รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง

รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายกิตติ
2. นายสมหมาย
3. นายสุบิน
4. นายนวพัฒน์
5. นายพิทักษ์
6. นางสาวอมลยา
7. นายนพดล
8. นายจรูญ
9. นางสุดารัตน์
10. นายสมบูรณ์
11. นายวิบูลย์
12. นายณัฐกิตติ์
13. พันตรีวชิ านนท์
14. นายเกษม
ผู้ไม่มาประชุม
1. จ.ส.อ.สมบูรณ์
2. นายจาตุรงค์

จิวะสันติการ
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
เจนตวนิชย์
ผดุงพงษ์
เติงจันต๊ะ
บุญมี
คุรุภากรณ์
ฐานิสรากูล
บรรจงจิตต์
แดงสร้อย
ปัญญาทอง

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

บรรจงจิตต์
พรหมศร

รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ลาป่วย)

3. นายแพทย์วัฒนา
4. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
5. นายสันติ
รายนามผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติภูมิ

วานิชสุขสมบัติ
หงษ์ใจสี
เขียวอุไร

2. นายสมเกียรติ

นามวงค์
อัญชนา

สมาชิกสภาและเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลาปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ขาด)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ลากิจ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ไม่อยู่ในที่ประชุม (ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 5.3)
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
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3. นายสุวรรณ
4. นางจันทร์สม
5. นายสุคนธ์
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายยุทธนา
3. นายพีระยศ
4. นางสาวอุษา
5. นายพัฒนา
6. นางวรรณศรี
7. นายสุนทร
8. นายวิชญ์ศคิ ภัทร์
9. นางชัญญานุช

นครังกุล
เสียงดี
อินเตชะ

รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง

สุขารมย์
ศรีสมบูรณ์
วิรัตน์เกษ
สมคิด
ราชกรม
อินทราชา
จวงพลงาม
วงศ์มณี
ทองคา

ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา
ผูอ้ านวยการสานักการช่าง
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รก.ผูอ้ านวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผูจ้ ัดการสถานธนานุบาล
นายช่างเขียนแบบอาวุโส
รก.ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
นิตกิ รชานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
คนงานสารบรรณ

10. นายสวาท
11. นางวรารัตน์
12. นายมนัสพี

จาปาอูป
ขลิบเงิน
เดชะ

13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
14. นางสาววิไล
15. นายศุภชัย
16. นางสาวนริศรา
17. นายวรดล
18. นางสาวฉลัทชา
19. นางเลิศลักษณ์
20. นางสาวพิมพ์ณารา

คุณชมภู
วงศ์พรม
วงค์บรรใจ
หงสกุล
หวานแหลม
ปัดสาพันธุ์
ทรัพย์รุ่งทวีผล
ทองคา
ฯลฯ

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นางอาไพ

วงศ์ใจ

ชุมชนกาแพงเมือง
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุมฯ เวลา
09.30 น. และสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง
เนื่องจากวันนี้ท่านเลขานุการสภาขอลากิจ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 ความว่า ในการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรื อ ไม่ ย อมปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ ส ภาท้ อ งถิ่ น เลื อ กสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งาน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น คนหนึ่ ง เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่ น เฉพาะ
ในการประชุมคราวนั้น โดยให้นาความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธีการยกมือ ดังนั้นก่อนที่จะดาเนินการประชุมสภาจะขอให้ที่ประชุม
คัดเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว โดยเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง หรือข้าราชการหรือ
พนัก งานเทศบาลนครล าปาง เพื่อขึ้นมาท าหน้าที่เ ลขานุก ารเฉพาะในการประชุมสภาในครั้งนี้ครับ
ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ นายชาตรี สุขารมย์
ปลั ด เทศบาลนครลาปาง ขึ้นทาหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวแทน นายจาตุรงค์ พรหมศร ที่ขอลา
ในการประชุมครั้งนีค้ รับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมายฯ เสนอ นายชาตรี
สุ ข ารมย์ ปลั ด เทศบาลนครล าปาง ขอผู้ รั บ รองครั บ มี ผู้ รั บ รองถู ก ต้ อ งนะครั บ มี ท่ า นใดจะเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้ นายชาตรี สุขารมย์ ทาหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวในครั้งนี้ โปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ นายชาตรี สุ ข ารมย์ ปลั ด เทศบาลนครล าปาง
ทาหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจาปี 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญ นายชาตรี สุขารมย์
ปลัดเทศบาลนครลาปาง ขึน้ มาทาหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว ครับ
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นายชาตรี สุ ข ารมย์ เลขานุ ก ารส ภ า เ ท ศ บ า ล น ค ร ล าปางชั ่ ว ค ร า ว กราบเรี ย น
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางทุกท่าน กระผม นายชาตรี สุขารมย์
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลาปางชั่วคราว ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระของการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัย แรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
ในวันนี้ กระผมมีประกาศสภาเทศบาลนครลาปางและหนังสือของสานักงานเทศบาลนครลาปาง ซึ่งใช้
ประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจ้งให้ทีป่ ระชุมได้รับทราบ ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563
........................................
ตามมติที่ประชุมและ/หรือ ประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ได้ ก าหนดสมั ยประชุ มสามั ญ สมั ยแรก ประจ าปี 2563 มี ก าหนด 29 วั น เริ่ มต้ นตั้ งแต่ วั นที่ 1 - 29
กุมภาพันธ์ 2563 ดังความแจ้งแล้วนัน้
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลนครลาปางจึงประกาศเปิดสมัยประชุมและ
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 มีก าหนด 29 วัน
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/913
สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลาปาง 52100
19 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง มอบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี น ครลาปางเป็ น ผู้ อ ภิ ป รายชี้ แ จง หรื อ แถลงญั ต ติ
ต่ อ สภาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/8 ลงวั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลาปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม
สามั ญ สมัย แรก ครั้ งที่ 1 ประจาปี 2563 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 27 กุ ม ภาพั นธ์ 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
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เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และอานาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้ า พเจ้ า นายกิ ต ติ ภูมิ นามวงค์
นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ที่รับผิดชอบสานัก และ
กอง เป็น ผู้อ ภิป รายชี้แ จงหรือ แถลงญัต ติแ ละตอบกระทู้ต่อ สภาเทศบาลนครลาปาง ดัง รายชื่อ
ต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ
อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นายสุรทัศน์
พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
3. นายสุวรรณ
นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
4. นางนพวรรณ
ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค์
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทาหน้าที่
ในการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลนครลาปาง ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้วนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
1.2 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลนครลาปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ
จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง ให้ใช้แ ผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลนครลาปาง ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้วนะครับ

6
ที่ประชุม

รับทราบ

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายณั ฐ กิ ต ติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะผ่านไปวาระที่ 2
ผมขอหารื อ การส่ ง แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของฝ่ า ยบริ ห าร ผมอยากให้ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาชั่ ว คราว
ช่วยอธิบายข้อระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับของการส่งแผนมายังสภาฯ ด้วยครับ คือฝ่ายบริหารเสนอแผน
เข้ามาใช่หรือไม่ครับ อยากให้ท่านเลขานุการฯ ชี้แจงข้อบังคับเกี่ยวกับการส่ง แผนผ่านเข้ามาให้สภาฯ
ทราบ ว่ามีขนั้ ตอนอย่างไรและระเบียบข้อบังคับข้อไหน เพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อประกอบการ
พิ จ ารณาของสมาชิ ก สภาฯ นะครั บ ผมให้ ท่ า นเลขานุ ก ารฯ ชี้ แ จงได้ ค รั บ ไม่ มี ปั ญ หา แต่ ว่ า ไม่ ใ ช่
เพื่อประกอบการพิจารณานะครับ
นายชาตรี สุขารมย์ เลขานุ ก ารสภาเทศบาล นครล าปางชั่ ว คราว ขออนุญ าตให้
กองวิชาการส่งรายละเอียดด้วยนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ตอนนี้เราอยู่ในระเบียบ
วาระที่ 1 ใช่หรือไม่คะ เป็นเรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ ไม่ทราบว่าสมาชิก ฯ อีกท่านหนึ่ง
ขอหารือประเด็นไหนคะ เพราะเห็นว่า ยังไม่ได้อยู่ในวาระการประชุม ก็เลยสอบถามดูคะ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกสภาฯ ขอให้ท่านเลขาฯ
ช่วยชี้แจงระเบีย บของการประกาศใช้แผนซึ่งเป็นเรื่ องแจ้งให้ท ราบ ไม่เป็นไรครับ ให้เวลาเจ้าหน้าที่
ได้ทางาน เชิญ นางวรรณศรี อินทราชา
นางวรรณศรี อิ น ทราชา ผู้ อ านวยการกองวิ ช าการและแผนงาน กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ตอนนี้
ต้องการระเบียบหรือให้ทางกองวิชาการพูดว่า การประชุมสภาครั้งนีเ้ กี่ยวกับแผนนี้ คือระเบียบข้อไหนคะ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตครับท่านประธานฯ
ผมอยากจะทราบว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้ผู้บริหารเสนอแผนเข้ามา เพื่อแจ้งให้สภาฯ ทราบ
อยู่ในข้อบังคับข้อไหน อยากให้ทางฝ่ายวิชาการหรือเลขานุการฯ ช่วยชี้แจงครับ ว่าถูกต้องของการจัด
ระเบียบวาระการประชุมหรือไม่ ขอบคุณครับ ถ้าใครตอบไม่ได้ผมจะขออธิบายอีกครั้งหนึ่งครับ
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นางวรรณศรี อิ น ทราชา ผู้ อ านวยการกองวิ ช าการและแผนงาน กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่ เ คารพ ดิ ฉั น นางวรรณศรี อิ น ทราชา ผู้ อ านวยการกองวิ ช าการและแผนงาน
ตามระเบีย บของแผนที่จะแจ้งให้ป ระธานสภาฯ นี้คือ ระเบีย บของการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารประกาศใช้แผนเรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้ประธานสภาฯ แจ้งให้สมาชิก
สภาฯ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และ ข้อ 24 ค่ะ
นายชาตรี สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปางชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้ อ งถิ่ น คั ด เลื อ ก จานวนสามคน
2. ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคั ด เลื อ กจานวนสองคน 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคั ด เลื อ กจานวนสองคน 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5. ผูท้ รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง คน
ทาหน้าที่ป ระธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก หนึ่งคนท าหน้าที่เ ลขานุก ารของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีว าระอยู่ในตาแหน่ ง คราว ละสองปีและอาจได้รับ คัดเลือกอีก ได้ ข้อ 29
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ดังนี้ 1. กาหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3. รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บ ริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้ อ ยกว่ า สามสิบวัน 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมี
ขั้นตอนดาเนินการดังนี้ 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด
ขอบข่ า ยและรายละเอี ย ดของงานที่ จ ะมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานหรื อ บุ ค ลากรภายนอกด าเนิ น การ
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่ น 2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอีย ด
ของงาน 3. หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกด าเนิ น การหรื อร่ ว มดาเนิ น การติ ดตามและประเมิ น ผล
4. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน
ผลการด าเนินการซึ่งได้จ ากการติด ตามและประเมิ นผลต่อ คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็ น ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น 5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
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ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกั น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุก ปี ทั้งนี้ใ ห้ปิด ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบ วัน ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับ แนวนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (นายณัฐกิตติ์ฯ ยกมือขออภิปรายต่อ)
พอแล้วครับคุณณัฐกิตติ์ฯ ฟังผมก่อนนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมแจ้งต่อที่ประชุมและประกาศเทศบาล
นครล าปาง เรื่องนี้ ก็มีก ารประกาศแบบนี้ทุก ครั้ง เรื่องแผนเรื่องระเบีย บข้อกฎหมายก็ เป็นส่ว นของ
ข้าราชการประจา ตรงนี้ก็ เ ป็นหน้าที่ของสภาฯ ผมก็ แจ้งให้ท ราบเท่านั้นครับ ผมไม่อนุญ าตให้ ท่าน
พูดต่อครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คุณณัฐกิตติ์ฯ ครับ เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็น
ครับ ฝ่ายบริหารได้แจ้งผ่านมายังผมแล้ว ที่นี่เทศบาลนครลาปางสามสิบแห่งในประเทศไทย จากสองพัน
เจ็ ด ร้ อ ยแห่ ง อย่าทาป่วน ไม่ใช่ว่าไม่มีเลขาฯ แล้ว จะประชุ ม ไม่ได้ ขอร้องนะครับ ยุติเรื่องนี้นะครับ
อย่ า ให้ ผ มใช้ ข้ อ 119 นะครับ ถ้าคุณไม่หยุดผมจะขอเชิญคุณออกจากห้องประชุม ถ้าไม่ถูกต้องก็ว่ากัน
ข้างนอกนะครับ ตรงนีผ้ มทาหน้าที่ของผม ผมวินจิ ฉัยแล้ว พอแล้วครับ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมั ย ประชุม สามั ญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2562 (วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบีย บวาระที่ 2 ข้อ 2.1
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัย ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2562 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานฯ หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมจะขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โปรดยกมือขึน้ ครับ
นายชาตรี สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปางชั่วคราว สมาชิกเห็นชอบรับรอง
รายงานฯ 9 เสียงครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิ ก ท่า นใดไม่ เ ห็ น ชอบ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
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นายชาตรี สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปางชั่วคราว ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัย ประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายของนายกเ ทศมนตรี นครลาปาง
ประจาปี พ.ศ. 2562
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลาปาง ประจาปี พ.ศ. 2562
เชิญ ฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
สมาชิก สภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ท ุ ก ท่ า น กระผม นายกิ ต ติภู มิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีน ครลาปาง
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลาปาง ประจาปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลาปาง ประจาปี พ.ศ. 2562
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สิ่งที่สง่ มาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ จานวน 1 เล่ม
ตามที่นายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
และได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนการงานของเทศบาลนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยนโยบาย
8 ด้าน ไปแล้ว นั้น
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน )
มาตรา 48 ทศ วรรคห้า “ให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาปีทุกปี”
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ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลาปาง ประจาปี
พ.ศ. 2562 เพื่อให้ท่านได้โปรดแจ้งให้สภาเทศบาลนครลาปางทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
พร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ กิตติภูมิ นามวงค์
ผูเ้ สนอ
(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาล นครล าปาง มีส มาชิก สภาฯ ท่า นใด
จะสอบถามหรือ ไม่ค รับ ไม่ม ีน ะครับ ที ่ป ระชุม ฯ รับ ทราบเรื่อ ง รายงานผลการปฏิ บัติงานตาม
นโยบายของนายกเทศมนตรีนครลาปาง ประจาปี พ.ศ. 2562 แล้วนะครับ
ที่ประชุม
รั บ ทราบรายงานผลการป ฏิ บ ั ต ิ ง า นต าม นโ ยบ าย ขอ ง นายกเทศมนตรี
นครลาปาง ประจาปี พ.ศ. 2562
5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นาปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2563 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด
แต่ละสมัยนั้น มีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรก
ของปี 2564 และมีกาหนดกี่วัน
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระข้อ 5.2 ญัต ติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นาปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย
สามัญ ประจาปี 2563 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่ า จะเริ่ ม เมื่ อ ใด แต่ละสมัยนั้น มีกาหนดกี่วัน
กั บ ให้ ก าหนดวั นเริ่ม ประชุ มสมัย ประชุม สามัญ ประจ าปี สมัย แรกของปี 2564 และมี ก าหนดกี่ วั น
เชิญ ผูเ้ สนอครับ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอญัตติ
ญัตติ
เรื ่อ ง ขอเสนอญัต ติใ ห้ป ระธานสภาเทศบาลนครล าปาง น าปรึก ษาในที ่ป ระชุม เกี ่ย วกับ การ
ประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2563 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
นั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัย ประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปี 2564
และมีกาหนดกี่วัน
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เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 24 บัญญัติว่า ในปีหนึ่ งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้ส ภาเทศบาลกาหนด และในมาตรา 24 นี้ วรรคท้าย ได้บัญ ญัติไว้ว่า
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 แก้ ไ ขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (2) และข้อ 11 วรรคท้า ย
สาหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจาปี แต่ล ะสมัย ในปีนั้น จะเริ่ม
เมื่อ ใด แต่ล ะสมัย ในปีนั้น มีกาหนดกี่วัน กับ ให้กาหนดวัน เริ่ม ประชุม สมัย ประชุม สามัญ ประจาปี
สมัย แรกของปีถ ัด ไป และมีก าหนดกี่วัน การก าหนดสมัย ประชุม และวัน ประชุม ให้เ ป็น ไปตาม
ที ่ก ฎหมายว่า ด้ว ยองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น นั ้น ก าหนด ประกอบกั บระเบี ย บดั งกล่ าวข้ อ 21
การก าหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่ม ต้น ประชุม สมัย ประชุม สามัญ
ประจาปีของแต่ละสมัย ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ส มั ย แรกของปีถั ด ไป ให้ ป ระธานสภาท้ องถิ่ น น าปรึ ก ษาในที่ ป ระชุ ม สามั ญ
ประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอญัตติฯ เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลนครลาปางนาปรึกษา
ในที่ประชุมสภานีเ้ กี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจาปี 2563 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัย นั้น มีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรก
ของปี 2564 และมีกาหนดกี่วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
อมลยา เจนตวนิชย์
ผูเ้ สนอ
( นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ลงชื่อ
สมหมาย พงษ์ไพบูลย์
ผูร้ ับรอง
ลงชื่อ
นพดล ผดุงพงษ์
ผูร้ ับรอง
( นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ )
( นายนพดล ผดุงพงษ์ )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญัตตินี้ ขอท่านสมาชิกสภาฯ
ได้เสนอครับ เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายวิบู ลย์ ฐานิส รากู ล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2563 มีกาหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2563
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เสนอ
สมั ยประชุ มสามั ญ สมั ยที่ 2 ประจ าปี 2563 มี ก าหนดระยะเวลา 30 วั น เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 - 30
พฤษภาคม 2563 ขอผูร้ ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกาหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ
สมั ย ประชุม สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจ าปี 2563 มี ก าหนดระยะเวลา 30 วั น เริ่ มตั้ ง แต่ วั นที่ 1 - 30
พฤษภาคม 2563
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปเป็นการกาหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2563 เชิญ นายจรูญ เติงจันต๊ะ
นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2563 มีกาหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2563
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายจรูญ เติงจันต๊ะ เสนอ
สมั ย ประชุ ม สามัญ สมั ย ที่ 3 ประจ าปี 2563 มี ก าหนดระยะเวลา 30 วั น เริ่ ม ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 - 30
สิงหาคม 2563 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกาหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ
สมั ย ประชุ ม สามัญ สมั ย ที่ 3 ประจ าปี 2563 มี ก าหนดระยะเวลา 30 วั น เริ่ ม ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 - 30
สิงหาคม 2563
นายกิตติ จิวะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนคร ลาปาง ต่อไปเป็นการกาหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2563 เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี 2563 มีกาหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตัง้ แต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2563 มีกาหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วั นที่ 1 - 30
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ธันวาคม 2563 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกาหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ
สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 4 ประจ าปี 2563 มี ก าหนดระยะเวลา 30 วั น เริ่ ม ตั้ ง แต่วั น ที่ 1 - 30
ธันวาคม 2563
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่ อ ไปเป็ น การก าหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 มีกาหนดระยะเวลา 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
นายกิต ติ จิว ะสันติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย พงษ์ ไ พบูลย์
เสนอสมัย ประชุมสามัญ สมัย แรก ประจาปี 2564 มีก าหนดระยะเวลา 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 28
กุมภาพันธ์ 2564 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกาหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ
สมั ย ประชุม สามั ญ สมั ย แรก ประจ าปี 2564 มีก าหนดระยะเวลา 28 วั น เริ่ มตั้ ง แต่ วั นที่ 1 - 28
กุมภาพันธ์ 2564
นายกิต ติ จิ ว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เป็น อันว่ าที่ป ระชุ มฯ มีม ติ
เกี่ยวกับการประชุ ม สมั ย สามัญประจาปี 2563 สมั ย ที่ 2, สมั ย ที่ 3, สมั ย ที่ 4 กับมีมติกาหนด
วั นเริ่ม ประชุม สมัย ประชุมสามัญ ประจาปี สมัย แรกของปี 2564 โดยแต่ละสมัย นั้น มีก าหนดเวลา
เป็นดังนี้ คือ
- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2563 มีกาหนด
ระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2563
- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2563 มีกาหนด
ระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563
- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2563 มีกาหนด
ระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563
- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 มีกาหนด
ระยะเวลา 28 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
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5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิ ต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่ อไปในระเบีย บวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เชิญ ผู้เสนอครับ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผมนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอแถลงญัตติฯ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ด้วยข้าพเจ้าฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ตามรายชื่อข้างท้ายนี้ ได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ
ญัต ติข อเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปนายกเทศมนตรี น ครล าปาง ตามความในมาตรา 48 ทวาทศ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เพื่อให้นายกเทศมนตรี
นครลาปาง แถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลนครลาปาง เนื่องจากการบริหาร
ราชการเทศบาลนครลาปางของนายกเทศมนตรีนครลาปาง ตลอดเวลาในสมัยบริหารที่ผ่านมาเป็นไป
ด้วยความไม่มีประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน การบริห ารงบประมาณ การติด ตาม
ควบคุมเร่งรัด งานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างล้ว นล่าช้า ทาให้ เกิดผล
เสียหายแก่ท้องถิ่น โดยรวมประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากงบประมาณของทางเทศบาล
นครล าปาง และบ่ อ ยครั้ ง ที่ ไ ม่ ย อมตอบข้ อ ซั ก ถามของสมาชิ ก สภา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความไ ม่ ส นใจ
ข้อบกพร่องในการแก้ไขปัญหาของประชาชน จึงขอได้โปรดดาเนินการเกี่ยวกับญัตตินี้และกาหนดวัน
สาหรับการอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับญัตติน้ตี อ่ ไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
(นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

