการที่
จะต้องจ่ายขาดเงินสะสม ใช้จ่ายเงินสะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในหนังสือที่อนุญาตให้ทําข้อตกลงกันได้นี้  
ทางท่านผู้ว่าฯ ท่านก็เป็นนักบริหาร นักปกครองที่ดีนะครับ  ท่านก็ได้กําชับสั่งการมายังท่านนายกฯ  
ในหน้าที่ 2 โดยท่านสั่งการมาว่า “ทั้งนี้ให้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาเทศบาลฯ และถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดจึงอาศัยอํานาจตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท.181/2548 ลว.29  มีนาคม 2548 อนุมัติให้เทศบาลฯ ยกเว้นการปฏิบัติแนวทางการใช้จ่ายเงิน
สะสมตาม  ข้อ 89  ของระเบียบ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่   มท.0804.4/ว 3161   
ลว.12 ตุลาคม 2556 โดยสามารถนําเงินสะสมไปจ่ายตามที่เสนอได้ ทั้งนี้ให้เสนอขออนุมัติใช้จ่าย 
เงินสะสมต่อสภาเทศบาลฯ และถือปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
จดหมายฉบับนี้ทางท่านนายกฯ ก็ได้แนบเข้ามาในญัตติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา  
ผมเวียนหัวครับท่านประธานฯ เวียนหัวจริงๆ ครับ  อ่านตอนแรกเขาก็บอกว่าทําความตกลงขอยกเว้น
ระเบียบ  ผมก็จะคล้อยตาม  และจะยกเว้นระเบียบให้อยู ่แล้วนะครับ แต่มาขมวดท้ายว่าให้ปฏิบัติ 
ตามหนังสือสั่งการ  และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  พูดกันสองครั้งก็ต้องเอาคําหลังไว้ก่อน
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ใช่ไหมครับ ทางสมาชิกสภาฯ ก็เลยประชุมกันในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ญัตติระเบิดเวลาก็คือ   
ผมได้คัดสําเนามาจากบันทึกการประชุมสภาฯ  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2556 นะครับ  ขออนุญาต
อ่านให้ที่ประชุมแห่งนี้ฟัง “ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครลําปาง  เพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเดิม)  
เพิ่มเติมระยะที่ 3” เมื่อสักครู่ผมได้อธิบายว่าหน้าที่ของเทศบาลฯ มีกี่ระยะครับ ขอบคุณครับช่วยกัน 
นะครับ มี 2 ระยะนะครับ แต่ตอนนี้เพิ่มเติมระยะที่ 3 เข้ามาแล้วครับ  โดยทําการติดตั้งระบบปรับอากาศ
เป็นจํานวนเงินห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน  ตามโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง  (มิวเซียม
ลําปาง) สาระสําคัญ  ผมได้ทําไฮไลท์ไว้ อันสุดท้าย จากญัตติที่เข้าสู่สภาฯ คณะกรรมการอํานวยการ
โครงการพิพิธภัณฑ์โดยเทศบาลฯ พร้อมตัวแทนจากเครือข่ายภาคประชาชน ตัวแทน สพร. และ 
ศูนย์ประสานงานโครงการได้ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีมติความเห็นชอบจากผู้ว่าฯ ให้
เทศบาลฯ  ดําเนินการปรับปรุงกายภาพ  งานระบบพื้นฐานที่สําคัญ  (ระยะที่ 3) ผมขออนุญาตย้อนให้
ท่านประธานฯ เห็น การปรับปรุงงานระบบพื้นฐานที่สําคัญเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ตามที่ได้ทํา
ข้อตกลงกันไว้หรือเปล่าครับ  ไม่เป็นนะครับ  แต่ในที่ประชุมนั้น ประชุมกันเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 
ตอนนั้นเรายังไม่มีนายกฯ นะครับ  เพราะว่ายังอยู่ในระยะที่เตรียมการเลือกตั้ง เมื่อญัตตินี้เข้าสู่สภา   
ผมเปรียบเทียบว่ามันเป็นระเบิดเวลาที่ถูกจุดชนวนแล้วนะครับ ทางซ้ายกับระเบิดเมาส์กับที่ผมถืออยู่ วันนี้
ผมคงต้องทําการปลดชนวนระเบิดซักที จะได้เลิกพูดกันเรื่องความผิดใคร ใครทําอะไรไม่ถูกไม่ควรซักที 
นะครับ เพราะอะไรถึงเรียกว่าระเบิดเวลา  ก็ค ือถ้าสภาแห่งนี ้อนุมัต ิเงินห้าล้านแปดให้ไปติดตั ้ง
เครื่องปรับอากาศนั้น   ก็จะสําเร็จตามความมุ่งหมาย  แต่ถ้าสภาแห่งนี้ไม่อนุมัติ ก็โทษ สท. ว่าขัดขวาง
ความเจริญ  เล่นการเมือง  ไม่สนใจความต้องการของพี่น้องประชาชน  จริงไหมครับ  ที่ ผ่านมา 
ข่าวที่ปรากฏออกไปตามสื่อหนังสือพิมพ์เป็นอย่างนี้ไหมครับ สท. เล่นการเมือง สท.ไม่สนใจ ไม่เห็น 
ความจําเป็น  ผมถูกพี่น้องประชาชนมาต่อว่าเลยนะครับ พยายามที่จะอธิบาย   แต่เสียงอธิบายของผม 
มันก็แค่ได้ฟังตรงนั้น แต่ไม่ถูกไปนําเสนอต่อ ไม่ถูกนําไปขยายความต่อ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ 
แต่ท่านประธานฯ ครับ คนดีพระคุ้มครอง  ในวันนั้นถ้าท่านใดสงสัยก็ยินดีที่จะให้เปิดบันทึกการประชุมฯ 
ตรวจสอบดูได้นะครับ สภาแห่งนี้ไม่อนุมัตินะครับ โดยให้เหตุผลว่า “เป็นการจ่ายเงินงบประมาณที่มาก
เกินไป เพราะเรามีเงินสะสมเพียงสิบห้าล้านหนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์  หากจ่าย
ตามญัตติที่ขอเข้ามาคือ ห้าล้านแปดแสนบาท เทศบาลฯ จะเหลือเงินเพียงเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่น 
ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์” ซึ่ งตรงนี้ในที่ประชุมฯ ทั้งสมาชิก ทั้งอาวุโส ทั้งที่มี
ประสบการณ์ ทั้งที่มีความรู้เรื่องข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ ต่างได้พากันอภิปราย และให้คําแนะนํา  
ทางฝ่ายสภาก็แนะนําให้กลับไปใช้วิธีการทางงบประมาณเถอะ แต่ก็มีคํากล่าวจากทั้งท่านนายกฯ ซึ่งเสนอ
มาในญัตติ ทั้งผู้ว่าฯ ที่ได้กรุณามาให้ข้อมูลกับเราว่าต้องเร่งรีบ ไม่อย่างนั้นถ้าโครงการนี้ตกไปเราก็จะ
สูญเสียเงินงบประมาณยี่สิบห้าล้านบาท ซึ่ง สพร. เตรียมไว้ให้เราแล้ว แต่ว่าท่านประธานฯ ครับ หลังจาก
ที่วันรุ่งขึ้นวันที่  28 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมสภาแห่งนี้ วันรุ่งขึ้นผมก็ได้มีโอกาสพบกับผู้ว่าฯ   
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ในขณะนั้น  คือ  ท่านธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  ไม่ทราบว่าเอ่ยนามถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมเวียนหัวมาก 
ในขณะนี้ ท่านได้กรุณาเรียกผม และท่านรองนายกฯ ชัยศรี ถูกไหมครับ ขอบพระคุณครับที่ท่านกรุณา
ยืนยันคําพูดนี้ เรียกไปพบกันยืนคู่กัน  แล้วบอกว่า  “หาทางออกให้กับโครงการนี้หน่อยเถอะ สท. เห็นแก่
บ้านแก่เมือง ไปดําเนินการให้หน่อย” ผมก็เรียนกับท่านผู้ว่าฯ ไปว่า “ท่านครับ เราก็เห็นกับบ้านกับเมือง  
แต่งบประมาณมากเกินไปครับ” ท่านผู้ว่าฯ ก็บอกว่า  “ฝากให้คุณบริบูรณ์ ไปดําเนินการหาทางทําให้ได้” 
เมื่อผู้ใหญ่มอบหมายงานผมก็ไม่ปฏิเสธ  ผมก็มาปรึกษากับทางสมาชิกสภาอีก  3-4 ท่าน  ร่วมกัน
และดําเนินการศึกษา  หาทาง หารายละเอียด แล้วสุดท้ายก็ได้พบคําว่า งบประมาณในการที่จะใช้
ดําเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศ  หรือที่เป็นโครงการระยะที่ 3 นี้ จริงๆ แล้วสามารถใช้เงินเพียงไม่เกิน
สามล้านแปดแสนบาทก็ทําได้แล้ว น่าดีใจไหมครับ สามารถช่วยประหยัดเงินงบประมาณได้ถึง 
สองล้านบาท หลังจากที่พวกเราได้ดําเนินการศึกษา และได้ข้อสรุปว่าสามารถใช้เงินงบประมาณเพียง 
สามล้านแปดก็สามารถที่จะติดตั้งระบบปรับอากาศได้ตามสเปคเดิมทุกอย่าง ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะครับ  
ก็ได้นําเรียนกับท่านผู้ว่าฯ ท่านก็กรุณาบอกว่า “ให้รีบไปดําเนินการ” ให้ผมดําเนินการเลือกสมาชิกสภาฯ
จํานวนห้าท่าน ประกอบไปด้วย นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ, ตัวผมเอง นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง,  
นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์, นายสันติ  เขียวอุไร ทั้งห้าท่านได้ร่วมกันทําหนังสือถึงท่านประธานฯ  
ในขณะนั้นคือ ท่านประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ ใจความในหนังสือบอกว่า เท้าความถึงปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมา 
และได้เสนอว่าสามารถที่จะดําเนินการได้โดยใช้งบประมาณเพียงสามล้านแปดแสนบาท ดังนั้นจึงขอให้
ท่านประธานฯ ได้กรุณาเปิดสภา สมัยวิสามัญ หรือเปิดสภาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นก็ได้เปิดแค่สมัยประชุม
สามัญอีกครั้งหนึ่ง ผมสับสนครับ เป็นการเปิดสมัยวิสามัญ เพราะพ้นเดือน พฤษภาคม ไปแล้ว แต่ยังอยู่
ในช่วงงบประมาณอยู่ หลังจากที่ผมและเพื่อนสมาชิกอีก 4 ท่าน ทําหนังสือฉบับนี้ เรียนท่านประธานฯ 
แล้ว ท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ดี ที่ถูกต้อง รีบด่วน รีบส่งหนังสือฉบับนี้ หารือไปยังท่านนายกฯ ว่า 
สืบเนื่องจากสมาชิกสภา สามารถที่จะช่วยให้เกิดมีทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว โดยใช้เงินงบประมาณ
เพียงสามล้านแปดแสนบาท ประหยัดไปสองล้านบาทเห็นๆ นําจดหมายเรียนท่านนายกฯ แล้ว  
แต่ท่านนายกฯ ทําอะไรครับ ผมขออนุญาตให้ดู จดหมายจากผมและเพื่อนสมาชิก ถึงท่านประธานฯ  
ผมลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 แต่หนังสือลงรับวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 และท่านประธานฯ ได้ส่ง
หนังสือต่อ เรียนท่านนายกฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 5256 เลยนะครับ แต่ว่าหนังสือรับเข้าวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 ท่านนายกฯ ทําอะไรครับ วันที่หนังสือที่ท่านนายกฯ ได้กรุณาขยับตัวเพื่อดําเนินการ 
ให้โครงการมิวเซียม ได้มีโอกาสไปต่อ ท่านใช้เวลาสองสัปดาห์ครับ 14 วัน กว่าที่ท่านจะทําหนังสือ 
แจ้งมายังผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ก็คือ ทําหนังสือขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศภายในอาคารศาลากลางหลังเดิม  เพื่อปรับปรุงเป็นมิวเซียมลําปาง  เรียน ประธานฯ 
อ้างถึง  หนังสือที่พวกกระผมส่งให้ท่านประธานฯ นะครับ แล้วก็แจ้งว่า  ตามที่ท่านได้แจ้งว่ามีสมาชิกฯ 
จํานวน 5 ราย ไม่ใช่ 5 ท่านนะครับ ได้ทําการศึกษารายละเอียดระบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายใน
ศาลากลางจังหวัดลําปางหลังเดิม เพื่อปรับปรุงเป็นมิวเซียมลําปางจากผู้เช่ียวชาญแล้ว และปรากฏว่า
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สามารถดําเนินการในวงเงินงบประมาณสามล้านแปดแสนบาท ซึ่งแตกต่างจากที่เทศบาลฯ ได้เคยเสนอ
สภาฯ ให้พิจารณาในวงเงินห้าล้านแปดแสนบาท ตามที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.)  
ได้ดําเนินการออกแบบและประมาณการให้นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการใช้งบประมาณอย่างรัดกุมและเหมาะสม  จึงใคร่ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ  ทั้ง 5  รายดังกล่าว เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง ช้ัน 4 สํานักปลัดเทศบาล เมื่อท่านประธานฯ 
ในขณะนั้น ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วก็ได้กรุณาสําเนาและมอบหมายภารกิจให้พวกกระผมได้เข้าร่วมประชุม  
ดังข้อความที่ท่านได้เกษียนหนังสือว่า  “แจ้งสมาชิกสภาฯ  ทั้ง 5 ท่านเพื่อทราบ และเข้าประชุมตามวัน 
เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย”  สําหรับสมาชิกฯ ท่านอื่นอาจจะติดภารกิจแต่ตัวกระผมเองไม่อาจนะครับ 
ผมติดเลย ติดภารกิจจริงๆ ครับ เนื่องจากกระผมต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน ในวันเดียวกัน เวลาเดียวกัน ก็คือมีนัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง ห้องติดกันเลย แต่มีประตู
เข้าหากันได้นะครับ ในวันนั้นผมก็ได้เข้าไปน่ังประชุมอยู่ที่ห้องชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 แต่ว่าทางท่านนายกฯ  
เชิญพวกเราประชุมกันที่ห้องประชุมราชาวดีใช่ไหมครับ ติดกันเลยครับ ผมก็ไปทําหน้าที่คณะกรรมการ
ติดตามฯ ก็ไปร่วมประชุม ในคณะกรรมการติดตามฯ ที่พวกเราร่วมประชุมกัน ก็มีเจ้าหน้าที่ หน.ส่วน 
การงานต่างๆ ของเทศบาลฯ หลายท่าน  ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามฯ  และต้องร่วมประชุม
เหมือนกัน  ผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ คือ นายอรรณพ สิทธิวงค์, นายสุเทพ บุญมายอง, นายวสันต์ 
สุวรรณวงค์, นายมนัสพี เดชะ, นายโชติ กฤษอัมร์ และคุณปนัดดา ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวลําปางนิวส์ ทั้ง 5 ท่าน
ที่ผมเอ่ยนามมานี้ เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ในวันนั้นจดหมายที่ท่านนายกฯ ได้เชิญให้มีผู้ร่วมประชุม 
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง  ท่านนายกฯ  ได้เชิญไป  3 ฝ่ายนะครับ คือ เชิญมายังสภาฯ ให้สมาชิก
สภาฯ ที่เป็นผู้ดําเนินการเรื่องนี้ไปเข้าร่วมประชุม ผมก็ไปน่ังรอประชุมอีกห้องหนึ่ง ถ้ามีการประชุมก็จะ 
ลุกเข้ามาร่วมให้คําอธิบายได้ และท่านก็ส่งจดหมายเชิญไปที่ผู้อํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ ก็คือ สพร. แต่ส่งไปทางไปรษณีย์ครับท่านประธานฯ ออกหนังสือเชิญประชุมเรื่องใหญ่ขนาดนี้
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เชิญประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ส่งไปรษณีย์ไปนะครับ ทางไปรษณีย์ 
ก็ได้ตอบรับ และทําเป็นบันทึกเอกสารการรับหนังสือฉบับนี้ส่งกลับมา ทาง สพร. ได้รับจดหมายเชิญฉบับนี้
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ครับ จริงๆ จะบอกว่าประชุมเสร็จไปแล้วก็พูดไม่ได้ เพราะว่าในวันนั้นสรุปก็คือ  
ไมไ่ด้มีการประชุม เพราะฝ่ายข้าราชการที่เขามาน่ังรอการประชุม เขาก็ได้กรุณาให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมได้
ลงบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมไว้ ผมเองก็ยังไม่ได้เซ็นนะครับ เพราะว่าผมน่ังรอในห้องที่ติดกัน รอท่าอยู่
แล้ว แต่ผู้ที่มีส่วนสําคัญ ผู้ที่เป็นตัวจักรสําคัญเลยคือใครล่ะครับ ใครที่จะเป็นคนนําญัตติเข้าสู่สภา ใครที่
จะเป็นคนตัดสินใจว่าโครงการนี้จะทําต่อหรือไม่ทําต่อ  ไม่มาประชุมนะครับ ในเมื่อผมน่ังประชุมในห้อง
ถัดไป  และเห็นว่าท่านนายกฯ ไม่มา ผมก็ไม่เข้าประชุมด้วย ท่านนายกฯ ไม่มาประชุม  แต่นําเรื่องไปพูด
ข้างนอก  พอท่านนายกฯ ไม่เข้าประชุม ก็เป็นเหตุทําให้ไม่นําเรื่องเข้าสู่สภา แต่ไปให้สัมภาษณ์เลยครับ  
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โยนมิวเซียม สพร. รับ รอบอร์ดใหญ่ช้ี  ลําปางแบกภาระไม่ไหว อันนี้ท่านผู้ว่าฯ กรุณาลงนามมอบพันธกิจ
ให้ สพร. เข้ามาบริหารจัดการต่อ และมีข้อความพาดหัวว่า “เทศบาลโล่งอก ไม่ต้องจ่ายค่าติดแอร์  
5.8 ล้าน” ผมมาอ่านข่าวนี้เมื่อตอนนั้นผมก็ปล่อยผ่านเลยไป เพราะว่าเรื่องมันก็ดีไปแล้ว เพราะอะไรครับ 
ก็เพราะว่าเมื่ออ่านจากข่าวแล้วผมก็สบายใจ ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานฯ ฟัง “เมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการอํานวยการโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จังหวัดลําปาง 
เมืองลําปาง นําโดยนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2556 
เพื่อหารือถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปางหรือมิวเซียมลําปาง  
ที่ศาลากลางเก่าจังหวัดลําปาง หลังจากเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ
อํานวยการฯ มีมติจะขอให้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร. เข้ามาบริหารงานมิวเซียม
ลําปางเอง เนื่องจากเทศบาลฯ ไมม่ีความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร เพราะในปีหนึ่งจะต้องใช้
งบประมาณจํานวนมากถึงสิบล้านบาท สําหรับในการประชุมครั้งล่าสุดได้มีข้อสรุปว่า ทาง จ.ลําปาง  
ได้จัดทําหนังสือลงนามโดยผู้ว่าฯ ส่งกลับไปยัง สพร. เพื่อส่งมอบพันธกิจของมิวเซียมลําปางทั้งหมด 
ให้ สพร. เข้ามาดําเนินการ” และในวันเดียวกัน ในข่าวเดียวกันท่านนายกฯ ของเรา นายกิตติภูมิ  นามวงค์ 
เปิดเผยว่า  “จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการเมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา เบื้องต้น 
ได้ข้อสรุปว่า ทางเทศบาลฯ และทาง สพร. จะมีการปรับ MOU ความร่วมมือในบางเรื่อง ซึ่งมติของ
คณะกรรมการอํานวยการทั้งหมดมีมติเห็นว่า ทางเทศบาลฯ ควรจะมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับ สพร.  
