
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

รายนามผู้เข้าประชุม 

  1. นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร        ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  2. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  3. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

  4. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

  5. นายพิทักษ์ แสนชมภ ู สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  6. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  7. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  9. นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 12. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  13. พันตรีวชิานนท์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจติต์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาป่วย) 

 2. นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

      3. นายแพทย์วัฒนา วานชิสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด) 

 4. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

 5. นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

รายนามผู้เข้าประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง  

    ไม่อยู่ในที่ประชุม (ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 5.3) 

 2. นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 
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 3. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 4. นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

 5. นายพัฒนา ราชกรม ผูอ้ านวยการส านักการช่าง 

 6. นางวรรณศรี อินทราชา ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 7. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 8. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 9. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

   รก.ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 10. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 11. นางวรารัตน์ ขลิบเงนิ ผูจ้ัดการสถานธนานุบาล 

 12. นายมนัสพี เดชะ นายช่างเขียนแบบอาวุโส 

   รก.ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมกิจการขนส่ง 

  14. นางสาววิไล              วงศพ์รม     หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 15. นายศุภชัย วงค์บรรใจ หัวหนา้ฝา่ยนิติการ 

 16. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยกิจการสภา 

 17. นายวรดล              หวานแหลม       นิตกิรช านาญการพิเศษ  

 18. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

 19. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 20. นางสาวพิมพ์ณารา  ทองค า            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นางอ าไพ วงศใ์จ ชุมชนก าแพงเมอืง 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมฯ เวลา 

09.30 น. และสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาล  

นครล าปาง ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง  

เนื่องจากวันนี้ท่านเลขานุการสภาขอลากิจ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 ความว่า ในการประชุม

สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงาน        

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ              

ในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่     

การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ ดังนั้นก่อนที่จะด าเนินการประชุมสภาจะขอให้ที่ประชุม

คัดเลือกเลขานุการสภาช่ัวคราว โดยเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง หรือข้าราชการหรือ

พนักงานเทศบาลนครล าปาง เพื่อขึ้นมาท าหน้าที่เลขานุการเฉพาะในการประชุมสภาในครั้งนี้ครับ        

ขอเชญิสมาชิกเสนอครับ เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายชาตรี สุขารมย์ 

ปลัดเทศบาลนครล าปาง  ขึ้นท าหน้าที่เลขานุการสภาช่ัวคราวแทน นายจาตุรงค์ พรหมศร ที่ขอลา      

ในการประชุมครั้งนีค้รับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมายฯ เสนอ นายชาตรี  

สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอ         

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  

ให้ นายชาตร ีสุขารมย์ ท าหนา้ที่เลขานุการสภาช่ัวคราวในครั้งนี้ โปรดยกมอืขึน้ครับ   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง        

ท าหน้าที่เลขานุการสภาช่ัวคราว ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชิญ นายชาตรี สุขารมย์ 

ปลัดเทศบาลนครล าปาง ขึน้มาท าหน้าที่เลขานุการสภาช่ัวคราว ครับ 
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 นายชาตรี  สุขารมย์ เลขานุการสภา เทศบาลนครล าปางชั ่วคร าว  กราบเรียน            

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน กระผม นายชาตรี สุขารมย์         

ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางช่ัวคราว ก่อนที่ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจะได้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระของการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563   

ในวันนี้ กระผมมีประกาศสภาเทศบาลนครล าปางและหนังสือของส านักงานเทศบาลนครล าปาง ซึ่งใช้

ประกอบการประชุมในวันนี้ เพื่อเรียนแจง้ให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 

........................................ 

ตามมติที่ประชุมและ/หรือประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจ าปี 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 มีก าหนด 29 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  1 - 29 

กุมภาพันธ์ 2563 ดังความแจ้งแล้วนัน้ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลนครล าปางจึงประกาศเปิดสมัยประชุมและ

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 มีก าหนด 29 วัน 

เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 

ประกาศ   ณ  วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2563 

กิตติ  จิวะสันติการ 

 (นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

และหนังสอื 

ที่ ลป 52001/913            ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

              ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

                               19  กุมภาพันธ์  2563 

เรื่อง    มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครล าปางเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติ  

          ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/8 ลงวันที่  18 กุมภาพันธ์  2563 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.               

ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
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เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม  

และอ านาจตามความในข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ นามวงค์  

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ที่รับผิดชอบส านักและ

กอง เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ดัง รายชื่อ

ต่อไปนี ้

1. นายสมเกียรติ อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

2. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

3. นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 

                   กิตติภูม ิ นามวงค์         

             (นายกิตติภูมิ  นามวงค์)  

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ท าหน้าที่         

ในการประชุมตอ่ไป ขอเรียนเชญิครับ  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลนครล าปาง 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -

2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลนครล าปาง ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้วนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลนครล าปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลนครล าปาง ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้วนะครับ 
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 ที่ประชุม รับทราบ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์   

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะผ่านไปวาระที่ 2 

ผมขอหารือการส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นของฝ่ายบริหาร ผมอยากให้ท่านเลขานุการสภาช่ัวคราว        

ช่วยอธิบายข้อระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับของการสง่แผนมายังสภาฯ ด้วยครับ คือฝ่ายบริหารเสนอแผน

เข้ามาใช่หรือไม่ครับ อยากให้ท่านเลขานุการฯ ชี้แจงข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งแผนผ่านเข้ามาให้สภาฯ

ทราบ ว่ามีขัน้ตอนอย่างไรและระเบียบข้อบังคับข้อไหน เพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ ครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อประกอบการ

พิจารณาของสมาชิกสภาฯ นะครับ ผมให้ท่านเลขานุการฯ ชี้แจงได้ครับ ไม่มีปัญหา แต่ว่าไม่ใช่        

เพื่อประกอบการพิจารณานะครับ   

 นายชาตรี  สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว  ขออนุญาตให ้          

กองวิชาการส่งรายละเอียดด้วยนะครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตอนนี้เราอยู่ในระเบียบ

วาระที่ 1 ใช่หรือไม่คะ เป็นเรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ ไม่ทราบว่าสมาชิกฯ อีกท่านหนึ่ง    

ขอหารอืประเด็นไหนคะ เพราะเห็นว่า ยังไม่ได้อยู่ในวาระการประชุม ก็เลยสอบถามดูคะ 

   นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ ขอให้ท่านเลขาฯ 

ช่วยชี้แจงระเบียบของการประกาศใช้แผนซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ ไม่เป็นไรครับ ให้เวลาเจ้าหน้าที่      

ได้ท างาน เชญิ นางวรรณศรี อินทราชา  

 นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ตอนนี้

ต้องการระเบียบหรอืให้ทางกองวิชาการพูดว่า การประชุมสภาครั้งนีเ้กี่ยวกับแผนนี้ คือระเบียบข้อไหนคะ 

 นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตครับท่านประธานฯ  

ผมอยากจะทราบว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้ผู้บริหารเสนอแผนเข้ามา เพื่อแจ้งให้สภาฯ ทราบ 

อยู่ในข้อบังคับข้อไหน อยากให้ทางฝ่ายวิชาการหรือเลขานุการฯ ช่วยชี้แจงครับ ว่าถูกต้องของการจัด

ระเบียบวาระการประชุมหรอืไม่ ขอบคุณครับ ถ้าใครตอบไม่ได้ผมจะขออธิบายอีกครั้งหนึ่งครับ   
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 นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน         

ตามระเบียบของแผนที่จะแจ้งให้ประธานสภาฯ นี้คือ ระเบียบของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารประกาศใช้แผนเรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้ประธานสภาฯ แจ้งให้สมาชิก

สภาฯ พร้อมทั้งปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบ โดยไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และ ข้อ 24 คะ่ 

 นายชาตร ีสุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัด เลือกจ านวนสามคน       

2. ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  

5. ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน

ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ ข้อ 29 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการ

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3. รายงาน

ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้

หนว่ยงานหรอืบุคคลภายนอกด าเนินการหรอืร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมี

ขั้นตอนด าเนนิการดังนี้ 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด 

ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกด าเนินการ       

เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียด   

ของงาน 3. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล        

4. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน    

ผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล      

เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ



8 

 

 

ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อใหก้ารบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบาย

ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (นายณัฐกิตติ์ฯ ยกมือขออภิปรายต่อ) 

พอแล้วครับคุณณัฐกิตติ์ฯ ฟังผมก่อนนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมแจ้งต่อที่ประชุมและประกาศเทศบาล

นครล าปาง เรื่องนี้ก็มีการประกาศแบบนี้ทุกครั้ง เรื่องแผนเรื่องระเบียบข้อกฎหมายก็เป็นส่วนของ

ข้าราชการประจ า ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของสภาฯ ผมก็แจ้งให้ทราบเท่านั้นครับ ผมไม่อนุญาตให้ท่าน     

พูดต่อครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คุณณัฐกิตติ์ฯ ครับ เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็น

ครับ ฝา่ยบริหารได้แจ้งผ่านมายังผมแล้ว ที่นี่เทศบาลนครล าปางสามสิบแห่งในประเทศไทย จากสองพัน   

เจ็ดร้อยแห่ง  อย่าท าป่วน ไม่ใช่ว่าไม่มีเลขาฯ แล้วจะประชุมไม่ได้ ขอร้องนะครับ ยุติเรื่องนี้นะครับ    

อย่าให้ผมใช้ข้อ 119 นะครับ ถ้าคุณไม่หยุดผมจะขอเชญิคุณออกจากห้องประชุม ถ้าไม่ถูกต้องก็ว่ากัน