สมหมาย พงษ์ไพบูลย์
(นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

นพดล ผดุงพงษ์
(นายนพดล ผดุงพงษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

สมบูรณ์ คุรุภากรณ์
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

อมลยา เจนตวนิชย์
(นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

วิบูลย์ ฐานิสรากูล
(นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง

จรูญ เติงจันต๊ะ
(นายจรูญ เติงจันต๊ะ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี น ครลาปาง
ก่อนที่จะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปก็ด้วยความยินดีนะครับ แต่ขอให้ท่านประธานสภาฯ วินิจฉัยในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554 ข้อ 56 ความว่า ญัตติหรือคาแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในการประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอ
หรือผูแ้ ปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ญัตติดังกล่าว
มีผู้เสนอทั้งหมดเจ็ดท่าน แต่ปรากฏว่ามีผู้ไม่มาประชุมในวันนี้ ในข้อ 56 ถือว่าญัตตินี้ได้ถอนไปโดย
ปริยายหรือไม่ครับ ต้องเอาข้อระเบียบกฎหมายมาเป็นข้อพิจารณานะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในข้อ 56 ที่ท่านนายกฯ ได้หารือ
กับผมนั้นนะครับ บอกว่าญัตติหรือคาแปรญัตติใดเมื่อถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือ
ผูแ้ ปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ในญัตตินี้มีผู้ลงชื่อ
ทั้งหมดเจ็ดท่าน แต่วันนี้นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม ด้วยนะครับ เรื่องนี้
ผมได้เรีย นปรึก ษากั บ ผู้อานวยการกองกฎหมายและระเบียบกรมส่ง เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ในกรมมาสองสามท่าน ซึ่งได้อธิบายว่า ในข้อนี้ถ้าเป็น ญั ตติ
ที่เ สนอด้ ว ยบุ ค คลเพีย งคนเดี ย ว ก็ ถื อ ว่ า ญั ต ติ นั้ นตกไปถู ก ต้ อ งว่ า ได้ถ อนญั ตติ นั้ น แต่ ใ นญั ต ติ ข้ อ นี้
มีผู้เสนอร่วมกันเจ็ดท่าน แต่ไม่อยู่หนึ่งท่านก็สามารถดาเนินการต่อไปได้ครับ เชิญ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง เมื่อมี
การหารือจากทางฝ่ายกฎหมายที่รับผิดชอบโดยตรงจากกรมส่งเสริม ฯ ท่านประธานสภาฯ ต้องนา
เอกสารดังกล่าวมาเสนอต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ ได้รับรู้ว่าท่านได้หารือแล้ ว ไม่ใช่ว่าหารือด้วยคาพูด
แล้วนามากล่าวอ้างแบบนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นข้อกฎหมายก็คือข้อกฎหมาย จะเสนอญัตติกี่คน เมื่อไม่อยู่
หนึ่งคน ก็ถือว่าข้อกฎหมายจะยกเว้นได้อย่างไร เพราะฉะนั้นต้องเอาเอกสารหารือมาชี้แจงต่อสภาฯ
ก่อนนะครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เป็นไรครับ ผมยืนยันว่าผม
ได้หารือจริง ๆ ส่ว นเอกสารจะส่งตามมาทีหลัง (นายกฯ ประท้วงว่า ไม่ได้ครับ เพราะตอนนี้จะเปิด
อภิปรายแล้วครับ) กรุณาฟังผมพูดก่อนนะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่ นฯ ข้อ 5 เมื่อมีปัญ หาโต้แย้งเกี่ยวกั บ การปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น
นาข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเสนอต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด คาวินิจฉัยของผู้วา่ ราชการจังหวัดให้ใช้บังคับได้เฉพาะ
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ในการประชุมคราวนั้น ตรงนี้ผมวินิจฉัยว่า ทาได้ เพราะผมหารือแล้ว เพราะฉะนั้นผมขอให้ดาเนินการ
ประชุมต่อไปครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขออนุญาตท่านประธานฯ อีกครั้งหนึ่งครับ
คือ ญัตตินี้หารือภายหลังไม่ได้ เพราะกระบวนการเรื่องของญัตติได้ดาเนินการไปแล้ว ถ้าท่านยังยืนกราน
ที่ จ ะให้ ด าเนิ น การตามญั ต ติ นี้ ผมในฐานะนายกเทศมนตรี พ ร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารก็ จ ะไม่ ร่ ว มประชุ ม
ก็ ใ ห้ ท่ า นประธานสภาฯ ว่ากันไป แต่ถ้าจะให้ผมตอบทุกประเด็นความ ท่ า นต้ อ งเอาหนั ง สื อ หารือ
หรือข้อหารือและขอเปิดสภาฯ ผมจะมาตอบให้ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมได้ยินท่านนายกเทศมนตรี
ขึน้ มาคัดค้านเพื่อที่จะให้ญัตตินี้ตกไป ตอนนี้ท่านประธานสภาฯ ก็วินิจฉัยแล้วว่าทาได้ แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อท่านนายกฯ คัดค้าน ผมก็อยากจะให้ท่านพิจารณาสักนิด หนึ่งนะครับ เมื่อท่านเป็นนายกเทศมนตรี
ท่านมีค วามสง่างาม ท่านอย่าไปเกรงกลัว การอภิป รายนะครับ เราเอาข้อเท็จจริงมาพูด แล้วเราก็
รับผิดชอบต่อสิ่งที่เราอภิปรายไป อะไรที่เรากล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริง ท่านก็สามารถดาเนินการ
กั บ เราทางกฎหมายได้ น ะครั บ ท่ า นเป็ น คนที่ มี เ กี ย รติ การที่ ท่ า นขึ้ น มาท้ ว งถามแบบนี้ ผมดู แ ล้ ว
ไม่สมศักดิ์ศรีนะครับ
นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขออนุญาตนะครับ ผมเองไม่ได้เกรงกลัว
เรื่ อ งการอภิ ป ราย แต่ ผ มอยากให้ ส ภาฯ แห่ ง นี้ ซึ่ ง เป็ น สภาฯ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ ระเบี ย บกฎหมาย
แล้วเอกสารที่ผมเอามากล่าวอ้างนั้นเป็นระเบียบการประชุม ฯ ผมไม่ได้อุปโลกน์ขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้น
จะดาเนินการใดใด ต้องเป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมาย ไม่ใช่อยากจะทาอะไรก็ทา ผมไม่กลัวหรอกครับ
เรื่องอภิป ราย แต่ผมอยากจะให้สภาฯ แห่งนี้ดาเนินการตามข้อระเบีย บกฎหมายที่ถูก ต้อง ถ้ายังหา
ข้อสรุปไม่ได้ ก็หารือเป็นลายลักษณ์อักษรไปสิครับ ไม่ใช่เอามากล่าวอ้างแบบนี้ ไม่อย่างนั้นจะเขียน
กฎหมายไว้ทาไมครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฟั ง ผมนิ ด หนึ่ ง นะครั บ
ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับว่า ในระเบียบฯ ข้อ 5 ว่า เมื่อมีปัญหาโต้ แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบี ย บนี้ ก รณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บ ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย และใช้ บั ง คั บ ไป
พลางก่ อน ผมวินิจฉั ย ว่าท าได้ เพราะผมหารือแล้ว ผมยืนยั นและผมรับ ผิดชอบการกระท าของผม
ผมก็จะยืนยันว่าให้ดาเนินการต่อไปนะครับ ผมขอดาเนินการประชุมต่อครับ เชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์
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นายนพดล ผดุ งพงษ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เป็นหนึ่งในจานวนสมาชิก สภาฯ
ผู้ยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไป ญัตตินี้จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีที่ชื่อ นายกิตติภูมิ นามวงค์
ก็ไม่ทราบว่าท่านกลัวอะไรนะครับ บอกว่าไม่เกรงกลัวแต่ไม่อยากจะรับฟัง แม้กระทั่งฝ่ายบริหารเอง
ข้ อ กฎหมายนั้ น ถู ก และยอมรั บ แต่ เ มื่ อ มี ก ารหารื อ ด้ ว ยวาจาในข้ อ กฎหมายแล้ ว แม้ ก ระทั่ ง ท่ า น
ประธานสภาเทศบาลนครลาปางแห่งนี้ ด้วยศักดิ์ด้วยศรีของเทศบาลนครลาปาง ท่านก็ยังไม่ยอมรับ
ไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน อันนี้แสดงอะไรครับ คับแคบมาก พูดไปกี่ครั้ง กี่สมัยไม่เคยยอมรับ ไม่อยากฟัง
ชอบฟังแต่เรื่องดี ๆ เยินยอกันไป อวยกันไป ทุกอย่างดีหมด วันดีคืนดีก็มาท้าราษฎรให้ไปลงแข่งขัน
สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ขออภัยครับที่ผมอาจจะกล่ าวพาดพิงมาถึงประชาชน แต่พวกเรา
มาจากประชาชนด้วยกันทั้งสิน้ มาจากเสียงส่วนใหญ่ด้วยการลงคะแนนรับเลือกตั้ง เสนอตัวเข้าเลือกตั้ง
อาสากั น เข้ า มา เมื่ อ มี ฝ่ า ยบริ ห าร ก็ ต้ อ งย่ อ มมี ฝ่ า ยที่ ติ ด ตามตรวจสอบก็ ถู ก ต้ อ งแล้ ว ไม่ ย อมฟั ง
ก็ไม่เป็นไรครับ ประชาชนอีกหลายแสนคนที่อยู่ฟัง ผมก็ขอยกข้อกฎหมายเหมือนกันครับท่านประธานฯ
ว่าเรามีหน้าที่และมีอานาจอะไร ขอยกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 17 บัญญัติไว้ว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่
ประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์
สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ตรงนี้เป็นสาระสาคัญ ปฏิญาณไปแล้ว ทาไปทามา
มีอานาจแล้วลืมไปแล้ว ไม่เห็นหัวประชาชน ต่อมามาตรา 18 นี่สาคัญ คืออานาจเริ่มต้นของการประชุม
บัญญัติไว้ว่า สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่
ตามความเห็ น ของตนโดยบริ สุ ท ธิ์ ใ จ ไม่ อ ยู่ ใ นความผู ก มั ด แห่ ง อาณั ติ ม อบหมายใด ๆ ท่ า นจะอ้ า ง
กฎหมายข้ อ ไหนก็ ต ามที่ ว่ า ท่ า นไม่ ร่ ว มการประชุ ม ด้ ว ยก็ ไ ม่ เ ป็ น ไร แสดงว่ า ท่ า นไม่ ย อมรั บ เสี ย ง
ของประชาชน ท่านเก่ง ท่านมีความสามารถ แต่ก็ยังมีอีกหลาย ๆ ท่านที่จะมาชี้ มาติดตาม เพราะทุกท่าน
ย่ อ มทราบดี ว่ า การอภิ ป รายทั่ ว ไปนั้ น ก็ คื อ การอภิ ป รายถึ ง การท างาน การบริ ห ารงานของ
นายกเทศมนตรีนครลาปาง ว่าท่านได้ทาอะไร บริหารงานอย่างไร ทาให้ประชาชนทั้งในเขตเทศบาล
นครลาปางและทั้งรอบนอกที่มาในนครลาปาง มีชีวติ ความเป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือด้อยลง ทาให้
บ้านเมืองนีน้ ่าอยู่หรือไม่อย่างไร โครงการต่าง ๆ ที่ทาแล้ว และที่ยังค้างคาอยู่ไม่แล้วเสร็จ และโครงการ
ที่จะทาต่อไป มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ประหยัดหรือไม่ มีความโปร่งใส ใสสะอาด
บริสุทธิ์มากน้อยเพียงใด ดังนั้นกระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง จาเป็นที่จะต้องเปิด
อภิปรายทั่วไป ไม่ไว้วางใจท่านนั่นแหละ จริง ๆ วันนี้มาเจอบรรยากาศของการประชุมเป็นอย่างนี้ ทาให้
ยิ่งน่าติดตามท่านสมาชิกสภาฯ ทั้งหลายท่านประธานฯ ครับ ขอขอบคุณท่านประธานฯ ที่กล้าตัดสินใจ
โดยอานาจหน้าที่ของท่านเองนั้นสมควรแล้ว กระผมก็พร้อมที่จะตรวจสอบและกากับดูแลฝ่ายบริหาร
ให้เ ป็นไปตามข้อระเบีย บกฎหมาย ซึ่งสมาชิก สภาเทศบาลนครก็ มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรง มีอานาจและหน้าที่หลัก ๆ อยู่สามประการไม่ทาไม่ได้ครับ ต้องทา เพราะมีอานาจและหน้าที่ให้