รับช่วงต่อ เพื่อเข้าไปดําเนินการในส่วนของมิวเซียมลําปางทั้งหมด แต่ยังคงเป็นมิวเซียมลําปาง 
ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยทางเทศบาลฯ ก็จะได้ถอยออกมาก้าวหนึ่ง และดําเนินการในด้านอื่นๆ ต่อไป” 
ผมเอาหนังสือตอบรับกลับมาให้ท่านประธานฯ เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านนายกฯ ไม่ได้แจ้งข่าวไปยัง 
สพร. ให้มันรวดเร็วทันการหรือครับ เพื่อที่ สพร. จะได้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 หรือว่า
จะส่งตัวแทนจาก จ.ลําปาง มาเข้าร่วมประชุมก็ได้ และในข่าวเดียวกันท่านนายกฯ ของเราก็ได้แสดง 
ความคิดเห็นออกมาอีกว่า “เรื่องมิวเซียมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ขึ้นอยู่กับความชํานาญในการดําเนินการ 
หากเทศบาลฯ ยังคงดื้อดึงที่จะรับดูแลตอ่ไป ผมคิดวา่จะเกิดผลเสีย ประชาชนจะเสียโอกาส จึงได้ตัดสินใจ
ร่วมกับคณะกรรมอํานวยการฯ โดยมีท่านผู้ว่าฯ เป็นประธาน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และ 
ด้วยแนวทางของ สพร. ที่ต้องการขยายมิวเซียมสยามออกมาสู่ท้องถิ่น จึงยินดีที่จะเข้ามาดําเนินการ 
ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นความโชคดีของประชาชน” นายกฯ กล่าว แต่อีกด้านหนึ่งนะครับ พูดอะไรไว้ครับ 
หลังจากความมืดมนของมิวเซียมลําปางที่เกิดจากคนกลุ่มหนึ่งขัดขวาง ไม่เห็นด้วย จนทําให้โครงการที่ 
คนลําปางต้องการให้เกิดขึ้น จะด้วยสิ่งที่เกิดจากความสะใจ หรือเกมทางการเมือง วันเวลาผ่านไป 
ในความมืดมนผ่านไป มิวเซียมลําปางจึงเห็นแสง จริงๆ ต้องเป็นแสงรําไรอยู่ข้างหน้า เงินยี่สิบห้าล้านตกไป 
คนกลุ่มหนึ่งสะใจ มันไม่นานเท่าไหร่ มันไม่นานเท่าใด ทีมงานในรูปนี้ทุ่มเททางกาย ใจ และเสียสละเวลา 
นําเอาแสงรําไรกลับมาโชติช่วงอีกครั้ง เกิดขึ้นแน่นอนครับ มิวเซียมลําปาง หรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ลําปาง ทั้งเงินที่ตกไปยี่สิบห้าล้าน ถูกกู้กลับมาใหม่  แถมได้เพิ่มอีกสี่ล้าน เป็นความโชคดีของคนลําปาง
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จริงๆ ครับ ผมตกไปตรงไหนครับท่านประธานฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ท่านผู้ว่าฯ มอบพันธกิจ
กลับไปทาง สพร. และทาง สพร. ก็มีนโยบายขยายอยู่แล้ว เพียงแต่เรามาปรับ MOU อีกนิดหน่อย แล้วก็
ทํากันต่อ มันตกไปตรงไหน มีตรงไหนที่บอกว่าตก นอกจากคําพูดการให้สัมภาษณ์ ผมฉายให้ดูชัดๆ  
อีกครั้งหนึ่งนะครับ  ทําไปได้นะครับ ท่านดูซิครับ เขาก็ยืนยิ้มแย้มแจ่มใสกัน ท่านนายกฯ ทําไมต้อง 
คล้องแขนสุภาพสตรีท่านนั้นด้วยครับ ผมมีอีกคําถามหนึ่งอยากจะถามท่านนายกฯ ผ่านท่านประธานฯ 
จริงๆ แล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 มีหลายญัตติมากนะครับ วันนั้นเราใช้เวลา
ประชุมกันยาวนานเลย หนึ่งในญัตติที่ตกไปคราวนั้นก็คือ ผมพูดสองอันเลยนะครับ คือ 1.ญัตติการจ่าย
ขาดเงินสะสมห้าล้านแปด เพื่อที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับมิวเซียมลําปางในขณะนั้น  และ 2.ญัตติ
ขออนุมัติการให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ จํานวน 1 คูหา ที่อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกิน 3 ปี ญัตติทั้ง 2 
ญัตตินี้ ทางสมาชิกสภาฯ แห่งนี้หลายๆ ท่านได้กรุณาลุกขึ้นให้ความเห็น อภิปรายให้ข้อเสนอแนะ
เหมือนกันทั้ง 2 ญัตตินะครับ ในญัตติของการขออนุมัติการให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ จํานวน 1 คูหานั้น 
หลังจากที่สมาชิกสภาฯ ได้กรุณาให้ความเห็น ให้คําแนะนํา เพื่อให้ฝ่ายบริหารกลับไปแก้ไขญัตติ และ
นํากลับเข้าสู่สภาใหม่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ทางผู้บริหารก็ได้ทําญัตติเรื่องเดิม แต่ปรับข้อความ  
ปร ับว ิธ ีการให ้ถ ูกต ้องตามที ่สมาช ิกสภาฯ ได ้ท ้วงต ิง  และให ้คําแนะนําไป  อ ีกครั ้งหนึ ่งคร ับ  
ผมยกตัวอย่างในที่นี้ว่ามี 2 ญัตติ ญัตติเรื่องมิวเซียม กับญัตติเรื่องเช่าอาคารตกไปทั้งคู่เลยครับ ในวันที่ 
22 สิงหาคม 2556 ญัตติเรื่องเช่าอาคารนั้น สมาชิกสภาฯ ไม่ได้ไปช่วยผลักดันอะไรเลยนะครับ  
ฝ่ายบริหารกับข้าราชการไปดําเนินการทํากันเองตามที่ถูกต้อง ตามที่ได้เป็นมติของที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2556 และได้ส่งญัตติกลับเข้ามาสู่สภาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง และเรื่องนี้ก็ผ่านนะครับ ไปดู
รายงานการประชุมได้ ญัตติการขอเช่าช่วงอาคารพาณิชย์ ตกไปเมื่อเดือน พฤษภาคม 2556 และ 
กลับเข้ามาอีกครั้ง ซึ่งก็ผ่านครับ แต่ผมก็ไม่เข้าใจครับว่าทําไมญัตติของ สพร. ที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นั้น ทางฝ่ายสภาก็ให้ความร่วมมือใช่ไหมครับท่านรองนายกฯ  ขอบพระคุณครับที่ช่วยผมทํามาหากิน  
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี วิ่งเต้นไปหาข้อมูลข่าวสาร หาราคา หาทุกอย่าง และเมื่อนํากลับมาเสนอ   
ผ่านกระบวนการขั ้นตอนมันเป็นญัตติเกี ่ยวกับงบประมาณนะครับ  สมาชิกสภาฯ  เสนอเองไม่ได้  
ต้องเสนอโดยฝ่ายบริหารครับ ทําไมท่านนายกฯ ถึงใช้เวลานานมาก ทําไมท่านนายกฯ ถึงกระทําการต่างๆ  
เพื่อให้การประชุมในวันที่  1 สิงหาคม 2556 นั้น ไม่เกิดขึ้น  ท่านจงใจหรือว่าท่านไม่ตั้งใจที่จะให้ญัตตินี้
ตกไป ท่านทําไปได้อย่างไรครับ สุดท้ายผมคิดว่าจากข้อมูลที่ได้นําเสนอไป คงจะเห็นแล้วนะครับว่า 
มิวเซียมลําปาง ใครทําอะไรบ้าง ใครเริ่ม และใครดูเหมือนว่าจะใส่ร้ายป้ายสี พูดดีเอาใส่ตัว เอาช่ัวใส่คนอื่น 
ใครกันแน่ที่พูดจริง ใครกันแน่ที่สร้างกระแส หาว่ามันล่ม หาว่ามันตก ทั้งๆ ที่ในการทําหนังสือถึง สพร.  
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ท่านก็พูดเอง เดี๋ยวเขาก็กลับมาใช่ไหมครับ แต่กลับไปให้ข่าว กลับไปเขียน
เฟสบุ๊ค กลับไปพูดในที่ชุมนุม กลับไปพูดกับพี่น้องประชาชนว่า ถูกกลั่นแกล้ง ถูกเล่นเกมการเมือง สท.  
ไม่เห็นกับบ้านกับเมือง สท. สะใจ คําพูดนี้ไม่ใช่คําพูดของผมนะครับ เป็นคําพูดท่านนายกฯ ทั้งนั้นนะครับ 
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ที่พูดไว้ เอาล่ะครับก็เปิดโอกาสให้ท่านได้อธิบายก็แล้วกันนะครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานฯ  
สวัสดีครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  สําหรับเรื่องมิวเซียมลําปางนี้เป็นเรื่องที่สนุกสนานจริงๆ  
จริงๆ แล้วเรื่องมิวเซียมนี้ก็จบไปจริงๆ นะครับ ผู้อภิปรายท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตินั้น พูดไม่ผิด  
แต่พูดไม่ถูกทั้งหมดนะครับ มันมีที่มาที่ไป คุณต้องเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ตามข้อตกลง MOU วันนั้น มี 4 หน่วยงาน อันนี้คุณพูดจริง คือ จังหวัด เทศบาลฯ สพร. และเครือข่าย 
ภาคประชาชน แต่คุณต้องมาดูตรงนี้ว่า หน้าที่หลังจากมี MOU เรียบร้อยแล้ว มีคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก 
4 ฝ่าย คือ 1.ฝ่ายกายภาพ 2.ฝ่ายวิชาการ 3.ฝ่ายบริหารจัดการ และ  4.ฝ่ายเลขานุการ บทบาท 
หน้าที่นั้นชัดเจนเลยครับภายใต้  MOU นะครับ  อยากให้คุณฟังตรงนี้นะครับ  ต้องเอาเทศบาลฯ  
มาขึ้นก่อน มีข้อความดังนี้  1) “เทศบาลฯ จะต้องรับผิดชอบการปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเดิม 
รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบให้พร้อมสําหรับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง ภายในเดือน
ธันวาคม  2554”  นี่ก็คือเหตุผลของห้าล้านแปดแสนบาทของคุณแหละครับ  ธันวาคม  2554   
คุณจําวันเวลานี้ไว้นะครับ  2) “เทศบาลฯ จะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ หลังจาก สพร. 
บริหารจัดการภายใต้องค์กรพี่เลี้ยง 1 ปี และสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการใน 1 ปีหน้า สพร. 
เป็นผู้ดําเนินการ” เราต้องมาทําความเข้าใจว่าการปรับปรุงอาคารเป็นส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 คือ 
การบริหารจัดการให้ชัดเจน ให้เข้าใจ ผมคงไม่ต้องอธิบายมั้งครับ ที่คุณฉายให้เห็นเมื่อซักครู่ ภาคีทั้งหลาย
เขาไม่ได้ระบุเอาไว้หรอก ภาคีในที่นี้มีหน้าที่อะไรผมจะอ่านให้คุณฟัง คือ 1.ภาคีภาคประชาชนทั้งหมดนี้ 
ร่วมจัดทําแผนแม่บท แผนการจัดตั้งการพัฒนา และบริหารจัดการโครงการ 2.ร่วมประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านสื่อ รูปแบบต่าง 3.ร่วมบริหารจัดการและสนับสนุน ระดมทุนเพื่อเป็นค่าใ ช้จ่าย 
ในการดําเนินการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอโทษครับท่านนายกฯ  
ผมขอเชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   

นายแพทย์วัฒนา  สุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ การพูดนั้นต้องพูดกับท่านประธานฯ  แล้วไม่ใช่ไปชี้หน้าคุณอย่างนั้น  คุณอย่างนี้  ผมขอให้ 
ท่านประธานฯ  เตือนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมไม่ได้ 
ช้ีหน้าครับ ผมช้ีที่กระดาษครับ ข้อ 3.ร่วมบริหารจัดการและสนับสนุน ระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการบริหารจัดการ ผมบังให้แล้วนะครับ สําหรับจังหวัดมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานโครงการ 
อํานวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบอํานาจตามกฎหมาย และให้การสนับสนุน
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งบประมาณดําเนินการจัดหางบประมาณ โดยหางบประมาณสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ทีนี้ก็มาดูที่มาของ
ยี่สิบห้าล้านบาท งบประมาณของ สพร. ปี พ.ศ. 2554 เงินที่ สพร. ได้รับเงินอุดหนุนสามสิบล้านบาท 
มันไม่ใช่ยี่สิบห้าล้านบาทที่เข้าใจนะครับ สามสิบล้านบาทนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เรื่องของ 
งบบริหารจัดการโครงการจํานวนห้าล้านบาท ส่วนที่ 2 เป็นส่วนงบประมาณในการจัดนิทรรศการถาวร
จํานวนยี่สิบห้าล้านบาทนะครับ ณ เวลานี้ยี่สิบห้าล้านบาทยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากการปรับปรุง 
ทางกายภาพยังไม่มีความพร้อม อันนี้ผมนําเอกสารมาจาก สพร. ผมไม่ได้ทําขึ้นมาเองนะครับ ที่มาของ
งบประมาณภาคประชาชนและองค์ต่างๆ ใน จ.ลําปาง ได้ผลักดันเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
นครลําปางสู่การพิจารณาของรัฐบาล นี่คือที่มาของสามสิบล้านบาท ต่อมารัฐได้สนับสนุนงบประมาณ
โครงการผ่าน สบร. ยังมี สบร. อีกนะครับ ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค คณะกรรมการบริหาร สบร. ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 
28 กันยายน 2553 เห็นชอบงบประมาณพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง จ.ลําปาง อนุมัติให้สามสิบ
ล้านบาท เป็นไปตามนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูซิว่าเอกสารช้ินนี้ผมนํามาจาก สพร. นะครับ เขาบอกว่า 
ความล่าช้าในการดําเนินโครงการมีอะไรบ้าง 1) ความเห็นของคณะกรรมการอํานวยการในการประชุม
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ความล่าช้าในการปรับปรุงอาคารศาลากลางภายใต้ 
ความรับผิดชอบของเทศบาลฯ รวมถึงระบบพื้นฐานให้มีความพร้อมก่อนส่งมอบให้ สพร. ดําเนิน
นิทรรศการ  ซึ่งเรายังส่งมอบไม่ได้ใช่ไหมครับ  2) คณะกรรมการอํานวยการจึงขอให้  สบร. ขยายเวลา
งบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการออกไปจนถึงปี  2556 ใช่ไหมครับ  ออกมาแล้วนะครับ หลังจากนั้น
ปลายปี 2555 ถึง ต้นปี 2556 การปรับปรุงทางกายภาพในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ไม่มี 
ความคืบหน้า ยังขาดงานพื้นฐานที่สําคัญ อาทิ ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบต่างๆ วันที่ 14 มีนาคม 
2556 ภาคีที่ร่วมดําเนินการได้เข้าพบผู้ว่าฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเตรียมพร้อม
อาคารให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลําปาง   การพิจารณาจึงล่าช้าในการดําเนินการนั้น  ความเห็น
ของคณะกรรมการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 การจัดสรรงบประมาณ
เขาบอกชัดเจนนะครับ การจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลฯ มีความล่าช้า ทุกฝ่ายจึงหารือว่างบประมาณ
จะเอามาจากส่วนไหน เพราะหลังจากนั้นแล้วที่เราขอผ่านสภา แล้วสภาไม่อนุมัติจะด้วยเหตุผลใดเราก็คง
ไม่กล่าวย้อนไปอีกแล้ว ไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะว่าผมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภา  แล้วสภา 
ไม่เห็นชอบก็เลยต้องตกไปห้าล้านแปดแสนบาท  คนลําปางก็ไม่ใช่ตัวผมคนเดียว คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
ก็มาประชุมว่าเราจะหางบประมาณจากไหนเพื่อมาดําเนินการ  เพื่อจะส่งมอบให้กับ สพร. เพื่อที่เขาจะ
ดําเนินการนิทรรศการภายในยี่สิบห้าล้านบาทมาดําเนินการ เพราะในขณะนั้นผมจะเลยมาตรงนั้นนะครับ 
ความไม่ชัดเจนเรื่องแผนงานและแผนงบประมาณเพื่อปรับปรุงทางกายภาพ ขณะนั้นจังหวัดและเทศบาลฯ 
อยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณ ซึ่งสภามีมติไม่เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมอย่างชัดเจน โดยจังหวัด
เห็นว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณเพื่อขอปรับปรุงพื้นฐานและระบบ การปรับปรุงระยะที่ 3  และ 
การประชุมคณะกรรมอํานวยการโครงการครั้งที่ 3/2556 วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เกิดความไม่ชัดเจน
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เรื่องงบประมาณจากเทศบาลฯ หน่วยงานเจ้าภาพ และข้อจํากัดของการจ่ายงบประมาณของ สพร. 