ข้างนอกนะครับ ตรงนีผ้มท าหนา้ที่ของผม ผมวินจิฉัยแล้ว พอแล้วครับ 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2562 (วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.1  

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 

2562 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานฯ หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมจะขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โปรดยกมอืขึน้ครับ  

นายชาตรี  สุขารมย์  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว สมาชิกเห็นชอบรับรอง

รายงานฯ 9 เสียงครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ   

โปรดยกมอืขึน้ครับ 
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นายชาตรี  สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางชั่วคราว ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1  

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ประจ าปี พ.ศ.  2562

เชิญ ฝ่ายบริหารครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาฯ ผู้ท ร ง เกีย รติทุกท่าน  กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง          

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรนีครล าปาง ประจ าปี พ.ศ. 2562 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

สิ่งที่สง่มาด้วย  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรฯี  จ านวน   1   เล่ม 

 ตามที่นายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 

และได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนการงานของเทศบาลน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยนโยบาย    

8 ดา้น ไปแล้ว นั้น 

เพื่อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) 

มาตรา 48 ทศ วรรคห้า “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้

แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าปีทุกปี”   
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 ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 เพื่อให้ท่านได้โปรดแจ้งให้สภาเทศบาลนครล าปางทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

พร้อมนี้  

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 

           ลงช่ือ      กิตติภูมิ  นามวงค์       ผูเ้สนอ 

             (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด        

จะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ที ่ประชุมฯ รับทราบเรื ่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้วนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติง านตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี        

นครล าปาง ประจ าปี พ.ศ. 2562 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง น าปรึกษาในที่ประชุม

เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2563 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด 

แต่ละสมัยน้ัน มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก

ของปี 2564 และมีก าหนดกี่วัน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระข้อ 5.2 ญัตติ 

เรื่อง ขอเสนอญัตติใหป้ระธานสภาเทศบาลนครล าปาง น าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย

สามัญ ประจ าปี  2563 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยนั้น มีก าหนดกี่วัน    

กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2564 และมีก าหนดกี่วัน       

เชญิ ผูเ้สนอครับ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอญัตติ 

ญัตต ิ

เรื ่อง  ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง น าปรึกษาในที ่ประชุมเกี ่ยวกับการ

ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2563 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย

นั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2564 

และมีก าหนดกี่วัน 
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  

มาตรา 24 บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด และในมาตรา 24 นี้ วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ว่า   

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหม้ีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ

อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (2) และข้อ 11 วรรคท้าย  

ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม

เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

สมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตาม       

ที ่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นก าหนด ประกอบกับระเบียบดังกล่าวข้อ 21        

การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย

ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ

ประจ าปีสมัยแรกของแตล่ะปี โดยใหน้ าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)   

พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ     

ที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอญัตติฯ เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลนครล าปางน าปรึกษา   

ในที่ประชุมสภานีเ้กี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2563 สมัยที่ 2 , สมัยที่ 3 , สมัยที่ 4 ว่าจะเริ่ม

เมื่อใด แต่ละสมัยนั้น มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก  

ของปี 2564 และมีก าหนดกี่วัน 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย 

      ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ         อมลยา  เจนตวนิชย์          ผูเ้สนอ 

(  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  ) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ลงชื่อ  สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์      ผูร้ับรอง  ลงช่ือ        นพดล  ผดุงพงษ์      ผูร้ับรอง 

          ( นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ )      ( นายนพดล  ผดุงพงษ์ ) 

       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง           สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
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นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ ขอท่านสมาชิกสภาฯ     

ได้เสนอครับ เชญิ นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ   

สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2563  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เสนอ

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี 2563 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 

พฤษภาคม 2563 ขอผูร้ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ         

ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 

พฤษภาคม 2563  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปเป็นการก าหนดสมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 เชญิ นายจรูญ เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ประจ าปี 2563 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2563 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายจรูญ เติงจันต๊ะ เสนอ   

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 

สิงหาคม 2563 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ     

ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 

สิงหาคม 2563  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปเป็นการก าหนด     

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 
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ธันวาคม 2563 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ       

ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 

ธันวาคม 2563  

นายกิตติ   จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปเป็นการก าหนด        

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอสมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 มีก าหนดระยะเวลา 28 วัน ตั้งแตว่ันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564  

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 มีก าหนดระยะเวลา 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 

กุมภาพันธ์ 2564 ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ 

ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมฯ มีมติก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 มีก าหนดระยะเวลา 28 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 28 

กุมภาพันธ์ 2564   

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นอันว่าที่ประชุมฯ มีมติ

เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2563 สมัยที่  2 ,  สมัยที่  3 ,  สมัยที่  4  กับมีมติก าหนด          

วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2564 โดยแต่ละสมัยนั้นมีก าหนดเวลา     

เป็นดังนี้ คือ 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 มีก าหนด 

   ระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2563 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 มีก าหนด 

   ระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 มีก าหนด 

   ระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้นต้ังแตว่ันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563 

- ระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 มีก าหนด 

   ระยะเวลา 28 วัน เริ่มตน้ตั้งแตว่ันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
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5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5     

เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครล าปาง     

เชิญ ผู้เสนอครับ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ กระผมนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแถลงญัตติฯ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ด้วยข้าพเจ้าฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามรายชื่อข้างท้ายนี้  ได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ

ญัตต ิขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีนครล าปาง ตามความในมาตรา 48 ทวาทศ แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เพื่อให้นายกเทศมนตรี

นครล าปาง แถลงขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลนครล าปาง เนื่องจากการบริหาร

ราชการเทศบาลนครล าปางของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ตลอดเวลาในสมัยบริหารที่ผ่านมาเป็นไป

ด้วยความไม่มีประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน การบริหารงบประมาณ การติดตาม

ควบคุมเร่งรัด งานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างล้วนล่าช้า ท าให้เกิดผล

เสียหายแก่ท้องถิ่น โดยรวมประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากงบประมาณของทางเทศบาล

นครล าปาง และบ่อยครั้งที่ไม่ยอมตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา แสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจ

ข้อบกพร่องในการแก้ไขปัญหาของประชาชน จึงขอได้โปรดด าเนินการเกี่ยวกับญัตตินี้และก าหนดวัน

ส าหรับการอภปิรายทั่วไปเกี่ยวกับญัตตินี้ตอ่ไปด้วย 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ

(นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

(นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นพดล  ผดุงพงษ์ 

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

อมลยา  เจนตวนิชย์ 

(นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

วิบูลย์  ฐานิสรากูล 

(นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จรูญ  เติงจันต๊ะ 

(นายจรูญ  เติงจันต๊ะ) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
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นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เชญิ นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ        

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ก่อนที่จะมีการเปิดอภปิรายทั่วไปก็ด้วยความยินดีนะครับ แตข่อให้ท่านประธานสภาฯ วินิจฉัยในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2554 ข้อ 56 ความว่า ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในการประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอ

หรอืผูแ้ปรญัตติไม่ขออภปิรายหรอืไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ญัตติดังกล่าว

มีผู้เสนอทั้งหมดเจ็ดท่าน แต่ปรากฏว่ามีผู้ไม่มาประชุมในวันนี้ ในข้อ 56 ถือว่าญัตตินี้ได้ถอนไปโดย

ปริยายหรือไม่ครับ ต้องเอาขอ้ระเบียบกฎหมายมาเป็นข้อพิจารณานะครับ  

นายกิตติ  จวิะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 56 ที่ท่านนายกฯ ได้หารือ

กับผมนั้นนะครับ บอกว่าญัตติหรือค าแปรญัตติใดเมื่อถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือ  

ผูแ้ปรญัตติไม่ขออภปิรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ในญัตตินี้มีผู้ลงชื่อ

ทั้งหมดเจ็ดท่าน แต่วันนี้นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับ เรื่องนี้   

ผมได้เรียนปรึกษากับผู้อ านวยการกองกฎหมายและระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     

คุณนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ในกรมมาสองสามท่าน ซึ่งได้อธิบายว่า ในข้อนี้ถ้าเป็นญัตติ      

ที่เสนอด้วยบุคคลเพียงคนเดียว ก็ถือว่าญัตตินั้นตกไปถูกต้องว่าได้ถอนญัตตินั้น แต่ในญัตติข้อนี้          

มีผู้เสนอร่วมกันเจ็ดท่าน แตไ่ม่อยู่หนึ่งท่านก็สามารถด าเนินการต่อไปได้ครับ เชญิ นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ         

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตตภิูม ินามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง เมื่อมี

การหารือจากทางฝ่ายกฎหมายที่รับผิดชอบโดยตรงจากกรมส่งเสริมฯ ท่านประธานสภาฯ ต้องน า

เอกสารดังกล่าวมาเสนอต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ ได้รับรู้ว่าท่านได้หารือแล้ว ไม่ใช่ว่าหารือด้วยค าพูด   

แล้วน ามากล่าวอ้างแบบนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นข้อกฎหมายก็คือข้อกฎหมาย จะเสนอญัตติกี่คน เมื่อไม่อยู่

หนึ่งคน ก็ถือว่าข้อกฎหมายจะยกเว้นได้อย่างไร เพราะฉะนั้นต้องเอาเอกสารหารือมาชี้แจงต่อสภาฯ

ก่อนนะครับ  

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่เป็นไรครับ ผมยืนยันว่าผม    

ได้หารือจริง ๆ ส่วนเอกสารจะส่งตามมาทีหลัง (นายกฯ ประท้วงว่า ไม่ได้ครับ เพราะตอนนี้จะเปิด