18
ทาอยู่แล้ว และในปีหนึ่ง ๆ ก็เปิดให้ช่วงสมัยแรกนี้ที่ต้องมาติดตาม ทวงถาม มาตรวจสอบ มาดูแลและ
เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น หน้าที่หลักใหญ่สามประการ ข้อ 1. การนาเอาปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนมาสะท้อนให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้รั บทราบและหาวิธีการดาเนินการแก้ไ ข
ตามอานาจและหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชน ข้อ 2. พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบในการตรา
เทศบัญญัติหรือกฎหมายของเทศบาล เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ของเทศบาล ในฐานะที่สภาเทศบาลเป็นองค์กรทางด้านนิติบัญญัติของเทศบาล เป็นหน้าที่ เราก็ต้องทา
หน้าที่ ผิดหรือครับ ใครไม่ทาหน้าที่ แบบนี้คือน่าละอาย ไม่งามครับ ข้อ 3. นี่สาคัญ เมื่อมีอานาจแล้ว
เราก็ต้องทา สมาชิกสภาเทศบาลทุก ท่านไม่ว่าฝ่ายค้าน ฝ่ายเสนอ ก็มีหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งเป็น
ภาษีอากรของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและของประเทศชาติ วิธีการที่จะเข้าถึงฝ่ายบริหาร
หรือตรวจสอบผู้บริหารก็มีไม่กี่วิธีครับตามที่ผมกล่าวข้างต้น ที่เราทากันเป็นประจาในการประชุมสภา
เทศบาลนครลาปาง หลายท่านที่อาจมาร่วมฟังการประชุมสภาก็อาจจะไม่ทราบ ที่เราต้องการจะถาม
คือ 1. การกระทู้ถาม สอบถามผู้บริหารเทศบาล โดยเฉพาะนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงหรือ
นโยบายอันเกี่ ยวกับ หน้าที่ของผู้บ ริหารเทศบาล ตามที่กฎหมายมีไ ว้ใ นระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคั บการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 87
ไปเปิดดูครับ ท่านอ้างกฎหมาย ผมก็เอากฎหมายขึ้นมา ไม่ทาอะไรเกินกว่ากฎหมาย ต่อมาวันนี้สมาชิก
สภาเทศบาลนครลาปาง ก็มีหน้าที่เข้าชื่อกันเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาล
เราไม่ได้เปิดอภิปรายทั่วไปตามสวนสาธารณะ ตามชุมชนต่าง ๆ อันนี้มีทั้งข้อเท็จ ส่วนใหญ่เป็นข้อเท็จ
ไปเล่าให้ข้างนอกฟัง แต่ของจริงอยู่ในนี้ เพราะพูดอะไรที่เกินเลยกฎหมายก็สามารถลงโทษได้ แต่สักครู่
นะครับ สมาชิกสภาฯ แต่ละท่านก็มีข้อมาเสนอแนะ มาท้วงติง มาติดตามเป็นรายละเอียดต่อไป เพื่อให้
นายกเทศมนตรี แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาเกี่ย วกับ การบริหารราชการเทศบาล
โดยไม่มีก ารลงมตินะครับ กลัว อะไร ไม่ได้ลงมติ ไม่ได้ยกมือ ถึงจะยกมือ พวกผมก็ สู้ไ ม่ไ ด้ ผมมีแค่
แปดคนนับกันมาแล้ว นั่งในห้องประชุมแปดคนแน่นอน ที่ยืนหยัดอยู่เพื่อประชาชนนั้นแปดคน วันนี้พวก
เราขอทาหน้าที่ของเราในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางตามที่ก ฎหมาย
กาหนดไว้และให้อานาจหน้าที่ไว้ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง อยากจะขอหารื อ
ท่านประธานฯ ว่า ขอท่านประธานฯ ให้ใ ครไปเชิญ ท่านนายกฯ มารับ ฟังผมอภิป รายได้หรือไม่ครับ
ลองให้โ อกาสสั ก ครั้งหนึ่ง คือผมให้เ กีย รตินะครับ เพราะจะกลายเป็นว่า เป็นการหนีก ารอภิป ราย
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กลัวการตรวจสอบและไม่เป็นสุภาพบุรุษนะครับ ท่านประธานฯ จะว่าอย่างไรครับ จะให้ใครไปเชิญ
หรือไม่ครับ ก่อนที่ผมจะอภิปรายต่อไปครับ
นายกิตติ จิวะสั นติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสักครู่ก่อนจะเริ่มอภิปราย
ในญัตตินี้ ท่านนายกฯ ก็แสดงเจตจานงว่าจะไม่อยู่ถ้ามีการอภิปรายในเรื่องนี้ ไม่เป็นไรครับ เราก็ว่ากัน
ไปนะครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ไม่ เ ป็ น ไรครั บ ก่ อ นอื่ น ก็
ขอขอบคุณคณะรองนายกฯ และผู้ช่วยผู้บริหารต่าง ๆ ที่ยังนั่งฟังอยู่ อย่างน้อยก็ขอให้ท่านได้รับทราบ
ถึ ง การที่ หั ว หน้ า ผู้ บ ริ ห ารหรื อ นายกฯ ที่ ท าอะไรผิ ด พลาด ไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ความเสี ย หาย
การอภิปรายนี้ก็เป็นหน้าที่การตรวจสอบอย่างหนึ่งของสมาชิกสภาฯ ควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร
วันนี้ผมก็มาทาหน้าที่ เพราะว่าเป็นสมาชิกสภาฯ และไม่ทาหน้าที่ ผมก็เหมือนกับคนที่ละเลย เป็นคนที่
ทิง้ หน้าที่นะครับ เหมือนอย่างที่ผู้บริหารไม่รับฟังการตรวจสอบของเรา แล้วเดินออกจากห้องประชุมไป
โดยส่วนตัวผมเองกับท่านนายกฯ กิตติภูมิ ก็ไม่มีเรื่องแค้นเคือง ไม่มปี ัญหาส่วนตัวกันนะครับ แต่ที่ผมมา
อภิปรายในครั้งนีก้ ็เนื่องจากว่า การบริหารงานเจ็ดแปดปีที่ผา่ นมาพบปัญหามากมาย ซึ่งการบริหารงาน
ของนายกฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาล ก่อให้เกิดความเสียโอกาสของเทศบาลที่จะทาประโยชน์
ต่อพี่น้องประชาชนและมีหลาย ๆ โครงการหลาย ๆ พฤติกรรมดูแล้วมีความน่าเคลือบแคลงสงสัยว่าจะ
ประพฤติมิชอบนะครับ และมีการเอื้อประโยชน์ เดี๋ยวสักครู่ผมจะอภิปรายเป็นรายโครงการไปนะครับ
โครงการที่หนึ่ งก็ คือโครงการอาคารอเนกประสงค์ (หน้าบิ๊ก ซี ) โครงการนี้ พ บปัญ หาที่เ กิดขึ้นก็ คื อ
การดาเนินการก่อสร้างมี ค วามล่ า ช้ า ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม สั ญ ญาก็ควรจะเสร็จประมาณปี 2560 หรือปี 2561
ผมจาไม่ได้ ต้องขออภัยนะครับ แต่ปัจจุบันนี้งานก่อสร้างแล้วเสร็จและทราบว่าผู้รับเหมาได้ส่งมอบงาน
เมื่อไม่นานมานี้ เราก็จะเห็นว่างานล่าช้าไปสองปี สาเหตุที่เกิดความล่าช้า ทางผู้รับจ้างก็ได้อ้างถึงแบบ
ก่อสร้างที่มีปัญหาก็เลยทาเรื่องร้องเรียนขึ้นมา ท าให้มีการโต้แย้งกันทางด้านหนังสือ ทางด้านแบบ
ทาให้งานต้องหยุดชะงักไป ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็ไม่รู้ทาอย่างไร ก็ไปขยายระยะเวลาให้เรื่อย ๆ หลายครั้ง
เป็นเวลากว่าสองร้อยวัน ซึ่งจริง ๆ แล้ว เหตุผลที่ทางผู้รับจ้างหรือผู้รับ เหมามาขอขยายระยะเวลา
เป็นเหตุผลที่รับฟังไม่ได้ เนื่องจากว่าในการประมูลรับเหมาก่อสร้าง ทางผู้ว่าจ้างคือเทศบาลเอง ก็ได้ให้
แบบไปแล้ว ซึ่งผู้ที่จะร่ว มประมูล ก็มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษารูปแบบว่า มีอะไรขาดตกบกพร่อง มีอะไร
ที่ไ ม่ชัด เจน ก่ อ นยื่นซองเสนอราคาก็ ต้องมาสอบถามจากเทศบาลว่ ามีปัญ หาตรงนั้ นตรงนี้ ในเมื่ อ
ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ยื่นซองได้รับแบบไปแล้ว และมายื่นซอง ก็เท่ากับว่ารับสภาพอยู่แล้วว่า เมื่อเรายื่นซอง
การประมูลนี้ เราต้องรับความเสี่ยง ว่าจะมีปัญหาเรื่องรูปแบบ เพราะฉะนั้นจะมาอ้างภายหลังในเรื่อง
ของปัญหาของแบบ ปัญหาของสถานที่ก่อสร้าง หรืออะไรต่าง ๆ ตามที่มีข้ออ้างมา ผมดูแล้วเป็นข้ออ้าง
ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ทางฝ่ายบริหารไม่น่าที่จะนาไปสู่การขยายระยะเวลาให้นะครับ ซึ่งระยะเวลาที่ขยาย
สองร้อยกว่าวัน ถ้าผมคานวณจากค่าปรับวันละหนึ่งหมื่นเก้าพันถึงสองหมื่นบาท ก็จะเป็นเงินประมาณ
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สี่ล้านบาท ซึ่งเงินสี่ล้านบาทก็เป็นเงินที่ทางเทศบาลเสียโอกาสที่จะได้รับเงินค่าปรับในส่วนนี้มา และการ
ที่สง่ มอบงานช้าไปสองปีจากการที่ขยายระยะเวลา ก็ทาให้เทศบาลรวมถึงพี่น้องประชาชนก็ขาดโอกาส
ที่จะใช้ประโยชน์จากอาคารหลังนี้ นี่ก็คือปัญหาจากการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่ทาให้เกิดปัญหานี้
ขึ้นมา สาหรับโครงการต่อมา ก็คือโครงการศาลหลักเมือง โครงการนี้ก็ก่อสร้างล่าช้ามาสองสามปี
เช่นเดียวกัน ปัญหาก็คล้าย ๆ กับโครงการอาคารอเนกประสงค์ ก็คือผู้รับจ้างได้อ้างว่ามีปัญหาเรื่อง
แบบก่ อ สร้ า ง มี ปั ญ หาของการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ น ะครั บ ซึ่ ง ปั ญ หาเหล่ า นี้ ก็ ท าให้ ผู้ รั บ จ้ า งท างานด้ ว ย
ความยากลาบากและงานดาเนินการด้วยความล่าช้า ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างโครงการอาคาร
อเนกประสงค์กับโครงการศาลหลักเมือง ผมดูแล้วว่าฝ่ายบริหารดาเนินการแบบสองมาตรฐานนะครับ
คืออาคารอเนกประสงค์ (หน้าบิ๊กซี) ขออะไรมาได้หมดทุกอย่าง อ้างเรื่องหลังคาขนาดใหญ่ยกยาก
ทาให้ก่อสร้างยากอะไรแบบนี้ อ้างเรื่องที่ดินไม่เสมอกัน อ้างเรื่องมีหม้อแปลงอะไรต่าง ๆ คือเป็นข้ออ้าง
ที่ทางฝ่ายบริหารยอมรับสภาพ และขยายระยะเวลาสัญญาให้ ในขณะทีโ่ ครงการก่อสร้างศาลหลักเมือง
เขาขอขยายระยะเวลาอ้างถึงปัญหาของแบบ ที่ผมจาได้อย่างหนึ่งก็คืองานปูนปั้นขนาดใหญ่ ๆ ที่มี
น้าหนัก มากและในแบบก่ อสร้ างไม่ไ ด้มีโ ครงสร้างรองรับ และก็ อ้างเป็ นเหตุผลขอขยายระยะเวลา
แต่เทศบาลก็ ไม่ได้ช่วย ก็คือเดินหน้าต่อไปตามสัญญา นอกจากนี้แล้วโครงการศาลหลักเมืองก็ยังมี
ปัญหาที่ฝ่ายบริหารเข้าไปแทรกแซงการทางานของผู้รับจ้างที่ยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญา ด้วยการไปเอา
ผู้รับจ้างรายอื่นเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง เข้ามาในตัวอาคารที่ผู้รับจ้างเดิมกาลังทาอยู่ เข้าไปตกแต่งไป
ประดิษฐ์ประดอยงานต่าง ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วการกระทาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้บอก
เลิ ก สั ญ ญา และเอาผู้รั บ จ้ า งรายใหม่ เ ข้ า ไปท าก็ จ ะสร้า งปั ญ หา ก็ อ าจจะถู ก ฟ้ อ งร้ อ งถู ก ร้ อ งเรี ย น
เกิดความเสียหายแก่เทศบาล นอกจากนี้โครงการศาลหลักเมืองเป็นโครงการที่มีปัญหาล่าช้าตั้งแต่
เริ่มแรกแล้วครับ ผมก็เ คยอภิป รายในเรื่องนี้และเคยมีวิศวกรของเทศบาลมาหารือภายในกั บผมว่า
แบบนีย้ กเลิกได้หรือไม่ ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าก็ต้องไปปรึกษาฝ่ายบริหารว่า ถ้าเห็นแนวโน้มว่าจะสร้าง
ไม่เสร็จ ถ้าเรายกเลิกตั้งแต่แรกเพราะรู้ว่าไปไม่ได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ง่าย หาผู้รับจ้างรายใหม่
เข้ า มาทั น แต่ นี่ ป ล่ อ ยให้ ง านยื ด เยื้ อ เรื้ อ รั ง ไปแล้ ว มาเกิ ด ปั ญ หาที่ แ ก้ ไ ม่ ไ ด้ สุ ด ท้ า ยก็ ม ายกเลิ ก กั น
ตอนหลังแทนที่งานจะเสร็จไวก็กลายเป็นเสร็จช้า นี่คือความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานก่อสร้าง
นอกจากนี้ ก็ มี ปั ญ หาเรื่ อ งอาคารส านั ก งานท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยู่ บ ริ เ วณหน้ า บิ๊ ก ซี ที่ ต ลาดเทศบาล 4
ขออนุญ าตท่านประธานฯ ให้เ จ้าหน้าที่ขึ้นภาพนะครับ (ประธานฯ อนุญาต) ผมทราบว่าโครงการนี้
ฝ่ายบริหารใช้เงินอุดหนุนนะครับ ภาพอาคารศูนย์ท่องเที่ยวภาพนี้เราจะเห็นเป็นซากของอาคารที่สร้างอยู่
เป็นโครงสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ โครงหลังคาก็ทาได้บางส่วน ภาพต่อไปเป็นรูปด้านข้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ
นี่ก็เป็นภาพของอาคารศูนย์ท่องเที่ยวที่ได้นาเงินของส่วนราชการอื่นมาอุดหนุน เพื่อก่อสร้างอาคาร
ที่ ผ มรั บ ฟั ง มา อาคารหลั ง นี้ ก็ มี ปั ญ หาในเรื่ อ งรู ป แบบ ที่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งฐานรากเสาเข็ ม ก็ ท าให้ ง าน
ไม่ราบรื่น ทา ๆ หยุด ๆ และผมได้รับฟังมาจากคนใกล้ชิดของผู้รับจ้างว่า มีผู้มีอานาจบางท่านไปเรียก
รับผลประโยชน์ และเขาดูแล้วว่า ถ้าหากเดินหน้าต่อไปก็คงจะเหนื่อยและเกิดความเสียหายมากกว่า
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เขาจึงทิ้งงานไปเฉย ๆ เพราะถ้าเดินหน้าต่อนี้คงไม่คุ้ม นะครับ สาหรับประเด็นการทิ้งงานของผู้รับเหมา
หรือผู้รับจ้าง ผมขอเรียนว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจที่ยากมาก ๆ เลยนะครับ ที่ใครจะตัดสินใจทิ้งงาน
เพราะว่าผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาที่มาทานั้น ก็มาทาถูกต้องตามระเบียบ มาด้วยความที่อยากจะสร้าง
ผลงานสร้างรายได้หล่อเลี้ยงธุรกิจ การที่มีผลงานระดับยี่สิบกว่าล้านแสดงว่าเขาทางานมาหลายสิบปี
เขาจึงสร้างผลงานได้ขนาดนี้ และการทิ้งงานเป็นการสร้างความเสีย หาย ถ้าไม่นับ เทศบาลนะครับ
คิดถึงผู้รับจ้างอย่างเดียว เงินที่เข้าไปลงทุนสร้างและไม่ได้รับเงิน เพราะการรับเหมาก่อสร้างในงาน
ราชการจะต้องลงทุนไปก่อนจึงจะได้รับเงินมา เพราะฉะนั้นการที่ผู้รับเหมาทิ้งงานก็เท่ากับว่า ทิ้งเงินทุน
ที่เขาได้ลงทุนก่อสร้างไปพอสมควร เพราะฉะนั้นผมจึงบอกได้ว่าการตัดสินใจทิ้งงานเป็นเรื่องยากที่จ ะ
ตัดสินใจแบบนั้น นอกจากนี้ในโอกาสต่อไป การที่เขาทิ้งงาน เขาก็จะไปประมูลไม่ได้แล้วครับ เพราะจะ
ถูกแบล็คลิสต์จากทางราชการ ก็เรียกได้ว่าดับอนาคตของบริษัทนี้ไปเลย บริษัทนี้ก็จะต้องไปเปลี่ยน
ชื่อใหม่ก็ไปเริ่มต้นการประมูลเล็ก ๆ ขึ้นมา เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าการตัดสินใจเป็นไปด้วยความ
ยากลาบาก ดังนั้นการตัดสินใจที่ยากนี้ ก็เกิดจากการที่มองไปข้างหน้าแล้ว เห็นว่าการเดินหน้าก่อสร้าง
ต่ อ ไปนั้ น จะมี ค วามเสี ย หายมากกว่ า ที่ จ ะต้ อ งทิ้ ง เงิ น ในงานก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น อยู่ ข ณะนี้ เพราะฉะนั้ น
จะเรี ย กว่ า เห็ น ใจก็ เ ห็ น ใจ แต่ สิ่ ง ที่ ผ มจะอภิ ป รายต่ อ ไปนี้ ก็ คื อ จริ ง ๆ แล้ ว ปั ญ หาไม่ ว่ า อาคาร
ศาลหลักเมือง อาคารอเนกประสงค์หน้าบิ๊กซี ที่อยู่ใกล้กับอาคารศูนย์ท่องเที่ยว ทั้ง ๆ ที่ผู้บริหารไปขอ
งบประมาณมาทา และเกิดปัญหา จริง ๆ แล้วผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบ ที่ใส่ใจควรจะมานั่งประชุม
เป็นครั้งคราวนะครับ งานก่อสร้างที่รับทราบว่ามีปัญหาติดขัดในเรื่องแบบ เรื่องอะไรต่าง ๆ บางครั้งใช้
การวินิจฉัย ใช้อานาจของผู้บริหารเข้าแก้ปัญหาเพื่อให้งานเดินต่อไปได้ แต่ผมพูดเรื่องนี้ในสภาหลาย
ครั้งแล้ว ท่านนายกฯ ก็จะอ้างแต่เพียงว่าเป็นเรื่องของผู้ควบคุมงาน เป็นเรื่องของกรรมการตรวจรับงาน
ผมไปแทรกแซงไม่ได้ ผมว่าพูดแบบนีไ้ ม่สมกับเป็นคนที่จบ doctor นะครับ ถ้าพูดแบบนี้ไม่ต้องจบ doctor
ก็ได้ ถ้าเอาระเบียบแบบนีม้ าพูดนะครับ คือปัญหาบางอย่าง เรื่องแบบก่อสร้างมีรายละเอียดเป็นร้อย ๆ
พั น ๆ รายการบางครั้งติด ขัด และแก้ ไ ขในห้องประชุมไม่ไ ด้ คณะกรรมการก็ อาจจะระมัดระวังตั ว
ไม่อยากทาอะไรก็เกิดความล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการก่อสร้าง ถ้าท่านนายกฯ ลงมาดูเรื่อง
การบริหารงานก่ อสร้างด้ว ยตัว เองเป็นบางครั้งเป็นบางเรื่อง การแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงถ้าเทศบาลได้
ประโยชน์และสามารถทาให้งานเดินหน้าต่อไปได้ ก็ทาได้ ที่ผมทราบมาการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ
ติด ขัด ถึ ง แม้ว่ า จะมีค วามเปลี่ ย นแปลง ถ้ า เปลี่ ย นแปลงแล้ วเกิ ดประโยชน์ ต่ อเทศบาลก็ ไ ด้ น ะครั บ
แต่กลายเป็นทุกอย่างแข็งกระด้าง เอาตามแบบทุกประการ ก็เดินหน้าต่อไม่ได้ และงานก่อสร้างของ
ผูร้ ับเหมาส่วนมากก็จะต้องใช้เงินจากธนาคารมาก่อสร้าง ถ้ายิ่งช้ายิ่งนานไปก็จะทาให้เกิดความเสียหาย
เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นเหตุผลสาคัญที่ผลักดันให้ผู้รับเหมาได้ทิ้งงานไป สาหรับอาคารศูนย์ท่องเที่ยว ตอนนี้
ทราบว่าผู้รับเหมาทิ้งงานไปแล้ว และเลิก สัญญาไปแล้ว และทราบว่าทางฝ่ ายบริหารได้ไปขอบรรจุ
งบประมาณเข้าแผนพัฒนาลาปางไปแล้ว เพื่อที่จะเอาเงินก้อนนั้นเข้ามาสภาและเพื่อที่จะไปสร้างต่อ
ผมว่าการทาแบบนี้เป็นการกระทาที่น่าละอายมาก ๆ นะครับ ท่านเดินหน้าไปที่ส่วนกลางไปขอเงินมา
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ยี่สิบ กว่าล้าน เขาให้เงินคุณมา แต่คุณไม่มีปัญญาที่จะทาให้แล้วเสร็จ ท าแบบทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ แบบนี้
พอไม่รู้จะทาอย่างไรก็มาขอเงินสภาฯ ไปทาต่อ ผมขอถามต่อสภาฯ สักนิดหนึ่งว่า แบบนี้สมควรที่จะเป็น
นายกเทศมนตรี ห รือ ไม่ น ะครับ ผมก็ ข ออภิ ป รายไว้แ ค่นี้ ก่ อน เดี๋ ย วผมอยากจะให้ ท่า นอื่ น อภิ ป ราย
ต่อจากผม แล้วผมจะกลับมาพูดอีกสักสองสามโครงการต่อไปครับ ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณั ฐ กิ ต ติ์ บรรจงจิ ต ต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ผมอยากเรี ย นหารื อ ไม่ มี
วัตถุประสงค์จะก่อกวนใด ๆ ทั้งสิน้ ถ้าประธานฯ วินจิ ฉัยอย่างไร ผมก็จะต้องนั่งฟัง ผมอยากเรียนหารือ
ว่าตอนนี้เราประชุมกัน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับ คือญัตติที่มีผู้เสนอมาเจ็ดคน มีผู้เสนอไม่อยู่ในที่
ประชุมหนึ่งคน ผิดกฎหมายนะครับ ท่านประธานฯ เป็นผู้วินิจฉัยก็จริง แต่ว่าการวินิจฉัยของประธานฯ
ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ผมหารือเฉย ๆ นะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือ ที่มีผู้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ที่บอกว่า
ผูบ้ ริหารเอางบมาเข้าแผน เขาถอนไปแล้วนะครับ เขาไม่ได้เอาเข้าแผน ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง สักครู่ช่วงเช้าที่คุณณัฐกิตติ์ฯ
ขึน้ หารือแล้วมีข้อโต้แย้งกัน ได้ยินว่าท่านประธานฯ ใช้ ข้อ 119 เชิญออกห้องประชุมไปแล้วนะคะ