ในขณะนั้นเหลือเวลาอีก 4 เดือนนะครับ  เงินงบประมาณจํานวนยี่สิบห้าล้านบาทต้องตกไป  เพราะว่า 
ที่ผมขออนุมัติต่อสภากระช้ันชิดเข้ามาแล้ว เราร่วมกับทางจังหวัดแต่ก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหน เพื่อที่จะส่งไป
ดําเนินการส่งมอบให้กับทาง สพร. ก็เลยต้องมาขอจ่ายขาดเงินสะสมจํานวนห้าล้านแปดแสนบาท  
ซึ่งเมื่อขอตรงนี้ได้ งบประมาณจํานวนยี่สิบห้าล้านบาทก็จะดําเนินการต่อ เพราะเหลือระยะเวลาแค่  
4 เดือนนะครับ การประชุมคณะกรรมการอํานวยการครั้งที่ 3 ดังกล่าว การทบทวนแผนงานจึงเกิดขึ้น 
เมื่อหลังจากสภาไม่อนุมัติเงินห้าล้านแปดแสนบาท เราจึงต้องมาหาทางกัน ซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องเป็น 
คนรับผิดชอบว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อ ผมจะไม่เอาเอกสารของ สพร. มาพูด แต่ผมจะพูดจาก 
การทํางานของผมว่าที่ผ่านมาผมดําเนินการไปอย่างไรบ้าง คือ หลังจากที่ไม่ได้รับการอนุมัตินั้น เทศบาลฯ 
ก็ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับ สพร. ได้ ซึ่งก็แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1) การดําเนินการมิวเซียม
จะไปในทิศทางไหน ซึ่งก็มีหลายแนวทาง แนวทางหนึ่ง คือ เราจะส่งมอบอาคารนี้ให้กับ สพร. เลย 
ได้หรือไม่ เพราะเทศบาลฯ ไม่สามารถดําเนินการต่อได้ และงบประมาณยี่สิบห้าล้านบาทนั้นก็ได้ตกไปแล้ว
นะครับ ส่วนที่ 2) ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ โดยคุณหมอสยมพรยังไม่ยอม ก็หารายชื่อประมาณ 50-
60 คน นะครับ ไปขอ สพร. ให้โครงการนี้ผ่าน เพื่อให้ สพร. นําเข้าบอร์ด สบร. และเพื่อที่จะขอเป็นกรณี
พิเศษไปยัง สตง. ให้มาตรวจสอบโครงการดังกล่าวว่ามันมีการดําเนินการจริงเท็จขนาดไหน พร้อมที่จะ 
คืนเงินยี่สิบห้าล้านบาทมาดําเนินการหรือไม่ อันนี้จําตรงนี้ไว้นะครับเพราะมันจะย้อนไปตอนสุดท้าย  
เรื่องของเฟสบุ๊คนะครับ ส่วนที่ 3) ผมเองได้ผลักดันโครงการนี้ เพราะผมกลัวว่าถ้ามันจะไม่ได้จริงๆ แล้ว
จะเอาเงินจากที่ไหนมาดําเนินการ ผมก็ขอเอาโครงการนี้ไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ จ.ลําปาง ทุกแนวทางต้องทําหมดนะครับ และท้ายที่สุดมันก็มาเกิดตรงนี้ ตรงภาพ 
ในเฟสบุ๊คที่นําเสนอที่ผมเกี่ยวแขนคุณหมอสยมพร ก็เพราะไม่ได้มีผมคนเดียว ผมไม่ได้ไปแอบอ้างว่า
โครงการดังกล่าวเป็นผลงานของผม แต่ผมได้เขียนไว้ว่ามีใครบ้างที่เป็นคนดําเนินการ ทุกอย่างที่ผมทํา 
ก็เพื่ออยากจะให้มีมิวเซียมเกิดขึ้นให้ได้ ในวันนั้น สตง. เขามาตรวจเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะคืนยี่สิบห้า 
ล้านบาท ให้ดําเนินการต่อหรือไม่ เขาก็ไม่ได้ติดใจอะไร ผมต้องเป็นคนไปช้ีแจงว่ามิวเซียมลําปางมีการ
ดําเนินการต่อเนื่องอย่างไร คนลําปางต้องการอย่างไร และมีความสําคัญอย่างไร ผมถึงไม่ได้มาร่วม
ประชุมในครั้งก่อน ผมไมไ่ด้หนีการประชุมสภาไปไหนหรอกครับ เพราะฉะนั้นยี่สิบห้าล้านบาทนั้นก็จะกลับ
เข้ามาดําเนินการได้ แต่ทาง สพร. บอกว่ายี่สิบห้าล้านบาทนั้นมันมีปัญหาในเรื่องการออกแบบ 
ทางกายภาพที่เคยต้องใช้ยี่สิบห้าล้านบาทซึ่งต้องมาตัดเหลือแค่ยี่สิบเอ็ดล้านบาทนั้นมันไม่สามารถ
ดําเนินการได้ เขาเลยอนุมัติเงินอีกสี่ล้านบาทเพื่อให้มาออกแบบทางกายภาพ นิทรรศการภายใน 
เป็นจํานวนเงินอีกยี่สิบเก้าล้านบาท มันผิดตรงไหน มันตกไปแล้วแต่แสงรําไรก็กลับคืนมาแล้วนะครับ   
คนลําปางก็พอใจแล้ว มันผิดตรงไหนในส่วนนี้  ฉะนั้นย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งนะครับ  ที่เอ่ยถึงกันมากๆ ว่า 
หลังจากที่สภาไม่อนุมัติ ไม่ได้ผ่านงบประมาณจํานวนห้าล้านแปดแสนบาทนั้น สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ได้ไปสอบถามร้านแอร์ทั้งหลายแล้วก็บอกว่าสามล้านแปดแสนบาทก็สามารถทําได้ ผมเองผมก็เห็นด้วย
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นะครับ ถ้าสามล้านแปดแสนบาทสามารถทําได้  ผมยินดีเลยครับ  เพราะว่าจะได้ลดงบประมาณของ
เทศบาลฯ ลงไป  แต่ถ้าสมมติวันนั้นเราอนุมัติเงินห้าล้านแปดแสนบาทให้กับเทศบาลฯ ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ซึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ ดําเนินการ ไม่ใช่ว่าจะให้อนุมัติเงินห้าล้านแปดแสนบาทเพื่อจะยกให้กับ 
สพร. นะครับ ถ้าคุณไปบอกว่าคุณสามารถจะลดเงินลงได้ ที่เหลือก็จะเป็นของบเทศบาลฯ นะครับ ไม่ใช่
เหลือแล้วเป็นของ สพร. นะครับ มันอยู่ที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ถามว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ บอก
ว่าใครจะรับรองได้ เพราะการเสนอญัตติเข้าสู่สภาในเรื่องของงบประมาณนั้น ต้องมีรายละเอียด ซึ่งจะมี
ใครกล้าเซ็นอนุมัติจากห้าล้านแปดแสนบาทให้เหลือสามล้านแปดแสนบาทครับ ก็ปรากฏว่าไม่มีเจ้าหน้าที่
เซ็น เมื่อไม่มีคนเซ็นแล้วผมจะกล้าเสนอได้อย่างไรครับ ต่อให้คุณลงรายชื่อทั้ง 24 คนเข้ามา แต่ไม่มีคน
รับรองเรื่องประมาณการแล้วผมจะเสนอได้อย่างไร มันมีระเบียบของมันอยู่นะครับ ผมจะเอาความจริงมา
พูดและจะพูดให้หมดด้วย ฉะนั้นเมื่อซักครู่คุณเอ่ยนามพาดพิงถึงท่านรองนายกฯ ของผม ผมจะให้รอง
นายกฯ ไปคุยกับคุณที่คุณได้ถามไป เขาพูดกับคุณว่าอย่างไรนั้นผมจะให้เขาเล่าให้คุณฟังนะครับ 
เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรต้องรู้ที่มาที่ไป รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น เงินห้าล้านแปดแสนบาท  
ถ้าสมมติว่าคุณมีความสามารถจริง สามารถที่จะหาคนจัดซื้อจัดจ้างในจํานวนเงินสามล้านแปดแสนบาท
ได้ ก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลฯ คนเทศบาลฯ จะสรรเสริญ เยินยอคุณเลยครับ แต่ปรากฏว่า
จุดเริ่มต้นห้าล้านแปดคุณก็ปัดตกไป โดยอ้างบอกว่า 2 ระยะ การจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านมานั้น 
คุณได้ผ่านไปแล้ว สพร. บอกว่าคุณไม่สามารถส่งมอบให้กับทาง สพร. ได้ตาม MOU ผมได้พูดเองนะครับ 
ผมอ้างอิงจากเอกสารของ สพร. นะครับ ฉะนั้นคุณจะต้องเรียนรูใ้นเรื่องนี้อีกมากนะครับก่อนที่จะอภิปราย
อะไร อย่าคิดไปว่าคนนี้ไม่ดี คนนี้เลว มันไม่ถูกนะครับ ทางที่ดีก็เอาเรื่องจริงมาพูดกัน สภาแห่งนี้จะได้รู้ว่า
อะไรเป็นอะไร เงินยี่สิบห้าล้านบาท ก็คงจะดําเนินการต่อ และถัดมาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ 
ก็คือการปรับปรุงภูมิทัศน์ มันจะเป็นของท่านผู้ว่าฯ ก็ได้ ผมไม่ต้องนํามาเป็นผลงานของ นายกิตติภูมิ 
หรอกครับ แต่ผมก็ทําเพื่อให้พี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เงินสิบหกล้านบาทดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่
ของเทศบาลฯ ทั้งๆ ก่อนที่คุณจะส่งมอบให้ สพร. ทั้งทางกายภาพ และการปรับปรุงภูมิทัศน์นั้น จะต้องใช้
เงินจากเทศบาลฯ ถึงจะส่งมอบให้ สพร. ได้ แต่อีกสิบหกล้านบาทผมได้ไปขอมาจากกองทุนเหมืองไฟฟ้า
แม่เมาะนะครับ โดยผ่านท่านผู้ว่าฯ คนก่อน ซึ่งทําให้เทศบาลฯ ประหยัดเงินไปสิบหกล้านบาท มันผิด 
หรือเปล่าครับ ผมก็ไม่เคยอ้าง และผมก็ไม่เคยไปพูดแม้แต่คําเดียวว่าผมเป็นคนไปหามา เพียงแต่ว่าที่มา 
ที่ไปของเงินสิบหกล้านบาทนั้นมันเป็นอย่างไรผมต้องพูดและผมต้องบอกกับประชาชน เงินที่ชะงักไป 
มันเพราะอะไรก็ต้องบอกประชาชน ไม่ใช่พูดแค่ผู้บริหารกับสมาชิก 24 คน มันไม่เพียงพอ คุณก็เป็น
ตัวแทนของประชาชน ผมก็เป็นตัวแทนของประชาชนที่ได้รับเลือกมา ฉะนั้นเราต้องไปพูดให้ประชาชนฟัง 
เพราะเขาเป็นคนเลือกผม คุณไม่ได้เป็นคนเลือกผมใช่ไหมครับ เป็นหน้าที่ของผม คุณก็บอกว่าผมไม่ดี  
คุณก็ไปบอกให้กับชาวบ้าน มันไม่ดีอย่างไรก็ไปบอก คุณทําอะไรก็ไปบอก แล้วผมผิดตรงไหนที่ไปบอก
ให้กับชาวบ้าน เอาความจริงไปพูดมันเหนื่อยมากเหรอครับ ไม่เหนื่อยนะครับที่เอาความจริงไปบอก 
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กับชาวบ้าน นี่ก็คือความจริงทั้งหมด  เอกสารนี้ก็คือความจริงทั้งหมด ขอบคุณท่านประธานฯ ครับ   
และผมขออนุญาตให้ท่านรองนายกฯ ซึ่งถูกพาดพิงเมื่อซักครู่อธิบาย ขอเชิญครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ รองนายกเทศมนตรีฯ 

นายชัยศรี  สัชฌะชัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม  นายชัยศรี  สัชฌะชัย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ตามที่ท่านบริบูรณ์พูด  
ก็เป็นข้อเท็จจริงส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับ  ผมกับท่านบริบูรณ์ก็ได้พบกับผู้ว่าฯ  ในการประชุมสภา
กาแฟจังหวัดลําปาง  ท่านผู้ว่าฯ ก็ฝากผมกับท่านบริบูรณ์ว่าจะทําอย่างไรก็ตามที่จะให้การดําเนินการ
เกี่ยวกับมิวเซียมลําปางผ่านไปได้ ผมจะเล่าความเป็นมาซักนิดหนึ่งคือ จริงๆ แล้วผมได้รับการติดต่อจาก
องค์กรเอกชน ทางหอการค้า และสภาอุตสาหกรรมนะครับ ก่อนที่นายกฯ จะมารับตําแหน่งบอกขอฝาก
อยู่เรื่องหนึ่งคือ  เรื่องมิวเซียมลําปาง   เพราะมิวเซียมนี้เป็นงานตั้งแต่อาจารย์นิมิตร เป็นคนเริ่มดําเนินการ 
และเขาก็ฝากผม ซึ่งขณะนั้นผมได้เจอกับนายกฯ กิตติภูมิ  ตอนยังไม่ได้รับตําแหน่งที่สโมสรโรตารี่ลําปาง  
ผมก็ได้ฝากท่านว่าขอจ่ายขาดเงินสะสมสักสิบล้านบาท   ท่านนายกฯ ก็บอกว่าขอดูก่อน นี่คือข้อเท็จจริง
นะครับ หลังจากที่ได้รับตําแหน่งนายกฯ ก็มาดูว่ามีความเป็นไปได้ จึงได้ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 
สิบล้านบาทต่อสภา ผมได้คุยกับท่านอดีตประธานฯ ท่านประสิทธิ์ ว่าเรื่องนี้อาจจะสามารถผ่านได้  
แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่ผ่าน แล้วพอไม่ผ่านท่านผู้ว่าฯ ก็มาประสานกับสภาใหม่เกี่ยวกับการติดตั้งแอร์  
จํานวนเงินห้าล้านหกแสนบาทหรือห้าล้านแปดแสนบาทผมก็จําไม่ได้ จากนั้นก็ได้เสนอเข้าสู ่สภา   
และคุณบริบูรณ์ก็ได้ไปสอบถามที ่ร้านแอร์  ซึ ่งเขาก็บอกว่าเงินสามล้านแปดแสนบาทก็สามารถ
ดํา เน ินการได ้  ผมบอกว ่าสามล้านแปดแสนบาทกับห ้าล้านหกแสนบาทนั้น  ตามข้อเท็จจริง 
จากประสบการณ์ของผม ผมกล้าพูดเลยว่าจํานวนเงินมันต่างกันเยอะ ผมก็คุยกับท่านนายกฯ ว่า 
จํานวนเงินดังกล่าวมันต่างกันจริงๆ ต้องดูสเปคจริงๆ ว่ามันต่างกันหรือเปล่า นี่คือข้อเท็จจริงนะครับ 
หลังจากนั้นก็ได้เชิญคุณอรรณพ และบริษัทแอร์มาคุย สรุปว่าสเปคเหมือนกันหมด แต่สเปคที่บริษัทแอร์
ได้รับนั้นไม่ได้ 100% ที่เรามีอยู่ของเทศบาลฯ สเปคของเทศบาลฯ มีทั้งค้ําประกัน 2 ปี และผมเองก็ 
ถามว่าการค้ําประกันนี้ใช้เงินเท่าไหร่ เขาก็บอกว่าประมาณสี่แสนบาทถ้า 2 ปี ผมบอกเลยว่าแพงมาก 
นะครับ และมีการต่อเชื่อมกับส่วนต่างๆ ด้วย เงินเลยต่างกัน  ท่านนายกฯ กับท่าน ผอ.อรรณพ ผมเอ่ยชื่อ
ได้เลยครับ  ถ้าทําได้ก็ให้เสนอขึ้นมาให้นายกฯ หลังจากนั้นเรื่องนี้ก็หายเงียบไปนะครับ ผมก็มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เท่านี้ ขอบคุณมากครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 
นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ    

กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ และท่าน 
รองนายกฯ นะครับที่กรุณาให้ข้อมูล จริงๆ แล้วท่านไม่ต้องอธิบายยาวเยิ่นเย้อย้อนไปถึงปี 2554  
เลยครับ เพราะผมก็ไม่รู้เรื่อง แต่สิ่งที่ผมรู้เรื่องก็คือในวันที่ญัตติ 5.8 ล้านบาท เข้าสู่สภานั้น สภาฯ  
ก็มีความเห็นเป็นอย่างนั้นจริง แต่สภาก็ไม่ทราบจริงๆ ว่าเงิน 3.8 ล้านบาท ก็สามารถทําได้ แต่พอพวกเรา
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ไปช่วยกันหาทางออก พวกเราก็พร้อมที่จะอนุมัติ 3.8 ล้านบาท ทําไมท่านนายกฯ ไม่นําญัตติเข้าสู่สภา 
ท่านนายกฯ กรุณาบอกแล้วว่ามันไม่มีคนเซ็นประมาณการ ผมถามว่าประมาณการ 5.8 ล้านบาท นั้น 
ใครเป็นคนทําครับ คงไมใ่ช่เทศบาลฯ เป็นคนทํา ก็ก็อปปี้มาจากส่วนกลาง และถ้าอยากจะตรวจกันเดี๋ยวนี้
เลยก็เปิดกูเกิลดูเลยนะครับว่าราคาของแอร์ยี่ห้อที่เขาระบุมาหรือเสนอจากส่วนกลางมา และเปรียบเทียบ
กับแอร์อีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งส่วนกลางไม่ได้เสนอมา สัดส่วนต่างกัน ราคาทั่วไปในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นแอร์
แยกส่วน หรือแอร์ระบบรวม ส่วนต่างของราคาตรงกับสัดส่วนที่ระบุไว้ว่าสามารถลดจาก 5.8 ล้าน
บาท เหลือ 3.8 ล้านบาท ได้ อันนี้ผมก็ได้นําเรียนไปแล้ว และผมก็ดีใจกับเพื่อนสมาชิกฯ ว่าสามารถ
ประหยัดงบประมาณได้ แล้วเราก็อนุมัติ งานก็ออกไปดี แต่ก็อย่างที่บอกนะครับ ไม่สามารถมีใครไปจับมือ 
ท่านนายกฯ ให้ยื่นญัตติเข้าสู่สภาได้ เรื่องก็เลยออกมาอย่างที่เห็นอย่างที่เป็น แต่ว่าที่มันพาดพิงว่า เอาดี 
ใส่ตัว เอาช่ัวใส่คนอื่น ท่านลองนึกย้อนหลังไปครับ ถ้าวันนั้นท่านยื่นญัตติเก่าเข้ามาเหมือนกันญัตติ 
ขออนุญาตเช่าช่วงอาคาร เรื่องมันก็จบไปแล้ว  ดีไปแล้ว เสร็จไปแล้วนะครับ และก็อย่างที่บอกนะครับ  
ผมก็สงสัยว่าแน่นอนที่ท่านต้องรู้ดีกว่าผมอยู่แล้ว ท่านต้องรู้รายละเอียด รู้ลึกมากกว่าผมอยู่แล้ว ก็อย่างที่
บอกว่าผมสงสัยอยู่อย่างเดียวครับว่า เมื่อ สพร. ได้รับมติจากท่านผู้ว่าฯ เขาก็มีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะ
ขยายพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามออกมาเป็นมิวเซียมลําปาง เวลาท่านให้สัมภาษณ์ท่านก็พูดอย่างนี้ แต่ทําไม
เวลาไปพูดกับชุมชนอื่นๆ หรือพี่น้องประชาชนอื่นๆ หรือพูดในฐานะส่วนตัว ท่านก็ยังพยายามสื่อสาร 
ทําความเข้าใจให้สภาฯ  ซึ่งไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่พ้นที่จะตกเป็นจําเลยนะครับ ท่านบอกว่า
ท่านเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเลือกท่านมา พวกสมาชิกพวกกระผมก็เช่นเดียวกัน พี่น้องประชาชน 
ก็เลือกมาเหมือนกัน และในขณะเดียวกันที่ท่านบอกว่ามิวเซียมเป็นความจําเป็น แต่ก็มีพี่น้องประชาชน
เหมือนกันที่ เ ขา ไม่ เ ห็นความ จํา เป็ น  ก็ เ อาละค รับ ท่ านก็ มักจะใ ช้คํ าว่ า  “ เสี ย งส่ วนใหญ่ ” ,  
“ความรับผิดชอบ”, “เป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง” ผมก็เห็นด้วยว่ามันเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง 
แต่การที่พวกกระผมสมาชิกทั ้งหลายมีมติไม่เห็นชอบกับการจ่ายเงินจํานวนมากถึง 5.8 ล้านบาท   
เป็นความผิดตรงไหนหรือครับ  และเมื ่อไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงิน 5.8 ล้านบาทแล้ว ก็ยังแสดง 
ความรับผิดชอบ มีสิ่งที่ไปช่วยกันทํา พวกผมไปช่วยกันทํา ไปหาความร่วมมือมา ได้แนวทาง เห็นแสง 
รําไรแล้ว เพียงแต่ท่านยื่นกลับเข้ามาจาก 5.8 ล้านบาท เป็น 3.8  ล้านบาท พวกกระผมก็อนุมัติแล้ว  
มันไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเลยครับหลังจากนั้น แต่ท่านก็ไม่ยื่นเข้ามาโดยให้เหตุผลว่ามันไม่มีใครรับรอง  