อภปิรายแล้วครับ) กรุณาฟังผมพูดก่อนนะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่นฯ ข้อ 5 เมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้    

ในระเบียบนี ้ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น

น าข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเสนอตอ่ผูว้่าราชการจังหวัด ค าวนิิจฉัยของผู้วา่ราชการจังหวัดให้ใช้บังคับได้เฉพาะ
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ในการประชุมคราวนั้น ตรงนี้ผมวินิจฉัยว่า ท าได้ เพราะผมหารือแล้ว เพราะฉะนั้นผมขอให้ด าเนินการ

ประชุมตอ่ไปครับ 

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขออนุญาตท่านประธานฯ อีกครั้งหนึ่งครับ 

คือ ญัตตินี้หารือภายหลังไม่ได้ เพราะกระบวนการเรื่องของญัตติได้ด าเนินการไปแล้ว ถ้าท่านยังยืนกราน  

ที่จะให้ด าเนินการตามญัตตินี้  ผมในฐานะนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารก็จะไม่ร่วมประชุม           

ก็ให้ท่านประธานสภาฯ ว่ากันไป แต่ถ้าจะให้ผมตอบทุกประเด็นความ ท่านต้องเอาหนังสือหารือ      

หรอืข้อหารอืและขอเปิดสภาฯ ผมจะมาตอบให้ครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมได้ยินท่านนายกเทศมนตรี

ขึน้มาคัดค้านเพื่อที่จะให้ญัตตินี้ตกไป ตอนนี้ท่านประธานสภาฯ ก็วินิจฉัยแล้วว่าท าได้ แต่อย่างไรก็ตาม

เมื่อท่านนายกฯ คัดค้าน ผมก็อยากจะให้ท่านพิจารณาสักนิดหนึ่งนะครับ เมื่อท่านเป็นนายกเทศมนตรี

ท่านมีความสง่างาม ท่านอย่าไปเกรงกลัวการอภิปรายนะครับ เราเอาข้อเท็จจริงมาพูด แล้วเราก็

รับผิดชอบต่อสิ่งที่เราอภิปรายไป อะไรที่เรากล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริง ท่านก็สามารถด าเนินการ

กับเราทางกฎหมายได้นะครับ ท่านเป็นคนที่มีเกียรติ การที่ท่านขึ้นมาท้วงถามแบบนี้ ผมดูแล้ว          

ไม่สมศักดิ์ศรนีะครับ 

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขออนุญาตนะครับ ผมเองไม่ได้เกรงกลัว

เรื่องการอภิปราย แต่ผมอยากให้สภาฯ แห่งนี้ ซึ่งเป็นสภาฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อระเบียบกฎหมาย        

แล้วเอกสารที่ผมเอามากล่าวอ้างนั้นเป็นระเบียบการประชุมฯ ผมไม่ได้อุปโลกน์ขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้น

จะด าเนนิการใดใด ต้องเป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมาย ไม่ใช่อยากจะท าอะไรก็ท า ผมไม่กลัวหรอกครับ       

เรื่องอภิปราย แต่ผมอยากจะให้สภาฯ แห่งนี้ด าเนินการตามข้อระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง ถ้ายังหา

ข้อสรุปไม่ได้ ก็หารือเป็นลายลักษณ์อักษรไปสิครับ ไม่ใช่เอามากล่าวอ้างแบบนี้ ไม่อย่างนั้นจะเขียน

กฎหมายไว้ท าไมครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฟังผมนิดหนึ่งนะครับ             

ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับว่า ในระเบียบฯ ข้อ 5 ว่า เมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไป      

พลางก่อน ผมวินิจฉัยว่าท าได้ เพราะผมหารือแล้ว ผมยืนยันและผมรับผิดชอบการกระท าของผม      

ผมก็จะยนืยันว่าให้ด าเนินการตอ่ไปนะครับ ผมขอด าเนนิการประชุมตอ่ครับ เชญิ นายนพดล ผดุงพงษ์ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นหนึ่งในจ านวนสมาชิกสภาฯ 

ผู้ยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไป ญัตตินี้จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรีที่ชื่อ นายกิตติภูมิ  นามวงค์   

ก็ไม่ทราบว่าท่านกลัวอะไรนะครับ บอกว่าไม่เกรงกลัวแต่ไม่อยากจะรับฟัง แม้กระทั่งฝ่ายบริหารเอง       

ข้อกฎหมายนั้นถูกและยอมรับ แต่เมื่อมีการหารือด้วยวาจาในข้อกฎหมายแล้ว  แม้กระทั่งท่าน

ประธานสภาเทศบาลนครล าปางแห่งนี้ ด้วยศักดิ์ด้วยศรีของเทศบาลนครล าปาง ท่านก็ยังไม่ยอมรับ

ไม่ให้เกียรตซิึ่งกันและกัน อันนี้แสดงอะไรครับ คับแคบมาก พูดไปกี่ครั้ง กี่สมัยไม่เคยยอมรับ ไม่อยากฟัง 

ชอบฟังแต่เรื่องดี ๆ เยินยอกันไป อวยกันไป ทุกอย่างดีหมด วันดีคืนดีก็มาท้าราษฎรให้ไปลงแข่งขัน

สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ขออภัยครับที่ผมอาจจะกล่าวพาดพิงมาถึงประชาชน แต่พวกเรา    

มาจากประชาชนด้วยกันทั้งสิน้ มาจากเสียงส่วนใหญ่ด้วยการลงคะแนนรับเลือกตั้ง เสนอตัวเข้าเลือกตั้ง 

อาสากันเข้ามา เมื่อมีฝ่ายบริหาร ก็ต้องย่อมมีฝ่ายที่ติดตามตรวจสอบก็ถูกต้องแล้ว  ไม่ยอมฟัง           

ก็ไม่เป็นไรครับ ประชาชนอีกหลายแสนคนที่อยู่ฟัง ผมก็ขอยกข้อกฎหมายเหมือนกันครับท่านประธานฯ

ว่าเรามีหน้าที่และมีอ านาจอะไร ขอยกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ   

ที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 17 บัญญัติไว้ว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่

ประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์

สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ตรงนี้เป็นสาระส าคัญ ปฏิญาณไปแล้ว ท าไปท ามา     

มีอ านาจแล้วลืมไปแล้ว ไม่เห็นหัวประชาชน ต่อมามาตรา 18 นี่ส าคัญ คืออ านาจเริ่มต้นของการประชุม 

บัญญัติไว้ว่า สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่

ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ ท่านจะอ้าง

กฎหมายข้อไหนก็ตามที่ว่าท่านไม่ร่วมการประชุมด้วยก็ ไม่เป็นไร แสดงว่าท่านไม่ยอมรับเสียง          

ของประชาชน ท่านเก่ง ท่านมคีวามสามารถ แตก่็ยังมอีีกหลาย ๆ ท่านที่จะมาชี้ มาติดตาม เพราะทุกท่าน

ย่อมทราบดีว่าการอภิปรายทั่วไปนั้น  ก็คือการอภิปรายถึงการท างาน การบริหารงานของ

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ว่าท่านได้ท าอะไร บริหารงานอย่างไร ท าให้ประชาชนทั้งในเขตเทศบาล  

นครล าปางและทั้งรอบนอกที่มาในนครล าปาง มีชีวติความเป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือด้อยลง ท าให้

บ้านเมืองนีน้่าอยู่หรอืไม่อย่างไร โครงการตา่ง ๆ ที่ท าแล้ว และที่ยังค้างคาอยู่ไม่แล้วเสร็จ และโครงการ

ที่จะท าต่อไป มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ประหยัดหรือไม่ มีความโปร่งใส ใสสะอาด

บริสุทธิ์มากน้อยเพียงใด ดังนั้นกระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ าเป็นที่จะต้องเปิด

อภปิรายทั่วไป ไม่ไว้วางใจท่านน่ันแหละ จริง ๆ วันนี้มาเจอบรรยากาศของการประชุมเป็นอย่างนี้ ท าให้

ยิ่งน่าติดตามท่านสมาชิกสภาฯ ทั้งหลายท่านประธานฯ ครับ ขอขอบคุณท่านประธานฯ ที่กล้าตัดสินใจ

โดยอ านาจหน้าที่ของท่านเองนั้นสมควรแล้ว กระผมก็พร้อมที่จะตรวจสอบและก ากับดูแลฝ่ายบริหาร  

ให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลนครก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

โดยตรง มีอ านาจและหนา้ที่หลัก ๆ อยู่สามประการไม่ท าไม่ได้ครับ ต้องท า เพราะมีอ านาจและหน้าที่ให้
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ท าอยู่แล้ว และในปีหนึ่ง ๆ ก็เปิดให้ช่วงสมัยแรกนี้ที่ต้องมาติดตาม ทวงถาม มาตรวจสอบ มาดูแลและ

เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น หน้าที่หลักใหญ่สามประการ ข้อ 1. การน าเอาปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนมาสะท้อนให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้รับทราบและหาวิธีการด าเนินการแก้ไข  

ตามอ านาจและหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชน ข้อ 2. พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบในการตรา  

เทศบัญญัติหรือกฎหมายของเทศบาล เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

ของเทศบาล ในฐานะที่สภาเทศบาลเป็นองค์กรทางด้านนิติบัญญัติของเทศบาล เป็นหน้าที่ เราก็ต้องท า

หน้าที่ ผิดหรือครับ ใครไม่ท าหน้าที่ แบบนี้คือน่าละอาย ไม่งามครับ ข้อ 3. นี่ส าคัญ เมื่อมีอ านาจแล้ว

เราก็ต้องท า สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไม่ว่าฝ่ายค้าน ฝ่ายเสนอ ก็มีหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการ

บริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งเป็น

ภาษีอากรของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและของประเทศชาติ วิธีการที่จะเข้าถึงฝ่ายบริหาร

หรือตรวจสอบผู้บริหารก็มีไม่กี่วิธีครับตามที่ผมกล่าวข้างต้น ที่เราท ากันเป็นประจ าในการประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง หลายท่านที่อาจมาร่วมฟังการประชุมสภาก็อาจจะไม่ทราบ ที่เราต้องการจะถาม

คือ 1. การกระทู้ถาม สอบถามผู้บริหารเทศบาล โดยเฉพาะนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ

นโยบายอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาล ตามที่กฎหมายมีไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 87      

ไปเปิดดูครับ ท่านอ้างกฎหมาย ผมก็เอากฎหมายขึ้นมา ไม่ท าอะไรเกินกว่ากฎหมาย ต่อมาวันนี้สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง ก็มีหน้าที่เข้าชื่อกันเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาล 

เราไม่ได้เปิดอภิปรายทั่วไปตามสวนสาธารณะ ตามชุมชนต่าง ๆ อันนี้มีทั้งข้อเท็จ ส่วนใหญ่เป็นข้อเท็จ  

ไปเล่าให้ข้างนอกฟัง แต่ของจริงอยู่ในนี้ เพราะพูดอะไรที่เกินเลยกฎหมายก็สามารถลงโทษได้ แต่สักครู่

นะครับ สมาชิกสภาฯ แต่ละท่านก็มีข้อมาเสนอแนะ มาท้วงติง มาติดตามเป็นรายละเอียดต่อไป เพื่อให้

นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาล   

โดยไม่มีการลงมตินะครับ กลัวอะไร ไม่ได้ลงมติ ไม่ได้ยกมือ ถึงจะยกมือ พวกผมก็สู้ไม่ได้ ผมมีแค่    

แปดคนนับกันมาแล้ว นั่งในห้องประชุมแปดคนแน่นอน ที่ยืนหยัดอยู่เพื่อประชาชนนั้นแปดคน วันนี้พวก

เราขอท าหน้าที่ของเราในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางตามที่กฎหมาย

ก าหนดไว้และให้อ านาจหน้าที่ไว้ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง อยากจะขอหารือ         

ท่านประธานฯ ว่า ขอท่านประธานฯ ให้ใครไปเชิญท่านนายกฯ มารับฟังผมอภิปรายได้หรือไม่ครับ    

ลองให้โอกาสสักครั้งหนึ่ง คือผมให้เกียรตินะครับ เพราะจะกลายเป็นว่า เป็นการหนีการอภิปราย    
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กลัวการตรวจสอบและไม่เป็นสุภาพบุรุษนะครับ ท่านประธานฯ จะว่าอย่างไรครับ จะให้ใครไปเชิญ

หรอืไม่ครับ ก่อนที่ผมจะอภปิรายต่อไปครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสักครู่ก่อนจะเริ่มอภิปราย    

ในญัตตินี้ ท่านนายกฯ ก็แสดงเจตจ านงว่าจะไม่อยู่ถ้ามีการอภิปรายในเรื่องนี้ ไม่เป็นไรครับ เราก็ว่ากัน

ไปนะครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เป็นไรครับ ก่อนอื่นก็

ขอขอบคุณคณะรองนายกฯ และผู้ช่วยผู้บริหารต่าง ๆ ที่ยังนั่งฟังอยู่ อย่างน้อยก็ขอให้ท่านได้รับทราบ

ถึงการที่หัวหน้าผู้บริหารหรือนายกฯ ที่ท าอะไรผิดพลาด ไร้ประสิทธิภาพ เกิดความเสียหาย           

การอภิปรายนี้ก็เป็นหน้าที่การตรวจสอบอย่างหนึ่งของสมาชิกสภาฯ ควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

วันนี้ผมก็มาท าหน้าที่ เพราะว่าเป็นสมาชิกสภาฯ และไม่ท าหน้าที่ ผมก็เหมือนกับคนที่ละเลย เป็นคนที่

ทิง้หนา้ที่นะครับ เหมอืนอย่างที่ผู้บริหารไม่รับฟังการตรวจสอบของเรา แล้วเดินออกจากห้องประชุมไป  

โดยส่วนตัวผมเองกับท่านนายกฯ กิตติภูม ิก็ไม่มีเรื่องแค้นเคือง ไม่มปีัญหาสว่นตัวกันนะครับ แต่ที่ผมมา

อภปิรายในครั้งนีก้็เนื่องจากว่า การบริหารงานเจ็ดแปดปีที่ผา่นมาพบปัญหามากมาย ซึ่งการบริหารงาน

ของนายกฯ ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเทศบาล ก่อใหเ้กิดความเสียโอกาสของเทศบาลที่จะท าประโยชน์

ต่อพี่น้องประชาชนและมีหลาย ๆ โครงการหลาย ๆ พฤติกรรมดูแล้วมีความน่าเคลือบแคลงสงสัยว่าจะ

ประพฤติมิชอบนะครับ และมีการเอื้อประโยชน์ เดี๋ยวสักครู่ผมจะอภิปรายเป็นรายโครงการไปนะครับ 

โครงการที่หนึ่งก็คือโครงการอาคารอเนกประสงค์ (หน้าบิ๊กซี) โครงการนี้พบปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ     

การด าเนนิการก่อสร้างมีความล่าช้า ซึ่งแต่เดิมสัญญาก็ควรจะเสร็จประมาณปี 2560 หรือปี 2561    

ผมจ าไม่ได้ ตอ้งขออภัยนะครับ แต่ปัจจุบันนี้งานก่อสร้างแล้วเสร็จและทราบว่าผู้รับเหมาได้ส่งมอบงาน

เมื่อไม่นานมานี้ เราก็จะเห็นว่างานล่าช้าไปสองปี สาเหตุที่เกิดความล่าช้า ทางผู้รับจ้างก็ได้อ้างถึงแบบ

ก่อสร้างที่มีปัญหาก็เลยท าเรื่องร้องเรียนขึ้นมา ท าให้มีการโต้แย้งกันทางด้านหนังสือ ทางด้านแบบ    

ท าให้งานต้องหยุดชะงักไป ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็ไม่รู้ท าอย่างไร ก็ไปขยายระยะเวลาให้เรื่อย ๆ หลายครั้ง

เป็นเวลากว่าสองร้อยวัน ซึ่งจริง ๆ แล้ว เหตุผลที่ทางผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมามาขอขยายระยะเวลา    

เป็นเหตุผลที่รับฟังไม่ได้ เนื่องจากว่าในการประมูลรับเหมาก่อสร้าง ทางผู้ว่าจ้างคือเทศบาลเอง ก็ได้ให้

แบบไปแล้ว ซึ่งผู้ที่จะร่วมประมูลก็มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษารูปแบบว่า มีอะไรขาดตกบกพร่อง มีอะไร       

ที่ไม่ชัดเจน ก่อนยื่นซองเสนอราคาก็ต้องมาสอบถามจากเทศบาลว่ามีปัญหาตรงนั้นตรงนี้  ในเมื่อ     

ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ยื่นซองได้รับแบบไปแล้ว และมายื่นซอง ก็เท่ากับว่ารับสภาพอยู่แล้วว่า เมื่อเรายื่นซอง

การประมูลนี้ เราต้องรับความเสี่ยง ว่าจะมีปัญหาเรื่องรูปแบบ เพราะฉะนั้นจะมาอ้างภายหลังในเรื่อง

ของปัญหาของแบบ ปัญหาของสถานที่ก่อสร้าง หรืออะไรต่าง ๆ ตามที่มีข้ออ้างมา ผมดูแล้วเป็นข้ออ้าง

ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ทางฝ่ายบริหารไม่น่าที่จะน าไปสู่การขยายระยะเวลาให้นะครับ ซึ่งระยะเวลาที่ขยาย

สองรอ้ยกว่าวัน ถ้าผมค านวณจากค่าปรับวันละหนึ่งหมื่นเก้าพันถึงสองหมื่นบาท ก็จะเป็นเงินประมาณ  
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สี่ล้านบาท ซึ่งเงินสี่ล้านบาทก็เป็นเงินที่ทางเทศบาลเสียโอกาสที่จะได้รับเงินค่าปรับในส่วนนี้มา และการ

ที่สง่มอบงานช้าไปสองปีจากการที่ขยายระยะเวลา ก็ท าให้เทศบาลรวมถึงพี่น้องประชาชนก็ขาดโอกาส

ที่จะใช้ประโยชน์จากอาคารหลังนี้  นี่ก็คือปัญหาจากการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่ท าให้เกิดปัญหานี้

ขึ้นมา ส าหรับโครงการต่อมา ก็คือโครงการศาลหลักเมือง โครงการนี้ก็ก่อสร้างล่าช้ามาสองสามปี

เช่นเดียวกัน ปัญหาก็คล้าย ๆ กับโครงการอาคารอเนกประสงค์ ก็คือผู้รับจ้างได้อ้างว่ามีปัญหาเรื่อง

แบบก่อสร้าง มีปัญหาของการเข้าถึงพื้นที่นะครับ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ท าให้ผู้รับจ้างท างานด้วย       

ความยากล าบากและงานด าเนินการด้วยความล่าช้า ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างโครงการอาคาร

อเนกประสงค์กับโครงการศาลหลักเมือง ผมดูแล้วว่าฝ่ายบริหารด าเนินการแบบสองมาตรฐานนะครับ 

คืออาคารอเนกประสงค์ (หน้าบิ๊กซี) ขออะไรมาได้หมดทุกอย่าง อ้างเรื่องหลังคาขนาดใหญ่ยกยาก    