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอประท้วงครับ ท่านประธานฯ
การเป็นสมาชิกสภาฯ ไม่มีวุฒิภาวะ ท่านประธานฯ ไม่ได้เชิญผมออกนะครับ ท่านบอกท่านจะใช้ แต่ผม
บอกว่าเอาอานาจนัน้ มาใช้กับผม ผมทาผิดอะไร ผมจะอธิบายให้ฟัง ว่าไม่ได้ผิดข้อ 28 ที่ท่านเลขานุการฯ
พูดเมื่อสักครู่ ผิดแต่เป็นข้อ 24 เอามาทาใหม่ ทาให้ดีก็จะถูกต้อง ถ้าท่านประธานฯ เอามาบรรจุเข้าใน
วาระที่ 5 ก็จบเท่านั้นเอง ไม่มอี ะไร ผมชีใ้ ห้เห็นเฉย ๆ ว่าผิด เป็นข้อ 24 ขอบคุณมากครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เป็นไรครับ อย่างที่ผมเรียน
ตั้งแต่ต้นนะครับ ว่าที่นี่คื อ สภาเทศบาลนคร ประเทศไทยมีอยู่ 30 แห่ง จาก 2,700 แห่ง ผมอยู่สภา
แห่งนี้มา 10 กว่าปี การประชุมก็ราบรื่นทุกครั้ง ก็ไม่แน่ใจว่า ถ้ากาหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
ที่ว่า ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก็ได้ เพราะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 3 เดือน ก่อนกลางปี
ผมก็อยากจะให้จบด้วยความเรี ย บร้ อ ย ไม่อยากให้มีอะไรที่เ ป็ น ประเด็ น อย่างเรื่องที่คุณณัฐกิตติ์ฯ
ถามผมเมื่อสักครู่ ในข้อ 56 นายกฯ ก็ลุกขึ้นท้วงผม ผมก็ใช้กฎหมายใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
อันเดียวกัน ผมก็บ อกว่ า ผมได้ หารือแล้ว ผมรับผิดชอบเรื่องนี้ แล้วผมก็บอกว่า ในที่สุดผมก็ไปถึงข้อ 5
ว่าเป็นอานาจของผมที่จะวินิจฉัย ถ้าคิดว่าไม่ถูกก็หารือไปจังหวัด แต่ผมมั่นใจเพราะผมจะรับผิดชอบ
เชิญท่านต่อไปครับ
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นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เสียดายครับท่านประธานฯ
โอกาสยื่นญั ตติ อภิป รายทั่ว ไป เป็ นโอกาสที่ดีส าหรับ ฝ่ ายบริ หาร ที่ จะได้ เ ห็นกระจกส่ องเงาตัวเอง
ท่านดร.นายแพทย์ กิตติภูมิ นามวงค์ ผมไม่ได้แต่งตั้งเองนะครับ เมื่อกลางอาทิตย์ที่แล้ว ผมไปร่วมงาน
ศพ ที่สุสานไตรลักษณ์ พอดีอาจารย์เขาเรียกเชิญวางผ้า ท่านนายกเทศมนตรีดร. นายแพทย์กิตติภูมิ
นามวงค์ เขาเรียกแบบนีจ้ ริง ๆ ครับ ผมก็ต้องเรียกตามเขา เพราะเราไม่ได้มาเรียกเอง แต่ท่านประธานฯ
ครับ คนรอบข้างที่นั่งข้างผมเขาหัวเราะกัน เพราะอะไรครับ ปกตินายแพทย์ต้องเรียนแพทย์มา แต่อันนี้
ผมไม่ รู้ ว่า ดร.กิ ตติ ภู มิ ไปเรี ย นแพทย์ที่ ไ หนมา เขาเรีย กกั น แบบนี้ เรื่อ งนี้เ ป็ นเรื่ องที่ ผมได้รั บ ทราบ
ได้เ ห็นมา แต่ผมจะขอเข้าเรื่องครับ ท่านประธานฯ การเปิดอภิป รายทั่วไปของท่านนายกเทศมนตรี
เมื่อ ท่านได้เ ข้ารั บ ตาแหน่ ง เมื่อเดือนกุ มภาพัน ธ์ปี 2556 ผลการเลื อกตั้ งประชาชนในเขตเทศบาล
นครลาปาง ให้ความไว้วางใจท่านเป็นนายกเทศมนตรี น ครลาปาง นายกิตติภูมิ นามวงค์ มาบริ ห าร
เทศบาลนครล าปาง ในระเบีย บกฎหมายต้องให้ฝ่ายบริหารหรือนายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้คา
แถลงการณ์ ต่อ สภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขออนุญ าตท่ านประธานฯ อ่ านคาแถลงการณ์ข อง
นายกเทศมนตรีนะครับ (ประธานฯ อนุญาต) เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปางและสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปางทุกท่าน ตามที่เทศบาลนครลาปางได้ดาเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และผลจากการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาล
นครลาปาง ได้กรุณามอบหมายความไว้วางใจให้กระผมดร. กิตติภูมิ นามวงค์ เป็นผู้บริหารงานเทศบาล
ในตาแหน่งนายกเทศมนตรีนครล าปาง นั้น ตามพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พุท ธศัก ราช 2496 แก้ไ ข
เพิ่ ม เติ ม ถึงฉบับที่ 13 พุทธศักราช 2552 มาตรา 48 ทศ วรรคแรกและวรรคสอง ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า
ก่ อ นนายกเทศมนตรี เ ข้ า รั บ หน้ า ที่ ใ ห้ ป ระธานสภาเทศบาลเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาล เพื่ อ ให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทาโดยเปิดเผย
โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก คนที่มา
ประชุมด้ว ย ในการบริหารงานเทศบาลนครลาปาง ซึ่งกระผม ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ดารงตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครลาปาง ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป กระผมจะบริหารงานโดยยึ ด
หลั ก การ “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็ ง แรงให้ กั บ สั ง คมในเขตเทศบาล
นครลาปาง ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่าง ๆ และผลสุดท้าย
ประชาชนจะต้ องเป็น ผู้ไ ด้รับ ประโยชน์โ ดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้ น ๆ ภายใต้ห ลัก การ
“ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา” กระผมจะปรับระบบบริหารงานเทศบาลนครลาปาง ไปสู่ แ นวทางการ
บริหารกิจการบ้ า นเมื อ งที่ ดี (Good Governance) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งมุ่งเน้น (1) มีหลักการ มีความ
รับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้ (2) มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้
ได้ ใ นกระบวนการตั ด สิ น ใจต่ า ง ๆ (3) ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ ร่ ว มตรวจสอบ
ฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการสั งคมในลักษณะประชาสังคม และ (4) สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพ
ซึ่งกั นและกั น รู้หน้ าที่ของตนเอง เคารพกฎระเบีย บของสังคมนอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาล
นครลาปาง กระผมมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการทางานเชิง บูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม เทศบาลนครลาปางจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไก
ทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคมในเขตเทศบาลนครลาปาง ให้เมืองมีความสงบ สะดวก
สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่ เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตดี
มีความสุขภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอานาจหน้าที่ของเทศบาลนคร ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 56
และมาตร 57 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พุทธศักราช
2552 กระผมจะบริหารงานเทศบาลนครลาปางด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามนโยบายที่ได้หาเสียงกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง ในคราวการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้กาหนด
นโยบายในการบริหารงานเทศบาลนครลาปาง ดังนี้ 1. นโยบายด้านการบริหารงาน ประชาชนต้องได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการติดต่องานกับ
เทศบาล การปฏิบัติงานของเทศบาลจะต้องเป็นความร่วมมือสามฝ่ายที่เท่าเทียมกันระหว่างประชาชน
ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจา ประชาชนจะได้รับการเคารพในสิทธิและเสรีภาพ ที่กฎหมายคุ้มครองไว้
การบริ ห ารงานบุค คลจะอาศัย ระบบคุ ณธรรมที่ ยึ ด หลั ก ความรู้ ความสามารถที่ แท้ จ ริ ง เจ้ าหน้ า ที่
เทศบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยความซื่อสัตย์สุจริตและได้รับ ค่าตอบแทนตามสิท ธิที่จะพึงได้ตาม
กฎระเบียบทุกประการ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง จะจัดให้มีสภาที่ปรึกษาพัฒนาเมืองโดยการ
มีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม จะประสานงานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงนา
สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ลงใต้ดินในถนนสายหลัก ๆ จะประสานงานขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง
คืนสภาพแม่น้าวังและก่อสร้างระบบระบายน้าเสียให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จะมีการขุดลอกทาความสะอาด
ท่อระบายน้า คลอง คู เ มือง เพื่อการระบายน้า และป้องกั นน้าท่วม จะจัดท าโครงการแก้ไ ขปัญ หา
น้ าท่ ว มขั ง ซ้ าซากในแหล่ ง ชุ ม ชนต่ า ง ๆ ที่ ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น เป็ น ประจ าทุ ก ปี จะด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง
สวนสาธารณะให้ครบทุกตาบลในเขตเทศบาล และจะดาเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งระหว่างจังหวัด
แห่งใหม่ที่อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากขึ้นกว่าเดิม ส่วนสถานที่เดิมจะปรับปรุงให้เป็น
สถานีขนส่งภายในจังหวัด 3. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า จะจัดให้มีคณะกรรมการ
บริหารจัดการตลาดเทศบาลทุกตลาด ประกอบด้วยประชาชนผู้บริโภค ผู้ประกอบการค้า และเทศบาล
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จะก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 7 (ตรงข้ามห้างบิ๊กซี) ให้เป็นศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่และการ
จัดการแข่งขันกีฬา จะจัดให้มกี ารศึกษาวิจัยระบบการจราจรที่เหมาะสมกับสภาพของเมือง จะปรับปรุง
การจั ด เก็ บ ภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มทุ ก ประเภท ให้ มี ค วามเป็ น ธรรมและเหมาะสมกั บ สภาพภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และจะประสานงานกับแหล่งเงินทุน เพื่อการกู้ยืมของผู้ประกอบการค้าในตลาด
รวมทั้งหาบเร่แผงลอยต่าง ๆ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการค้าในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม 4. นโยบาย
ด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาลจะต้องรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลก่อนเด็กนักเรียนนอกเขตเทศบาล
นัก เรีย นในเขตเทศบาลที่เ รีย นในโรงเรีย นเทศบาลจะได้รั บ ทุนส่ งเสริม การศึก ษาจากเทศบาลหรื อ
โรงเรียนเทศบาล คนละ 1,000 บาทต่อปี จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยการ
จัดตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศ (ห้องเรียนสองภาษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาและขยายโอกาส
การศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสารวจเด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลที่ศึก ษาอยู่ใ นโรงเรีย นเทศบาล ซึ่งประสบปัญ หาการเดินทางจากบ้านไป - กลับ โรงเรีย น
เพื่อจัดยานพาหนะทาการรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกลุ่มดังกล่าว 5. นโยบายด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะจัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจาชุมชน ทุกถนนตรอกซอยจะจัดให้มีแสงสว่างสาธารณะ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง
แอสฟัลท์ พร้อมท่อระบายน้าและระบบท่อส่งน้าประปา และทุกทางแยกจะจัดให้มีหรือปรับปรุงระบบ
สัญญาณไฟจราจรพร้อมระบบกล้องวงจรปิดที่สมบูรณ์ เพื่ออานวยความสะดวกปลอดภัยและรักษา
ความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน 6. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน จะจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นอย่างทั่ว ถึง จะประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดตัง้ โรงพยาบาลสาขาให้ครบทั้ง 4 ศูนย์บริการ จะจัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินและรถบรรทุกศพ
ให้บริการแก่ป ระชาชนในเขตเทศบาลตลอด 24 ชั่วโมง ถนนทุกสายในแต่ละวันจะได้รับการทาความ
สะอาดและปราศจากขยะตกค้าง และจะจัดให้มีศูนย์นันทนาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพสาหรับผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล 7. นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน จะจัดทาหรือแก้ไขระเบียบให้ประธานชุมชนมา
จากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระคราวละ 4 ปี จะจัดหรือสนับสนุนให้ทุกชุมชนมีอาคารที่ทาการชุมชน
เป็นของตนเอง จะดาเนินการขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้ชุมชนบริหารจัดการขยะภายใน
ชุมชนตนเองปีละ 50,000 บาท อุดหนุนงบประมาณให้ชุมชนดาเนินโครงการของชุมชนที่ไม่ซ้าซ้อนกับ
เทศบาล ชุมชนขนาดใหญ่ปีละ 200,000 บาท ชุมชนขนาดกลางปีละ 150,000 บาท และชุมชนขนาด
เล็กปีละ 100,000 บาท อุดหนุนงบประมาณในกิจกรรมของผู้สูงอายุกลุ่มละ 3,000 บาทต่อเดือน และ
เพิ่ ม มากขึ้ น ตามจ านวนสมาชิ ก คนละ 50 บาท อุ ด หนุ น งบประมาณในกิ จ กรรมของชมรม อสม.
เครือข่ายพลังสตรี และเครือ ข่ายผู้สูงอายุ องค์กรละ 200,000 บาทต่อปี และสนับสนุนด้วยการมีส่วน
ร่วมในทุกกิจกรรมของชมรม อสม. เครือข่ายพลังสตรี และเครือข่ายผู้สูงอายุ 8. นโยบายด้านศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น จะจัดและยกระดับงานเทศบาลและประเพณีของท้องถิ่นสู่งาน
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ระดับนานาชาติ จะดาเนิ นขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนงานแห่เจ้าปีละ 300,000 บาท อุดหนุน
งบประมาณงานวันคริสต์มาสปีละ 300,000 บาท อุดหนุนงบประมาณงานถนนคนเดินกาดกองต้าปีละ
400,000 บาท อุดหนุนงบประมาณถนนวัฒนธรรมปีละ 200,000 บาท จะอุดหนุนงบประมาณการรด
น้าด าหัว ผู้สู งอายุ การฟ้อนผีมดผีเ ม็ง และงานทางศาสนาทุก ศาสนา จะจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและ
อนุรักษ์รถม้า เพื่อการท่องเที่ยว จะจัดให้มีสถานีบริการรถม้าเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และส่งเสริม
การจาหน่ายสินค้าท้องถิ่น จะจัดสร้างซุ้มประตูชัยและหอคาหลวง และจะร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม
ในการปรับปรุงก่อสร้างศาลเจ้าพ่อหลัก เมืองที่สง่างามในบริเวณสถานที่แห่งเดิม ต่อไปเป็นข้อสรุป
ของท่านนายกฯ นะครับ ท่ า นก็ บ อกว่า จะเห็ น ได้ ว่ า ทุกนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครลาปาง
ช่วงระยะเวลา 4 ปี ในตาแหน่งนายกเทศมนตรีนครลาปางของกระผม ล้วนเป็นประโยชน์สุขของท้องถิ่น
เทศบาลนครลาปางทั้งสิ้น ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่านโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณาสนับสนุน
จากท่านประธานสภาเทศบาลนครลาปางและท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางทุกท่าน เพราะท่าน
ทั้งหลายและกระผมต่างเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนครลาปาง ซึ่ง มีพันธะที่จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อความเจริญก้ าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนของท้องถิ่นและประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลาปาง กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังคาแถลงนโยบายการบริหารงาน
เทศบาลนครลาปางของกระผมในครั้งนี้ และกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง
ทุก ท่านที่กรุณามอบหมายให้ค วามไว้วางใจกระผมในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลาปาง
กระผมขอให้คามั่นสัญญาว่า ย้านะครับ กระผมขอให้คามั่นสัญญาว่า กระผมจะไม่ทาให้ท่านผิดหวัง
ในการตัด สินใจครั้งส าคั ญ ครั้งนี้ของทุก ท่าน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ท่านประธานฯ ครับ ที่ผมย้าคา
เมื่อสั กครู่ กระผมให้คามั่นสัญ ญาว่ากระผมจะไม่ทาให้ท่านผิดหวังในการตัดสินใจครั้งสาคัญ ครั้งนี้
เสีย ดายที่ป ระชาชนไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นห้ องประชุมแห่งนี้ ผมจะได้ถ ามว่า ท่านได้รับ ประโยชน์จ ากคาแถลง
นโยบายครบถ้ ว นหรื อ ไม่ ผมคิดว่าไม่ค รบถ้ ว นหรอกครับ แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอ เพราะจากการที่
ติดตามมา ไม่ใช่ 4 ปี ที่ให้โอกาสท่านนายกฯ แต่เป็น 7 ปีนะครับท่านประธานฯ อีกหนึ่งปีจะเท่ากั บ
สองสมัย แล้ ว นะครับ แต่ผลงานที่ท่ านบริ หารมา แต่ ละด้า นที่ท่า นได้แ ถลงมา มีอ ะไรเป็นตัว วัดผล
ความสาเร็จบ้าง เสียดายนะครับที่ท่านนายกฯ ไม่อยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกฯ
ทั้งสองท่านและท่านที่ปรึกษาฯ ที่ได้รับฟังและจะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายและทา
หน้าที่ตรวจสอบติดตามงบประมาณที่อนุมัติไปตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายเพื่อไปแก้ไขและ
ปรับปรุง แต่คิดว่าคงจะแก้ ไ ขและปรับปรุงไม่ทันแล้ว ที่ท่านประธานฯ บอกว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้าย
ที่สมาชิกสภาฯ ได้ทาหน้าที่ตรงนี้ เพราะอาจจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ แต่ผมก็จะขอสัญญาเหมือนกับที่
ท่ า นนายกฯ กิ ต ติ ภู มิ พู ด ว่ า ผมก็ จ ะท าหน้ า ที่ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด และก็ จ ะติ ด ตามทวงถามนโยบายของท่ า น