ก็พวกผมรับรองไงครับ ถึงได้บอก ถึงได้กระเสือกกระสนหาแนวทางมาให้ ขอบพระคุณครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ  
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  คือจริงๆ  แล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือใครถูก มันก็เหมือนบอกว่า   
ที่ผมทําไปนั้นมันไม่ถูก คุณก็เอามาอภิปรายว่าผมไม่ถูก อันนี้ในความคิดส่วนตัวผมว่าคุณไม่อนุมัติเงิน 
ห้าล้านแปดแสนบาทมันก็ไม่ถูก มันก็เหมือนกัน มันก็เป็นทูเวย์ ไอ้คุณบอกว่า พวกคุณรับรองงบประมาณ
สามล้านแปดแสนบาทนั้นทําได้ แต่กระบวนการก่อนที่ผมจะเสนอญัตติเข้าสู่การพิจารณาของพวกคุณ  
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ของสมาชิกสภาฯ  ขอโทษด้วยครับ  ของสมาชิกสภาฯ ก็คือกระบวนการของผม ไม่มีใครรับรองใช่ไหมครับ 
คือประเด็นนี้ แต่ถ้ามีคนรับรองผมก็จะเสนอญัตติมาได้  ก็จะจบตรงประเด็นนี้ก็คือสามล้านแปดแสนบาท 
ก็จะจบไป 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอโทษครับท่านนายกฯ ผม 
ขอเชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ   

นายแพทย์วัฒนา  สุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ ไอ้พวกคุณ ยังแสดงกิริยาวาจาที่หยาบคาย ไอ้พวกคุณ ไอ้สมาชิก นะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  พอดีผม
เอามือปิดไว้หน่อยนึง ผมยังไม่ได้ช้ีถึงใครนะครับ ขอบพระคุณครับ ผมขอถอนคําพูดครับ ก็จริงๆ แล้วมัน
ไม่มีเหตุผลอะไรหรอกครับ สามล้านแปดแสนบาทหรือห้าล้านแปดแสนบาทตรงนั้นมันจบไปแล้ว ใครผิด
ใครถูก ให้พี่น้องประชาชนเป็นคนพิจารณา ว่าใครไม่ผ่าน ผมผิดตรงไหนที่คุณกล่าวอ้างมาตั้งแต่เก้าโมงเช้า 
สิบโมงเช้านั้น ก็เหมือนกันน่ันแหละครับ ผมก็บอกว่าคุณผิด คุณบอกว่าผมผิด มันไม่ได้เชียวหรือครับ  
ต่างคนก็ต่างสาดใส่กันมาอย่างนี้ตั้งแต่เช้านะครับ และประเด็นถัดมาเรื่องของการเช่าอาคารพาณิชย์นั้น 
ทําไมถึงกลับเข้ามาใหม่ คุณรู้ไหมครับท่านประธานฯ ผมได้ทําหนังสือหารือไปยังจังหวัด จังหวัดก็บอกว่า
ถูกต้องแล้วปรับเปลี่ยนเวิร์ดดิ้งหน่อย ก็เข้าสู่กระบวนการสภา เพราะจังหวัดเขาการันตีมา มีคนการันตี
มาถึงจะเสนอญัตติได้ แต่เรื่องของมิวเซียมนี้มันไม่มีใครเซ็นรับรองงบประมาณให้ผม แล้วผมจะเสนอ 
ได้อย่างไรครับ เข้าใจไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานฯ ครับ 
จริงๆ  แล้ววันนี้ผมตั้งใจจะไม่อภิปรายนะครับ เพราะว่าเพื่อนสมาชิกฯ หลายๆ ท่านก็ได้ช่วยกันอภิปรายกัน
มาตามลําดับนะครับ แต่ผมน่ังฟังแล้วมันมีบางประเด็นครับท่านประธานฯ ที่ทางสมาชิกฯ ผู้อภิปราย   
และท่านนายกฯ  ได้ตอบช้ีแจงในที่ประชุมแห่งนี้ มันยังมีความไม่ชัดเจนนะครับ โดยเฉพาะเรื่อง 
การจ่ายขาดเงินสะสมของมิวเซียมนี้ ที่ญัตติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ผมคนหนึ่งครับ นายจาตุรงค์  
พรหมศร ทําหน้าที่สมาชิกสภาฯ และอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ได้อภิปรายเป็นคนแรกในวันนั้นนะครับ  ที่ผม 
ไม่เห็นชอบในญัตติขอจ่ายเงินสะสม  ผมจะขอย้อนหลัง  เรียงลําดับให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ฟัง ได้เข้าใจอีกครั้ง
หนึ่งนะครับ ถ้าผมไม่ลุกขึ้นมาพูด คนที่ฟังอยู่ที่นี่ก็ดี ประชาชนที่มาฟังในวันนี้ก็ดี  หรืออาจจะมีการ
ถ่ายทอดเสียงก็ดี  อาจจะเข้าใจสับสนนะครับว่ามิวเซียมนี้ขับเคลื่อนไม่ได้  เพราะสภาไม่เห็นชอบให้ 
จ่ายขาดเงินสะสมที่ทางผู้บริหารขอจ่ายขาดมาจํานวนห้าล้านแปด ท่านประธานฯ ครับ การพิจารณา
เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ญัตติจ่ายขาดเงินสะสมถือเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา การพิจารณา 
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มีประเด็นอยู่แค่ว่าเห็นชอบหรือว่าไม่เห็นชอบนะครับ การที่จะให้เห็นชอบได้ในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม
นั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ในการจ่ายขาดเงินสะสมก็กําหนดไว้ชัดเจนว่า กรณีใดบ้างที่จะจ่ายขาด
เงินสะสมได้นะครับ  ไม่ใช่ว่าจะเอาไปแก้ปัญหาอะไรแล้วก็คิดถึงเงินสะสมอย่างนี้ ไม่ใช่นะครับ  ผมจะขอ
ย้อนไปวันนั้นในสิ่งที่ผมพูด ที่ผมไม่เห็นชอบ ผมบอกว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ 
ประกอบกับในขณะที่ยื่นญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมจํานวนดังกล่าว เงินสะสมของเทศบาลฯ ก็เหลืออยู่น้อย
นะครับ ผมเกรงว่านอกจากจะไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วนั้น เราให้ความเห็นชอบไปก็ขัดต่อระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ อีก ที่จริงผมก็ไม่อยากพูดเหมือนที่ท่านนายกฯ พูดเมื่อซักครู่  ย้อนไปเรื่องขยะ ญัตติ
จ่ายเงินขยะที่ท่านบอกว่าย้อนหลังๆ นั้น ผมก็ไม่สบายใจนะครับที่ท่านบอกว่า ผมก็จะดําเนินการ 
อยู่เหมือนกัน  ซึ่งผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับญัตตินั้น  อันนี้ผมเรียนท่านประธานฯ ไว้นะครับ คนอื่นจะคิด
อย่างไรนั้นผมไม่รู้ แต่คําพูดของนายกฯ เมื่อซักครู่นี้ พูดในเชิงข่มขู่นะครับว่า จะดําเนินคดีหรือทํานองนั้น  
ในส่วนนี้ก็เช่นกันผมขออนุญาตท่านประธานฯ เพื่อที่จะกราบเรียนตรงนี้เช่นกันว่า ในญัตติเรื่อง 
การทําสัญญาเก็บขนขยะ 5 ปีที่ ผู้บริหารชุดก่อนได้นําญัตติเข้าสู่สภานี้ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ ให้ 
ความเห็นชอบไปนะครับ เดี๋ยวผมจะขอเวลาอธิบายเป็นประเด็นๆ ไปนะครับ ประเด็นที่หนึ่ง คือ เรื่อง
เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ผมว่าตอนนั้นเอาเงินยี่สิบห้าล้านบาทนั้นมาเป็นตัวประกัน ถ้าผมฟังแล้ว 
พูดแล้วผมเข้าใจกันอย่างนี้เลย ท่านนายกฯ บอกว่าระยะเวลากระช้ันชิดแล้ว ก็ไม่รู้จะใช้วิธีการอย่างไร  
จึงใช้วิธีการใช้เงินสะสม แต่ท่านไปดูหลักเกณฑ์สิครับ ว่าการจ่ายขาดเงินสะสมนั้นมันไม่เข้าหลักเกณฑ์  
ผมก็อนุมัติไม่ได้นะครับ ไม่ใช่ว่ามีเจตนาที่จะไปประสงค์ให้เงินยี่สิบห้าล้านบาทตกไปหรืออะไรอย่างนี้ 
นะครับ  ไม่ได้มีความต้องการอย่างนั้น  ผมเข้าใจทั้งหมดนะครับ ระบบ ข้อตกลงที่เขาทํามานี้นะครับ  
มันทํากันระหว่างเทศบาลฯ  ทํากันระหว่างจังหวัด ทํากันระหว่างองค์กรเอกชน มีภาระผูกพัน 
ร่วมรับผิดชอบกันเป็นลําดับๆ กันนะครับ แต่การที่ไม่จ่ายขาดเงินสะสม ไม่อนุมัติไป ผมขอกราบเรียนว่า  
ผมเห็นชอบไม่ได้นะครับ เพราะมันขัดต่อระเบียบ และประกอบกับเทศบาลก็รู้อยู่แล้วว่า จะต้องทําเป็น
ระยะๆ  ไม่ว่าจะปรับปรุงอาคาร  เรื่องไฟฟ้า เรื่องซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ รู้อยู่แล้วนะครับ ผมก็
แนะนําทางเทศบาลว่า  ทําไมไม่ไปใช้วิธีการทางงบประมาณประจําปี  ซึ่งรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับ 
สามารถไปใช้วิธีการทางงบประมาณได้นะครับ แต่หลังจากที่สภาไม่ผ่านเงินสะสมในครั้งนั้น ต่อมา 
ทางเทศบาลก็ไม่เห็นไปทําแผน ไปทําโครงการอะไรที่บรรจุไว้ในแผนสามปี ที่จะไปขับเคลื่อนโครงการ
ปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่านี้ให้มันเสร็จลุล่วงไปตามบันทึกข้อตกลง ในงบประมาณนี้ก็ไม่ปรากฏ
อีกนะครับ  ตรงนี้ผมถึงอยากกราบเรียนต่อท่านประธานฯ ว่า การที่ผมได้อภิปราย ได้ช้ีแนะในวันนั้น  
ผมทําไปโดยอ้างอิงระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ในเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม ไม่ได้มีเจตนา 
ที่จะกีดกัน ไมใ่ห้โครงการนี้เกิดหรือประสงค์ที่จะให้เงินยี่สิบห้าล้านบาทนั้นตกไปใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ ผมขอ
กราบเรียนตรงนี้  ประเด็นที่สอง คือ ที่ท่านนายกฯ กิตติภูมิ  นามวงค์ ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับญัตติการทํา
สัญญาเก็บขนขยะมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งเสนอต่อสภาแห่งนี้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ผมจะ
เท้าความนิดหนึ่งว่า จริงๆ แล้วนั้นในเรื่องการทําสัญญาเก็บขนขยะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
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เรื่องวิธีการงบประมาณ ข้อ 38 ที่และแก้ไขเพิ่มเติมนั้น การทําสัญญาเก็บขนขยะมูลฝอย 5 ปีติดต่อกัน 
แล้วก็ต้องมีการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 1 ปีงบประมาณนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ แต่
ผู้บริหารในขณะนั้นเขาเข้าใจผิดหรือหลงยังไงผมก็ไม่ทราบ เขาก็ได้หารือจังหวัดไปในเรื่องการทําสัญญา
เก็บขนขยะ 5 ปี โดยขอยกเว้นกับทางจังหวัด จังหวัดก็ตอบมาว่าให้ยกเว้นได้ ทําให้ผู้บริหารเขาเข้าใจผิด
หลงว่าเมื่อยกเว้นในกรณีนั้นแล้ว การก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 1 ปีนั้น ไม่ต้องนําเข้าสู่สภาแล้วนะครับ ฉะนั้น
เจตนาที่ผมจําได้มาจนถึงทุกวันนี้ เขาก็ไม่ได้ขอ เมื่อมาทราบในภายหลังว่า สิ่งที่เขาเข้าใจนั้นมันไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ เขาก็หารือไปยังจังหวัดนะครับ จังหวัดก็ได้ตอบข้อหารือของเทศบาลฯ มาในเดือน ธันวาคม 
เช่นกันนะครับ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เช่นกัน ในวันที่เขาลงมติน่ันแหละครับ ว่าสิ่งที่เทศบาลทํา 
ไม่ถูกต้องตามระเบียบนั้นสามารถทําให้ถูกต้องตามระเบียบได้ ผมขอเรียนกับท่านประธานฯ ว่าในขณะนั้น
ที่ผมให้ความเห็นชอบไปนั้น ผมมองว่าการกําจัดขยะ การเก็บขนขยะเป็นภารกิจ เป็นหน้าที่ที่เทศบาล
จะต้องทํา ไม่ทําไมไ่ด้นะครับ มันเกี่ยวพันด้วยอํานาจหน้าที่ ตาม พรบ.สาธารณสุข ด้วยเกี่ยวกับโรคระบาด  
หากปล่อยปละละเลยตรงนี้ มันไม่ได้หรอกครับ สิ่งที่มันเข้าใจผิดหลงกันอยู่ ผิดพลาดกันอยู่ เมื่อรู้แล้ว
แกไ้ขให้ถูกต้อง แล้วก็เป็นกิจการที่สภาจะต้องให้ความเห็นชอบ ถ้าสภาไม่ให้ความเห็นชอบซิครับ สภาต้อง
รับผิดชอบ สภาเป็นผู้ผิดนะครับ เมื่อสภารู้ว่าสิ่งที่ทางผู้บริหารเขาดําเนินการเพราะเขาเข้าใจผิดหลง  
เขาต้องการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ และเป็นบทบาทหน้าที่ที่สภาต้องอนุมัติ และให้ความเห็นชอบ มันเป็น
หน้าที่นะครับ การพิจารณาญัตติ การให้ความเห็นชอบในญัตติมันเป็นหน้าที่ของสภานะครับ เมื่อมันเป็น
ภารกิจสําคัญ ก้าวล่วงเสียไม่ได้อย่างนี้ ผมถามหน่อยครับว่าถ้าปล่อยปละละเลยไม่จัดเก็บ ไม่ทําสัญญา
ผูกพัน จ่ายเงินไม่ได้ อะไรมันจะเกิดขึ้น  ผมในฐานะสมาชิกสภาที่อาสาเข้ามานั้น คนก็ตัดสินใจเลือกผม 
และผมมาทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง มาใช้ดุลยพินิจที่เกิดความเสียหาย ผมไม่สามารถทําได้นะครับ ฉะนั้น 
ที่นายกฯ พูดเมื่อซักครู่นี้ว่า โครงการขยะย้อนหลังๆ นั้น อาจจะเป็นภาษาพูดทั่วๆ ไป แต่ด้วยความสุจริต
ของผมนะครับ ผมใช้สิทธิโดยสุจริตนะครับ เพื่อประโยชน์ เพื่อภารกิจของท้องถิ่น ผมคิดว่าผมทําในสิ่งที่
ถูกต้องแล้ว ถ้าผิด ผมพร้อมที่จะยอมรับผิดและรับโทษนะครับ แต่ผมอยากเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้  
ซึ่ งนายกฯ ได้พูดเชิง เหมือนเป็นการข่มขู่  ผมคนหนึ่งที่ ให้ความเห็นชอบไป ผมอยากให้นายกฯ  
รีบดําเนินการนะครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ากระบวนการตรงนั้นเขาตัดสินว่าอย่างไร ถ้าผิด ผมจะได้รับ
โทษในฐานะสมาชิกสภาฯ ที่อนุมัติเห็นชอบ ถ้าไม่ผิด ผมก็ได้ช้ีแจงต่อพี่น้องประชาชนว่าที่ผมตัดสินใจทําไป
อย่างนั้น ผมทําเพื่อภารกิจอันเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น และผมใช้สิทธโิดยสุจริตที่จะพิจารณาเห็นชอบ เพื่อให้
การบริหารจัดการของผู้บริหารดําเนินการไปได้นะครับ ฉะนั้นผมย้ําอีกครั้งหนึ่ง ผมจะน่ังรอคอยนะครับ
ท่านนายกฯ โดยส่วนตัวแล้วผมไม่มีอะไรกับท่านนะครับ ไม่ได้มีอคติ ไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้น แต่ผมน่ังฟังแล้ว 
ผมรู้สึกไม่สบายใจกับที่ท่านพูด เพียงแต่ว่าผมอยากให้ท่านทํานะครับ  ผมอยากให้ท่านทํา  เพราะผม
มองว่าท่านข่มขู่ผม  ผมขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานฯ แค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   อีกนิดหนึ่งนะครับ คือ
บรรยากาศการประชุมนี้ ผมก็อยากจะให้ดําเนินไปด้วยดี  เราก็ประชุมมาตั้งแต่สิบโมงเช้า  ที่เมื่อซักครู่ 
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ท่านนายกฯ บอกว่า เป็นการสาดโคลนใส่กัน ว่ากันไปว่ากันมา จริงๆ ญัตติวันนี้เป็นเรื่องการอภิปรายทั่วไป 
ซึ่งสมาชิกฯ ได้ยื่นญัตติมาเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเขาสงสัย เขาข้องใจถึงการบริหารงานนะครับ ไม่ว่า
จะตามนโยบายหรือว่าการบริหารจัดการที่ผ่านมา ก็สมาชิกสภาฯ ในฐานะตัวแทนก็ยื่นญัตติมาถึงผม และ
เมื่อสมาชิกฯ ยื่นญัตติมา สมาชิกฯ ก็อภิปราย เพราะเป็นบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ และสมาชิกฯ 
อภิปรายเสร็จ  ท่านนายกฯ  ก็ได้ตอบข้อสงสัยที่ท่านสมาชิกฯ ได้ถาม มันไม่ใช่เป็นการสาดโคลนว่า 
ผมดีคุณไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ ก็ขอทําความเข้าใจด้วยนะครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่าน  กระผม นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  ผมน่ังฟังหลายช่ัวโมงแล้วนะครับในการอภิปรายในวันนี้ การที่สมาชิกฯ เปิดอภิปรายทั่วไป ก็เพื่อ
ต้องการให้ท่านผู้บริหารได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชน เพราะว่าสมาชิกฯ จะมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากกว่าท่านนายกฯ สมาชิกฯ มี 24 คน 4 เขต แต่ท่านมีคนเดียวรวมทั้ง 4 เขต ฉะนั้น 
เรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่สมาชิกฯ ร้องเรียนมา สมาชิกฯ เปรียบเสมือนกับบุรุษไปรษณีย์ส่งข้อความทั้งหลาย
แหล่ที่ประชาชนเขาเดือดร้อนให้ท่านนายกฯ ได้รับทราบแล้วทําการแก้ไข การที่ท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงในการ
อภิปรายของสมาชิกฯ โดยใส่อารมณ์มากเกินไปมันไม่ดีนะครับ ผมขอเตือนด้วยความหวังดี  คําว่า  
“ไอ้พวกคุณ” คําว่า “เอาความดีใส่ตัว ความช่ัวใส่คนอื่น” มันไม่ควรจะใช้ในคําพูดของระดับผู้นําของ
เทศบาลฯ  ในฐานะผู้บริหาร  สมาชิกฯ เขามีหน้าที่ของเขา  ท่านเป็นผู้อาสาเข้ามาจากประชาชนมาเป็น
ผู้บริหาร ท่านก็ทําหน้าที่ของท่านไปซิครับ ท่านจะมาบอกสมาชิกฯ ไอ้พวกคุณอย่างนี้ ผมก็บอกว่าไอ้ 
พวกคุณผู้บริหารทําอะไรให้กับประชาชนบ้าง ใช่ไหมครับ และไอ้เรื่องที่ผมเห็นด้วยกับท่านเลขานุการสภาฯ