ท าให้ก่อสร้างยากอะไรแบบนี้ อ้างเรื่องที่ดินไม่เสมอกัน อ้างเรื่องมีหม้อแปลงอะไรต่าง ๆ คือเป็นข้ออ้าง

ที่ทางฝา่ยบริหารยอมรับสภาพ และขยายระยะเวลาสัญญาให้ ในขณะทีโ่ครงการก่อสร้างศาลหลักเมือง 

เขาขอขยายระยะเวลาอ้างถึงปัญหาของแบบ ที่ผมจ าได้อย่างหนึ่งก็คืองานปูนปั้นขนาดใหญ่ ๆ ที่มี

น้ าหนักมากและในแบบก่อสร้างไม่ได้มีโครงสร้างรองรับ และก็อ้างเป็นเหตุผลขอขยายระยะเวลา      

แต่เทศบาลก็ไม่ได้ช่วย ก็คือเดินหน้าต่อไปตามสัญญา นอกจากนี้แล้วโครงการศาลหลักเมืองก็ยังมี

ปัญหาที่ฝ่ายบริหารเข้าไปแทรกแซงการท างานของผู้รับจ้างที่ยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญา ด้วยการไปเอา  

ผู้รับจ้างรายอื่นเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง เข้ามาในตัวอาคารที่ผู้รับจ้างเดิมก าลังท าอยู่  เข้าไปตกแต่งไป

ประดิษฐ์ประดอยงานต่าง ๆ ซึ่งจรงิ ๆ แล้วการกระท าแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้บอก

เลิกสัญญา และเอาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าไปท าก็จะสร้างปัญหา ก็อาจจะถูกฟ้องร้องถูกร้องเรียน         

เกิดความเสียหายแก่เทศบาล นอกจากนี้โครงการศาลหลักเมืองเป็นโครงการที่มีปัญหาล่าช้าตั้งแต่

เริ่มแรกแล้วครับ ผมก็เคยอภิปรายในเรื่องนี้และเคยมีวิศวกรของเทศบาลมาหารือภายในกับผมว่า   

แบบนีย้กเลิกได้หรือไม่ ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าก็ต้องไปปรึกษาฝ่ายบริหารว่า ถ้าเห็นแนวโน้มว่าจะสร้าง      

ไม่เสร็จ ถ้าเรายกเลิกตั้งแต่แรกเพราะรู้ว่าไปไม่ได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ง่าย หาผู้รับจ้างรายใหม่  

เข้ามาทัน แต่นี่ปล่อยให้งานยืดเยื้อเรื้อรังไปแล้วมาเกิดปัญหาที่แก้ไม่ได้  สุดท้ายก็มายกเลิกกัน       

ตอนหลังแทนที่งานจะเสร็จไวก็กลายเป็นเสร็จช้า นี่คือความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานก่อสร้าง 

นอกจากนี้ก็มีปัญหาเรื่องอาคารส านักงานท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณหน้าบิ๊กซี  ที่ตลาดเทศบาล 4           

ขออนุญาตท่านประธานฯ ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นภาพนะครับ (ประธานฯ อนุญาต) ผมทราบว่าโครงการนี้    

ฝา่ยบริหารใช้เงนิอุดหนุนนะครับ ภาพอาคารศูนย์ท่องเที่ยวภาพนี้เราจะเห็นเป็นซากของอาคารที่สร้างอยู่  

เป็นโครงสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ โครงหลังคาก็ท าได้บางส่วน ภาพต่อไปเป็นรูปด้านข้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ 

นี่ก็เป็นภาพของอาคารศูนย์ท่องเที่ยวที่ได้น าเงินของส่วนราชการอื่นมาอุดหนุน  เพื่อก่อสร้างอาคาร     

ที่ผมรับฟังมา อาคารหลังนี้ก็มีปัญหาในเรื่องรูปแบบ ที่มีปัญหาเรื่องฐานรากเสาเข็มก็ท าให้งาน         

ไม่ราบรื่น ท า ๆ หยุด ๆ และผมได้รับฟังมาจากคนใกล้ชิดของผู้รับจ้างว่า มีผู้มีอ านาจบางท่านไปเรียก

รับผลประโยชน์ และเขาดูแล้วว่า ถ้าหากเดินหน้าต่อไปก็คงจะเหนื่อยและเกิดความเสียหายมากกว่า  
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เขาจึงทิ้งงานไปเฉย ๆ เพราะถ้าเดินหน้าต่อนี้คงไม่คุ้มนะครับ ส าหรับประเด็นการทิ้งงานของผู้รับเหมา

หรือผู้รับจ้าง ผมขอเรียนว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจที่ยากมาก ๆ เลยนะครับ ที่ใครจะตัดสินใจทิ้งงาน  

เพราะว่าผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาที่มาท านั้น ก็มาท าถูกต้องตามระเบียบ มาด้วยความที่อยากจะสร้าง

ผลงานสร้างรายได้หล่อเลี้ยงธุรกิจ การที่มีผลงานระดับยี่สิบกว่าล้านแสดงว่าเขาท างานมาหลายสิบปี 

เขาจึงสร้างผลงานได้ขนาดนี้ และการทิ้งงานเป็นการสร้างความเสียหาย ถ้าไม่นับเทศบาลนะครับ 

คิดถึงผู้รับจ้างอย่างเดียว เงินที่เข้าไปลงทุนสร้างและไม่ได้รับเงิน เพราะการรับเหมาก่อสร้างในงาน

ราชการจะต้องลงทุนไปก่อนจึงจะได้รับเงินมา เพราะฉะนั้นการที่ผู้รับเหมาทิ้งงานก็เท่ากับว่า ทิ้งเงินทุน

ที่เขาได้ลงทุนก่อสร้างไปพอสมควร เพราะฉะนั้นผมจึงบอกได้ว่าการตัดสินใจทิ้งงานเป็นเรื่องยากที่จะ

ตัดสินใจแบบนั้น นอกจากนี้ในโอกาสต่อไป การที่เขาทิ้งงาน เขาก็จะไปประมูลไม่ได้แล้วครับ เพราะจะ

ถูกแบล็คลิสต์จากทางราชการ ก็เรียกได้ว่าดับอนาคตของบริษัทนี้ไปเลย บริษัทนี้ก็จะต้องไปเปลี่ยน   

ชื่อใหม่ก็ไปเริ่มต้นการประมูลเล็ก ๆ ขึ้นมา เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าการตัดสินใจเป็นไปด้วยความ

ยากล าบาก ดังนั้นการตัดสินใจที่ยากนี้ ก็เกิดจากการที่มองไปข้างหน้าแล้วเห็นว่าการเดินหน้าก่อสร้าง

ต่อไปนั้นจะมีความเสียหายมากกว่าที่จะต้องทิ้งเงินในงานก่อสร้างที่เป็นอยู่ขณะนี้  เพราะฉะนั้น         

จะเรียกว่าเห็นใจก็เห็นใจ แต่สิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้ก็คือ จริง ๆ แล้วปัญหาไม่ว่าอาคาร

ศาลหลักเมือง อาคารอเนกประสงค์หน้าบิ๊กซี ที่อยู่ใกล้กับอาคารศูนย์ท่องเที่ยว ทั้ง ๆ ที่ผู้บริหารไปขอ

งบประมาณมาท า และเกิดปัญหา จริง ๆ แล้วผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบ ที่ใส่ใจควรจะมานั่งประชุม

เป็นครั้งคราวนะครับ งานก่อสร้างที่รับทราบว่ามีปัญหาติดขัดในเรื่องแบบ เรื่องอะไรต่าง ๆ บางครั้งใช้

การวินิจฉัย ใช้อ านาจของผู้บริหารเข้าแก้ปัญหาเพื่อให้งานเดินต่อไปได้ แต่ผมพูดเรื่องนี้ในสภาหลาย

ครั้งแล้ว ท่านนายกฯ ก็จะอา้งแต่เพียงว่าเป็นเรื่องของผู้ควบคุมงาน เป็นเรื่องของกรรมการตรวจรับงาน  

ผมไปแทรกแซงไม่ได้ ผมว่าพูดแบบนีไ้ม่สมกับเป็นคนที่จบ doctor นะครับ ถ้าพูดแบบนี้ไม่ต้องจบ doctor 

ก็ได้ ถ้าเอาระเบียบแบบนีม้าพูดนะครับ คือปัญหาบางอย่าง เรื่องแบบก่อสร้างมีรายละเอียดเป็นร้อย ๆ 

พัน ๆ รายการบางครั้งติดขัด และแก้ไขในห้องประชุมไม่ได้ คณะกรรมการก็อาจจะระมัดระวังตัว       

ไม่อยากท าอะไรก็เกิดความล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการก่อสร้าง ถ้าท่านนายกฯ ลงมาดูเรื่อง

การบริหารงานก่อสร้างด้วยตัวเองเป็นบางครั้งเป็นบางเรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้าเทศบาลได้

ประโยชน์และสามารถท าให้งานเดินหน้าต่อไปได้ ก็ท าได้ ที่ผมทราบมาการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ 

ติดขัด ถึงแม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลง ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดประโยชน์ต่อเทศบาลก็ได้นะครับ        

แต่กลายเป็นทุกอย่างแข็งกระด้าง เอาตามแบบทุกประการ ก็เดินหน้าต่อไม่ได้ และงานก่อสร้างของ

ผูร้ับเหมาส่วนมากก็จะต้องใช้เงนิจากธนาคารมาก่อสร้าง ถ้ายิ่งช้ายิ่งนานไปก็จะท าให้เกิดความเสียหาย  

เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่ผลักดันให้ผู้รับเหมาได้ทิ้งงานไป ส าหรับอาคารศูนย์ท่องเที่ยว ตอนนี้

ทราบว่าผู้รับเหมาทิ้งงานไปแล้ว และเลิกสัญญาไปแล้ว และทราบว่าทางฝ่ายบริหารได้ไปขอบรรจุ

งบประมาณเข้าแผนพัฒนาล าปางไปแล้ว เพื่อที่จะเอาเงินก้อนนั้นเข้ามาสภาและเพื่อที่จะไปสร้างต่อ     

ผมว่าการท าแบบนี้เป็นการกระท าที่น่าละอายมาก ๆ นะครับ ท่านเดินหน้าไปที่ส่วนกลางไปขอเงินมา
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ยี่สิบกว่าล้าน เขาให้เงินคุณมา แต่คุณไม่มีปัญญาที่จะท าให้แล้วเสร็จ ท าแบบทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ แบบนี ้    

พอไม่รู้จะท าอย่างไรก็มาขอเงนิสภาฯ ไปท าต่อ ผมขอถามตอ่สภาฯ สักนิดหนึ่งว่า แบบนี้สมควรที่จะเป็น

นายกเทศมนตรีหรือไม่นะครับ ผมก็ขออภิปรายไว้แค่นี้ก่อน เดี๋ยวผมอยากจะให้ท่านอื่นอภิปราย        

ต่อจากผม แล้วผมจะกลับมาพูดอีกสักสองสามโครงการตอ่ไปครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมอยากเรียนหารือ ไม่มี

วัตถุประสงค์จะก่อกวนใด ๆ ทั้งสิน้ ถ้าประธานฯ วินจิฉัยอย่างไร ผมก็จะต้องนั่งฟัง ผมอยากเรียนหารือ

ว่าตอนนี้เราประชุมกัน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับ คือญัตติที่มีผู้เสนอมาเจ็ดคน มีผู้เสนอไม่อยู่ในที่

ประชุมหนึ่งคน ผิดกฎหมายนะครับ ท่านประธานฯ เป็นผู้วินิจฉัยก็จริง แต่ว่าการวินิจฉัยของประธานฯ    

ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ผมหารือเฉย ๆ นะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือ ที่มีผู้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ที่บอกว่า

ผูบ้ริหารเอางบมาเข้าแผน เขาถอนไปแล้วนะครับ เขาไม่ได้เอาเข้าแผน ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง สักครู่ช่วงเช้าที่คุณณัฐกิตติ์ฯ

ขึน้หารอืแล้วมขี้อโต้แย้งกัน ได้ยินวา่ท่านประธานฯ ใช้ ข้อ 119 เชญิออกหอ้งประชุมไปแล้วนะคะ  

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอประท้วงครับ ท่านประธานฯ 

การเป็นสมาชิกสภาฯ ไม่มีวุฒิภาวะ ท่านประธานฯ ไม่ได้เชิญผมออกนะครับ ท่านบอกท่านจะใช้ แต่ผม

บอกว่าเอาอ านาจนัน้มาใช้กับผม ผมท าผิดอะไร ผมจะอธิบายให้ฟัง ว่าไม่ได้ผิดข้อ 28 ที่ท่านเลขานุการฯ 

พูดเมื่อสักครู่ ผิดแต่เป็นข้อ 24 เอามาท าใหม่ ท าให้ดีก็จะถูกต้อง ถ้าท่านประธานฯ เอามาบรรจุเข้าใน

วาระที่ 5 ก็จบเท่านั้นเอง ไม่มอีะไร ผมชีใ้ห้เห็นเฉย ๆ ว่าผดิ เป็นข้อ 24 ขอบคุณมากครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เป็นไรครับ อย่างที่ผมเรียน

ตั้งแต่ต้นนะครับ ว่าที่นี่คือสภาเทศบาลนคร ประเทศไทยมีอยู่ 30 แห่ง จาก 2,700 แห่ง ผมอยู่สภา   

แหง่นี้มา 10 กว่าปี การประชุมก็ราบรื่นทุกครั้ง ก็ไม่แน่ใจว่า ถ้าก าหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปอย่าง

ที่ว่า ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก็ได้ เพราะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 3 เดือน ก่อนกลางปี        

ผมก็อยากจะให้จบด้วยความเรียบร้อย ไม่อยากให้มีอะไรที่เป็นประเด็น  อย่างเรื่องที่คุณณัฐกิตติ์ฯ    

ถามผมเมื่อสักครู่ ในข้อ 56 นายกฯ ก็ลุกขึ้นท้วงผม ผมก็ใช้กฎหมายใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย        

อันเดียวกัน ผมก็บอกว่าผมได้หารอืแล้ว ผมรับผิดชอบเรื่องนี ้แล้วผมก็บอกว่า ในที่สุดผมก็ไปถึงข้อ 5 

ว่าเป็นอ านาจของผมที่จะวินิจฉัย ถ้าคิดว่าไม่ถูกก็หารือไปจังหวัด แต่ผมมั่นใจเพราะผมจะรับผิดชอบ 

เชญิท่านต่อไปครับ 
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นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เสียดายครับท่านประธานฯ 

โอกาสยื่นญัตติอภิปรายทั่วไป เป็นโอกาสที่ดีส าหรับฝ่ายบริหาร ที่จะได้เห็นกระจกส่องเงาตัวเอง    

ท่านดร.นายแพทย์ กิตติภูมิ นามวงค์ ผมไม่ได้แต่งตั้งเองนะครับ เมื่อกลางอาทิตย์ที่แล้ว ผมไปร่วมงาน

ศพ ที่สุสานไตรลักษณ์ พอดีอาจารย์เขาเรียกเชิญวางผ้า ท่านนายกเทศมนตรีดร. นายแพทย์กิตติภูมิ     

นามวงค์ เขาเรียกแบบนีจ้ริง ๆ ครับ ผมก็ต้องเรียกตามเขา เพราะเราไม่ได้มาเรียกเอง แต่ท่านประธานฯ 

ครับ คนรอบข้างที่นั่งข้างผมเขาหัวเราะกัน เพราะอะไรครับ ปกตินายแพทย์ต้องเรียนแพทย์มา แต่อันนี้

ผมไม่รู้ว่าดร.กิตติภูมิ ไปเรียนแพทย์ที่ไหนมา เขาเรียกกันแบบนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้รับทราบ        

ได้เห็นมา แต่ผมจะขอเข้าเรื่องครับท่านประธานฯ การเปิดอภิปรายทั่วไปของท่านนายกเทศมนตรี    

เมื่อท่านได้เข้ารับต าแหน่ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2556 ผลการเลือกตั้งประชาชนในเขตเทศบาล      

นครล าปาง ให้ความไว้วางใจท่านเป็นนายกเทศมนตรีนครล าปาง นายกิตติภูมิ นามวงค์ มาบริหาร

เทศบาลนครล าปาง ในระเบียบกฎหมายต้องให้ฝ่ายบริหารหรือนายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้ค า

แถลงการณ์ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขออนุญาตท่านประธานฯ อ่านค าแถลงการณ์ของ

นายกเทศมนตรีนะครับ (ประธานฯ อนุญาต) เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปางและสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางทุกท่าน ตามที่เทศบาลนครล าปางได้ด าเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และผลจากการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาล

นครล าปาง ได้กรุณามอบหมายความไว้วางใจให้กระผมดร. กิตติภูมิ นามวงค์ เป็นผู้บริหารงานเทศบาล 

ในต าแหน่งนายกเทศมนตรีนครล าปาง นั้น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พุทธศักราช 2552 มาตรา 48 ทศ วรรคแรกและวรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า                    

ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้

นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย               

โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา

ประชุมด้วย ในการบริหารงานเทศบาลนครล าปาง ซึ่งกระผม ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ ด ารงต าแหน่ง

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแตว่ันเลือกตั้งเป็นต้นไป กระผมจะบริหารงานโดยยึด

หลักการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตเทศบาล      

นครล าปาง ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 

ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่าง ๆ และผลสุดท้าย

ประชาชนจะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้น ๆ ภายใต้หลักการ    

“ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา” กระผมจะปรับระบบบริหารงานเทศบาลนครล าปาง ไปสู่แนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
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ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งมุ่งเน้น (1) มีหลักการ มีความ

รับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้ (2) มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้  รับรู้

ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ (3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมตรวจสอบ         

ฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการสังคมในลักษณะประชาสังคม และ (4) สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพ     

ซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎระเบียบของสังคมนอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาล     

นครล าปาง กระผมมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการท างานเชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม เทศบาลนครล าปางจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไก

ทางการบริหาร เพื่อเสรมิสร้างฐานรากของสังคมในเขตเทศบาลนครล าปาง ให้เมอืงมีความสงบ สะดวก 

สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่ เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตดี     

มีความสุขภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 56 

และมาตร 57 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พุทธศักราช 

2552 กระผมจะบริหารงานเทศบาลนครล าปางด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามนโยบายที่ได้หาเสียงกับ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง ในคราวการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้ก าหนด

นโยบายในการบริหารงานเทศบาลนครล าปาง ดังนี้ 1. นโยบายด้านการบริหารงาน ประชาชนต้องได้รับ

ความสะดวกรวดเร็วปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการติดต่องานกับ

เทศบาล การปฏิบัติงานของเทศบาลจะต้องเป็นความร่วมมือสามฝ่ายที่เท่าเทียมกันระหว่างประชาชน 

ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจ า ประชาชนจะได้รับการเคารพในสิทธิและเสรีภาพ ที่กฎหมายคุ้มครองไว้ 