สิ่งที่ท่านแถลงไว้แต่ละเรื่องนั้นได้ทาให้ประชาชนหรือยัง ทาแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง ความจริงผม
อยากจะอธิ บายตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึ งข้อที่แปดของท่านเลย แต่ท่านไม่อยู่ ผมเสีย ดายน้าลาย ผมพูดไป
ก็เปล่าประโยชน์ แม้กระทั่งท่านนายกฯ ท่านยั งไม่ยอมรับหน้าที่ตรงนั้นเลย หน้าที่ของท่านคืออะไร
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รับฟังปัญหาจากชาวบ้านและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่นั่งแห่งนี้ นี่ก็เป็นตัวแทนของชาวบ้าน เพื่อจะนา
ปัญหามาบอกท่าน แต่ท่านไม่อยู่แล้ว ท่านเอาข้ออ้างว่าการประชุ มสภาฯ ครั้งนี้ไม่ถูกต้อง ทั้ง ๆ ที่ท่าน
ประธานฯ ก็ อ่ า นระเบี ย บให้ ฟั ง แล้ ว ว่ า ถู ก ต้ อ ง ท่ า นละเลยต่ อ หน้ า ที่ น่ า จะมี ก ารถ่ า ยทอดนะครั บ
ท่ า นประธานฯ เอาแบบสภาฯ ใหญ่ ประชาชนจะได้ รั บ รู้ ว่ า ฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น อย่ า งไร สมาชิ ก สภาฯ
ท าหน้ าที่เ ป็นอย่างไร การประชุ มสภาฯ ครั้งนี้ เ ป็นที่ น่าเสีย ใจตั้ง แต่วิน าทีแ รก ผมคิด ว่ายั งไงก็ ต้อ ง
มีปัญหา ปกติท่านเลขานุการสภาฯ ก็มาทาหน้าที่ทุกครั้ง ระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นเลย ที่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรผมก็ไม่กล้าวินิจฉัย เพราะแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกัน
บางคนคิ ด ว่าถ้ า จะท าหน้าที่ใ ห้ ถู ก ต้องตามระเบีย บกฎหมาย ยั งไงก็ ต้องมาท าหน้า ที่ แต่ไ ม่มีความ
รับผิดชอบอ้างนู่นอ้างนี่ก็แล้วแต่เขาจะคิดอย่างไร ตัวผมเองนะครับท่านประธานฯ วันนี้จะมีการประชุม
สภาฯ เป็นตัวแทนของประชาชนผมตื่นตีสองนะครับ เพื่อมาทาธุ ร กิ จ ของผมให้ บรรลุผล ถึงจะมาทา
หน้าที่ตรงนี้ ผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารไม่ยอมรับฟัง ไม่ยอมแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านหลาย ๆ
เรื่องครับท่านประธานฯ ที่ชาวบ้านเขาฝากผมมาช่วยท้วงติง แต่ท่านนายกฯ ไม่ยอมอยู่ ถ้าเป็นไปได้ครับ
ท่านประธานฯ ผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตามท่านมานั่งฟังตรงนี้ มาฟังว่าเราจะแก้ไขอย่างไร ช่วยเหลือ
ประชาชนที่เขามีความเดือดร้อนอย่างไร โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล 1 สถานที่ที่เด็ก ๆ เขาจะมาวิ่งเล่น
แทบจะไม่มอี ยู่แล้ว ผมเองเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางที่ดูแลรับผิดชอบเขต 1 โรงเรียนเทศบาล 1
ที่มีการก่อสร้าง แล้วเป็นโครงการที่โชคดีมากได้งบอุดหนุนมาโดยที่ไม่ต้องใช้ภาษีของประชาชนเลย
ถ้าฝ่ายบริหารสามารถจัดการได้ จะเป็นโครงการที่โชคดีมาก ๆ ครับ ไม่ต้องใช้งบประมาณตรงนี้เลย
แต่ ณ เวลานี้ทาได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ งบประมาณตรงนั้นตกไปแล้ว ทาต่อไม่ได้เหตุผลอะไรครับ
ท่านประธานฯ ผมเชื่อว่าผู้รับเหมาแต่ละรายเขามาทาโครงการ เขาก็หวังว่าจะมีผลกาไรที่จะไปเลี้ยง
ครอบครัวไปเลี้ยงลูกน้องเขา แต่ ณ วันนี้เขาทิง้ งานด้วยเหตุผลอะไร ผมคิดว่าต้องมีปัญหาอะไรอยู่ในนั้น
เขาจึงยอมเสียประวัติที่มารับงานราชการและทาไม่สาเร็จอันนั้นอีกประเด็นหนึ่ง แต่อีกประเด็นหนึ่ง
ความเดื อดร้ อนของชาวบ้ า น สถานที่นั้ น อาคารเก่ าก็ ยั งใช้ ง านได้ แต่ไ ปรื้อ ปลู ก สร้ างใหม่ ถ้า ปลู ก
สร้างใหม่แล้วเสร็จตามโครงการที่ ร ะบุ ไ ว้ ก็ ไม่มีปัญหา เด็ก ๆ ก็มีโอกาสได้ใช้อาคารใหม่ ได้มีโอกาส
วิ่งเล่น ณ วันนี้สังกะสีล้อมรอบไว้ เสาปูนที่ตั้งไว้มีเถาวัลย์ขึ้นเต็มไปหมด ผมเข้าไปตรวจสอบไปสารวจ
ชาวบ้านเห็น เขาก็พูดว่าถ้าไม่ทาก็ทุบทิ้งซะจะได้ ให้เด็กมาวิ่งเล่นตรงนี้ได้ เขาพูดถึงขนาดนี้เลยนะครับ
แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นทางฝ่ายบริหารก็ได้ส่งหนังสือไปขอให้มาร่วมประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาจะนา
โครงการนีเ้ ข้ากับงบประมาณของเราเพื่อจะแก้ไขปัญหา แสดงว่าท่านไม่มีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทางาน
เงินเขาใส่บาตรให้แล้วคุณไม่เอา เอามาแล้วแต่ไม่ทาให้เกิดประโยชน์ปล่อยให้เขาเอาคืนไปแล้วยังมีหน้า
จะมาเอาเงิ น ภาษี ป ระชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางไปท าต่ อ ความจริ ง ฝ่ า ยบริ ห ารหรื อ ท่ า น
นายกเทศมนตรีต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่โยนความผิดให้คนอื่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเขาไม่มีหลักประกัน
หรือมีฐานะที่จะต้องพึ่งพาอาศัยตอนเกษียณนะครับ ได้ทางานปกติอาศัยว่า ได้ปลดเกษียณไปแล้วก็จะ
มีเงินก้อนได้มาจุนเจือครอบครัวหรือว่าทานุบารุงชีวิต ให้อยู่ตลอดไป เกิดถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้กับชีวิต
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ราชการ จบเลยนะครับท่านประธานฯ เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่โคราชความกดดันของคนเรา
มีขดี จากัด หมาจนตรอก แค่เป็นผลกระทบต่อฝ่ายตรงข้ามคนเดียวที่ทาแบบนี้อาจจะเป็นภาพรวมต่อไป
กี่ศ พแล้ ว ครับท่านประธานฯ 30 ศพ น่าเสียดายมากเพราะผู้บั ง คั บ บั ญ ชาใช้อานาจ ข่มขู่ บังคับ ขู่เข็ญ
บีบ เค้ น จนต้ อ งระเบิ ด ออกมาเพราะอดกลั้ น ไม่ อ ยู่แ ล้ ว เช่ น เดี ย วกั น เจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลนครล าปาง
ของเราเจ้าหน้าที่ทุกวันนี้ทางานกันเกินหน้าที่อยู่แล้ว ขอความกรุณาฝ่ายบริหาร ให้การทางานมีความ
ไหลลื่น ให้มีประสิทธิภาพ ให้เจ้าหน้าที่เ ขาทากันเถอะครับ เพราะเขามีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรธิดา
และครอบครัว ของเขา อย่าให้พ วกเขาเหล่านั้นมาประสบปัญ หาถู ก ตรวจสอบถู ก ตาหนิติเ ตีย นเลย
นะครับ ข้าราชการแต่ล ะคนได้บ านาญไปก็ไ ด้เ งินกันแค่ก้อนเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เหมือนบางท่ านมีเงิน
เหลือเฟือ มีรถประจาตัวสองคันสามคัน ขับแต่ละวันไม่ซ้ากัน แบบนี้มันแตกต่างครับท่านประธานฯ
สงสารเขาเถอะครับ น่าเสียดายที่ท่านนายกฯ ไม่อยู่ ถ้าอยู่ผมจะได้พูดอะไรในหลาย ๆ เรื่องที่ท่าน
ไม่ป ระสบผลส าเร็จ แต่ ณ วั นนี้มีโ อกาสแล้วก็ ขอพูดอีก หน่อย นโยบายของท่านที่บ อกว่ารับ – ส่ง
นัก เรีย นในเขตเทศบาลของเรา ผมเห็นนโยบายนี้ออกมาแล้วเป็นนโยบายโกหกหลอกลวงชาวบ้าน
อยู่แล้ว การที่จะเอารถรับ – ส่งนักเรียนออกมาวิ่งในกลางถนนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องขออนุญาตสหกรณ์
เดินรถ เข้าเครือข่ายอะไรของเขา ไม่ใช่อยู่ ๆ จะมาทาแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่มีอานาจ
ไปหยุดยั้งความโกหกหลอกลวงชาวบ้าน อันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ท่านทาไม่สาเร็จ แต่ก็ขอขอบคุณ
ที่ท่านจะพยายามทาให้สาเร็จ จะไปขอรถจากโรงพยาบาลมาทาโครงการนี้ ให้สาเร็จรถคันนี้ก็มีอายุ
20 กว่ า ปี แ ล้ ว แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น จะมาขออนุ มั ติ ทางสภาฯ เพื่อให้รับรถคั น นี้ แ ม้ ก ระทั่ ง สมาชิกสภาฯ
ในเครือข่ายของท่านก็ยังไม่กล้ารับเลย เพราะว่านึกถึงคุณภาพของรถและประชาชนที่จะต้องใช้บริการ
รถคันนี้เลยต้องยกเลิกไปกลางคัน อีกนโยบายหนึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมเลย มีประธานชุมชนบางท่าน
เขาถามถึง ช่วยไปตามให้ ห น่ อ ยกรณี ที่ ท่ า นนายกฯ จะตั้งงบประมาณให้ปีละ 200,000 บาท เพื่อมา
บริ ห ารจั ด การในชุ ม ชน 7 ปี ปีละ 200,000 บาท 1,400,000 บาท เงิ น ไปไหนครับ รั บ ปากไว้ แ ล้ ว
ไม่เห็นได้อะไรเลย แล้วมาพูดว่ากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน อสม. กลุ่มสตรีอยู่ในมือผมหมด ผมให้เขาทาอะไร
ก็ได้ แต่เอาเงินมาให้เขาไม่ได้ พยายามโกหกหลอกลวงเขา และโดยเฉพาะนโยบายที่ว่าจะทาที่ทาการ
ประธานชุมชนให้ทุกชุมชน มี ซั ก ชุ ม ชนหนึ่ ง ไหมที่ ทาผมถามหน่อยเถอะ 43 ชุมชนนี้สาเร็ จ สั ก ชุ ม ชน
หนึ่ ง ไหม ไม่ มี เ ลยแล้ ว ท่ า นรั บ ผิ ด ชอบกั บ ค าพู ด ของท่ า นไหม สั ญ ญากั บ เขาไว้ ท าบรรลุ ผ ลส าเร็ จ
สั ก โครงการหนึ่ ง ไหมครับ และในเรื่องวันคริสต์มาส แห่ เ จ้ า ปี ล ะ 300,000 บาท ผมยั ง ไม่ เ ห็ น เป็ น
รู ป ธรรมเลย ชาวบ้านเขาทวงมา 7 ปี เป็นผู้นาองค์กรพูดอะไรไว้ ทาอะไรไว้ต้องรับผิดชอบสิครับ
หรือเป็นคาพูดเพียงแค่ลมปาก เห็นคนลาปางเป็นอย่างไรครับ ผมเองไม่ใช่คนลาปางแต่ผมมาอยู่เกือบ
40 ปีแล้ว ครึ่งชีวติ คนแล้วครับ และก็เป็นตัวแทนของคนลาปางด้วย ก็ขอทาหน้าที่ตรงนี้มาทวงถามท่าน
ที่ท่านสั ญ ญาไว้ แถลงนโยบายไว้แ ต่ละด้ านนี้ แล้ว วันนี้ท่ านไม่ อยู่อีก หนีอีก ยกตั ว อย่า งเหตุ ก ารณ์
ที่ชาวบ้านเขาเดื อ ดร้ อ นเรื่องถนนบุญวาทย์ท่านก็ไม่อยู่รับหน้าชาวบ้าน ตั้ ง ขบวนกั น มา 100, 200 คน
มาทวงถามสัญญา มาทวงถามถึงวันแก้ไข ที่ท่านบอกว่าจะให้แล้วเสร็จ ณ วันนั้นวันนี้แต่ท่านไม่อยู่
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ปล่อยให้เขารับหน้าแทน นี่เหรอครับนายกเทศมนตรีนครลาปาง หนีปัญหาตัวผมอยากให้เจ้าหน้าที่
ไปตามมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีประชาชนเอาดอกกุหลาบมาให้ ขอให้ท่านนายกฯ ออกมา เพราะท่านชอบ
แบบนี้ มีใครโกหกบอกว่าจะเอาดอกไม้มาให้อะไรมาให้ท่านถึงจะออกมา แต่เรื่องปัญหาแบบนี้ท่านหนี
ไว้ก่อน อย่างเรื่องปัญหานี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง ในการรับปัญหาและแก้ไขปัญหา ตัวผมเองนี่แหละ
ประสบปัญ หาชีวิตครอบครัว ผมยอมรับ สิ่งที่เ กิดขึ้น ผมก็ เ ชื่อว่าสมาชิก สภาฯ ทุก คนก็ น่าจะทราบ
เกี่ยวกับครอบครัว ผมยอมรับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไร ผมยอมรับหมดและผลที่สุดแล้ว กลับเป็น
ผลดีเรารับที่จะแก้ไข เรารับปัญหาที่เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปปกปิดหรือวิ่งหนี แบบท่านนายกฯ เกี่ยวกับลูก
สาวของผม ณ วันนี้ผิดกันคนละด้านเลยนะครับ การที่เรายอมรับจากชาวบ้านมาบอกมากล่าวมาเตือน
ว่าเป็นแบบนั้นแบบนีเ้ รายอมรับ เรายอมแก้ไขผลที่สุดแล้วก็ดีขึ้นมา ถ้าเราไม่ยอมรับตรงนี้ก็ตกต่าไปอีก
เทศบาลของเราก็เหมือนกัน ณ วันนี้ถ้ายอมรับแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านเขาอยากให้แก้ไขจอ LED ใช้เงินไป
เท่าไหร่ สิบกว่าล้านชาวบ้านเขาอยากได้หรือไม่ ที่ท่านบอกว่าร่วมคิดร่วมทา ถ้าชาวบ้านอยากได้สัก
สามสิ บ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ผมก็เห็นด้วย แต่จากการที่พูดคุยกันมาและที่ได้เจอ เขามองว่าไม่มีประโยชน์ครับ
ข่ า วสารที่ เ ราจะได้ รั บ รู้ ก็ เ ห็ น มี แ ค่ ท างฝ่ า ยบริ ห ารไปปั่ น จั ก รยานโชว์ ไปมอบของรางวั ล โชว์ กั บ
คนพิ ก ารบ้ า ง คนแก่ บ้ า งแค่ นั้ น ข่ า วสารที่ ดี มี ป ระโยชน์ ต่ อ ชาวบ้ า นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ทราบมี ห รื อ ไม่
ที่ประชาสัมพันธ์ เทศบาลจะมีกิ จกรรมดี ๆ มาอบรมมาบรรยายให้ความรู้ไม่มี เ ลยและอีกอย่างหนึ่ง
การเอาจอ LED ไปติดตัง้ ตรงนั้น แต่ละเรื่องต้องใช้เวลา ผมขี่รถผ่านเขาไม่สนใจหรอกครับท่านประธานฯ
โครงการที่ร่วมคิดร่วมทาผมว่าไม่น่ าจะใช่ท่านคิดคนเดียวทาคนเดียวค่าไฟเดือนละสามพันกว่าบาท
งบประมาณ อีกสิบกว่าล้าน ถ้าเราเอางบประมาณมาแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน ผมว่าประชาชน
ไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ โดยเฉพาะถนนบุญวาทย์ ณ วันนี้ไปดูเถอะครับท่านประธานฯ ร้านค้าปิดตาย
ร้านนาฬิกาแห่งหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อ ร้านนาฬิกายูมีต๊ัก ผมมาอยู่ลาปางผมก็ยังเห็นร้านนี้ยังอยู่แต่
ณ วันนี้ปิดตัวลง มีอายุการทากิจกรรมมากกว่าผมอีก ตอนนี้ปิดตัวลงไปแล้ว เพราะอะไรพูดตรง ๆ เลย
การบริหารงานของเทศบาลของนายกเทศมนตรีของเรา บริหารงานผิดพลาด เกี่ยวกับการนาสายไฟฟ้า
ลงดิน โครงการนี้จังหวัดลาพูน หรือที่ไหนเขาก็ทากัน แต่เขาไม่ประสบปัญหาแบบนี้ เขาอยู่ได้ร้านค้า
อยู่ได้ แต่ของเรามีคนเสียชีวติ ด้วย แบบนีถ้ ือว่าบริหารผิดพลาดมหาศาล แล้วถามว่าท่านรับผิดชอบไหม
เป็นฟองน้าลอยบนน่านน้า ไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่าง เรื่องนี้ชาวบ้านเขามาคุย กับผม แต่ผมก็ไม่มี
หลักฐานที่จะมายืนยัน เขาบอกว่าท่านนายกฯ คนนี้ เรื่องร้าย ๆ แบบนีเ้ ขาไม่มาหรอก เขาไม่มีคาปรึกษา
กับชาวบ้านหรอกว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่ถ้าเรื่องดี ๆ เขาไปหมดครับเลยจับจุดได้ ถ้าอยากจะให้ท่าน
นายกฯ มาอยู่ ด้ ว ย พยายามเอาดอกไม้ ม ามอบให้ ท่ า นก็ จ ะอยู่ ด้ ว ย แต่ ปั ญ หาแบบนี้ ท่ า นหนี ห มด
กรณีลุงที่ท่ า นเสี ย ชี วิ ต กว่าจะลงเอยกันได้ ต้ อ งเลื่ อ นการเผาศพออกไป ถ้าเรามานึกถึงผู้ที่เสียหาย
ถ้าท่านฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบ เขาคงไม่ประสบปัญหาอย่างนี้ ต้องมาถกเถียงกับพ่อแม่พี่น้อง
คนนั้ น จะเอาแบบนั้ น คนนี้ จ ะเอาแบบนี้ แล้ ว มี อ ยู่ ภ าพหนึ่ ง ท่ า นนายกฯ เอาพวงหรี ด ไปมอบให้
เขาไม่ยอมรับ เขานาไปวางด้านข้าง น่าอดสูนะครับ เทศบาลนครลาปาง ถึงท่านเป็นนายกฯ ผมเอง
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เป็นสมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง ก็ เ ทศบาลนครลาปางด้วยกั น เราไปเห็นภาพแบบนั้น น่าอดสู
หรือไม่ครับ ผมไม่รู้ว่าชาวลาปางโชคร้า ยหรือโชคดีที่ท่านอยู่ถึง 7 ปี ทั้ง ๆ ที่ท่านมารับตาแหน่งชิ้นงาน
แต่ล ะชิ้นที่ ผ่านมา นายกฯ คนเก่ า ๆ ที่ ท าไว้ ถ้าท่านได้บ ารุงรัก ษาไว้ เทศบาลของเราก็ จะสวยงาม
ไม่ต้องก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมเลย แค่บารุงรักษาให้คงอยู่ไว้สวยงามเหมือนเดิมแค่นั้นเอง เทศบาลเรา
ก็สวยงามแล้ว แต่ ณ วันนี้ตลาดหลักเมือง พ่อค้าประชาชนเดือดร้อนมาร้องเรียน ท่านนายกฯ ก็ตอบว่า
ไปหาคนเก่าสิ คนเก่าเขาทาไว้ มันถูกต้องหรือครับ ท่านมารับตาแหน่ง ท่านต้องดูแล ไม่ใช่ว่าไม่เป็น
โครงการของท่าน ท่านไม่ยอมรับ ไปโอนให้คนอื่น ไม่ยอมรับความผิดพลาดของงานตัวเองเลย ปล่อยให้
คนอื่นเขาไปร้องเรียนถึงศาลากลาง เคยมี หรือครับท่านประธานฯ เทศบาลนครลาปางมีคนไปร้องเรียน
ถึงศาลากลาง ก็มียุคนี้แหละครับ สองครั้งสองครา ถนนสายบุญวาทย์ก็เหมือนกัน อันนี้ไม่มีสร้างภาพ
นะครับ อันนี้ของจริงชาวบ้านเดือดร้อนจริง ๆ ท่านไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของท่านเลย อย่างเช่น
วั น นี้ ก็ เ หมื อ นกั น ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเลย การไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบก็ ยั ง พอฟั ง ได้ ยั ง มาสร้ า ง
สถานการณ์อีก ตั้งแต่เริ่มประชุมแล้ว และท่านก็พูดอยู่เรื่อย ๆ ว่า ไม่กลัวการอภิปรายสภาฯ ไม่กลัวเลย
ผมตอบได้ ผมอยู่ได้ แต่ท่านไม่ยอมรับ ทั้ง ๆ ที่ท่านประธานฯ ก็อ่านกฎระเบียบให้ฟัง ถ้าเกิดอะไรขึ้น
ท่านประธานฯ จะรับผิดชอบ ท่านก็ไม่ยอมอยู่ฟัง อันนี้กล่าวโทษได้เลยนะครับว่า ทาหน้าที่ไม่สมบูรณ์
แบบ ปล่อยปละละเลยไม่ฟังคาชาวบ้าน ชาวบ้านเขามีความเดือดร้อน เพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อน
ก็หวังพึ่งพาสมาชิกสภาฯ เพื่อจะได้มาบอกกล่าวนายกฯ และได้แก้ไขให้ เขา กลับหนีไม่อยู่ ท่านเป็นคน
ปลิ้นปล้อนพูดได้เลยว่านายกเทศมนตรี พูดอะไรไว้ไม่รักษาคาพูดของท่าน สัญญาอะไรไว้แต่ละอย่าง
แต่ ล ะเรื่ อ ง ทุ ก เรื่ อ งที่ ผ มอ่ า นนโยบายที่ ผ่ า นมา ท่ า นท าอะไรส าเร็ จ บ้ า ง แล้ ว น่ า ภู มิ ใ จหรื อ ไม่ ค รั บ
ท่านประธานฯ ที่ท่านบอกว่าขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจผม ผมว่าที่เขาไว้วางใจเพราะเขาเห็นนโยบาย
ของท่าน เขาคิดว่าท่านจะทาได้ คนเราถ้ามีความรับผิดชอบ เมื่อสัญญาไว้แล้วแต่ทาไม่ได้ต้องลาออก
สิค รับ แสดงสปิริ ตออกมาสิ แต่อั นนี้ ไ ม่ เ ลย ไม่ อ ยู่ใ นห้ องประชุ มด้ วยซ้าไป ยั ง มีก ารขู่ว่ าเจ้า หน้ า ที่
อาจจะไม่อยู่ตรงนีด้ ้วย ฝ่ายบริหารก็ไม่อยู่ด้วย ท่านก็ประชุมของท่านไป เสียใจแทนประชาชน ผมก็ต้อง
ขอโทษประชาชนที่ฝากความเดือดร้อนกับผมมา เพื่อจะมาให้ทางฝ่ายบริหารเทศบาลนครลาปางแก้ไข
ให้เขา แต่กลับไม่ได้อะไรเลย วันนี้ผมคงจะต้องเสียเปล่า พูดมาตั้งนานไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งจะได้รับถึงปัญหา
ให้นายกฯ ได้แก้ไขหรือ ไม่ ขณะที่ผ่านมา ท่านนั่งอยู่นี่ ปัญหาที่เราเคยพูดกัน ก็ยังไม่ได้แก้ไข ณ วันนี้
ไม่อยู่ในห้องประชุมอีก ผมว่าสูญเปล่า ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสักครู่ผมพักไป สาเหตุหลัก ๆ
ก็ค าดหวั งว่าท่านนายกกิตติภูมิ อาจจะมีความนึกได้ มีความรู้สึก ละอายและกลับ เข้ามานั่งประชุม
นี่ก็ผ่านไปแล้วชั่วโมงกว่า ๆ ก็ยังไม่มา แสดงว่าก็คงไม่มาจริง ๆ ผมมีโครงการที่ว่าเป็นการบริหารงาน