ที่อภิปรายเมื่อซักครู่ ท่านข่มขู่นะครับ เรื่องสภาเทศบาลฯ ทําสัญญาย้อนหลัง ท่านไม่ต้องบอกว่า 
ท่านจะร้อง ท่านร้องไปแล้ว ผมในฐานะที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาฯ ผมถูก ปปช. สอบ 2 ครั้ง 
เหมือนกับท่านเลขาฯ พูดนะครับ ถ้าสภาไม่อนุมัติ แล้วไม่มีคนเก็บขยะ ท่านลองหลับตานึกดูซิว่าขยะ 
กองเท่ากับเชียงใหม่เมื่อ 10 ปีก่อน  จะให้ประชาชนทําอย่างไร  สมาชิกฯ ไม่ต้องกลัวนะครับ  ไม่ผิด 
นะครับ  ขยะนั้นเป็นของส่วนรวม ถ้าไม่เก็บซิ พวกคุณผิดนะครับ เรื่องย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังก็มีหนังสือ
ของท่านรองผู้ว่าฯ ทําถึงสภาว่า สิ่งใดที่พบว่าไม่ถูกต้องก็ให้ดําเนินการให้ถูกต้อง เรื่องนี้จึงเข้าสู่สภา และ
ผมถูก ปปช. สอบ 2 ครั้ง ไปกับท่านเลขาฯ ที่เชียงใหม่ 1 ครั้ง และกลับมาสอบที่ลําปางอีก 1 ครั้ง  
ถูกสอบ 2 ครั้ง ขึ้นศาลไม่รู้กี่ครั้ง และถูกสอบอีกครั้งที่ท่านร้องเรียนผมว่านําสมาชิกสภาฯ ข้ามไปยัง 
เ ชียงแสน ผมเป็นตัวแทนนําสมาชิกฯ ไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์พัฒนาแรงงานแห่งชาติที่ เ ชียงแสน  
มีผู้อํานวยการและอาจารย์ซึ่งผมจําชื่อไม่ได้ ท่านได้บอกว่าประเทศลาวนั้นให้ที่ดินเช่ากับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประมาณ 20 กว่าตารางกิโลเมตร ก็คงเท่าๆ กับเขตเทศบาลฯ ไปสร้างไชน่าทาวน์ มีบ่อน 
การพนัน มีสาธารณูปโภคให้กับเจ้าของที่ดินลาว ใช้เวลาเช่า 99 ปี ท่านอาจารย์ที่เป็นวิทยากรเล่าให้ฟัง 
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และถามผมว่าอยากจะให้สมาชิกฯ ข้ามไปดูของจริงหรือไม่ ผมก็ว่าไหนๆ สมาชิกฯ ก็ไปแล้ว จึงให้สมาชิกฯ 
เข้าไปดูว่าของจริงมันเป็นอย่างไร ที่ให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเช่า 99 ปี ผมก็พาสมาชิกฯ ข้ามไป  
โดยไปเช้าเย็นกลับ ท่านก็ร้องถึงผู้ว่าฯ ไม่ใช่ว่าท่านจะร้อง ท่านร้องไปหมดแล้ว และผมก็ไปแก้หมดแล้ว 
ในสมัยที่ผมดํารงตําแหน่งประธานสภาฯ อยู่ เพราะฉะนั้นคําพูดอะไรที่ท่านแก้คําอภิปรายของสมาชิกฯ 
ท่านอย่าใช้อารมณ์ซิครับ สมาชิกฯ เขาทําหน้าที่ของเขาถูกต้องแล้วครับ ท่านก็ช้ีแจงไปตามที่ท่านทําอะไร 
ท่านจะมาใช้อารมณใ์นสภานี้ไมไ่ด้ ท่านเป็นผู้นํา ผู้บริหารของเทศบาล ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกฯ  
ผู้ทรงเกียรติ กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริงๆ แล้ว ผมขออนุญาตต่อ
ท่านเลขาฯ นิดหนึ่งก่อนว่า จริงๆ แล้วผมไม่มีเจตนาที่จะข่มขู่ใดๆ ด้วยสัตย์จริงนะครับ แต่จะอนุญาต 
นิดหนึ่งนะครับว่า 1) ตอนที่นําญัตติเข้าสู่สภาครั้งนั้นมันไม่ผิดระเบียบ เพราะผมขอยกเว้นระเบียบไป
เรียบร้อยแล้ว 2) ด้วยเหตุผลที่นําเข้าสู่สภาที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมนั้น มันเป็นระยะเวลาที่กระช้ันชิด  
โดยเหลืออีกเวลาอีก 4 เดือนนะครับ 3) ผมไม่สามารถที่จะดําเนินการทางงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ 
เพราะปี 2556 ผมไม่ได้เป็นคนทํางบประมาณ มันเป็นคณะผู้บริหารชุดเดิมเป็นคนทํางบประมาณ  และ
มันไมไ่ด้อยูใ่นงบประมาณ  จึงไม่สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับ  จึงเป็นเหตุผลที่ต้องขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม 4) เรื่องสัญญาขยะ ขอโทษนะครับผมเองไม่ได้ร้องเรียนใดๆ ทั้งสิ้น แต่ผมรู้ว่ามีคนร้องเรียน  
ซึ่งไม่ใช่นายกิตติภูมิ ถ้าผมร้องผมก็จะบอกว่านายกิตติภูมิร้อง แต่ด้วยความต้องการของสมาชิกฯ และ 
ท่านเลขาฯ ด้วย ผมจะทําหนังสือหารือ และขอเร่งรัดการพิจารณาคดีความดังกล่าวให้ไวขึ้นนะครับ  
5) การใช้อารมณใ์นการอภิปราย ในส่วนของการอภิปรายทั่วไปผมเห็นดีเห็นงามด้วย ด้วยความยินดี ไม่ได้
ใช้อารมณ์อะไรพาไป  ไมไ่ด้มีกลอนพาไปใดๆ ทั้งสิ้น  แต่ถ้าเป็นคําพูดที่บอกว่าไปสะกิดใจใคร  แล้วบอกว่า
เป็นคําพูดที่ไม่เหมาะสม ไม่ควร ผมต้องขอโทษ และขออภัยด้วย แต่ด้วยเจตนาผมไม่มีนะครับ ผมยินดีมาก 
ผมอยากจะให้มีทุกครั้งด้วยซ้ําไป เหตุผลก็คือ 1) ถ้าเกิดการอภิปรายอย่างนี้ ก็จะเป็นตัวช่วยผมด้วยซ้ําไป
ว่า การสแกนพื้นที่ทั ้งหมด  อะไรที่ผมขาดตกบกพร่องไป  แล้วเรื่องก็จะสะท้อนกลับไปยังเจ้าหน้าที่ 
ของผมด้วยว่าเขาขาดตกบกพร่องอะไร เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วย อยากให้มีการอภิปรายบ่อยๆ ด้วย แต่มัน
ก็จะต้องมีสาระ มีเหตุ มีผลพอสมควรนะครับ ผมเองก็ต้องขอโทษท่านอดีตประธานสภาฯ ถ้าเข้าใจว่า 
ผมใช้อารมณ์ หรือใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสม ผมก็ต้องขอโทษด้วย ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมัย  เมฆนคร 

นายสมัย  เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
เพื่อนสมาชิกสภาฯ พี่น้องสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง เขต 3  ผมมีเรื่องที่จะต้องพูดอยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่องที่หนึ่ง ซึ่งผมตั้งชื่อเรื่องว่า  
“ภัยอันอาจจะเกิดจากป่าไม้กลางใจเมือง” ฟังๆ ดูก็เหมือนกับหนังทีวี แต่จริงๆ ไมใ่ช่นะครับ บางคนอาจจะ
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สงสัยว่าป่าไม้ที่ไหนมาเกิดกลางใจเมือง และป่าไม้ที่ว่านี้ก็คือ ป่าไม้ที่เกิดจากที่ดินรกร้างว่างเปล่า ในเขต
เทศบาลฯ เรา อาจจะไหลมาจากน้ําวังก็เป็นได้ แล้วเติบโตเท่าตึกสามช้ันหรือห้าช้ันแบบนี้แหละครับ ซึ่งอยู่
ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆ บ้านผมนี่เอง อยู่ใกล้กับบ้านของนางอินทิรา แซ่ลิ้ม ขอโทษที่เอ่ยนามนะครับ 
บ้านเลขที่ 28/6 ถ.วังขวา มีเบอร์โทรเรียบร้อย ซึ่งเรื่องนี้ผมเคยเสนอในรูปแบบของคําร้องตามที่ผู้ใหญ่
บอกมา  ผมยื่นคําร้องเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556  จากนั้นเรื่องก็เงียบไป ผมจึงนํามาอภิปราย 
ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ขณะนั้น อาจารย์ประสิทธิ์เป็นประธานฯ ผมขอเรียก 
ท่านอาจารย์ก็แล้วกันครับ ท่านก็บอกว่าฝ่ายไหนที่รับผิดชอบก็รับเรื่องไปนะครับ ผมยังมีสําเนาอยู่ที่นี่  
แต่เรื่องก็เงียบมาจนถึงปีนี้ เดี๋ยวนี้ ซึ่งนับระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน กับอีก 13 วัน เรื่องก็ยังเงียบอยู่ บางคน
ก็มาบอกผมว่า “อย่าไปพูด เดี๋ยวจะติดคุก” ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าชีวิตในคุกมันเป็นยังไง แก่อายุ 
จนป่านนี้อยากติดคุกเหมือนกัน  ถ้าติดคุกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นนะครับ  ผมยินดีครับ  ออกจากห้องนี้ไปปุ๊บ
จับเลยครับ  ผมไม่ว่าอะไรนะครับ และเรื่องก็มีอยู่ว่า มีบางคนบอกว่าตรงนั้นเป็นที่ดินของราชพัสดุ  
บางคนก็บอกว่าเขาสัมปทานไปแล้ว ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์กีฬาแถวๆ 
ประตูชัย ลําปางสปอร์ตหรืออะไรประมาณนั้นแหละครับ ประเด็นอาจจะอยู่ที่ว่าคนรับเช่าหรืออะไรไม่ได้
เข้ามาดําเนินการ ก็เลยเกิดที่รกร้างว่างเปล่า ผมจึงทําประมวลอันตรายจากภัยในที่ดังกล่าว มี 4 ข้อ คือ 
ข้อ 1) เป็นที่มั่วสุมของขี้ยา ขอทานขี้เมา และโรคระบาด แต่เรื่องนี้ก็อาจจะไม่มีปัญหา เพราะว่าไอ้ขอทาน 
ขอประทานโทษคําว่า “ไอ้” นะครับ ขอทานที่ว่านั้นรอไม่ไหวตายไปหมดแล้วครับ ข้อ 2) เป็นที่หลบซ่อน
ของโจร ผมไปสังเกตเห็นเบาะรถเก่าๆ เขาเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้ ไม่ได้ไปแอบดูนะครับ เบาะรถยนต์เก่าๆ  
ข้อ 3) สัตว์ร้ายชุกชุม  เป็นที่อยู่อาศัยของงูเงี้ยวเขี้ยวขอ งูเหลือมตัวขนาดเท่าน่อง ขโมยไก่ ขโมยสุนัข 
ของชาวบ้านไปกิน  ข้อ 4) ข้อนี้สําคัญมาก คือ กลัวเกิดอัคคีภัย เพราะเหลืออีกไม่กี่วัน และใบไม้เริ่มแห้ง
แล้ว น่ากลัวมากนะครับ ผมจึงอยากจะปรึกษาท่านสมาชิกฯ และท่านผู้บริหารด้วยว่า ที่ดินดังกล่าวนั้นเป็น
ที่ราชพัสดุมีคนไปเช่าไปแล้ว เราเข้าไปทําโดยพลการไม่ได้ หรือไปทําแล้วจะติดคุก เอาผมไปติดคุกแทน 
ก็ได้นะครับ ขออย่างเดียว ขอช่วยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ทุกวันนี้นอนไม่ได้ กินไม่ได้ ขนาดนอน
หลับยังผวาเลยครับ เพราะกลัวไฟไหม้ ถ้าไม่เชื่อก็สามารถไปขอดูหมายเหตุการใช้รถดับเพลิงได้ ประมาณ 
5 ปีก่อน ผมเคยแจ้งไฟไหม้มาแล้วครับ ชาวบ้านถูกไฟไหม้บ้านก็ร้องไห้มาหา แต่เดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับ 
เอ็นดูครับ ลองไปเปิดดูหมายเหตุการใช้รถดับเพลิงได้เลยนะครับ เรื่องจริงนะครับ ผมถึงว่าเขารอกันได้
ยังไง เพราะเขาเลือกผมมา ผมก็ต้องมาพูดในที่นี้ ก็อยากจะฝากผู้บริหารว่า เรามีทางจะเชื่อมหรือประสาน
กับหน่วยงานของราชพัสดุ หรือว่าร้านขายอุปกรณ์กีฬาอย่างไร  ที่จะมาแพ้วถางบริเวณดังกล่าวให้เกิด
ความสะอาดสะอ้าน  และยังมี  ข้อ 5) เป็นที่ทิ้งขยะแห่งใหม่นะครับ ตอนแอบมาทิ้งก็ไม่รู้มาทิ้งตอนไหน 
คนต่อไปมาเห็นว่ามีคนมาทิ้งก็ทิ้งเลย ฉะนั้นอาจจะเป็นภูเขาเหล่ากา และอาจจะเป็นปัญหาของทาง
เทศบาลฯ ด้วยครับ ผมจึงขอฝากไว้ ประเด็นก็อยู่ที่ว่าเราจะช่วยเขาแก้ไขได้ไหม ถ้าจะช่วย จะช่วยเมื่อไหร่
ดีครับ เพราะจะเข้าสู่เดือน มีนาคม เดือน เมษายน แล้ว ผมจะได้ไปบอกให้ชาวบ้านได้ฟัง  ให้เขาได้ 
อบอุ่นใจ  เรื่องที่สอง คือ เรื่องของชาวบ้านฝากถามมาว่า  “ท่าน สท. ถนนในลําปางแต่ละสายนั้น 
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มีศักดิ์ศรีเท่ากันไหม” ถ.ฉัตรไชย,ถ.บุญวาทย์ และ ถ.เลียบแม่น้ําวังฝ่ังซ้ายของเขา ที่ผมก็อาศัยอยู่ 
บริเวณนั้น ผมก็ตอบด้วยความไม่ทันคิดว่า “มันก็คงจะเท่ากันครับ เพราะว่าทุกคนเสียภาษีให้รัฐเท่าๆ กัน” 
เขาก็บอกว่า “ไม่เท่า” ผมจึงถามว่า “ไม่เท่าตรงไหน” เขาก็ตอบว่า “ลองไปดู ถ.ฉัตรไชย, ถ.บุญวาทย์”  
ขออภัยที่ใช้คําพูดแบบนี้นะครับว่า  “แลบลิ้นเลียหากระดาษ หรือหาใบไม้สักใบยังไม่มีเลยครับ” แต่ 
ทางบ้านผมซิครับ เถาวัลย์รก อยู่บนไหล่ทางเลื้อยลงไปทางถนน เหลือเป็นช่องถนนที่โล่งๆ ประมาณ 
เมตรเดียว ฉะนั้นรถที่ผ่านไปมาก็ไม่กล้าจะผ่าน กลัวจะเกิดอุบัติเหตุ มีหลุม  หรือมีอะไรอยู่ข้างล่าง   
จึงออกไปทางที่โล่งๆ  พอไปที่โล่งๆ แล้วก็เกิดไปจ๊ะเอ๋กัน มีรถมอเตอร์ไซต์ชนกันแทบทุกวัน  ผมจึง 
ขอเสนอให้ท่านนายกฯ ผ่านทางท่านประธานฯ ครับว่า ถ้าตอนเย็นๆ วันไหน  ท่านลองใส่กางเกงขาสั้น  
กางเกงกีฬา  ปั่นจักรยาน  หรือปั่นรถถีบ สวมหมวกหุ้มหน้าซะหน่อย หรือใส่แว่นตาดําก็ได้ ลองปั่นไปดู
แถวๆ นั้นว่า มันเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาว่าไหม ถ้าทําได้ผมว่าอาจจะได้ข้อมูลดิบ หรือข้อมูลอีกเยอะ  
ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียน 
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผมก็จะขออนุญาตท่านประธานฯ ผมจะพยายาม
ตอบท่านสมาชิกฯ เป็นคนๆ ไปนะครับ จะได้จบเป็นเรื่องๆ ไปนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกฯ  
ผู้ทรงเกียรติด้วยนะครับ จริงๆ แล้วที่รกร้างว่างเปล่านี้ ถ้าจะช้ีแจงไปก็คงจะใกล้เคียงกับเรื่องที่ดินของ
โรงพยาบาลนะครับ เพราะว่าเป็นที่ของเอกชน ฉะนั้นในทางปฏิบัติของเทศบาลฯ ถ้าได้รับแจ้งจากท่านมา 
เราก็จะทําเป็นหนังสือให้เจ้าของที่เขาดําเนินการ  แต่ถ้าให้เราเข้าไปโดยพลการ  ผมเองก็ไม่อยากจะให้
เจ้าหน้าที่ดําเนินการโดยพลการ เราจะแจ้งอย่างเป็นทางการไปก่อนให้เจ้าของที่เขาดําเนินการปรับแต่ง 
ที่รกร้างว่างเปล่าของเขา อันนี้เป็นแนวทางปฏิบัตินะครับ  ส่วนเรื่องของถนนเลียบแม่น้ําวังที่ท่านถามถึง  
วันนั้นผมก็กราบเรียนท่านไปทีหนึ่งแล้วว่า  ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจถนนเส้นนี้แล้ว และ 
ในปีงบประมาณ 2558 ผมก็จะเอาเข้างบประมาณให้  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกาสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง การที่มีสมาชิกสภาฯ ได้ขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกฯ ผมก็จะขออ่านนิดหนึ่งนะครับ การที่ 
ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายของนายกฯ  ไว้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556  นะครับ ในนโยบายข้อที่ว่า  
นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็จัดให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอย่างทั่ วถึ ง  
จะประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งโรงพยาบาลสาขาให้ครบ 
ทั้ง 4 ศูนย์ อันนี้ก็มีคนติดใจคําว่า “โรงพยาบาล” นี้นะครับ ผมขออนุญาตท่านประธานฯ แสดงภาพ 
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ด้วยครับ นี่คือภาพด้านหน้าของโรงพยาบาลกองสาธารณสุขฯ คําว่า “โรงพยาบาล”  แต่ก่อนอื่นขอย้อนไป
เมื่อเช้านิดหนึ่งที่ท่านนายกฯ บอกว่า “จะปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี” ท่านจําได้ไหมครับคําพูด  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ให้หน่วยงานราชการสํารวจและจัดสิ่งอํานวย 
ความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้ โดยเริ่มจากโรงพยาบาลจะต้องสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้ครบ 
ทุกประเภทตามกฎกระทรวง  กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการ หรือทุพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548 นะครับ ซึ่งคําจํากัดความของโรงพยาบาลบอกไว้ แต่ท่านบอกว่านโยบายบอกว่า
จัดตั้งโรงพยาบาลสาขา คําว่า “โรงพยาบาล” จะไปใช้ยังไงล่ะครับ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
เช่น คนพิการประเภททางกาย หรือการเคลื่อนไหวของผมจะขึ้นไปใช้อย่างไรครับ  รถวิวแชร์มาจะขึ้น
อย่างไรครับ ห้องน้ําสําหรับคนพิการมีไหมครับ ก็ไม่มี ที่จอดรถสําหรับคนพิการมีไหมครับ ไม่มี แล้วท่าน
บอกได้อย่างไรครับว่าจะจัดตั้งโรงพยาบาลครับท่านประธานฯ เดี๋ยวจะขอฝากให้ท่านประธานฯ ไปยังท่าน
นายกฯ ช่วยตอบตรงนี้หน่อยนะครับ เรื่องที่สอง คือ เกี่ยวกับการแถลงนโยบายของท่านนายกฯ  ข้อที่ 7  
นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ผมจะไล่เอาตรงนี้นิดเดียวนะครับคือ การอุดหนุนให้ชุมชนดําเนิน
โครงการของชุมชนที่ไม่ซ้ําซ้อนกับเทศบาล ชุมชนขนาดใหญ่ปีละสองแสนบาท ชุมชนขนาดกลางปีละหนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาท และชุมชนขนาดเล็กปีละหนึ่งแสนบาท ในตัวนี้นะครับ ในขณะนั้นท่านนายกฯ เป็น 
รองนายกฯ ในคณะผู้บริหารสมัยนั้น ท่านก็ได้ดูแลเรื่องนี้นะครับ ท่านก็บอกว่า ทุกปีในการหาเสียงของ
ท่าน อุดหนุนชุมชนทันทีเล็กหนึ่งแสน กลางหนึ่งแสนห้าหมื่น ใหญ่สองแสน อุดหนุนเดือน ตุลาคม ทันที  