การบริหารงานบุคคลจะอาศัยระบบคุณธรรมที่ยึดหลักความรู้ความสามารถที่แท้จริง เจ้าหน้าที่

เทศบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิที่จะพึงได้ตาม

กฎระเบียบทุกประการ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

การเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร 2. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง จะจัดให้มีสภาที่ปรึกษาพัฒนาเมืองโดยการ

มีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม จะประสานงานและร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงน า

สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ลงใต้ดินในถนนสายหลัก ๆ จะประสานงานขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง

คืนสภาพแมน่้ าวังและก่อสร้างระบบระบายน้ าเสียให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จะมีการขุดลอกท าความสะอาด

ท่อระบายน้ า คลอง คูเมือง เพื่อการระบายน้ า และป้องกันน้ าท่วม จะจัดท าโครงการแก้ไขปัญหา      

น้ าท่วมขังซ้ าซากในแหล่งชุมชนต่าง ๆ ที่ปัญหาเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี จะด าเนินการก่อสร้าง

สวนสาธารณะให้ครบทุกต าบลในเขตเทศบาล และจะด าเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งระหว่างจังหวัด

แห่งใหม่ที่อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากขึ้นกว่าเดิม ส่วนสถานที่เดิมจะปรับปรุงให้เป็น

สถานีขนส่งภายในจังหวัด 3. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า จะจัดให้มีคณะกรรมการ

บริหารจัดการตลาดเทศบาลทุกตลาด ประกอบด้วยประชาชนผู้บริโภค ผู้ประกอบการค้า และเทศบาล 
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จะก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 7 (ตรงข้ามห้างบิ๊กซี) ให้เป็นศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่และการ

จัดการแข่งขันกีฬา จะจัดให้มกีารศกึษาวิจัยระบบการจราจรที่เหมาะสมกับสภาพของเมือง จะปรับปรุง

การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท ให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน และจะประสานงานกับแหล่งเงินทุน เพื่อการกู้ยืมของผู้ประกอบการค้าในตลาด 

รวมทั้งหาบเร่แผงลอยต่าง ๆ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการค้าในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม 4. นโยบาย

ด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาลจะต้องรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลก่อนเด็กนักเรียนนอกเขตเทศบาล 

นักเรียนในเขตเทศบาลที่เรียนในโรงเรียนเทศบาลจะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาจากเทศบาลหรือ

โรงเรียนเทศบาล คนละ 1,000 บาทต่อปี จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยการ

จัดตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศ (ห้องเรียนสองภาษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาและขยายโอกาส

การศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการส ารวจเด็กนักเรียนในเขต

เทศบาลที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล ซึ่งประสบปัญหาการเดินทางจากบ้านไป  - กลับโรงเรียน      

เพื่อจัดยานพาหนะท าการรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกลุ่มดังกล่าว 5. นโยบายด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะจัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประจ าชุมชน ทุกถนนตรอกซอยจะจัดให้มีแสงสว่างสาธารณะ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง

แอสฟัลท์ พร้อมท่อระบายน้ าและระบบท่อส่งน้ าประปา และทุกทางแยกจะจัดให้มีหรือปรับปรุงระบบ

สัญญาณไฟจราจรพร้อมระบบกล้องวงจรปิดที่สมบูรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกปลอดภัยและรักษา

ความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน 6. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน จะจัดให้มีการตรวจ

สุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง จะประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

ในการจัดตัง้โรงพยาบาลสาขาให้ครบทั้ง 4 ศูนย์บริการ จะจัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินและรถบรรทุกศพ

ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตลอด 24 ช่ัวโมง ถนนทุกสายในแต่ละวันจะได้รับการท าความ

สะอาดและปราศจากขยะตกค้าง และจะจัดให้มีศูนย์นันทนาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้สูงอายุ  

ในเขตเทศบาล 7. นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน จะจัดท าหรือแก้ไขระเบียบให้ประธานชุมชนมา

จากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระคราวละ 4 ปี จะจัดหรือสนับสนุนให้ทุกชุมชนมีอาคารที่ท าการชุมชน

เป็นของตนเอง จะด าเนินการขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้ชุมชนบริหารจัดการขยะภายใน

ชุมชนตนเองปีละ 50,000 บาท อุดหนุนงบประมาณให้ชุมชนด าเนินโครงการของชุมชนที่ไม่ซ้ าซ้อนกับ

เทศบาล ชุมชนขนาดใหญ่ปีละ 200,000 บาท ชุมชนขนาดกลางปีละ 150,000 บาท และชุมชนขนาด

เล็กปีละ 100,000 บาท อุดหนุนงบประมาณในกิจกรรมของผู้สูงอายุกลุ่มละ 3,000 บาทต่อเดือน และ

เพิ่มมากขึ้นตามจ านวนสมาชิกคนละ 50 บาท อุดหนุนงบประมาณในกิจกรรมของชมรม อสม. 

เครือข่ายพลังสตรี และเครือข่ายผู้สูงอายุ องค์กรละ 200,000 บาทต่อปี และสนับสนุนด้วยการมีส่วน

ร่วมในทุกกิจกรรมของชมรม อสม. เครือข่ายพลังสตรี และเครือข่ายผู้สูงอายุ 8. นโยบายด้านศาสนา 

วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น จะจัดและยกระดับงานเทศบาลและประเพณีของท้องถิ่นสู่งาน
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ระดับนานาชาติ จะด าเนินขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนงานแห่เจ้าปีละ 300,000 บาท อุดหนุน

งบประมาณงานวันคริสต์มาสปีละ 300,000 บาท อุดหนุนงบประมาณงานถนนคนเดินกาดกองต้าปีละ 

400,000 บาท อุดหนุนงบประมาณถนนวัฒนธรรมปีละ 200,000 บาท จะอุดหนุนงบประมาณการรด

น้ าด าหัวผู้สูงอายุ การฟ้อนผีมดผีเม็ง และงานทางศาสนาทุกศาสนา จะจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและ

อนุรักษ์รถม้า เพื่อการท่องเที่ยว จะจัดให้มีสถานีบริการรถม้าเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และส่งเสริม

การจ าหนา่ยสินค้าท้องถิ่น จะจัดสร้างซุ้มประตูชัยและหอค าหลวง และจะร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม 

ในการปรับปรุงก่อสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่สง่างามในบริเวณสถานที่แห่งเดิม ต่อไปเป็นข้อสรุป        

ของท่านนายกฯ นะครับ ท่านก็บอกว่า จะเห็นได้ว่า  ทุกนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครล าปาง             

ช่วงระยะเวลา 4 ปี ในต าแหน่งนายกเทศมนตรีนครล าปางของกระผม ล้วนเป็นประโยชน์สุขของท้องถิ่น

เทศบาลนครล าปางทั้งสิ้น ซึ่งกระผมมคีวามมั่นใจว่านโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณาสนับสนุน

จากท่านประธานสภาเทศบาลนครล าปางและท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน เพราะท่าน

ทั้งหลายและกระผมต่างเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนครล าปาง ซึ่งมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติ

หน้าที่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนของท้องถิ่นและประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชน     

ในเขตเทศบาลนครล าปาง กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังค าแถลงนโยบายการบริหารงาน

เทศบาลนครล าปางของกระผมในครั้งนี้ และกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง    

ทุกท่านที่กรุณามอบหมายให้ความไว้วางใจกระผมในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กระผมขอให้ค ามั่นสัญญาว่า ย้ านะครับ กระผมขอให้ค ามั่นสัญญาว่า กระผมจะไม่ท าให้ท่านผิดหวัง  

ในการตัดสินใจครั้งส าคัญครั้งนี้ของทุกท่าน ดร .กิตติภูมิ นามวงค์ ท่านประธานฯ ครับ ที่ผมย้ าค า     

เมื่อสักครู่ กระผมให้ค ามั่นสัญญาว่ากระผมจะไม่ท าให้ท่านผิดหวังในการตัดสินใจครั้งส าคัญครั้งนี้ 

เสียดายที่ประชาชนไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ผมจะได้ถามว่าท่านได้รับประโยชน์จากค าแถลง

นโยบายครบถ้วนหรือไม่ ผมคิดว่าไม่ครบถ้วนหรอกครับ แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอ เพราะจากการที่   

ติดตามมา ไม่ใช่ 4 ปี ที่ให้โอกาสท่านนายกฯ แต่เป็น 7 ปีนะครับท่านประธานฯ อีกหนึ่งปีจะเท่ากับ    

สองสมัยแล้วนะครับ แต่ผลงานที่ท่านบริหารมา แต่ละด้านที่ท่านได้แถลงมา มีอะไรเป็นตัววัดผล

ความส าเร็จบ้าง เสียดายนะครับที่ท่านนายกฯ ไม่อยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกฯ   

ทั้งสองท่านและท่านที่ปรึกษาฯ ที่ได้รับฟังและจะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายและท า

หน้าที่ตรวจสอบติดตามงบประมาณที่อนุมัติไปตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายเพื่อไปแก้ไขและ

ปรับปรุง แต่คิดว่าคงจะแก้ไขและปรับปรุงไม่ทันแล้ว ที่ท่านประธานฯ บอกว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้าย      

ที่สมาชิกสภาฯ ได้ท าหน้าที่ตรงนี้ เพราะอาจจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ แต่ผมก็จะขอสัญญาเหมือนกับที่

ท่านนายกฯ กิตติภูมิพูดว่า ผมก็จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดและก็จะติดตามทวงถามนโยบายของท่าน           