31
ที่ไร้ประสิทธิภาพอีก 2 โครงการที่จะอภิปรายนะครับ ก่อนอื่นขออนุญาตท่านประธานฯ ให้เจ้าหน้าที่
เปิดภาพที่เกี่ยวข้องกับถนนบุญวาทย์ (ประธานอนุญาต) ขออธิบายที่ภาพก่อนนะครับ เป็นปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่นอ้ งประชาชน ที่พักอาศัยอยู่ริมถนนบุญวาทย์ที่มีการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าลงดิน
ที่มีการมาร้องเรียน แต่ปรากฏว่าท่ านนายกฯ ไม่ออกมารับ แต่ให้ท่านอื่นออกมารับแทน เหมือนที่ผู้
อภิปรายก่อนหน้านี้ได้พูดถึง อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง มีดินมีฝุ่น มีสิ่งกีดขวางต่าง ๆ
ทาให้เกิดการสัญจรลาบาก ก่อให้เกิดความเสียหาย ในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าขาย มีร้านค้าปิดตัว
หรือว่าเจ๊งไปเลยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ขอภาพต่อไปครับ นี่ก็เห็นถึงวิธีการก่อสร้าง มีการขุดดินขึ้นมา
กอง ขอภาพต่อไปครับ นี่คือภาพของคุณลุงที่ประสบอุบัติเหตุจากการทางาน การบริหารงานก่อสร้าง
ที่ไร้ประสิทธิภาพ เกิดหลุมบ่อบนขอบถนน ริมถนน ทาให้คุณลุงท่านนี้ซึ่งขับขี่ รถมอเตอร์ไซค์ได้สะดุด
หกล้มและเสียชีวิตในที่สุด ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมาก ว่าโครงการนี้ได้สังเวยชีวิตคุณลุงท่านนี้ไป
ภาพต่อไปครับ นี่ก็คือรูป ร่องของสายไฟฟ้าลงดินที่ก ลบและทรุดลงไปเหมือนเดิม เห็นรอยยุ บ และ
รอยแตกของผิวยางแอสฟัลท์ ภาพต่อไป เป็นอีกภาพหนึ่งของปั ญหาระหว่างการก่อสร้าง ภาพต่อไป
เป็นภาพจากที่เขาส่งมาในเฟซบุ๊ก จะมีอยู่หลายวันที่ฝนตกแล้วทาให้ถนนยุบตัวลงเป็นร่อง เกิดน้านอง
บนถนน แต่ไม่รู้ว่ามีร่องหลุมตรงไหน ปรากฏว่ารถกระบะคันนี้ก็ ขับไปตกร่องอยู่บนถนน รถตะแคงเลย
ครับ แล้วภาพข้างล่า งก็ดูแล้วเหมือนอยู่ริมแม่น้าเลยครับ เห็นเป็นลักษณะน้านองเต็มตลิ่ง ภาพที่ผม
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ฉ ายขึ้ น มา เป็ น สิ่ ง ที่ ผ มจะอภิ ป ราย คื อ เป็ น การบริ ห ารงานที่ ไ ร้ ป ระสิ ท ธิ ภ า พ
ไร้ ค วามสามารถ ขาดความรู้ ข าดวุ ฒิ ภ าวะความเป็ น ผู้ น า ทั้ ง ๆ ที่ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ท่ า นเองเป็ น
นายกเทศมนตรีน่าจะมารับ รู้ปัญ หาและลงมาแก้ไข ปรากฏว่าหนีปัญ หา ทาให้ท่านปลัดที่ท าหน้าที่
เป็นเลขานุก ารฯ อยู่ตอนนี้ ท่านปลั ดชาตรี ต้องลงไปรับ หน้าแทน ลงไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทบจะ
ทุกวัน ผมต้องขอชมเชยครับ โครงการเคเบิลลงดินของถนนบุญวาทย์ เทศบาลได้ อุดหนุนงบประมาณ
ส่วนของงานก่อสร้างโยธาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไปจ้างผู้รับเหมามาทา
เสร็จแล้วผู้รับเหมาก็มาทางานโดยที่ไม่มีแผนงานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน ก็มีการขุดถนนเป็นร่องยาว
เป็นเส้นตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาไปจนถึงสี่แยกศาลากลางเก่า ซึ่งการกระทาแบบนี้ก็ขัดจากที่นายกฯ
เคยไปประชาคมกับพี่น้องถนนบุญวาทย์ว่าจะทาเป็นตอน เป็นท่อน เสร็จจากท่อนแรกก็ไปท่อนที่สอง
เพื่อไม่ให้มีปัญหากับงานและกระทบกับชาวบ้านเกินสมควร แต่กลายเป็นว่าพอทาจริง ขุดถนนยาว
ตลอดเส้นทาง เมื่อทาเช่นนี้แล้ว ดินที่ขึ้นมากองบนถนน ทาให้เกิดฝุ่นและเป็นภาพที่ไม่น่ามอง เมื่อเป็น
เช่นนี้ก็ทาให้การสัญ จรลาบาก การจอดรถริมฟุตบาทก็ไ ม่ได้ การค้าขายก็เจ๊ง ร้านอาหาร ร้านขาย
เสื้อผ้า ไม่ ต้ อ งพู ด ถึ ง ช่ ว ง 4 – 5 เดือนที่ผ่านมา ที่ มี ก ารก่ อ สร้ า งไม่ได้ขายเลย เกิดปัญหามากมาย
ซึ่งปัญหาการก่อสร้างทางฝ่ายบริหารก็มักจะอ้างว่าเป็นเรื่องของผู้รับจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ซึ่งรับสัญญาตัวนี้เป็นคู่สัญญากัน เทศบาลไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งเทศบาลโดยท่านนายกฯ ผมได้ยินท่านพูด
แบบนี้มาตลอดคล้าย ๆ กับว่าผลักความรับผิดชอบไป จริง ๆ แล้วเป็นผู้บริห ารเป็นเจ้าของเงินยังไง
ก็ต้องเข้าไปแก้ไข ปัญหาหลัก ๆ ก็เกิดจากแบบก่อสร้าง คือในแบบก่อสร้างใช้ดินที่ขุดขึ้นมาแล้วก็กลบ
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ลงไป เพราะฉะนั้นดินที่ขุดขึ้นมากอง ทางผู้รับจ้างก็จะต้องเอากองไว้ก่อน เพื่อที่จะกลบลงไปในร่อง
ที่วางสายไฟเรียบร้อยแล้ว ทาให้เกิดปัญ หาที่เราเห็นในภาพนี้ ที่เห็นชัดเจนก็คือฝุ่น มีทุกวันกวาดเช้า
กวาดเย็นอย่างไรก็ยังมีอยู่ ที่ในแบบซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นช่างคนไหน ทาไมถึงคิดที่จะเอาดินเดิมกลบลงไป
ซึ่งเกิดปัญหามากมาย ปัญหาก็คือเกิดฝุ่น เกิดความสกปรกต่าง ๆ ที่หน้างาน จริง ๆ แล้วการใช้ดินกลบ
ลงไป มันไม่ถูกต้อง ตามแบบที่ถูกต้องควรจะเป็นวัสดุคัดเลือกที่นามากลบลงไป และเกิดความแน่น
อย่างเช่นทรายหรือหินคลุก ซึ่งถ้าทาโดยวิธีนี้ปัญหาจะลดน้อยลง ทางฝ่ายบริหารท่านนายกฯ ก็มักจะ
อ้างว่าให้เขาทาตามแบบไม่ไปยุ่งกับเขา จริง ๆ แล้วถ้านายกฯ มีวิสัยทัศน์คาดการณ์ได้ว่ าจะมีปัญหา
เกิดขึ้น แบบต่าง ๆ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเช่นแทนที่เราจะถมดิน เราก็ถมทรายหรือหินคลุก
ดินที่ขุดขึ้นมาก็ตักใส่รถดั้มพ์ ขุดแล้วขนไปเลย เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นดิน และจะไม่มีฝุ่นมากมาย
พอเสร็จแล้วก็กลบด้วยทรายหรือหินคลุกก็จะทาให้แน่น อันนี้ใช้ ดินเดิมกลบลงไป ซึ่งขณะนั้นเป็นฤดูฝน
ท าให้ ดินเหนีย วและชุ่ม แล้ว ก็ เ ห็น ว่ามีหินคลุก บาง ๆ อยู่นิดหน่อย หลังจากนั้นก็ ลาดยางแบบปะผุ
ดู แล้ ว น่ าเกลี ย ดมากเลยครับ ซึ่ง ท าแบบนี้ซ้ าหลายครั้ง ก็ ยุ บ อยู่เ หมื อนเดิม การยุ บ ตั วของร่อ งดิ น
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อสักครู่ที่เราเห็นคุณลุงที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วสะดุดล้ม ในหลุมร่องนี้ ซึ่งจริง ๆ
แล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น สาหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้านายกฯ มีความรู้ความสามารถ มีวุฒิภาวะ
ความเป็นผู้นา มีความรับผิดชอบ น่าที่จะได้นั่งประชุมหารือทุก ๆ ฝ่ายเลยครับว่ าปัญหาคืออะไร แล้วก็
ใช้ความกล้า ความเป็นผู้นาตัดสินใจแก้ไขไปเลย ปัญ หาก็คงจะไม่ยืดยาวแบบนี้ ไม่เกิดปัญ หาเรื่อง
ฝุ่นควัน ดินอะไรต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสกปรก กีดขวางการจราจรต่าง ๆ ผมดูแล้วในช่วงที่ก่อสร้าง
ครั้งนี้ ผู้บริหารนายกฯ ไม่เคยไปอยู่ที่หน้างานเพื่ อแก้ปัญหาเลย แล้วก็ไม่เคยได้ยินว่าท่านร่วมประชุม
แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วย ก็ เห็นมีท่านปลัด ฝ่ายช่างที่ทาอยู่ นี่แหละครับผมถึงจะชี้ใ ห้เห็นว่า ท่านขาด
ความรู้ความสามารถ ขาดภาวะผู้นาและไร้ความรับผิดชอบ ที่ผมพูดมาผมไม่ ได้พูดขึ้นมาเอง ทุกท่าน
ในห้องประชุมนี้ก็คงไปเห็นมาแล้ว ผมไม่ได้มีการใส่ความผู้ใดเลย ถึงแม้ว่าท่านนายกฯ จะเป็นดร. แต่ผม
ก็ เ ข้ า ใจว่ า เหตุ ที่ ท่ า นขาดความรู้ ค วามสามารถในด้ า นนี้ ก็ เ นื่ อ งจากว่ า ท่ า นอาจมี พื้ น ความรู้ ด้ า น
สัตวแพทย์มา จะเก่งในเรื่องการทาหมันสุนัข การฉีดยาคุม การผสมเทียมอะไรแบบนี้ เรื่องนี้ท่านเก่ง
แต่การบริหารงานก่อสร้างใหญ่ ๆ ท่านไม่เก่งครับ แทนที่ท่านไม่เก่งท่านน่าจะลาออกไปเลย หรือว่าหา
คนที่ เ ก่ ง ๆ เข้ า มาท าหน้า ที่ แ ทน แต่ นี่ท่ า นปล่ อ ยให้เ กิ ด ปัญ หาแบบนี้ สาหรั บ ปั ญ หาจากโครงการ
ถนนบุญวาทย์ ก็จะมีโครงการที่คล้าย ๆ กัน คือโครงการไฟฟ้าลงดิ นที่ถนนพหลโยธิน มูลค่าของงาน
ก็ประมาณสี่สิบกว่าล้านบาทนะครับ ถ้าผมจาไม่ผิด ผมก็หวังว่าท่านเป็นนายกฯ ท่านเคยผ่านเหตุการณ์
การก่อสร้างแล้วมีปัญหา ท่านก็คงไม่ปล่อยให้เกิดการบริหารงานให้มีปัญหาเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ผม
ไม่เ ข้ าใจเลยว่ า ท่า นก็ รู้อ ยู่ว่า ท่านจะท าโครงการสายเคเบิล ลงดิน ถนนพหลโยธิน ท่านรู้อยู่แ ล้วว่ า
งบประมาณตัวนี้ต้องผ่าน เพราะว่าท่านมีผู้สนับสนุน มีเสียงข้างมากที่จะให้ผ่าน แล้วก็ผ่านจริง ๆ แล้ว
อีกไม่นานก็ต้องลงมือทา แล้วท าไมท่านจึงไปท าถนนลาดยางในถนนเส้นเดียวกันที่ท่านกาลังจะขุด
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ มูลค่าสองล้านเก้าแสนกว่าบาท ท่านทาไปได้อย่างไรครับ ไหนว่าท่านเป็นดร.
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รู้ อ ยู่ ว่ า จะมี ก ารขุ ด ถนนแล้ ว ยั ง จะไปท า ถ้ า แบบนี้ ถื อ ว่ า ท่ า นท างานบริ ห ารงบประมาณอย่ า ง
ไร้ความรับผิดชอบ แล้วผมก็เคลือบแคลงสงสัยว่าการที่ท่านเร่งรัดทาตัวนี้ โดยที่ไม่นึ กถึงงบประมาณ
ที่จะต้องซ้าซ้อนกลั บ มาลาดยางใหม่ เงินสามล้านบาทที่เ สีย หายไป ท่านเร่งรีบ ท ากั บ งานลาดยาง
ในหลาย ๆ เส้น ณ เวลาเดียวกัน ผมก็ได้ยินเขาพูดมาว่าเป็นงานลักษณะที่มีเงินทอน อย่างไรก็ตาม
ท่านไม่นึกถึ งภาษีของประชาชนเลย แทนที่ว่าจะมีงานขุดวางสายไฟฟ้าลงดิน ก็ทาขุดวางสายไฟฟ้า
ลงดินไปก่อน หลังจากนั้นก็ลาดยางทีเดียวเลย เงินสามล้านบาทนี้ท่านไม่เสียดายเลยนะครับ แบบนี้ผมดู
แล้วน่าสงสัย เหมือนกับว่าเป็นการจงใจหาผลประโยชน์ เรื่องนี้ไม่ว่าผมเองหรือผู้อื่นก็คิดไม่แตกต่างกัน
หรอกครับ นอกจากนี้หลายวัน ที่ผ่านมาผมได้พบกับผู้อานวยการสานักท่านหนึ่ง ที่เกษียณราชการไป
แล้ว เขาก็มาเล่าให้ผมฟัง ถึงผู้บริหารที่มีอานาจว่าทาอะไรไปบ้าง งานบางอย่างที่เป็นมูลค่าสูง ๆ ท่านก็
เข้ามาแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้าง ก็อย่างที่เราทราบกัน เหตุผลที่เข้ามาทาแบบนี้เพราะอะไร จริง ๆ
แล้วเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ แต่ว่ามีผู้มีอานาจบางท่านเข้ามาวุ่นวาย มาแทรกแซง ลักษณะคือ
ให้ผู้ประกอบการ ผูจ้ ัดหารายหนึ่งรายใดเข้ามาขายของให้ในโครงการนั้น ยังมีโครงการอีกโครงการหนึ่ง
ที่ผมว่า เป็นบุญของเทศบาลอย่างสูงที่รอดพ้นจากมืออันสกปรกที่อาจจะเกิดขึ้น นั่นก็คือโครงการ
บ่อบาบัดน้าเสีย สองร้อยล้าน โครงการนีผ้ มต้องขอพนมมือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสภาฯ ที่ไม่ได้ผ่านสภาฯ นี้ไป
โครงการนี้ผู้บ ริหารก็ พ ยายามผลั ก ดั นให้เ กิดขึ้นก็ มีก ารประชุมชี้แจง มีผู้เ กี่ย วข้องเข้ามาอธิบ ายถึ ง
ความจาเป็นที่จะต้องมี ซึ่งผมคิดว่าจริง ๆ แล้วในใจของผู้มีอานาจคงไม่ได้นึกถึงขนาดนั้น ท่านนึกถึง
เรื่ อ งของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวั ส ดุ บ างอย่ า งในโครงการ อย่ า งเช่ น ท่ อ ต่ า ง ๆ ที่ ต้ อ งซื้ อ จากโรงงาน
ผมสอบถามจากคนที่เกี่ยวข้องวัสดุบางอย่างที่ต้องซื้อจากโรงงานเป็น ล็อตใหญ่ ๆ ก็หลายสิบล้านอยู่
ซึ่งทันทีเมื่อมีการประมูลได้ผู้รับจ้าง มีการลงสัญญา ผมคิดว่าก็อย่างที่เราพอจะคาดเดาได้ว่าจะเกิด
อะไรขึ้น ผมก็ดีใจที่โครงการนีไ้ ด้ถูกระงับไปก่อน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นะครับท่านประธานฯ เป็นข้อเท็จจริง
ทั้งสิ้น ไม่ว่าถนนบุญวาทย์ ถนนลาดยางที่พหลโยธิน ทุกท่านที่ได้ผ่านก็คงจะเห็น ผมอธิบายเหตุผลว่า
ทาไมถึ งต้องรีบทาทั้ง ๆ ที่จะมีก ารขุดถนน แล้วก็ โครงการหน้าบิ๊ กซี โครงการศูนย์ท่องเที่ย วต่าง ๆ
ทุกท่านก็เห็นกับตามาแล้ว ส่วนในเรื่องผลประโยชน์ เปอร์เซ็นต์ที่อาจจะมีผู้มีอานาจบางท่านจะได้รับ
ผมก็ไม่สามารถที่จะหาใบเสร็จมาให้ที่ประชุมทราบได้ แต่ผมยืนยันว่ามีมูลครับ เพราะว่าผมมีคนรู้จักเยอะ
เขามาเล่าให้ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้า ผู้รับเหมาหรือผู้รับ จ้าง ที่รับงานต่าง ๆ เหล่านี้ ได้เจอกั น
ก็ ม าเล่ า ให้ ผ มฟั ง ที่ ผ มอภิ ป รายมาทั้ ง หมดนี้ ผมก็ ห วั ง ว่ า ในที่ ป ระชุ ม จะได้ รั บ ทราบ ผมก็ เ สี ย ดาย
ที่ผู้บริหารบอกว่าไม่กลัวการอภิปราย น่าจะเข้ามารับฟังการประชุมและได้ชี้แจงตอบคาถาม สาหรับ
ผู้สนับสนุนผู้บริหารที่หนีการประชุมที่ยังศรัทธาเขา ก็ขอให้รับฟังไว้ด้วยนะครับ ทุกอย่างผมก็ทาตาม
หน้าที่ไม่ได้มเี รื่องโกรธเคือง ที่จะมาใส่ความเท็จต่อผูใ้ ด ขอบคุณครับท่านประธานฯ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
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นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เสียดายนะคะที่ท่านนายกฯ
ไม่อยู่ฟังการอภิปราย รู้สึกว่าท่านไม่ค่อยให้เกียรติสภาฯ เท่าที่ควร เพราะว่าในห้องสภาฯ นี้ อานาจใน
การตัดสินใจหรือวินจิ ฉัยเรื่องต่าง ๆ อยู่ที่ท่านประธานสภาฯ การที่นายกฯ ลุกขึ้นมาทักท้วงแล้วก็แสดง
กิ ริ ย าอาการแล้ ว เดิ น ออกจากห้ อ งประชุ ม ไป โดยที่ ไ ม่ ย อมรั บ ฟั ง หรื อ ยอมรั บ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของท่ า น
ประธานสภาฯ และก็ ไม่ให้เกียรติสภาฯ ในการที่จะรับฟังข้อปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ท่านได้ทาไว้
ที่ผ่านมา 7 – 8 ปีงบประมาณนะคะ นโยบายสวยหรูในคาแถลงนโยบายของท่านกิตติภูมิ นามวงค์ ว่าจะ
บริหารเทศบาลนครลาปางอย่างไร ตามที่คุณสมหมายฯ ได้อ่านให้ทุกท่านฟังนั้น เป็นเพียงตัวหนังสือ
ที่อา่ นแล้วดูดีสวยงามนะคะ แต่ในความเป็นจริงแล้วท่านไม่ได้ทาตามตัวหนังสือหรือคาแถลงที่ประกาศ
ไว้ เ ลย เยอะมากนะคะที่ ไ ม่ ส ามารถท าได้ แต่ ก็ พ ยายามดั น ทุ รั ง ที่ จ ะท า สุ ด ท้ า ยแล้ ว ก็ ท าไม่ ไ ด้
บางโครงการทาแล้วก็มีปัญหา ดิฉันอยู่เทศบาลนครลาปางมาสิบกว่าปี ทางานร่วมกับท่านอดีตนายกฯ
มาก็เ ห็นโครงการต่าง ๆ บรรลุด้ว ยดี สาเร็จสวยงาม ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์ บ้านเมืองน่าอยู่
แต่พอมาสมัยท่านนายกฯ คนปัจจุบัน ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ทาไมโครงการต่าง ๆ จึงไม่เสร็จ มีอาคาร
ร้างสร้างไม่เสร็จ มีปัญหาแทบทุกโครงการ เพราะอะไรคะถึงมีปัญหาแทบทุกโครงการ ผู้รับเหมาทิ้งงาน
เป็นส่วนใหญ่ ดังที่เราทราบ ๆ กันอยู่ เพราะอะไรคะ เราทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่ า เป็นเพราะอะไร
แล้วการประชุมในวันนี้ก็มีการปั่นป่วน ไม่ทราบว่าจะปั่นป่วนทาไม เพราะว่าสมาชิกสภาฯ ก็ทาถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายที่ให้อานาจไว้ว่าเราสามารถเข้าชื่อกัน เพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรี
โดยไม่ต้องมีการลงมติ เพื่อทักท้วง ชี้แนะ ซักถามปัญหาต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารได้ทางานผิดพลาด หรือมี
ส่วนใดที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก็ต้องมาคุยกัน จริง ๆ เป็นโอกาสของท่านนายกฯ นะคะ
ถ้าท่านอยู่ อะไรที่ไม่ถูกต้อง หรือสมาชิกสภาฯ ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมา หรือเข้าใจผิด ท่านก็มีโอกาส
ที่จะชี้แจงมาพู ด จากั น ว่ าผมท าแบบนี้นะ ผมท าแบบนั้นนะ ก็ เ ป็ นการท างานตรวจสอบถ่ วงดุ ลกั น
ตามปกติ ร ะหว่ า งผู้ บ ริ ห ารกั บ สภาฯ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ น ะคะ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก คนได้ รั บ เงิ น เดื อ น
กินเงินเดือนหลวง เราก็ต้องท าหน้าที่ ในเมื่อเรามีหน้าที่เราก็ต้องทา ถ้าไม่ทาก็ กิน เงิน เดือนเปล่า ๆ
มานั่งยกมือเฉย ๆ ละอายค่ะ ไม่สามารถทาได้นะคะ เห็นอะไรไม่ถูกต้องหรือควรจะทักท้วงสอบถาม
ก็ต้องทา มานั่งเฉย ๆ แล้วไม่ทาอะไรเลย มันกระดากค่ะ ทุกคนก็พยายามทาหน้าที่นะคะ เพราะว่ารับ
เงินเดือ น กฎหมายมีช่อ งเปิด ให้ ส มาชิก สภาฯ สามารถสอบถามท าหน้าที่ ไ ด้ แต่ ก็ มีผู้ใ หญ่ ผู้บ ริหาร
พยายามขัดขวางข่มขู่เจ้าหน้าที่ ที่เขาจะปฏิบัติงานตามสิทธิ์ อานาจหน้าที่ ทาให้เขากลัวแล้วก็ไม่กล้า
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นสิ่งที่น่าละอายสาหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่กล้ายอมรับความจริง ไม่รับฟังเหตุผล แล้วก็
ไม่รู้จัก หน้าที่ของตัว เอง พยายามหลบเลี่ย งบิดเบื อนไม่รับ ฟังปัญ หาอะไรเหมือนที่เ คยท ามาตลอด
อย่างที่ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวว่า วันนี้อาจจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย หรือไม่แน่เราก็อาจจะมี
อีกสมัยหนึ่งนะคะ เราก็ต้องทาหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้สมกับที่ประชาชนเลือกเรามา ฝ่ายบริหาร
ชุดนี้ได้เข้ามาบริหารงบประมาณของเทศบาลนครลาปางตั้งแต่ปี 2556 จนถึงงบประมาณปี 2563