ซึ่งตัวนี้มันไม่สามารถที่จะกระทําได้ เพราะมันมีหนังสือสั่งการ การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที ่ มท.0808.2/ว 74 ลว.8 มกราคม 2553 นะครับ ซึ่งข้อที่ 3 เขียนไว้ว่า “โครงการ 
กิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มหรือชุมชน โดยมีลักษณะของการแก้ไข
ปัญหาความยากจน และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น” ซึ่งในหนังสือสั่งการฉบับนี้ ย้ําอีกทีนะครับ 
เขาบอกว่า “โดยมีลักษณะของการแก้ไขปัญหาความยากจน  และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น” 
นะครับ  และตอนนี้ผมก็มาดูในงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2557  
ที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นเข้ามา ผมก็มองดูว่าไหนเงินอุดหนุนชุมชนสองแสน  แสนห้า หนึ่งแสน มันอยู่ในหมวด
ไหน  ข้อไหน  มาอ่านดูในงบประมาณ  ท่านก็ไม่ได้ตั้งไว้ให้  แล้วแบบนี้ผมจะให้ท่านตอบผมได้ไหมครับว่า 
อุดหนุนยังไง อุดหนุนแบบไหน งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 ท่านก็ไม่ตั้งไว้นะครบ ผมก็จะ
ฝากท่านประธานฯ ไปถึงผู้บริหารกรุณาตอบผมใน 2 เรื่องนี้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอขอบคุณ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตินะครับ เกี่ยวกับเรื่อง โรงพยาบาลสาขา ถูกต้องครับที่เรื่องนี้ไม่มี 
ในงบประมาณ เพราะว่าเราทํา MOU เรื่อง โรงพยาบาลสาขา แต่ MOU ฉบับนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมเป็น 
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รองนายกฯ แล้วครับ ที่ศูนย์บริการกองสาธารณสุขฯ นี้ จริงๆ แล้วตามนโยบายของผมตั้งใจจะขยาย 
ให้ครบ 4 สาขา เราก็ต้องไปทําที่สาขาปงสนุกเป็นสาขาที่ 2  ผมบอกว่าให้ท่านรองนายกฯ ชะลอไว้ก่อน 
เพราะว่า โรงพยาบาลสาขาที่ 1 ขณะนี้ปรากฏว่าจํานวนผู้ใช้บริการมันมากเกินที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้  
วันหนึ่งๆ บางวันก็เกือบ 200 คน  ซึ่งสถานที่มันไม่สามารถรองรับได้  เช่นเดียวกันในเรื่องของทางลาดนั้น 
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติเคยถามผมในสภาแห่งนี้ครั้งหนึ่งแล้ว และผมก็รับปากไว้เรียบร้อยแล้วว่า 
จะทําให้ แต่ผมก็ไม่ได้ทํา เหตุผลที่ไม่ได้ทําเพราะอะไรหรือครับ เพราะว่าภายใต้ MOU ระหว่างเทศบาลฯ 
กับ โรงพยาบาลศูนย์ลําปาง  ใน MOU  บอกไว้ชัดว่าทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ดําเนินการปรับปรุงให้  
ผมเลยไม่สามารถจัดงบประมาณลงไปตรงนี้ เพราะมันอยู่ภายใต้ MOU ระหว่างเทศบาลฯ กับ รพ.ศูนย์
ลําปาง ซึ่ง MOU นี้จะหมดลงในเดือน มีนาคม ปีนี้ และในขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมแล้วว่าปัญหา 
มันเกิดขึ้นจากอะไร เหตุผลที่ รพ.ศูนย์ลําปาง ไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะไปผิดระเบียบพัสดุของ 
ทาง รพ.ศูนย์ลําปาง อีกเหมือนกันว่า ไม่สามารถตั้งงบประมาณที่จะดําเนินการในองค์กรอื่นได้ มันก็
กลายเป็นเรื่องคาราคาซัง ผมต้องขอโทษสมาชิกฯ ด้วย จริงๆ แล้วเรื่องทั้งหมดก็มาชัดเจนขึ้นตอนที่ผม 
เข้ามารับตําแหน่งนายกฯ พร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ลําปาง ก็เลย 
หยิบประเด็นดังกล่าวมาพูดคุยกัน และประกอบกับสิ่งที่สําคัญตามมาก็คือ MOU มันจะหมดลง แล้วเรา 
จะทํา MOU ระดับไหน เพราะขณะนี้ โรงพยาบาลศูนย์ในเทศบาลฯ เป็นที่นิยมของประชาชนพอสมควร  
ที่ผมให้ชะลอไม่ให้มีสาขาแห่งที่ 3 และ 4 ในเวลาอันรวดเร็วนั้น ก็เพราะผมกําลังมองหาว่าเราจะแก้ไข
ปัญหาความแออัดของการใช้บริการของ รพ.ศูนย์แห่งนี้ได้อย่างไรนะครับ ต้องขอโทษท่านด้วยครับ และ
การปรับปรุง MOU ในเดือน มีนาคม นี้ ผมจะกําชับคณะทํางานว่าในส่วนนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของใคร  
จะเอาข้อระเบียบกฎหมายมาดูว่าภายใต้อาคารสถานที่ ในระเบียบทางพัสดุ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้  
ใครควรเป็นผู้ดําเนินการ ให้ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบต่อไป ขอบคุณท่านประธานฯ ครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี 
ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ และสมาชิกาสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง เมื่อสักครู่ท่านนายกฯ ยังไม่ได้ตอบผมในเรื่องเงินอุดหนุนนะครับ ขออนุญาตท่านประธานฯ  
ให้ผู้บริหารได้ตอบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอโทษด้วยครับ 
เมื่อสักครู่นี้ผมออกไปทําธุระข้างนอกเลยไมไ่ด้ยินนะครับ ในเรื่องของเงินอุดหนุนชุมชนนี้ จริงๆ แล้วเราก็ได้
ตั้งงบประมาณเอาไว้  ที่เราได้พูดตั้งแต่ต้น  ท้ายที่สุดมันก็ตัดทอนลงเหลือเก้าแสนบาท มันก็เลยไม่เป็นไป
ตามแนวทางที่ผมวางเอาไว้   ผมก็ไม่โทษใครนะครับ ก็ไม่ได้ว่าอะไรที่เหลือเก้าแสนบาท ตอนนี้ผมได้ให้
คณะทํางานคือกองสวัสดิการสังคม ไปคิดดูว่าเราจะจัดสรรปันส่วนอย่างไรในโครงการ ขณะนี้เราก็สั่งการ
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ให้แต่ละชุมชนได้เปิดโครงการว่าใครจะทําโครงการเกี่ยวกับอะไร  ประกอบกับว่ามันด้วยความโชคดี
ในช่วงก่อนหน้านั้น  หลังจากที่งบประมาณมันลดลงเหลือแค่เก้าแสนบาทนั้น   โชคดีที่ได้เงินกองทุน
พัฒนาเมืองมาช่วย  ก็เลยทําให้การดําเนินการในโครงการดังกล่าว   แต่ผมไม่ได้แอบอ้างนะครับ  
ที่เอาผลงานของคนอื่นมาอีก ผมก็เอามาทําให้บรรเทาความเดือดร้อน แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นในเรื่องของชุมชน 
ผมเพิ่งพาชุมชนทั้งหมดซึ่งเป็นวิทยากรระดับชุมชนที่จะเข้าไปปรับแผนชุมชน ไปอบรมโดยใช้วิทยากร 
จากพนักงานชุมชนมาสอนวิธีการทําแผนชุมชน ทําแผนนี้ไม่ใช่ว่าจะทําใหม่นะครับ  เพราะแผนนี้ผม 
เคยทํามาตั้งแต่ปี 2549  แต่จะมีการปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ฉะนั้นแผนดังกล่าวนี้ เวลา 
ที่เหลืออยู่และเงินเก้าแสนบาทที่มีอยู่ก็คงจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในการจัดทําแผนให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง
จะดําเนินการโครงการต่างๆ ของชุมชน ซึ่งจะของบประมาณในปี 2558 ก็อยู่ที่ท่านจะตัด จะทอน จะลด
อย่างไร ก็จะเอามาจากแผนทั้งหมดทั้ง 43 ชุมชน ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ นายพิทักษ์   แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอถามท่านนายกฯ ผ่านท่านประธานฯ ว่า
ที่นายกฯ ได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้ว่า เริ่มนับหนึ่งเอาสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ลงใต้ดินเพื่อ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ต้องร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดําเนินงานทันที ถามว่าตอนนี้ 
นับหนึ่งหรือยังครับ ไปประสานงานกับหน่วยงานไหนบ้าง ช่วยให้รายละเอียดบันทึกการประชุมการทํางาน
ที่ผ่านมา และจะบรรจุในแผนพัฒนาเมื่อใด รวมทั้งงบประมาณที่ใช้เป็นเงินเท่าใด แล้วท่านจะเริ่มจากถนน
เส้นไหน ใช้อะไรเป็นอินดิเคเตอร์ จากพี่น้องประชาชนเป็นผู้ฝากถามมา   ขอขอบคุณครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกฯ  
ผู้ทรงเกียรติ กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรื่องที่จะนําสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 
ความจริงแล้วถึงแม้ว่าเทศบาลฯ อยู่ในขั้นตอนการปรึกษาหารือว่าทิศทางและแนวทางจะเป็นในทิศทาง
ไหนนะครับ แต่ในทางปฏิบัติแล้วมันมีอยู่ 2  ส่วนที่ได้ดําเนินการไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ 1 คือ 
การไฟฟ้าจะเริ่มเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินตามแยกต่างๆ จํานวน 4 จุด ผมเองในฐานะนายกฯ  
เป็นผู้รับผิดชอบในเขตเทศบาลฯ ผมได้ลงนามอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ 2 คือ ขณะนี้กรมโยธาธิการ 
ซึ่งได้ออกแบบเอาไว้คือตรงถนนกาดกองต้านะครับ สถานที่ท่องเที่ยว อยู่ระหว่างการรื้อฟื้นโครงการ
ดังกล่าวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของสายไฟฟ้าใต้ดิน ในขณะนี้ก็ได้ดําเนินการมา 2 ขั้นตอนแล้วครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายพิทักษ์   แสนชมภู 
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นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ขอขอบคุณมากครับที่ดําเนินการแก้ไข 
ให้ชาวบ้าน   ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกาสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง ก่อนอื่นนะคะ จากข่าวหนังสือพิมพ์ลําปางนิวส์ ฉบับวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2557 นายกฯ 
ได้ให้ข่าวไว้ว่า สท. ทําให้ชุมชนแตกแยก สท. บางคนเข้าใจผิดไม่สามารถแยกได้ว่างานไหนงานส่วนตัว 
และงานไหนงานส่วนรวม ไปแนะนําชาวบ้านในทางที่ผิด กลายเป็นการสร้างความแตกแยกในชุมชน ขอให้
ท่านนายกฯ ระบุตัวมาด้วยนะคะว่า สท. คนนั้นคือใคร เพราะว่าท่านรวมๆ อย่างนี้ เราเสียหาย ช่วยระบุตัว
แล้วใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไร  ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และ
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง จริงๆ ก็ไม่ต้อง
ยกตัวอย่างไกลนะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมขออนุญาตเอ่ยนาม อาจารย์สมัยนะครับ ที่บอกว่าให้แจ้งที่รกร้าง
ว่างเปล่าของผู้มีครอบครองแล้ว อันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างชัดเจน อันนี้ยกตัวอย่างนะครับ  
แต่กระบวนการสร้างความแตกแยกทั้งหลาย ผมไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนทํา ซึ่งใครเป็นคนทํา ก็คง
จะรู้ตัวเอาเองนะครับ ผมคงไม่ตอบรายละเอียดในเชิงลักษณะอย่างนี้ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นางสาวอมลยา   
เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกาสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
กรณีอาจารย์สมัยนี้ เพิ่งพูดเมื่อสักครู่ แต่ว่าท่านได้ให้ข่าวมาก่อน สท. ทําให้ชุมชนแตกแยก ถ้าท่าน 
ตอบไม่ได้ก็คือท่านโกหก เพราะท่านไม่สามารถบอกได้ว่าใครนะคะ กล่าวหาลอยๆ ไม่มีหลักฐานซึ่งเป็น
นิสัยของท่านนายกฯ นะคะ ในฐานะตัวแทนของประชาชน  มีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร  
ของนายกิตติภูมิ  นามวงค์ ผ่านไป 1 ปี พวกเราสมาชิกสภาฯ มีความสงสัยในความสามารถด้านการ
บริหารงานของตัวท่านนายกฯ เองว่า มีความสามารถเพียงพอที่จะบริหารงานเทศบาลฯ ของเราหรือไม่  
ตามที่ท่านได้แถลงไว้ 1  ปีผ่านไปชัดเจนว่า ยังไม่มีผลงานอะไรเป็นช้ินเป็นอัน และยังไม่เห็นวี่แววว่าจะ
แสดงฝีมืออะไรออกมาให้เห็น แม้แต่วิสัยทัศน์ของท่านก็ยังไม่มี เหลือเวลาอีก 3 ปี นายกฯ จะพัฒนา
เทศบาลฯ ของเราไปอย่างไร ก็มีแต่คําพูดลอยๆ เหลวไหล เชื่อถือไม่ได้ โกหกให้ข่าวหนังสือพิมพ์ 
เป็นประจํา ถึงได้มีประเด็นมาพูดกันในวันนี้ สมาชิกสภาฯ เรามีหลักฐานนะคะ ตั้งแต่เช้าที่เราพูดมานี้  
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มีเอกสาร มีที่มาที่ไป มีคลิปเสียง ว่าท่านไปพูดอย่างไรบ้าง  เราไม่ได้พูดมาลอยๆ พระท่านว่า “พูดกับคน
เหลวไหล ให้เอาความจริงมาพูด” วันนี้สมาชิกฯ ก็เอาความจริงทั้งหมดมาพูดในสภาแห่งนี้ ต่อหน้า
ผู้บริหาร ประชาชน ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะ ขอยกตัวอย่างคําพูดของท่านนายกฯ ในการประชุมสภาฯ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ท่านพูดไว้ว่า “บางเรื่องผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมด ผมก็อาศัยข้าราชการที่เป็นผู้รู้ 
ผู้ดําเนินการตั้งแต่ต้น มาสอบถามว่ามันสามารถเป็นแบบนี้ได้หรือไม่  ผมไม่เคยดื้อรั้นใดๆ ทั ้งสิ ้น   
ถ้าข้าราชการบอกว่าอันนี้ไม่ได้  ติดตรงนั้น ตรงนี้ ที่ไมไ่ด้ ผมขอเพียงอธิบายให้ผมหน่อยได้หรือไม่ และถ้า
จะทําให้มันได้ จะทําได้อย่างไร” ฟังแล้วก็เคลิบเคลิ้มนะคะ แต่ถามจริงๆ ว่าท่านนายกฯ ใช้วิธีการทํางาน
แบบนี้เหรอคะ ตั้งแต่เช้านายแพทย์วัฒนา และ สท.สมบูรณ์ ก็ได้อภิปรายไปแล้วเรื่อง การบริหารงานเรื่อง
สวนสาธารณะที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ เกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดของท่านนายกฯ ที่ไม่รับฟังคําช้ีแจง 
ในข้อปัญหาอุปสรรคจากทางข้าราชการ แต่ดึงดันที่จะทําตามความต้องการของตัวเอง ไม่ฟังเสียง
ข้าราชการทักท้วง เลยทําให้ไม่สามารถหาบริษัทมารับจ้างดูแลสวนสาธารณะได้ตามกําหนด  และท่าน
นายกฯ  ก็ไม่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  ทําให้สวนฯ  ทุกสวนฯ ของเทศบาลฯ เรา 
มีสภาพอย่างที่ เห็น แสดงให้เห็นถึงทักษะการบริหารการจัดการของท่านว่า ไม่มีความสามารถ  
ไร้ประสิทธิภาพ ไหนท่านบอกว่าท่านจะใช้หลักการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา บริหารงานแบบล่างสู่บน 
แต่ที่เห็นหลายๆ ท่านอภิปรายมาตั้งแต่เช้านี้ ท่านคิดเอง ตัดสินใจเองคนเดียวทุกอย่าง นี่คือหนึ่งตัวอย่าง
ของการพูดกับทําไม่ตรงกัน ของท่านนายกฯ คนนี้ พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอย ขาดความน่าเชื่อถือ 
ก่อให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนต่อประชาชนในขณะนี้  กรณีต่อมา คือ เมื่อต้นเดือนนี้ ท่านก็ 
ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อีก ลําปางนิวส์ฉบับวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2557 ฉบับเดียวกันนี้ว่า  
“นโยบายของท่านขับเคลื่อนไปได้แล้ว 80%” อ่านแล้วก็งงนะคะ อยากถามว่าขับเคลื่อนไปข้างหลัง 
หรือเปล่าคะท่านประธานฯ  เพราะว่าที่มีอยู่นี้มันก็ถดถอย แย่ ไม่ต้องพูดถึงโครงการใหม่ๆ  ตามนโยบาย
ของท่าน  โครงการอื่น โครงการเดิม  หลายๆ  เรื่องก็เป็นโครงการที่เริ่มเมื่อสมัยท่านนายกฯ นิมิตร ไปแล้ว 
ที่ท่านมาให้ข่าวตามหนังสือพิมพ์นี้นะคะ โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมมูลค่าร้อยยี่สิบล้านบาท อันนี้เขาก็
เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โครงการสถานีขนส่งแห่งใหม่นี่ก็โครงการเก่าเขาทําแผนไว้หมดแล้ว โครงการ
ขุดรอกแม่น้ําวังเขาก็ประสานงานไว้ตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว แต่พอดีเขามาสมัยท่านเป็นนายกฯ พอดี โครงการ
ปรับปรุงศาลหลักเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมิวเซียมลําปางที่ได้ออกแบบไว้หมดแล้วสมัยอดีต 