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เป็นเวลาถึง 8 ปีงบประมาณ ขออนุญาตท่านประธานขึ้นจอนะคะ (ประธานอนุญาต) เป็นตัวเลขสถิติ
รายรับรายจ่ายปีงบประมาณตั้งแต่ท่านนายกคนนี้มารับตาแหน่ง รวมกันทั้งหมด 8 ปีงบประมาณ มีเงิน
รายจ่ายทั้งสิ้น 5,180,377,748 บาท เงินมหาศาลมากนะคะ เงินขนาดนี้สามารถพัฒนาลาปางได้เยอะ
มากนะคะ พัฒนาเศรษฐกิจความเป็นอยู่ให้พี่น้องประชาชนได้เยอะมาก แล้วงบประมาณก็เพิ่มขึ้นทุกปี
จากที่ เ ราเห็ น ในกราฟนะคะ แต่ ท าไมบ้ า นเมื อ งเรามั น ทรุ ด โทรม ช ารุ ด เงี ย บเหงา แม่ น้ าก็ เ น่ า
งานเทศกาลต่าง ๆ งานวั ฒนธรรมต่าง ๆ ก็ เ งีย บลงทุก ปี นัก ท่องเที่ย วไม่เ ข้ามา จานวนลดลงทุก ปี
สวนสาธารณะแทบทุกแห่งผุพังชารุด ถนนท่านก็เพิ่งจะมารีบลาดยางกันเมื่อปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้
ลาดยางกันทั้งเมืองค่ะ เพราะอะไรที่ผ่านมาถึงไม่ทา เพิ่งมาทาในปีสองปีนี้ เจ็ดปีที่ผ่านมาทาอะไรอยู่
โครงการต่าง ๆ ก็ไม่เสร็จ ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยอดีตผู้บริหารชุดก่อน งบประมาณน้อยกว่านี้มาก
เกือบครึ่งหนึ่งนะคะแต่เราได้ข่วงนครที่สวยงามไว้จัดกิจกรรมงานเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัด คนทั้ง
จังหวัดก็มาใช้ได้ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของลาปางมาก สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ เราได้สวนสาธารณะหลายแห่ง ทั้งสวนเขลางค์ สวนสาธารณะที่โรงฆ่าสัตว์เก่า สวนจีน
ที่หลังโรงเรียนอัสสัมชัญ สวนที่โรงเรียนเทศบาล 7 สวนท่าน้าบ้านดงไชย เราได้ถนนวัฒนธรรม เราได้
เกาะกลางถนนสวย ๆ พื้นที่ สีเ ขี ย วเต็มเมืองไปหมดด้วยงบประมาณที่ น้อ ยกว่ านี้เ ยอะมาก ๆ แล้ ว
วิสัยทัศน์ของอดีตนายกฯ ที่ใช้มาตลอดก็คือ บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรม
ล้าค่า เมื่อผู้บริหารชุดนี้เข้ามารับตาแหน่งท่านก็ไม่เคยมีวิสัยทัศน์อะไรเลย ท่านก็ใช้วิสัยทัศน์เดิมมา
ตลอด แต่ว่าท่านก็ไม่เคยที่จะพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ท่านเอามาใช้ โครงการ
ต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารชุดนี้หลายโครงการล้มเหลว ไม่สามารถทาได้เพราะประชาชนคัดค้าน
ทักท้วง แม้แต่คาแถลงของตัวเองท่านก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ท่านแถลง ยกตัวอย่างเช่น นโยบาย
การพัฒนาเมืองในข้อที่ว่า จะปรับปรุงคืนสภาพแม่น้าวัง และก่อสร้างระบบระบายน้าเสียให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ขอขึ้นภาพแม่น้าวังค่ะ ดิฉั นไปถ่ายรูปมาเมื่อวานนี้เองนะคะ วัชพืชลอยเต็มผิวแม่น้าเกือบ
ทั้งหมด ยาวเป็นกิโล นี่หรือเจ็ดปีแปดปีงบประมาณ ทาอะไรอยู่คะแถลงไว้ทาไมไม่ทา ฟุตบาทริมแม่น้า
ก็ ช ารุ ด ทรุ ด โทรม แห้ งแล้ ง สวนที่ เ คยร่ม รื่น มีพื้ น ที่สี เ ขี ย วก็ เ ป็ นดิ นแห้ง แล้ ง ใบไม้ร่ วงขาดการดู แ ล
บารุงรักษา วัชพืชลอยเต็มไปหมดนะคะ ไม่มีความสวยงามน่าอยู่ สิ่งก่อสร้างหักพังไม่ได้รับการดูแล
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสวยงาม แม่น้าวังควรจะมีสภาพที่สวยงามเป็นที่พักผ่อนของประชาชนมีความ
ร่ ม รื่ น แล้วท่านดูก องขยะกองใหญ่ แ บบนี้ ไ ม่ ใ ช่ พึ่งจะเอามากองนะคะ มีมานานแล้ว สภาพใหญ่
โตขนาดนี้ นี่ยั งไม่ไ ด้ถ่ายรูปมาทั้งหมดนะคะ เพราะว่าสภาพกว้างมาก แล้วมีก องขยะเศษวัสดุก อง
เต็มไปหมด ไม่เข้าใจว่าเทศบาลปล่อยปละละเลยให้เกิดสภาพแบบนี้ริมแม่น้าวังและข้างสวนสาธารณะ
ริมแม่น้าของเราได้อย่างไร ทาอะไรกันอยู่คะท่าน บริหารงานกันอย่างไรบ้านเมืองถึงชารุด ทรุดโทรม
ขนาดนี้ มีแต่ขยะกองขนาดนี้ ใกล้ ๆ เทศบาลนี้เอง ไม่ได้ไกลเลย เทศบาลนครลาปางเราเป็น 1 ใน 30
เทศบาลนครของประเทศไทย น่าอายไหมคะที่สภาพบ้านเมืองของเรากับงบประมาณปีหนึ่ง หกเจ็ดร้อยล้าน
เจ็ดแปดปีหา้ พันกว่าล้าน แต่มีสภาพบ้านเมืองแบบนี้ ถามผู้บริหารหน่อยนะคะว่าท่านละอายไหมผลงาน
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ของท่ า น แล้ ว ยั ง ไม่ ย อมรั บ ฟั ง ปั ญ หา ออกจากห้ อ งประชุ ม ไปโดยไม่ ใ ห้ เ กี ย รติ ส ภาฯ ไม่ ท าหน้ า ที่
ของตนเองให้สมบูรณ์ วุฒิภาวะของความเป็นผู้นาไม่มีเลยนะคะ ความสามารถไม่มีเลย คุณสมบัติไม่มี
เลยที่จะมาเป็นผู้นาผูบ้ ริหาร 1 ใน 30 เทศบาลนครของประเทศไทย จึงทาให้บ้านเมืองเราเละเทะขนาดนี้
สงสารคนล าปาง สงสารตั ว เองด้ว ยที่มีคนแบบนี้มาบริ หารบ้านเมือง แทนที่บ้านเมืองเราจะน่าอยู่
เศรษฐกิจจะดีกว่านี้ ถึงแม้เศรษฐกิจโดยรวมจะแย่ แต่ว่าถ้าเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลาปาง
ของเราสามารถอยู่ด้วยตัว เองได้ มีงบประมาณของเทศบาลออกมาใช้จ่ายหมุนเวีย นภายในจังหวัด
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็น่าอยู่นะคะ แต่ว่ามีแต่โครงการร้างก่อสร้างไม่เสร็จ
ผู้รับ เหมาทิ้งงาน สวนสาธารณะแห้งแล้ งชารุด ทรุ ดโทรม กองขยะมหึมาอยู่ใ นเมือ ง ภาพต่อ ไปค่ ะ
ภาพสวนสาธารณะห้าแยกนี่ก็ไปถ่ายมาเมื่อวานนะคะ หน้าสานักงานเรานี้เอง เดินไปไม่ถึง 50 เมตร
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทาไมปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้ ทั้ง ๆ ที่ตอนแรกเราก็ทาสวนสาธารณะแห่งนี้ได้
สวยงามมาก เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนลาปาง เป็นที่ภูมิใจของเราว่ามีสถานที่ที่เป็น ข่วงไว้จัดงาน ไว้รับ
นัก ท่องเที่ยว คนมาเที่ย วก็มาถ่ ายรูป กับ รถม้าตรงจุดนี้ แต่สวนสาธารณะห้าแยกถ้าท่านเดินเข้าไป
ทางโรงยิมเทศบาล 4 เดินไปถึงฝูงสัตว์จะวิ่งหนีท่านไปเลยนะคะ ตอนแรกนึกว่ากระรอก ไม่ใช่ค่ะ ฝูงหนู
วิ่งกันเกรียวเลยค่ะ หน้าบ้านเรานี่เองไม่ถึง 50 เมตร ท่านทางานกันแบบนี้ได้อย่างไร สภาพแวดล้อม
เมืองลาปางของเรา ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะคะว่าแค่ตรงนี้เอง ยังปล่อยให้เป็นได้ขนาดนี้ ขอภาพ
ต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ ขยะเต็มทุก ถัง แล้วก็ ไม่มีการนาไปทิ้ง ที่เล่นของเด็กก็ ชารุด ทรุดโทรมแห้งแล้ง
สังเกตชิงช้ามีแต่ เสา ไม่มีให้เด็กเล่นแล้วคิดว่าก็คงไม่มีใครกล้าไปเล่น เพราะหนูวิ่งยั้วเยี้ยเต็มไปหมด
ขาดการเอาใจใส่ดูแล ขาดการบริหารจัดการที่ดี แล้วก็ไม่ทราบว่า ในการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะนี้
ท่านได้ไปติดตามตรวจสอบผลงานของผู้รับจ้างไหมว่าทางานแบบนี้ท่านสมควรจ้างอยู่ไหม ขยะใบไม้
แห้ ง กวาดดั น เข้ า ไปในใต้ พุ่ ม ไม้ เ พื่ อ บั ง สายตา แต่ ก้ ม ลงไปดู ใ นกอพุ่ ม ไม้ ข ยะทั้ ง นั้ น เลยค่ ะ แก้ ว น้ า
ถุ ง พลาสติ ก เศษอาหาร ใบไม้ เ กลื่ อ นเต็ ม ไปหมด เห็ น แล้ ว สลดใจมาก ไม่ น่ า เชื่ อ จริ ง ๆ ว่ า
สวนสาธารณะกลางเมืองงบประมาณปีละเจ็ดร้อยกว่าล้าน ทาได้ขนาดนี้ ท่านเก่งมากค่ะ ตามรูป นี้
ท่านดูให้ดี ถ่ายติดหนูมาด้วยนะคะ ที่เขาพูดกัน ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อ ไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองนี่สุดจะ
บรรยายเลยคะ สภาพบ้านเมืองแบบนีใ้ ครอยากจะมาเที่ยวคะ ขอถามฝ่ายบริหารหน่อย ว่าใครอยากจะ
มาเที่ย ว มี อ ะไรให้ ดู ส วยงามจรรโลงใจบ้ าง สะพานก็ ผุ พั ง และอาจจะก่ อ ให้ เ กิด อั นตรายต่ อพี่ น้ อ ง
ประชาชนได้ถ้าเดินตกลงไป แล้วท่านซ่อมอย่างไร ปะผุนะคะ ขยะก็กองอยู่แบบนี้ ไม่มีการจัดเก็บ ถนน
ทางเดินก็มีกระเบื้องหลุดร่อน ไม่ซ่อมไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล แต่เอางบประมาณไปทาโครงการที่ไม่
จาเป็นและใช้เงินมาก ๆ เช่น โครงการสายไฟลงดินในถนนที่ไม่สมควรทา สายไฟลงดินเป็นโครงการที่ดี
แต่ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในการเลือกถนนว่าทาแล้วจะได้ประโยชน์อะไร ไม่ใช่ไปเลือกถนนเส้นที่ไม่มี
ความสาคัญไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปทา อย่างเช่น ถนนพหลโยธิน ทาทาไมคะถนนนั้น เป็นปั๊มน้ามัน
เป็นที่ราชพัสดุทหารเช่าอยู่ เป็นที่รกร้างว่างเปล่าตั้งแต่แยกดอนปานไปจนถึงสี่แยกสถานีขนส่ง ทาทาไม
คะ ตรงนั้นนัก ท่องเที่ยวก็ไม่มี ร้านค้าก็น้อย เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับการที่จะมีสายไฟอยู่ตรงนั้น
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แต่ถ้าท่านไปขุดหน้าบ้านเขาแล้วก็ทาเหมือนถนนบุญ วาทย์นี้ประชาชนเดือดร้อนแน่นอนค่ะ การไฟฟ้า
บอกว่าจะดันท่อแต่ขุดเปิดถนนทั้งสายพร้อมกันจนเดือดร้อนกันไปทั้งเมือง แล้วการไฟฟ้าจะมาบอกว่า
ตรงนี้ท าระบบดั นท่ออีก เอาอะไรมาให้เรามั่นใจว่า ท่านจะไม่ท าเหมือนเดิม แล้วท าไมฝ่ายบริหาร
ต้องรีบร้อนดึงดันที่จะทาโครงการนี้ให้ได้ แทนที่จะเอาเงินงบประมาณนี้ไปซ่อมสิ่งที่ผุพัง สิ่งที่แห้งแล้ง
มีปัญหาไม่สวยงาม อานวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดี มีสวนสาธารณะไว้
พักผ่อนเดินเล่นออกกาลังกาย มีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่น แต่ถ้าปล่อยทิ้งแบบนี้ประชาชนไม่กล้าเข้าไป
ใช้เพราะอันตรายและสกปรก ไม่จรรโลงตาจรรโลงใจ แต่เอาเงินไปทาโครงการอะไรก็ไม่ทราบที่ไม่ มี
วิ สั ย ทั ศ น์ แล้ ว ท าก็ ท าไม่ เ สร็ จ อย่ า งเช่ น กลุ่ ม อาคารที่ ห น้ า บิ๊ ก ซี ที่ ไ ด้ ไ ปริ เ ริ่ ม โครงการศู น ย์ ข้ อ มู ล
การท่องเที่ยว อาคารอเนกประสงค์ ตรงนั้นไม่สมควรไปพัฒนาเลยนะคะ ด้วยทาเลที่ตั้งของที่ดินมันอยู่
ใต้ส ะพาน แล้ว ตรงนั้นก็ เ ป็นที่กลั บ รถ การที่จะเอาอาคารใหญ่ ๆ ไปไว้ตรงนั้นมันไม่สะดวกต่อการ
เดินทางด้วยประการทั้งปวง แล้วศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวท่านฝ่ายบริหารมีมือถืออยู่แล้ว เดี๋ยวนี้เขาดู
มือถือกันหมดแล้วค่ะ เขาไม่เดินเข้าไปหาข้อมูลในศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวหรอกค่ะ นี่มันยุคอะไรแล้วคะ
เอางบประมาณไปสร้างอาคารใหญ่โต สร้างก็ไม่เสร็จมีปัญหาอีกเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ไม่มี
ใครเข้าไปหรอกค่ะ เขาดูมือถือแป๊บเดียวเขาก็ไปเลย นี่คือวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารที่ไม่มี บ้านเมืองเรา
ชารุ ด ทรุ ด โทรม นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ เ ข้ า มาเพราะสภาพที่ เ ห็ นนะคะ ประชาชนไม่ไ ด้ มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี
เพราะว่ าบ้า นเมื องไม่น่า อยู่ ผู้ค นก็ ไ ม่ เ ป็น สุข มาดู ตัวเลขประชากรนะคะ ขอภาพต่อ ไป นี่เ ป็ นสถิ ติ
ประชากรตามทะเบียนบ้านของเทศบาลนครลาปางแนวโน้มประชากรลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี ก็อาจจะมี
เหตุผลหลาย ๆ อย่าง เช่น เสียชีวิตหรือย้ายออกไปประกอบธุรกิจที่อื่น แต่ถ้าผู้บริหารบ้านเมืองพัฒนา
บ้านเมืองให้มีความน่าสนใจ น่าลงทุน น่ามาอยู่ น่ามาเยือน บ้านเมืองก็ จะน่าอยู่ เศรษฐกิจก็ดี คนก็
อยากมาอยู่ มันก็มีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มประชากรจะเพิ่มขึ้นนะคะ แต่นี่ลดลงทุกปีตั้งแต่ท่านมาเป็น
ผู้บริหารปี 2556 จนถึงปี 2562 แล้วมาดูสถิติการย้ายเข้าย้ายออกนะคะ ขอภาพต่อไป สถิติประชาชน
ลดลงนะคะ การย้ายเข้าตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2562 ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลนครลาปางเพียง 17,711 คน
ก็คือเส้นสีฟ้าข้างล่างนะคะการย้ายเข้าน้อย ส่วนย้ายออกต่างจากย้ายเข้าเยอะมากถ้าเราดูเส้น ทั้งสอง
เส้นที่มันห่างกัน ย้ายออกสะสมตั้ ง แต่ ปี 2556 ถึงปี 2562 สู ง ถึ ง 40,118 คน ประชาชนย้ายออกจาก
เทศบาลนครล าปางเพราะอะไร เพราะบ้ า นเมื อ งมั น ไม่ น่ า อยู่ ผู้ ค นไม่ เ ป็ น สุ ข อยู่ ไ ม่ ไ ด้ ล ะคะ
ก็มีเหตุผลอยู่หลายประการนะคะที่ประชาชนมีการย้ายเข้าย้ายออก ก็ ไม่ใช่เหตุผลเรื่องนี้ ซะทั้งหมด
แต่ประเด็นหลักที่สาคัญก็คือว่า ถ้าบ้านเมืองน่าอยู่เศรษฐกิจดีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ใครก็อยากมาอยู่
ใครก็ อ ยากมาท างาน มาค้ า ขายในเขตเทศบาลนครล าปาง ตั ว เลขพวกนี้ ก็ ส ะท้ อ นเป็ น ตั ว ชี้ วั ด
ความสามารถของผู้บ ริ หารว่า บริหารบ้านเมืองอย่างไรให้คนไหลออกเยอะขนาดนี้ สี่ หมื่น กว่าคน
เพราะว่าผูบ้ ริหารไม่ได้บริหารตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ก็คือ ต้องทาบ้านเมืองให้นา่ อยู่ ส่วนเทศกาลและงาน
ประเพณีต่าง ๆ ที่ท่านนายกฯ ได้พู ด ไว้สวยหรู ใ นนโยบายของท่านว่า จะยกระดับ เทศกาลและงาน
ประเพณีของท้องถิ่นสู่งานระดับนานาชาติ สวยหรูมากค่ะ สมัยก่อนนานาชาติจริงค่ะ เวลามีเทศกาล
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อะไรต่าง ๆ เรามีแขกจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแสดงบนเวทีหลายชาติ
มาก สนุกสนานประชาชนก็ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงิน อยู่ที่บ้านเราก็ได้รับ
อะไรแปลกใหม่ แต่พอท่านมาเป็นนายกเทศมนตรี ท่านบอกว่าจะยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมไปสู่
นานาชาติ ไม่เคยมีสักปีเลยค่ะที่ท่านจะยกระดับดังว่าจริง ๆ งานต่าง ๆ กลายเป็นงานตลาดนัดขายของ
โอทอปทุกเทศกาล แบ่งล็อคกันขายของ บางเทศกาลก็มาขายที่นอนกันริมถนน ขายต้นไม้ ขายเครื่องใช้
ในครัวเรือน นี่หรือยกระดับสู่งานนานาชาติตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี บางเทศกาลก็ปล่อย
ให้มีรถเข็นอาหารมาขายริมถนนกั นเต็มไปหมด จอดรถกั นไร้ระเบีย บ คนมาเที่ย วก็ เ ดินสวนกั บ รถ
เป็นเทศกาลที่โกลาหลอลหม่าน ไม่มีระเบียบ กลายเป็นขายของตลาดนัดโอทอป เทศกาลท่านนายกฯ
ก็จัด มา 6 – 7 ปี จะเข้าปีที่ 8 ขบวนก็น้อยลง คนดูก็ น้อยลง การมีส่วนร่วมก็ น้อยลง นัก ท่องเที่ย ว
ก็น้อยลง เขาไปเที่ยวที่อื่นกันหมดค่ะ ทั้ง ๆ ที่ ททท. มาตั้งสานักงานอยู่ที่ลาปางแล้ว แทนที่เราจะได้
ผลประโยชน์จากการที่ ททท. มาสนับสนุนเมืองต้องห้ามพลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งเป็น
นโยบายของรัฐบาล แทนที่เราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้นานักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ประทับใจบ้านเรากลับไป
บอกต่อเพื่อจะดึงคนกลับเข้ามาเที่ยวลาปางอีก แต่ไม่เลยค่ะ กลายเป็นว่ามาแล้วไม่ประทับใจ เจอเมือง
ลาปางสภาพแบบนี้ เจอผู้บริหารจัดงานเทศกาลแบบนี้ มาแล้วก็เข็ดไม่มาอีกแล้วค่ะ แล้วก็ไปบอกต่อ
ด้วยว่าลาปางไม่มีอะไรเลย ถดถอยมากถึงขนาดนี้การท่องเที่ยว เพราะไม่มีอะไรให้เที่ยวเลย ท่านไม่ได้
สนับสนุน ไม่ได้มีนโยบายหรือไม่ได้ทาตามสิ่งที่ท่ านแถลงไว้ว่าท่านจะยกระดับให้เป็นระดับนานาชาติ
เรื่องต่อไปนะคะ เรื่องรถม้า ท่านก็ บ อกว่าท่านจะสนับ สนุนรถม้ า ท าสถานีบ ริก ารรถม้า อันนี้ท่าน
ก็ล้มเหลวไม่ไ ด้ท า เพราะว่าท่านจะไปทุบ อาคารโรงยิม แล้ว ท าให้ป ระชาชนเกิดการคัดค้านต่อต้าน
ท่านก็ล้มเลิกโครงการไป การดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนก็มีน้อยมาก จากที่ดู
ในรายงานกิจการเทศบาลนครลาปางปี 2562 นะคะ ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน บอกว่าติดกล้องวงจรปิดที่มีความละเอียดสองล้านพิกเซลกว่า 90 จุด เทศบาลนครลาปาง
มีพื้นที่ 22.17 ตารางกิโลเมตร มีกล้องแค่ 90 กว่าจุด จะไปพออะไรคะ แล้วจะปลอดภัยตรงไหนคะ
พืน้ ที่ธุรกิจส่วนตัวทีด่ ิฉันทาอยู่เพียง 4 ไร่ ติดกล้องวงจรปิดไป 16 ตัว แค่ 4 ไร่นะคะ แต่นี่ 22.17 ตาราง
กิ โ ลเมตร ประชากรห้า หมื่น กว่า คนนะคะ ตรอกซอกซอยเยอะขนาดไหน ติดแค่ 90 จุด ปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สินตรงไหนคะ ทาไมไม่เอางบประมาณไปเพิ่มกล้องวงจรปิดให้ประชาชน ไปทาทาไม
คะจอ LED มีประโยชน์อะไรนอกจากโชว์หน้าท่านผู้บริหารไปปั่นจักรยาน ไปแจกชุดของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย
ตามที่ท่านชอบท่านถนัด ติดทาไมคะจอ LED 18 จอ ตอนแรกติด 6 จอ ติดใจเพิ่มอีก 12 จอ รวมเป็น 18 จอ
ใช้เงินสองโครงการนี้ไปสิบกว่าล้านบาท ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากจอ LED ไม่ได้ประโยชน์อะไร
เลยนะคะ ไปเกะกะหน้าบ้านเขาอีก ไปก่อให้เกิดความราคาญจากแสงสว่าง รบกวนประชาชนอาจทาให้
เกิดอุบัติเหตุตามแยกต่าง ๆ ที่ท่านไปติดจอได้ ก็ไม่เ ข้าใจเหมือนกันว่า วิสัยทัศน์ของผู้บ ริหารคิดได้
อย่างไร เอาเงินสิบกว่าล้านไปติดจอประชาสัมพันธ์ผลงานส่วนตัว แต่ติดกล้องวงจรปิดให้ชาวบ้าน
แค่ 90 จุด ต้องติดหลายร้อยตัวเลยค่ะ ติดในจุดที่สาคัญ ๆ ตามแยกต่าง ๆ มุมอับหรือตรงที่มีความเสี่ยง