ท่านนายกฯ นิมิตร  ท่านหากินกับบุญเก่าของอดีตนายกฯ ทั้งสิ้น ทั้งหมดนี้ไม่ใช่นโยบายของท่าน แต่ท่าน
กลับเอาไปให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์ทํานองว่าเป็นโครงการตามนโยบายของท่าน ท่านไม่อายข้าราชการที่เขา
รู้เรื่องพวกนี้ดีหรือคะ  ท่านกล้าพูดได้อย่างไร  ผ่านมา 1 ปี  กับการบริหารงานของนายกฯ ท่านนี้   
เราเห็นแล้วว่าฉายาที่ท่าน สท. สมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ตั้งไว้ให้ท่านเมื่อวันแถลงนโยบายว่าท่านเป็น  
“นายกฯ ขี้โม้” เป็นเรื่องจริงค่ะ  ใบหาเสียงของท่าน ทําไม่ได้ตามที่ท่านพูด 80% เพราะท่านเล่นการเมือง
ตั้งแต่เริ่มหาเสียง จนถึงปัจจุบันท่านก็ยังเล่นอยู่ ท่านไม่ได้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน 
ตามหลักการบริหารงานสาธารณะที่ดี เพราะนโยบายที่ดีนั้น มันจะต้องคิดก่อน คิดถึงประโยชน์สูงสุดของ
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พี่น้องประชาชน คิดถึงผลดี ผลเสีย ผลกระทบ ถึงจะเอามาคิดเป็นนโยบาย เอามาเสนอประชาชน ไม่ใช่ 
คิดแต่คะแนน ออกนโยบายมาเพื่อหาคะแนนอย่างเดียว ท่านไม่ได้สนใจว่าท่านจะทําได้หรือไม่ได้  
ท่านหวังเพียงอํานาจ เล่นการเมืองเพื่อจะได้อํานาจเท่านั้น ท่านหักหลังพี่น้องประชาชนที่เลือกท่าน และ
ท่านก็ยังใส่ร้ายป้ายสีสมาชิกสภาฯ กลุ่มนครลําปางเป็นประจํา ว่าเป็นผู้ขัดขวางนโยบายต่างๆ ของท่าน 
โดยการตัดงบประมาณ ซึ่งกรณีดังกล่าว ท่านได้ไปพูดตามชุมชนต่างๆ ในหลายๆ โอกาส เราก็ได้เปิด 
คลิปเสียงคําพูดของท่านไปแล้วเมื่อช่วงเช้า กรณีต่อไป คือ เรื่องรถไฟรถม้า ท่านก็ไปโกหกพี่น้องประชาชน
ว่า ท่านได้พยายามสุดชีวิต อันนี้คือคําพูดท่านจากคลิป วางงานไว้เรียบร้อยแล้ว เขียนบทละครไว้เรียบร้อย 
และทําหนังสือถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็อยากจะถามท่านว่า ถ้าท่านอยากจะจัดงานมากนั้น  
มีหนังสือเชิญจากจังหวัดวันที่ 25 ที่ผ่านมานี้ ทําไมท่านไม่เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม
ประชุม แสดงว่าท่านไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้เอาใจใส่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน และงานนี้จัดประชุมโดย
ท่านรองผู้ว่าฯ สํานักงานจังหวัด สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา เขาก็วางรูปแบบงานไว้หมดแล้ว โดยการ
รถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมรถม้า เขาก็เห็นชอบในหลักการไปหมดแล้ว และก็ได้นัดวันเพื่อที่จะไปดู
สถานที่จริง ตรงหน้าสถานีรถไฟประมาณต้นเดือน มีนาคม 2557 นี้นะคะ และทางการรถไฟเขาก็ได้พูด
ในที่ประชุมแล้วว่า ทุกปีงานรถไฟรถม้ามันเป็นงานหาผลประโยชน์ เอาแผงมาขายของกันเหมือนคลองถม 
ไม่ได้ให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า แต่ถ้าปีนี้ทางจังหวัดเป็นเจ้าภาพและหน่วยงานอื่นๆ 
มาร่วมกันตามรูปแบบที่เสนอ เขาก็เห็นด้วยนะคะ เพราะว่างานนี้เป็นงานของจังหวัดไม่ใช่งานของเทศบาล
ฯ ในเมื่อท่านอยากจะจัด ทําไมท่านไม่ไปร่วมกับจังหวัด ทํางานนี้ให้มันยิ่งใหญ่ ให้มันดีกว่าทุกปี ทําไมท่าน
จะต้องอยากจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานๆ นี้ ถึงขนาดมีคําพูดที่ว่า “ให้เอาเงินมาให้ผม ผมจะจัดเอง”  
ใช่หรือไม่คะ เมื่อวานนี้ท่านก็ยังเอาผู้ว่าฯ ไปอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่า ท่านให้เทศบาลฯ เป็นเจ้าภาพ คือฟังแล้ว
ตลกนะคะ เพราะว่าเขาสรุปกันไปในที่ประชุมแล้วว่า ทางจังหวัดเขาจะเป็นเจ้าภาพ แล้วเขาก็นําเสนอ
รูปแบบงานไปหมดแล้ว แต่ท่านก็พูดอีกอย่างหนึ่ง แล้วเอาท่านผู้ว่าฯ มาอ้าง เราก็เห็นได้ชัดนะคะว่า 1 ปี
มานี้ อยากจะตั้งฉายาให้ท่านใหม่ว่า “เป็นนายกฯ อีเว้นท์” ออกงานประจํา แต่ทํางานบกพร่อง ผิดพลาด 
ละเลยต่อหน้าที่ ทําให้เกิดผลเสียหายโดยรวมต่อประชาชน และต่อเทศบาลฯ ของเรา ท่านไม่มี 
ความรับผิดชอบ วันนี้พวกเราสมาชิกฯ ถึงจะต้องมาเปิดอภิปรายท่านในวันนี้ เพราะว่าวันๆ ท่านออกงาน 
ตัดริบบิ้น เดินสายงานสังคม แต่งานที่แท้จริงของท่านนั้น ท่านทํามากน้อยแค่ไหนคะ เราก็เห็นๆ กันอยู่ 
ทุกท่าน ก็เห็นๆ กันอยู่ หาเสียงไว้ ทําได้จริงเพียงกี่เรื่อง ตอนนี้ประชาชนเขาก็รับทราบแล้วค่ะ และก็เริ่ม
สังเกตเห็น พอนึกย้อนประวัติการทํางานของท่านแล้ว ท่านไม่เคยบริหารงานองค์กรไหนเลย เพียงแต่
บริหารกิจการส่วนตัวของท่าน สมัยที่ท่านบุญหล่นทับได้เป็นรองนายกฯ ท่านก็ทําตามนโยบายของท่าน
นายกฯ นิมิตร เท่านั้น ท่านไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กรใดๆ มาก่อน และตัวท่านเองก็ไม่มี
ความสามารถที่จะกําหนดวิสัยทัศน์ วางยุทธศาสตร์ สร้างระบบงาน พัฒนาองค์กรได้เลย พวกเราเห็นแต่
นายกฯ คอยจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ แทนที่จะทํางานบริหารบ้านเมือง บริหารเทศบาลฯ วางแผนสําหรับ
อนาคตของเมือง พวกเราเห็นว่านายกิตติภูมิ  นามวงค์ ไม่มีหลักการ บริหารงานงานล้มเหลว  
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ไม่มีประสิทธิภาพ พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอย ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่มีความสามารถที่จะบริหารงาน 
สมควรลาออกได้แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ นายสมัย เมฆนคร 

นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
เมื่อซักครู่รู้สึกว่าผมจะโดนพาดพิงไปนิดหนึ่ง ทั้งที่จริงๆ ผมอยู่ที่นี่มาปีกว่า ผมเพิ่งพูดครั้งนี้เป็นครั้งแรก 
นะครับ อันนี้ถ้าจะพูดตามคําเมืองก็คือ “บ่อน่าย้ามบ่ะเฮ้ย” ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใครนะครับ อันแรกนี่คือ 
เราปล่อยให้ที่รกร้างตรงนั้น ซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อชาวบ้านจริงๆ ชาวบ้านเขาขอร้องนะครับ เรื่องที่สอง 
ก็คือ อยากจะให้ท่านผู้มีอํานาจช่วยดูแลหญ้าที่รุกเข้ามาในพื้นที่ถนน อันนี้เป็นประเด็นนะครับ เรื่องที่สาม 
ก็คือ ที่ผมเสนอให้ท่านก็เป็นเพียงข้อเสนอ ผมถือว่าติเพื่อก่อ ดีกว่ายอมเพื่อทําลายนะครับ ถ้าจะ
เปรียบเสมือนเป็นน้องชายของผมก็ได้ ผมนับถือท่านเหมือนน้อง ที่ผมเสนอให้ท่านปั่นจักรยานไปดูนั้น  
ทําให้ผมมานึกถึงเสด็จพ่อ ร.5 ที่ท่านประภาสต้น ถ้าท่านทําแบบนั้น ท่านอาจจะได้ข้อคิด ข้อมูลใหม่ๆ 
จากชาวบ้าน และจะเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเราแต่งตัวภูมิฐาน ใส่เสื้อผูกเนคไท ใส่เสื้อนอก ไม่รู้ความจริง
หรอก แต่ถ้าท่านทําแบบนั้น ก็ถือว่าเลิร์นนิ่งบายดูอิ้งไป(learning by doing) ถือว่าจะได้ข้อมูลเยอะ  ตรงนี้
ต่างหากครับ  ผมก็ได้ฟังๆ  ดูเป็นการแตกแยกยุแยง  ผมฟังไม่ชัดเจนนะครับ  เป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ 
ถ้าเป็นแบบนั้นจริง ก็ถือโอกาสเรียนเชิญท่านอัตถาอธิบายให้ซักนิดหนึ่ง ไม่อยากเป็นบาปในสภา เพราะ
เพิ่งพูดครั้งแรกจริงๆ ครับ ผมไม่เคยว่าอะไรนะ ไม่มีกระทบกระทั่งใครนะครับ เพื่อนสมาชิกฯ ที่ว่า 
เมื่อสักครู่ เทปเก่าๆ ก็เปิดได้ ผมไปว่าอะไรให้ใครบ้าง รับรองว่าไม่มีนะครับ ผมรับผิดชอบ ขอบคุณ 
มากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ  
สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติ กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอื่น 
ต้องขอโทษท่านอาจารย์สมัยด้วยที่พาดพิงอยู่นิดหนึ่ง ผมเพียงแต่เปรียบเปรยเฉยๆ ไม่ได้ต่อว่าใดๆ ทั้งสิ้น 
ขอโทษด้วยนะครับ ในเรื่องของสมาชิกฯ ที่ได้อภิปรายไปเมื่อซักครู่นี้ ก็มีหลายๆ ประเด็นที่ผมได้ตอบไป
เรียบร้อยแล้ว แต่ก็มีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงานรถไฟรถม้า ว่าทําไมผมถึงได้กระสันที่อยากจะทํา 
ผมไม่ได้กระสันอยากจะทําใดๆ ทั้งสิ้น ในเรื่องงานรถไฟรถม้า และผมก็ไม่ได้กล่าวอ้างใคร เพียงแต่ว่า 
เมื่อวันก่อนที่เขาจะมีประชุมวันที่ 25 นั้น ผมก็ไม่รู้เรื่อง เขาก็ไมไ่ด้แจ้งมาทางเทศบาลฯ ว่าจะให้เข้าประชุม
ร่วมนะครับ  แต่ผมเองผมรับปากกับทางจังหวัดเอาไว้ตั้งแต่อดีตท่านผู้ว่าฯ คนก่อนแล้วว่า งานรถไฟรถม้า
นี้นับวันจะไมไ่หวแล้ว ขอให้ทางเทศบาลฯ ช่วยดําเนินการได้ไหม ประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า งานรถไฟรถม้า
นั้น ในอดีตก็เป็นเทศบาลฯ เป็นคนเริ่มต้น แต่ปรากฏว่าส่งกันไปส่งกันมาก็กลายมาเป็นสมาคมท่องเที่ยว 
ผมก็รับปากที่จะทํา และก่อนที่จะมีการประชุมในวันที่ 25 นั้น ผมก็ได้ไปทานข้าวกับท่านผู้ว่าฯ คนปัจจุบัน 
ผมก็บอกว่าผมจะพยายามทําให้ เพราะผมไม่มีงบประมาณนะครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็จะ
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ช่วยงบประมาณมาหนึ่งแสนบาท เขามีเงินสนับสนุนอยู่หนึ่งแสนบาท แต่ของจังหวัดนั้นผมไม่ทราบครับว่า
จะสนับสนุนเท่าไหร่ แต่การบริหารจัดการทั้งหมดนั้น จะใช้เงินเท่าไหร่ ก็เรียบเรียงรายละเอียดทั้งหมด 
วันนี้สํานักงานจังหวัดบอกว่า ตอนเย็นเมื่อวานก็โทรศัพท์คุยกันว่าเราจะเอายังไงดี ถ้าทางจังหวัดจะรับไป
ทํา ผมก็มีความยินดี ผมไม่ได้ว่าอะไรเลย ไม่อยากจัดด้วยซ้ําไป เหนื่อยด้วย แต่เมื่อรับปากแล้วว่าจะทํา 
ก็จะทําให้ ถ้าไม่มีใครจัดก็จะจัดให้ ก็วันนี้ทางสํานักงานจังหวัดก็บอกว่าวันนี้เราสามคน มีท่านรองผู้ว่าฯ  
มีหัวหน้าสํานักงานจังหวัด และนายกฯ มาน่ังคุยกันหน่อยว่าเราจะเอายังไงดี เพราะรูปแบบที่ถูกกําหนด 
ไปนั้น กําหนดในรูปแบบแต่ไม่ได้ระบุในเรื่องของการใช้จ่ายด้านงบประมาณนะครับ  แต่ถ้าการเจรจา 
สามคนนี้บอกว่า  เขาจะรับไปหมดเลย ดีใจด้วยนะครับ ผมก็ไม่ต้องทํานะครับ และการจัดงานครั้งนี้  
เมื่อสมาชิกสภาฯ  ไม่ผ่านงบประมาณในเรื่องของงานรถไฟรถม้าไปแล้วนั้น ผมก็คงไม่หวนกลับมาใช้
งบประมาณของทางเทศบาลฯ หรอกครับ ผมก็ต้องใช้งบประมาณจากการบริจาคก็ดี จากคนที่รู้จักก็ดี 
โดยใช้หลักการประสานงานเอา  แต่งานมันต้องดี  ต้องมี  เพราะเรารับปากตั้งแต่ต้นแล้วว่ามอบหมาย 
กับเทศบาลฯ เทศบาลฯ ก็ต้องทํา ในฐานะนายกฯ ก็ต้องทํา  แต่ถ้าเมื่อมีคนทําแล้ว มันดีกว่าเดิมก็ยินดี 
ที่จะให้ทํา ขอให้สบายใจได้นะครับ ผมไม่ได้กระสันที่จะทํานะครับ ผมไม่ได้เป็นนักจัดงาน เพราะว่าผม 
ไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้นจากการจัดงานใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้ทุกท่านสบายใจด้วย ส่วนในเรื่องอื่นๆ  
ที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายมา ผมก็ได้ตอบไปก่อนหน้าไปหมดแล้ว ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ และสมาชิกาสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ท่านนายกฯ โกหกอีกแล้วค่ะ รายชื่อท่านนายกฯ อยู่ในลิสผู้เข้าร่วมประชุม นายกเทศมนตรีนครลําปาง  
เขาไมไ่ด้เชิญได้อย่างไรขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม 
นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตท่านประธานฯ นิดหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ 
การตอบโต้นะครับ เพื่อให้ได้ความกระจ่างนะครับ แต่ผมไม่ได้รับหนังสือจริงๆ ไม่ได้รับหนังสือเชิญจริงๆ 
นะครับ มีชื่อก็จริงแต่ผมไม่ได้รับหนังสือเชิญ ผมจะไปรู้ได้อย่างไร ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษนี่ครับ ใช่ไหมครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง การประชุม 
ก็ค่อนข้างที่จะยืดเยื้อมาพอสมควร ตั้งแต่เวลาตอนเช้าจนล่วงมาถึงตอนนี้ก็เวลา 18.00 น. ทั้งหมด 
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ทั้งมวลที่มีการอภิปรายของทางสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหาร ก็ดีใจครับที่วันนี้นับว่าเป็นการอภิปราย
ครั้งแรกในญัตติเรื่องการเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรี วันนี้ เรามาทําความเข้าใจร่วมกัน   
ผมก็อยากจะให้สภาได้มีโอกาสพบกับผู้บริหาร  เมื่อเช้าไปเข้าห้องน้ํา  ขออภัยครับ  ท่านรองนายกฯ  
ท่านรองชัยศรี  ก็ได้พูดคุยกันว่าเราน่าจะใช้สภาเป็นที่แลกเปลี่ยน  ในการทํางานร่วมกัน เพราะเราก็ 
ต่างคนต่างมาจากจุดเดียวกัน คือเป็นผู้อาสา ถ้าใครเป็นนักการเมืองผมไม่ทราบ ผมอาสาเข้ามาทํางาน 
เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในการที่จะสร้างขวัญ กําลังใจให้พี่น้อง มีความเป็นอยู่สุขสบาย กินอิ่ม นอนอุ่น 
ปลอดภัย และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาทุกๆ อย่างของพี่น้องประชาชนทุกเมื่อ นายกฯ ก็คือผู้ขันอาสา
เหมือนกัน ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาด้วยมือของประชาชน เข้ามาก็เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้มีความสุข  
มีความสะอาด สวยงาม และสําคัญ ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนให้คุ้มค่า เมื่อถูกเลือกเข้ามาแล้วก็
แยกกันระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภา  ฝ่ายสภาก็มีหน้าที่ที่เข้าพบปะพี่น้องประชาชน รับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ต่างๆ จิปาถะนะครับ  จะว่าตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบก็เป็นได้ และก็จะนําสิ่งนั้นมาสู่ผู้บริหาร 
ผ่านสภาแห่งนี้  ท่านผู้บริหารเมื่อรับอาสาเข้ามาแล้วก็ต้องทํางานหนัก อาสามาแล้วต้องทํางานให้หนัก 
นะครับ หาเสียงว่าอย่างไร  นโยบายเป็นอย่างไร ท่านสัญญาไว้อย่างไรก็ต้องรีบทํา รีบแก้ไข ไม่ใช่เข้ามา
แสวงหาผลประโยชน์ หรือคิดเพียงแต่ว่าเข้ามาเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูล 1 ปีผ่านไป 
ผลงานก็อาจจะไม่ค่อยก้าวหน้ามากนัก อันนี้ฟังเสียงจากพี่น้องประชาชน เมื่อผมรับเรื่องนี้มาก็มาบอก 
เล่าสู่กันฟัง เมื่อท่านน้อมรับที่จะนําไปปฏิบัติไปแก้ไข ผมก็ดีใจแทนพี่น้องประชาชนทุกๆ คนในเขต 
เทศบาลฯ ขอให้ท่านตั้งใจเป็นเช่นนั้น แต่อย่างไรก็ตามไรก็ตามเราก็มีการทะเลาะ มีการไม่เข้าใจกันบ้าง   
ก็อย่างที่ท่านสมาชิกฯ  หลายๆ ท่านได้อภิปรายกันมา  แม้กระทั่งตัวผมเอง  บางครั้งเข้าไปพบพี่น้อง
ประชาชนในเขต  ในชุมชนบางชุมชน  ขอโทษนะครับ บางชุมชนต้องถอดรองเท้า  หรือไม่ก็ต้องใส่หุ้มส้น  
หุ้มข้อก็ยังดี เพราะท่านนายกฯ ขอโทษนะครับ ท่านได้พ่นไปเยอะน้ํามันเลยท่วมนะครับ  วันหลังก็ลดวาจา
ในการที่จะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ  ในการที่จะให้มาทะเลาะต่อล้อต่อเถียงกัน  แต่การต่อล้อต่อเถียงกัน
ในสภานี้เป็นสิ ่งที่ดี คนที่รับประโยชน์โดยตรงก็คือพี่น้องประชาชน เพราะต่างคนก็ต่างมาสร้างสรรค์  
มาขัดเกลา มาแปรรูป ผลประโยชน์ต่างๆ เข้าสู่ท้องถิ่นทั้งนั้น ผมก็อยากจะให้ท่านนายกฯ ได้ระมัดระวัง 
นะครับ ในเรื่องการใช้วาจา เมื่อสักครู่ก็ดีใจที่ท่านอดีตประธานสภาฯ ท่านก็ได้เตือนมาแล้ว ท่านเป็น 
ผู้อาวุโส งัดมาทีลูกมวยก็สวยซะเยอะนะครับ ท่านก็รับเกียรติมาแล้ว 1 ปี อีก 3 ปีข้างหน้า ถ้าเรามี 
การประชุมร่วมกันในลักษณะอย่างนี้ มาคุยกันอย่างนี้ และคุยกันก่อนที่ท่านจะทําอะไรเกินหน้าสภาไป 
ไมใ่ช่ว่าเอะอะอะไร นึกอะไรไม่ออก ก็บอกว่าสภามันไม่ให้  สภามันตัดงบ งบที่เราให้มาก่อนที่จะหมดวาระ
ของอดีตนายกฯ ท่านเดิมนี้ ก็มใีห้ท่านอย่างเต็มที่แล้ว  เอาไปจัดทําให้ดี แต่ผมก็ไม่รู้ว่าท่านมัวไปทําอะไร นี่
ผมขอเตือนด้วยความหวังดีนะครับ และผมก็มีอาวุโสพอสมควร ท่านก็ควรจะปฏิบัติตัว ปฏิบัติตนให้สมกับ
ฐานะ เกียรติของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ยิ่งท่านมีความรู้มากๆ นะครับ ในระดับนี้ การที่จะไปพูด 
สวมรอย ตีพิมพ์ผลงานของคนอื่นมันน่ารังเกียจนะครับ เว้นได้เว้นนะครับ มาสร้างสรรค์กันเพื่อให้ 
เทศบาลฯ ของเราก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ประชาชนมีความสุข มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความเจริญสวยงามกลับมา
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เหมือนเดิม อะไรที่ยังไม่ทําก็อยากจะให้ท่านไปทําให้สําเร็จลุล่วง อะไรที่นึกออกมาเป็นโครงการที่น่าจะ
ประสานงาน และไปด้วยกันกับสภาได้มาพูดคุยกันนะครับ ไม่จําเป็นอย่าขาดสภา มาคุยกัน ณ ที่นี้ คุยกัน
เหมือนพี่ เหมือนน้อง เหมือนคนร่วมงานกัน  หรือมาจากหน่วยงานเดียวกันก็คือเทศบาลนครลําปาง  ผมก็
มาสรุปสุดท้ายนะครับ ก็อยากจะฝากท่านไว้ 2-3 ประโยคนะครับ อันนี้เป็นประโยคที่ท่านอดีต
ประธานสภาฯ ท่าน ดร.นิรันดร์  จิวะสันติการ พูดไว้ตลอด และท่านก็เคยเขียนติดไว้ที่มหาวิทยาลัย 
ของท่าน เป็นม็อดโตค่อนข้างที่จะจริง และมีประโยคหนึ่งที่บอกว่า “คุณอาจหลอกทุกคนได้ในบางเวลา 
คุณสามารถหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา”  ฉะนั้นสุดท้ายนี้ 
ผมก็อยากจะเตือนการใช้เงินนิดหน่อย จะจดไว้ก็ได้นะครับ 1 ปีที่ผ่านมา สรุปยอดเงินที่ท่านบริหาร 
จัดการไป เผื่อท่านจะได้ระมัดระวังในการใช้จ่าย หรือการใช้เงินให้คุ้มค่า ท่านทําการแก้ไขไฟฟ้าเอง  
ซึ่งสิ้นเปลืองเงินเพิ่มกว่าแปดแสนบาท, จ้างดูแลสวนฯ รวม เปลืองเงินทั้งสิ้นแปดแสนบาท, จ้าง รปภ. แบบรวม
สัญญาห้าแสนบาท, จ้างเอกชนดูดล้างรอกท่อ 1.5 ล้านบาท และหากเทศบาลฯ  ไม่ทักท้วงในเรื่อง
เครื่องปรับอากาศซึ่งคุยกันมา  ก็จะหมดไปอีก 5.8 ล้านบาท  ถ้ารวมๆ เงินทั้งหมดแล้วนะครับ  ถ้าท่าน 
ใช้จ่ายไม่บันยะบันยังก็จะสูญเงินทั้งสิ้น 9.4 ล้านบาท ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เชิญ นายกเทศมนตรีฯ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เร ียนท่านประธานสภาที ่เคารพ  
สมาชิกฯ ผู ้ทรงเกียรติ  กระผม  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ผมก็ต้อง 
กราบขอบคุณทุกคําติชม  ทุกคํากล่าว คําแนะนํา รวมไปถึงข้อเป็นห่วงเป็นใยนะครับ ก็เหมือนที่ท่าน
สมาชิกฯ ผู้อภิปรายเมื่อซักครู่ได้กล่าวไว้นะครับ ในเมื่อเราอาสาเข้ามาทํางาน  เรามาจากมือของพี่น้อง
ประชาชน  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดก็คือ  ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทั้งหมดเราไม่มีสิทธิ์ 
ที่จะไปแยกเขาแยกเรา เลือกสีไหนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะทุกคนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ เป็นพี่น้องประชาชน 
คนลําปางทั้งหมดนะครับ ผมต้องกราบขอบคุณจริงๆ สําหรับเรื่องข้อเสนอแนะก็ดี ข้อห่วงใยก็ดีทั้งหมดนี้ 
แต่ถ้านับหัวหน้าทีมผู้บริหารคือ นายกเทศมนตรี ก็จะน้อมรับเอาไปปฏิบัติ เอาไปปรับปรุง ปรับเปลี่ยน 
แม้กระทั่งปรับปรุงที่เป็นห่วงเป็นใยมากที่สุดคือเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวก็จะทํา เพื่อให้ทุกคนได้สบายใจ 
เพื่อความเป็นจิตอาสาของเราบรรลุผลก็คือ พี่น้องประชาชนได้รับโอกาสสูงสุด ต้องกราบขอบพระคุณ 
ทุกท่าน ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย 
อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมคิดว่า 
จะขออนุญาตในวาระที่ 4 วาระเรื่องอื่นๆ นะครับ คงไม่ใช่เป็นวาระที่ 3 ที่เป็นญัตติอภิปรายทั่วไป 
ท่านนายกฯ นะครับ ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง 
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็ได้จบลงแล้วนะครับ เราเริ่มตั้งแต่ 10 โมงเช้า ใช้เวลา
ไปพอสมควร เนื่องจากเป็นการอภิปรายโดยไม่มีการลงมตินะครับ ก็วันนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้อภิปราย 
หรือทางฝ่ายบริหารได้ตอบทั้ งหมดนี้  ก็ท่าน ผู้ เข้ าร่ วมรับฟังก็จะ เป็น ผู้ ตัดสินนะครับ ตัดสิน 
ตามวิจารณญาณของท่านว่าเป็นอย่างไร แต่ผมก็เชื่อว่าการอภิปรายในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการทําให้
บ้านเมือง ท้องถิ่นเราดีขึ้นนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอื่นๆ 
๔.๑)  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามอบหมาย สมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปางจํานวนสองคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ของเทศบาลนครลําปาง(กองสาธารณสุขฯ) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ  
มีญัตติด่วนจากฝ่ายบริหารเข้ามาเรื่องหนึ่ง ซึ่งผมได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระที่ 4 ในวันนี้ คือ ญัตติ เรื่อง 
ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามอบหมาย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวน 
สองคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง เชิญ  
ฝ่ายบริหาร 

นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม  นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯ  
ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตตใิห้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
       จํานวนสองคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
          ข้าพเจ้านายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื ่องให้สภา
เทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง  ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น มาทําหน้าที่ดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้เทศบาล
แจ้งรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่สภามอบหมายจํานวนสองคน ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการได้ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
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การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2552 ข้อ 7  

เหตุผล 
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปางที่มาจาก

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคนได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ในการนี้  
สภาเทศบาลนครลําปางจึงต้องพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคน เพื่อให้
เทศบาลนครลําปางแจ้งรายชื่อให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการทดแทนตําแหน่งที่ว่างด้วย 

ดังนั้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณามอบหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสองคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพของเทศบาลนครลําปางต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     กิตติภูมิ  นามวงค์ ผู้เสนอ 

       (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
             นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ตามญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
นะครับ เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดเดิมจะหมดวาระในวันที่ 19 มี.ค. 2557 นะครับ ขอเชิญสมาชิกฯ 
เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
นครลําปาง คนที่ 1 เชิญ นางสุดารัตน์  บุญมี 

นางสุดารัตน์  บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
และสมาชิกาสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสุดารัตน์  บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอนายแพทย์
วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล 
นครลําปาง คนที่ ๑ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 
เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ 
นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  ทําหน้าที ่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ของเทศบาลนครลําปาง  โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  
ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง คนที่ ๑ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง 
คนที่ ๒  เชิญ นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  
นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
นครลําปาง คนที่ ๒ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 
เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
นครลําปาง โปรดยกมือขึ้น มติเสียงข้างมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ ทําหน้าที่
เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครลําปาง คนที่ ๒ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
ผมขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับ คงไม่ใช่เป็นการอภิปรายทั่วไปท่านนายกฯ นะครับ เป็นเรื่องที่ 
ที่ประชุมแห่งนี้ และรวมถึงผู้บริหารจะต้องรับทราบว่า ตามที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อซักครู่ว่าเราใช้เวทีนี้ 
เป็นเวทีที ่ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเรา ตามหน้าที ่ของแต่ละท่าน หลายท่านคงทราบดีว่าผมเป็น 
คนชอบปั่นจักรยานตอนเช้าๆ ก็เห็นหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่างที่มันไม่สวยงาม ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ 
ถ้าผ่านไปยังฝ่ายบริหารเพื่อที่จะได้ช่วยปรับปรุงแก้ไข เพราะเห็นมีเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
นะครับ จังหวัดลําปางของเราที่อยากให้จังหวัดลําปางโดยเฉพาะในตัวเมือง เป็นสถานที่ให้ผู้สัญจรไปมา 
หรือนักท่องเที ่ยวได้แวะชม แวะเยี ่ยม บ้านผมอยู ่หลังวิทยาลัยพยาบาลนะครับ ตอนเช้าๆ ผมจะ 
ปั่นจักรยานผ่านไปยังตัวเมืองเที่ยวไปเรื่อยๆ ผมออกจากบ้านมาประมาณ 250 เมตร เมื่อวันเสาร์ 
ที่ผ่านมาก็เห็นสิ่งที่เห็นเป็นประจํา แต่ไม่รู้จะมีโอกาสได้นําเสนอตอนไหน ผมไม่ได้ขึ้นเป็นจอนะครับ ผมก็
ถ่ายรูปเก็บไว้ เป็นรูปไม้เลื้อยที่แยกไฟแดงข้างโรงเรียนบุญวาทย์นะครับ ซึ่งปัญหานี้ที่ผมอยู่มาตั้งแต่เด็ก 
และตอนนี้มันเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 1 ปี หรือ 2 ปี ก็แล้วแต่ เราก็จะไปทําการปัดกวาด หรือไปตัดซักที
หนึ ่ง และไม้เลื ้อยนี ้บางทีมันก็ลามไปถึงกลาง 5 แยก เลื ้อยไปตามสายไฟฟ้า ผมคิดว่ามันน่าจะ 
เป็นอันตราย ถ้าถามว่ามันสวยงามไหม มันก็สวยงามนะครับตอนมันออกดอก มีร่มเงาบ้าง แต่ว่า 
การดูแลรักษาต้นไม้เลื้อยนี้ ผมก็ไม่แน่ใจว่าต้นนี้มันอยู่ในบริเวณของโรงเรียนหรือไม่ ถ้ามันเลื้อยออกมา
ข้างนอกก็อาจจะช่วยกันดูแลเป็นพิเศษหน่อย จะดูแลอย่างไรไม่ให้มันไปกระทบตรงนั้น ดูแล้วมัน 
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ไม่สวยงามนะครับ ซึ่งความจริงเขาอยากจะให้สวยงามอยู่ข้างล่างนะครับ จากนั้นขับผ่านมาถึงถนน 
ทิพย์ช้างนะครับ เป็นถนนที่มีคนใช้สัญจรไปมาเยอะพอสมควรนะครับ ตอนเช้าๆ ประมาณ 7 โมงเช้า 
ก็ผ่านไปเห็น ซึ่งกลางวันอาจจะไม่เห็นนะครับ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ใกล้กับร้านอาหารทะเลร้านหนึ่ง 
อยู่ติดกับมูลนิธิ ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะให้หน่วยงานไหนเข้าไปดูแลและรับผิดชอบ แต่ที่เป็นจุดสังเกตนะครับ 
มีท่อประปา มีเหล็กโผล่ขึ้นมาข้างถนน ผมคิดว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วนะครับ ไม่รู้มันโผล่มาได้ยังไง 
นะครับ ปกติเราจะไม่เห็น เพราะหลังจากสายๆ แล้วจะมีรถมาจอด และดูแล้วมันสกปรกมาก ผมไม่แน่ใจ
ว่าเศษอาหาร หรือน้ําอาหารทั้งหลายมันจะลงไปตรงนี้หรือเปล่า  ขับผ่านไปอีกช่วงหนึ่งบริเวณแยก 
โรงน้ําแข็ง ถนนที่จะไปทางแบงก์ชาติ ซึ่งตอนแรกผมจะไปหาซื้อธูป เห็นฟุตบาทยาวประมาณซัก 20-30 
เมตร ถูกปกคลุมไปด้วยต้นหญ้านะครับ ไม่มีที่เดิน พร้อมกับป้ายติดอยู่ข้างถนนนะครับ ผมก็เห็นมา 
หลายอาทิตย์แล้วเพิ่งไปถ่ายรูปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่ผมก็ไปสะดุดกับจอมปลวกที่ขึ้นกับต้นไม้ ผมคิดว่า
ที่จอมปลวกมันขึ้นได้ขนาดนี้มันคงไม่ได้ใช้เวลาเพียง 2-3 วัน และผมก็คิดว่าอีกซัก 2-3 วันก็น่าจะมีคน
เอาธูป เอาอะไรไปจุด  นี่แหละครับที่เป็นถนนสายท่องเที่ยว และผมก็เห็นตอนเช้าๆ มีคนไปท่องเที่ยว 
เยอะเหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเอย อะไรเอย ผมไม่แน่ใจว่าภาพเหล่านี้มันจะเป็นภาพ 
ที่สวยงามนะครับ ก็ช่วยกันพัฒนานะครับ และก็สอดส่อง แต่ว่าในการสอดส่องนั้นผมคิดว่าน่าจะให้ 
ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ไปดําเนินการด้วยนะครับ เพื่อที่จะปรับอะไรต่างๆ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของ 
การท่องเที่ยวนะครับ อีกเรื่องหนึ่ง คือ ถนนทิพย์ช้างหน้าร้านอาหารทะเลเผาอะไรซักอย่างหนึ่งตรงนั้น 
นะครับ ตรงนั้นขรุขระมากผมคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ ก็มีเรื่องที่จะนําเสนอแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
เสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ วันนี้ก็ได้ใช้เวลาในการประชุมไปพอสมควร  
ในนามของสภาเทศบาลนครลําปางขอกราบขอบคุณท่านข้าราชการทุกท่าน  ท่านแขกผู้มีเกียรติ   
ที่ ได้กรุณาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมตั้งแต่ เช้าจนปิดการประชุม สาระและเนื้อหา 
ในการประชุมในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ และนําไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้นต่อไปนะครับ ในนามของ
สภาเทศบาลผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๙.๑๐ น. 
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