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ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือโจรผู้ร้ายนะคะ สิบกว่าล้านจอ LED ก็มีหลายหลายโครงการนะคะ ผู้บริหารชุดนี้
หลาย ๆ เรื่อง เราก็พูดกันมาตลอด 6 -7 ปีที่ผ่านมา ก็ไม่อยากจะพูดซ้าเพราะว่า ท่านมีเรื่องให้พูดถึง
เยอะมาก เสียดายที่ท่านไม่มาฟัง ท่านอาจจะมีเหตุผลของท่าน ท่านจะได้ชี้แจง แต่นี่ท่านตัดโอกาส
ตัวเองไม่มารับฟังไม่มาชี้แจง ก็เสียใจกับท่านด้วยนะคะที่ท่านไม่มาฟัง น่าจะมีเท่านี้ก่อนนะคะในช่วงนี้
ขอบคุณมากคะ
นายกิตติ จิว ะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปา ง มี ท่ า นอื่ น อี ก ไหมครั บ
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเวลาอีก 5 นาทีครับ
ท่า นประธานสภาฯ เพราะว่ า เรารั บ ปากชาวบ้ านไปแล้ ว ให้ ท าหน้ า ที่ แ ทนประชาชน ก็ ข อท าหน้ า ที่
แต่คงจะไม่ครบสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ นะครับ เพราะว่าฝ่ายบริหารไม่ยอมรับฟัง แต่ก็ยังดีมีท่านรอง
นายกฯ ท่านเลขาฯ ท่านที่ปรึก ษาฯ เจตจานงที่เ ราท าญัต ตินี้มา เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลาปาง
แถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารเทศบาลนครลาปาง ที่ ทางสมาชิกสภาฯ ถามปัญหาแต่ละเรื่อง
แต่ละราวให้มาตอบ แต่ ณ วันนี้ท่านนายกฯ ไม่ตอบและไม่อยู่ ก็อยากจะให้ทางท่านรองนายกฯ หรือ
ท่านเลขาฯ น่าจะเป็นท่านเลขาฯ นะครับ เพราะว่ามีสว่ นใกล้ชิดกับท่านนายกฯ มากที่สุดช่วยตอบปัญหา
ตรงนี้ ห น่ อ ย ตั้ ง แต่ ป ลายปี ที่ แ ล้ ว ถึ ง ต้ น ปี นี้ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาดู ง าน ใช้ ง บประมาณค่ อ นข้ า งเยอะ
แล้ว ท าไมจึงมาจัด ศึก ษาดู งานในช่ว งระยะนี้ มันสุ่มเสี่ย งต่อการตรวจสอบของ สตง. กั บ เจ้าหน้าที่
เทศบาลของเรานะครับ การไปศึกษาดูงานนี้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะเพิ่มศักยภาพของผู้มีจิตอาสาที่จะมาช่วย
ทางานให้เทศบาลนครลาปางของเรา เช่น อสม. ประธานชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ดีครับผมว่าไปดี
แต่ทาไมไปช่วงนี้ อาทิตย์หน้าเดี๋ยวกลุ่มสตรีก็จะไปอีกแล้ว คือแบบนี้ครับท่านประธานฯ แต่ละคนสวม
หมวกหลายใบ แล้วไปโครงการซ้า ๆ กันแบบนี้สุ่มเสี่ยงนะครับ แล้วไปช่วงนี้อีกต่างหาก ช่วงอะไรครับ
ก็รู้กันอยู่ ห่วงเจ้าหน้าที่ครับ ถ้าพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาซักอย่างชีวิตราชการเหลืออีก 5 – 6 ปีที่จะได้
พักผ่อน มีเงินบานาญบาเหน็จให้กิน ให้ใ ช้ ถ้าเจอปัญ หาเช่นนี้จบชีวิตราชการนะครับ ก็ไม่มีเ งินทอง
เงิ น ถั ง ที่ พ่ อ แม่ ส ะสมมาให้ ก็ ต้ อ งหาเอง แต่ ฝ่ า ยบริ ห ารมี เ งิ น ทองที่ ผู้ ป กครองหามาให้ ก็ ยั ง ได้ ช่ ว ย
ในบั้นปลายชีวิตได้ แต่เจ้าหน้าที่ผมเป็นห่วง เพราะว่าแต่ละกลุ่มส่วนมากก็เป็นรายเดียวกัน แล้วอีก
อย่ า ง สิ่ ง ที่ เ ขาบ่ น กั บ ผมจริ ง ๆ คื อ กรณี ศึ ก ษาดู ง านที่ ไ กล ๆ เดิ น ทาง 3 วั น ได้ ศึ ก ษาดู ง านเพี ย ง
ไม่กี่ชั่วโมง เสียเวลากับการนั่งรถเสียมากกว่า แล้วในโครงการรายละเอียดท่านประธานฯ ไปดูสิครับ
ค่าอาหาร ค่าที่พักมากมายมหาศาลเลยครับ เป็นไปได้ไหมเราหาที่ใกล้ ๆ หรือเชิญวิทยากรมาในเขต
เทศบาลของเราเลย ผมว่าจะได้ผลมากกว่าที่เราจะเดินทางไปแบบนั้น แล้วจิตอาสาบางท่านมีหมวก
หลายใบ 3 ใบ 4 ใบ ไม่ไปก็ไม่ได้ ต้องไป ไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ลาบากใจ ชื่อซ้ากับโครงการที่แล้ว อีก 2 – 3
วั น ก็ จ ะไปอี ก แล้ ว ครั บ กลุ่ ม สตรี ไปศึ ก ษาดู ง านเป็ น สิ่ ง ที่ ดี ผมเห็ น ด้ ว ย แต่ ผ มอยากให้ คุ้ ม ค่ า กั บ
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งบประมาณที่ เ ทศบาลของเราใช้ ไ ป ในเขตเทศบาลของเรามี เ รื่อ งที่ จ ะต้ อ งท าอี ก เยอะแยะนะครั บ
ถนนหนทางที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไปมาหาสู่กัน ที่ยังไม่ได้ทาก็มีหลายแห่ง บางเส้นแม้แต่ยางมะตอย
ยังไม่มีเลยครับท่านประธานฯ ยางแอสฟัลท์ ยังไม่มี เป็นดินลูก รัง ถมอยู่ อย่างที่เ พื่อนสมาชิก สภาฯ
เมื่อสักครู่ได้อภิปราย ปีหนึ่งงบประมาณหกร้อยเจ็ด ร้อยล้านบาทที่ได้มา ถนนเส้นเดียวเจ็ดแปดแสน
ไม่ยอมทา เอางบประมาณไปทาอะไรกัน ผมขออนุญาตประธานสภาฯ ขึ้นภาพที่จอภาพครับ จงรักษา
ความถูกต้องให้มากกว่าความถูกใจ เพราะตอนนี้คนส่วนใหญ่รักษาความถูกใจมากกว่าความถูกต้อง
ถ้าอ่านแล้วอ่านเลยมันก็ไม่มีอะไรนะครับ แต่ถ้าเราใส่ใจในเนื้อความหนังสือตรงนี้ รักษาความถูกต้อง
อะไรก็ช่างครับท่านประธานฯ ถ้าเรารักษาความถูกต้องมันก็ดีไปหมดนะครับ จะให้ถูกใจเขาทั้งหมด
ผมว่ า มั น เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง อั น นี้ ผ มฝากถามตั วแทนท่ า นนายกฯ ด้ ว ยนะครั บ ว่ า อย่ า งกรณี ถ นน
บุญวาทย์นี้ ท่านเอาความถูกใจไปให้เขามันถูกต้องไหมครับ ไปราดยางทับอันเก่าโดยที่ไม่ได้เอาพื้นออก
เลย เสีย ดายผมไม่ไ ด้เ อาภาพมาให้ดู นะครับ ถนนยุบ แล้ว ท าได้กี่วันกั นครับ เห็นไหมมันไม่ถู ก ต้อง
แต่มันถูกใจชาวบ้าน ใช้งบประมาณภาษีประชาชน ถูกใจแป๊บเดียวครับท่านประธานฯ ไม่กี่วันไม่กี่เดือน
เดี๋ยวก็ชารุด และหลายสิ่งหลายอย่างที่ฝ่ายบริหารเทศบาลนครลาปางบริหารงานเอาแต่ความถูกใจ
ไม่นึกถึงความถูกต้องนะครับ ศาลหลักเมืองก็เหมือนกัน ผมถามหลายครั้งแล้ว สิ่งที่ท่านทาถูกต้องไหม
ยกเลิกผู้รับเหมารายเดิมออกไปแล้วตั้งงบประมาณโดยตั้งกองทุนอะไรก็ไม่รู้ ไปทาตรงนั้ นมันถูกต้อง
ไหม ทาเพื่อให้ถูกใจเพื่อให้แล้วเสร็จเฉย ๆ เท่านั้นเอง แล้วไม่ตรงตามแบบอีกต่างหาก ผมเคยเอามา
ขึ้นจอแห่ง นี้ บานประตู ก็ มีร อยแตกหมดแล้ว สี จากลายเดิม เขาให้ แกะสลั ก ท่ านก็ ไ ปเพ้ น ท์ มัน ลอก
หมดแล้ ว ถู ก ต้ อ งไหมครั บ ไม่ ถู ก ต้ อ งนะครั บ แต่ ถู ก ใจชาวบ้ า น งานเสร็ จ แล้ ว แต่ เ ขาไม่ ไ ด้ ดู
ศาลหลักเมืองเทศบาลนครลาปาง บางคนงง เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไหน ของลาปางเรามีล้านนา
อะไรผสมผสานอยู่ไหม ไม่มเี ลย ท่านเอาแต่ความถูกใจของท่าน ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับ
เดี๋ยวฝากตัวแทนท่านนายกฯ ตอบให้ผมด้วยว่าถูกต้องไหม วันนี้ผมขอคาตอบให้ได้นะครับ เพราะว่า
หลาย ๆ ครั้งมาแล้วที่ ท่านไม่ตอบผม อีกกรณีหนึ่ง วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ ผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็น
นะครับท่านประธานฯ มีเกาะกลางทับทางม้าลาย คนเราวันใดวันหนึ่งเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพิการ
ขึ้นมา มีความจาเป็นจะเดินเส้นทางตรงนั้น นั่งรถเข็นไปจะข้ามถนนเส้นนั้นอย่างไร เดินอ้อมเกาะกลาง
หรือครับท่าน ผมไปสอบถามจราจรเขาบอกว่า ไม่ถูกต้อง กรณีถ้ามันจาเป็นที่จะต้องข้ามก็ต้องทาทาง
ข้ามโดยไม่ไปกีดขวางทางม้าลายตรงนั้น แต่อันนี้ไม่ใช่เลยครับ เป็นท่อตั้งขึ้นมาเลย ถ้าผู้พิการจะเดิน
ข้ามก็ต้องเดินอ้อม แล้วอีกประเด็นหนึ่ง เส้นทางตรงนั้นแคบนะครับ ถ้าเป็นรถทัวร์รถบัสจะผ่านตรงนั้น
ผ่านไม่ได้ครับ ยิ่งตรงนั้นเป็นตลาด ถ้ามีรถจักรยานยนต์หรือจักรยานมาจอดขวาง อันนี้ไม่พูดถึงรถยนต์
นะครับ แค่จักรยานยนต์หรือจักรยานไปจอดขวางตรงนั้น รถบัสก็ไปไม่ได้แล้วครับ อันนี้ไม่ได้มโนภาพ
เองนะครับท่านประธานฯ จากการที่ลงพืน้ ที่สารวจสอบถามชาวบ้าน และชาวบ้านเป็นคนฝากถามมาว่า
รื้อออกได้ไหมครับ ผมไม่ได้เรียนทางนี้มาผมไม่สามารถตอบได้ ผมเลยขอถามตรงนี้ ผู้ที่ทาหน้าที่เป็น
ตัว แทนของนายกเทศมนตรีต อบให้ ผมหน่ อยว่า สามารถทุบ ออกได้ไ หม แล้ว ก่อ นท าช่ างได้ ศึก ษา
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กฎหมายก่ อ นหรือ ไม่ ว่ า ท าได้ ไ หม แล้ ว ถ้า รื้ อ ออกได้ ง บประมาณที่ เ สี ย ไปใครจะเป็ น คนรั บ ผิด ชอบ
เบ็ดเสร็จรวมแล้วไม่ใช่น้อยนะครับท่านประธานฯ แล้วลายฉลุม้านั้นอีก ที่นี่ลาปางนะครับ รูปม้านั้น
ถูกต้องแต่ลายฉลุชาวบ้านบอกว่าเหมือนกับหนังตะลุงของภาคใต้ มาตั้งไว้กลางคืนมืดสนิท มีหลอดไฟ
เยอะแต่ไม่ได้ส่องตัวม้าเลย ไปส่องแต่จานกระจาดไม่ใช่ถ้วยนะครับ ไปดูดี ๆ เป็นจานกระจาดนะครับ
บังแสงไฟหมดเลย จะส่องน้าพุส่องลายม้าฉลุก็ไม่ถึง ติดที่จานหมดเลย แล้วท่านไปขยายความกว้าง
ตรงนั้นอีก รถบัสหมดสิทธิ์ ถ้ามาทางสบตุ๋ยต้องอ้อมไปกลับรถกลับมาผ่านร้านขายยา หมดสิทธิ์เลย
ครับ ถ้าจะมาทางนี้ตอ้ งไปตั้งต้นตรงโน้นแหละครับสี่แยกดอนปานจึงจะเลี้ยวกลับได้ อันนี้เจอกับตาเลย
นะครับ เขากลับรถไม่ได้ ยิ่งเทศกาลนะครับ ใกล้หวยออกตรงนั้นเป็นตลาดขายล๊อตเตอรี่ ประชาชน
ใช้บริการเยอะ ผ่านไม่ได้ครับ ขนาดทายังไม่ทันเสร็จเลยเกิดอุบัติเหตุแล้ว ก็ยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุง
แล้ว ที่ชาวบ้านเขาบ่นเขาด่ากั น เขาไม่ด่านายกฯ หรอกครับ เขาบ่นด่าเจ้าหน้าที่ เขาไม่รู้ว่านายกฯ
เป็นคนสั่ งหรืออะไร เขาไม่รู้ไม่เ ข้าใจหรอกครับ เขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลทาไมถึงทาแบบนี้ ด้วยเหตุ
บังคับที่ต้องทา เจ้าหน้าที่บางท่านอาจอยู่ไม่ได้หรือบางคนแจ้งความจานงขอลาออกจากราชการเลย
นายกฯ มาบริหารเทศบาลนครล าปางถึงเจ็ดปีก ว่า เปลี่ย นปลัด 3 ท่าน เจ้าหน้าที่ก องสาธารณสุข
ยื่นความจานงออกจากราชการ 8 ท่าน ผมนึกถึงคาโบราณครับท่านประธานฯ คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก
แสดงว่ า ในใจของเขาเหล่ า นั้ น ไม่ มี ค วามสุ ข แล้ ว ถ้ า ฝื น อยู่ ไ ปอนาคตบั้ นปลายเกษี ย ณท่ า จะมื ด มน
เพราะฉะนั้นขอยื่นความจานงลาออกจากราชการก่อนเกษียณ ทั้ง ๆ ที่อายุแค่ 56 - 57 ปี อีก 2 – 3 ปี
ก็ ใ กล้จ ะเกษี ย ณแล้ว แต่ ไ ม่ ย อมอยู่ น่าจะคั บ ที่ มาก ผมขอฝากตัว แทนของท่านนายกฯ ด้วยนะครั บ
เพราะว่า ท่า นนายกฯ ไม่ ย อมรั บ ฟั งไม่ย อมรับ ทราบปั ญ หาจากประชาชน แต่ก็ มีตั วแทนอยู่ ณ ที่ นี้
ช่วยตอบปัญหาให้ผมด้วย เพราะว่าเจตจานงของญัตติอภิปรายทั่วไปก็ให้ตอบตรงนี้ ชี้แจงตรงนี้ ผมจะ
รอฟังนะครับท่านประธานฯ ขอบคุณมากครับ
นายกิต ติ จิว ะสั นติก าร ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอหารือ ท่า นสมาชิ ก สภาฯ
นะครั บ ว่ า จะมี อี ก เยอะไหมครั บ เพราะว่ า ตอนนี้ เ ลยเวลาเที่ ย งพอสมควร ถ้ า มี อี ก ผมจะขอพั ก
รับประทานอาหาร ขอเชิญ นายนพดล ผดุงพงษ์ ครับ
นายนพดล ผดุ ง พงษ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอใช้เวลาอีกนิดหน่อย
นะครั บ ตอนนี้ป ระมาณเที่ ย งครึ่ง ก็ จ ะเลยมาสัก นิด หน่ อ ย การท างานในครั้ งนี้ เ ป็น การท างานของ
ประชาชนและทาเพื่อประชาชนนะครับ ในฐานะผู้แทนของปวงชนก็ต้องทนได้อีกไม่ถึง 10 นาทีนะครับ
วันนี้เป็นการอภิปรายทั่วไป ซึ่งมีกฎหมายรองรับและท่านประธานฯ ก็หาทางออกในการที่จะรับรอง
ให้ ก ารประชุ ม ในครั้ ง นี้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย แต่ ค นที่ อ้ า งกฎหมายแล้ ว ไม่ อ ยู่ รั บ ฟั ง ในข้ อ กฎหมาย
เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 17 “ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษา
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ไว้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ทั้ ง จะซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่ น ” และมาตรา 18 “สมาชิก สภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขต
เทศบาลนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใด ๆ” ผมก็ นั่งฟั งสมาชิก 2 – 3 ท่านอภิป ราย ฟังแล้ วก็ สมควรแล้วครับ ที่ ท่านผู้บ ริหาร
คื อ นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะดร. กิ ต ติ ภู มิ นามวงค์ ไม่ ส ามารถที่ จ ะรั บ ฟั ง ได้ เพราะเป็ น ข้ อ หา
ฉกาจฉกรรจ์ ซึ่งประชาชนเขาฝากถามมาเกือบทุกสารทิศ และก็ทราบด้วยว่าท่านไม่ชอบที่จะรับฟัง
ข้ อ ความเหล่ า นี้ ไม่รู้ว่าจะลงที่ใคร ตอนนี้ ท่ า นก็ เ หมื อ นเป็ น Home Alone ไปคนเดียว ไม่ยอมรับฟัง
ไม่ยอมให้เกียรติสภาฯ ถือว่าสภาฯ ไม่มีความหมาย ก็แล้วแต่ท่านจะคิด เหมือนกับดูถูกประชาชนชัด ๆ
การได้มาซึ่งอานาจบางครั้งถ้าลุแก่อานาจก็อันตราย เป็นใหญ่ซะเคยนะครับ พอฟังพี่น้องประชาชนที่ให้
ข้อคิดเห็น สะท้อนให้เห็นปัญหา นาไปแก้ไขและไปปฏิบัติ ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามวุฒิ
ที่ ท่ า นได้ รั บ มา ท่ า นจะต้ อ งนิ่ ง และฟั ง ยิ่ ง กว่ า นี้ มี ผู้ ฝ ากค าถามมาและผมก็ ข อสรุ ป ดั ง นี้ น ะครั บ
การอภิปรายทั่วไปนั้นก็คือ การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกเทศมนตรีนั่ นเอง เมื่อท่านนายกได้รับฟังการ
อภิปรายจากท่านสมาชิกสภาฯ แล้ว ท่านก็ต้องทบทวนการทางานของท่าน แม้ท่านจะออกสื่อออนไลน์
หลายครั้งหลายหนว่า ท่านเข้ามาทาการเมืองไม่ต้องการให้ใครมารักท่าน ท่านจะพูดเช่นนี้ แต่ผมก็ยัง
คิดว่ายังมีคนที่รักท่านอยู่บ้าง จริง ๆ อยากจะบอกให้ท่านทบทวน เริ่มต้นท่านนั้นท่านเข้ามาสู่การเมือง
ท้องถิ่นเทศบาลนครลาปางได้อย่างไร ใครให้โอกาสท่าน ท่านเข้ามาโดยวิธีไหน และเข้ามาแล้วทาอะไร
ท่านตั้งใจไว้อย่างไร และเมื่อท่านเข้ามาแล้วบ้านเมืองของเราเป็นอย่างไร ดังที่ผู้อภิปรายหลาย ๆ ท่าน
ได้อภิปรายมาข้างต้น เป็นข้อเท็จจริงนะครับ ผมอยากจะให้ผู้คนระลึกถึงท่านความดีของท่าน แม้จะมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการพบชาวบ้ า นเพี ย งน้ อ ยนิ ด อย่ า งไรก็ แ ล้ ว แต่ ขอให้ ท่ า นหยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรีเสียหลังจากนี้ เพราะการหยุดหน้าที่นายกฯ ของท่านจะเป็นการกระทาที่น่ายกย่อง
ชื่นชม และน่าเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป ขอบคุณครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง อย่างที่หารือไว้นะครับ จะมีท่าน
อื่นอีกไหมครับ หากมีผมจะขอพักการประชุมแล้วไปต่อกันช่วงบ่าย หรือถ้าไม่มีผมจะเข้ าสู่วาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ เลยนะครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ ไ พบู ล ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง จากที่ ผ มอภิ ป ราย
เมื่อสักครู่ ผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารตอบ ก่อนที่จะไปในวาระอื่น ๆ ครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จะให้ใครตอบครับ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ให้ตัวแทนของนายกฯ นั่นแหละ
ครับ ที่เขามอบหมายไว้ครับ
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านรองสมเกียรติฯ จะตอบไหม
ครับ ท่านไม่ตอบนะครับ
นายสมหมาย พงษ์ ไพบูล ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาล นครล าปาง ท่านเลขานุการฯ ก็ อ ยู่
ท่านที่ปรึกษาฯ ก็อยู่นะครับ ถ้าไม่ตอบผมจะได้บอกชาวบ้านว่า สิ่งที่ท่านฝากถามมา ฝ่ายบริหารไม่ยอม
ตอบสักคนเลยนะครับ ผมจะได้ลงเฟซบุ๊กที่น่เี ลยนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ ครับ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมก็จะฝากไว้นิดเดียวว่า วันนี้เราต่างคน
ต่า งมาท าหน้ า ที่ น ะครั บ สภาฯ ก็ มี ห น้ า ที่ ข องสภาฯ ฝ่ า ยบริ ห ารก็ มี ห น้ า ที่ ข องฝ่ า ยบริ ห าร ซึ่ ง ผมก็
อยากจะให้กลมกลืนแล้วก็ทางานกันไปได้ด้วยดีนะครับ ไม่ได้มีเจตนาอันใด สิ่งที่ผมวินิจฉัยแล้วผมยินดี
รับผิดชอบนะครับ แล้วโลกทุกวันก็อยู่ยากนะครับ เราเห็นหน้ากันอยู่แบบนี้ ไม่รู้ว่าอีก 2 – 3 วันอาจจะ
ไปติดเชื้อโควิด หรืออะไรก็ได้ ผมว่าเราต่างคนก็ต้องต่างทาหน้าที่ของเราในปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับ
แล้วก็มจี ติ สานึกที่ดนี ะครับ อายุก็ไม่น้อยแล้ว ก่อนจะลาโลกนีไ้ ปก็ทาอะไรให้ดีและเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิต
ที่ได้ทานะครับ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิด
การประชุมครับ
เลิกประชุม เวลา 12.55 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายชาตรี สุขารมย์)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปางชั่วคราว

(ลงชื่อ) ....................................................................
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
หมายเหตุ
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ในการประชุมสภา
เทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