สิ่งที่ท่านแถลงไว้แต่ละเรื่องนั้นได้ท าให้ประชาชนหรือยัง ท าแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง ความจริงผม

อยากจะอธิบายตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดของท่านเลย แต่ท่านไม่อยู่ ผมเสียดายน้ าลาย ผมพูดไป         

ก็เปล่าประโยชน์ แม้กระทั่งท่านนายกฯ ท่านยังไม่ยอมรับหน้าที่ตรงนั้นเลย หน้าที่ของท่านคืออะไร     
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รับฟังปัญหาจากชาวบ้านและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่นั่งแห่งนี้ นี่ก็เป็นตัวแทนของชาวบ้าน เพื่อจะน า

ปัญหามาบอกท่าน แต่ท่านไม่อยู่แล้ว ท่านเอาข้ออ้างว่าการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ไม่ถูกต้อง ทั้ง ๆ ที่ท่าน

ประธานฯ ก็อ่านระเบียบให้ฟังแล้วว่าถูกต้อง ท่านละเลยต่อหน้าที่  น่าจะมีการถ่ายทอดนะครับ        

ท่านประธานฯ เอาแบบสภาฯ ใหญ่ ประชาชนจะได้รับรู้ว่าฝ่ายบริหารเป็นอย่างไร สมาชิกสภาฯ        

ท าหน้าที่เป็นอย่างไร การประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นที่น่าเสียใจตั้งแต่วินาทีแรก ผมคิดว่ายังไงก็ต้อง        

มีปัญหา ปกติท่านเลขานุการสภาฯ ก็มาท าหน้าที่ทุกครั้ง ระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์แบบนี้

เกิดขึ้นเลย ที่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรผมก็ไม่กล้าวินิจฉัย เพราะแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกัน 

บางคนคิดว่าถ้าจะท าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ยังไงก็ต้องมาท าหน้าที่ แต่ไม่มีความ

รับผิดชอบอ้างนู่นอ้างนี่ก็แล้วแต่เขาจะคิดอย่างไร ตัวผมเองนะครับท่านประธานฯ วันนี้จะมีการประชุม

สภาฯ เป็นตัวแทนของประชาชนผมตื่นตีสองนะครับ เพื่อมาท าธุรกิจของผมให้บรรลุผล ถึงจะมาท า

หนา้ที่ตรงนี้ ผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารไม่ยอมรับฟัง ไม่ยอมแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านหลาย ๆ 

เรื่องครับท่านประธานฯ ที่ชาวบ้านเขาฝากผมมาช่วยท้วงติง แต่ท่านนายกฯ ไม่ยอมอยู่ ถ้าเป็นไปได้ครับ

ท่านประธานฯ ผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตามท่านมานั่งฟังตรงนี้ มาฟังว่าเราจะแก้ไขอย่างไร ช่วยเหลือ

ประชาชนที่เขามคีวามเดือดรอ้นอย่างไร โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล 1 สถานที่ที่เด็ก ๆ เขาจะมาวิ่งเล่น 

แทบจะไม่มอียู่แล้ว ผมเองเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ดูแลรับผิดชอบเขต 1 โรงเรียนเทศบาล 1 

ที่มีการก่อสร้าง แล้วเป็นโครงการที่โชคดีมากได้งบอุดหนุนมาโดยที่ไม่ต้องใช้ภาษีของประชาชนเลย        

ถ้าฝ่ายบริหารสามารถจัดการได้ จะเป็นโครงการที่โชคดีมาก ๆ ครับ ไม่ต้องใช้งบประมาณตรงนี้เลย    

แต ่ณ เวลานี้ท าได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ งบประมาณตรงนั้นตกไปแล้ว ท าต่อไม่ได้เหตุผลอะไรครับ

ท่านประธานฯ ผมเชื่อว่าผู้รับเหมาแต่ละรายเขามาท าโครงการ เขาก็หวังว่าจะมีผลก าไรที่จะไปเลี้ยง

ครอบครัวไปเลี้ยงลูกน้องเขา แต่ ณ วันนี้เขาทิง้งานด้วยเหตุผลอะไร ผมคิดว่าต้องมปีัญหาอะไรอยู่ในนั้น 

เขาจึงยอมเสียประวัติที่มารับงานราชการและท าไม่ส าเร็จอันนั้นอีกประเด็นหนึ่ง แต่อีกประเด็นหนึ่ง

ความเดือดร้อนของชาวบ้าน สถานที่นั้นอาคารเก่าก็ยังใช้งานได้ แต่ไปรื้อปลูกสร้างใหม่ ถ้าปลูก

สร้างใหม่แล้วเสร็จตามโครงการที่ระบุไว้ก็ ไม่มีปัญหา เด็ก ๆ ก็มีโอกาสได้ใช้อาคารใหม่ ได้มีโอกาส    

วิ่งเล่น ณ วันนี้สังกะสีล้อมรอบไว้ เสาปูนที่ตั้งไว้มีเถาวัลย์ขึ้นเต็มไปหมด ผมเข้าไปตรวจสอบไปส ารวจ

ชาวบ้านเห็น เขาก็พูดว่าถ้าไม่ท าก็ทุบทิ้งซะจะได้ให้เด็กมาวิ่งเล่นตรงนี้ได้ เขาพูดถึงขนาดนี้เลยนะครับ

แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นทางฝ่ายบริหารก็ได้ส่งหนังสือไปขอให้มาร่วมประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาจะน า

โครงการนีเ้ข้ากับงบประมาณของเราเพื่อจะแก้ไขปัญหา แสดงว่าท่านไม่มีประสิทธิภาพในการท างาน 

เงินเขาใส่บาตรให้แลว้คุณไม่เอา เอามาแล้วแต่ไม่ท าให้เกิดประโยชน์ปล่อยให้เขาเอาคืนไปแล้วยังมีหน้า

จะมาเอาเงินภาษีประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางไปท าต่อ ความจริงฝ่ายบริหารหรือท่าน

นายกเทศมนตรีต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่โยนความผิดให้คนอื่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเขาไม่มีหลักประกัน

หรอืมีฐานะที่จะต้องพึ่งพาอาศัยตอนเกษียณนะครับ ได้ท างานปกติอาศัยว่า ได้ปลดเกษียณไปแล้วก็จะ

มีเงินก้อนได้มาจุนเจือครอบครัวหรือว่าท านุบ ารุงชีวิตให้อยู่ตลอดไป เกิดถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้กับชีวิต
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ราชการ จบเลยนะครับท่านประธานฯ เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่โคราชความกดดันของคนเรา      

มีขดีจ ากัด หมาจนตรอก แค่เป็นผลกระทบต่อฝ่ายตรงข้ามคนเดียวที่ท าแบบนี้อาจจะเป็นภาพรวมต่อไป 

กี่ศพแล้วครับท่านประธานฯ 30 ศพ นา่เสียดายมากเพราะผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ ข่มขู่ บังคับ ขู่เข็ญ 

บีบเค้นจนต้องระเบิดออกมาเพราะอดกลั้นไม่อยู่แล้ว  เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่เทศบาลนครล าปาง      

ของเราเจ้าหน้าที่ทุกวันนี้ท างานกันเกินหน้าที่อยู่แล้ว ขอความกรุณาฝ่ายบริหาร ให้การท างานมีความ

ไหลลื่น ให้มีประสิทธิภาพ ให้เจ้าหน้าที่เขาท ากันเถอะครับ เพราะเขามีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรธิดา   

และครอบครัวของเขา อย่าให้พวกเขาเหล่านั้นมาประสบปัญหาถูกตรวจสอบถูกต าหนิติเตียนเลย      

นะครับ ข้าราชการแต่ละคนได้บ านาญไปก็ได้เงินกันแค่ก้อนเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เหมือนบางท่านมีเงิน

เหลือเฟือ มีรถประจ าตัวสองคันสามคัน ขับแต่ละวันไม่ซ้ ากัน แบบนี้มันแตกต่างครับท่านประธานฯ 

สงสารเขาเถอะครับ น่าเสียดายที่ท่านนายกฯ ไม่อยู่ ถ้าอยู่ผมจะได้พูดอะไรในหลาย ๆ เรื่องที่ท่าน      

ไม่ประสบผลส าเร็จ แต่ ณ วันนี้มีโอกาสแล้วก็ขอพูดอีกหน่อย นโยบายของท่านที่บอกว่ารับ – ส่ง

นักเรียนในเขตเทศบาลของเรา ผมเห็นนโยบายนี้ออกมาแล้วเป็นนโยบายโกหกหลอกลวงชาวบ้าน      

อยู่แล้ว การที่จะเอารถรับ – ส่งนักเรียนออกมาวิ่งในกลางถนนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องขออนุญาตสหกรณ์

เดินรถ เข้าเครือข่ายอะไรของเขา ไม่ใช่อยู่ ๆ จะมาท าแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่มีอ านาจ

ไปหยุดยั้งความโกหกหลอกลวงชาวบ้าน อันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ท่านท าไม่ส าเร็จ แต่ก็ขอขอบคุณ   

ที่ท่านจะพยายามท าให้ส าเร็จ จะไปขอรถจากโรงพยาบาลมาท าโครงการนี้ ให้ส าเร็จรถคันนี้ก็มีอายุ   

20 กว่าปีแล้ว  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมาขออนุมัติทางสภาฯ เพื่อให้รับรถคันนี้แม้กระทั่งสมาชิกสภาฯ             

ในเครือข่ายของท่านก็ยังไม่กล้ารับเลย เพราะว่านึกถึงคุณภาพของรถและประชาชนที่จะต้องใช้บริการ

รถคันนี้เลยต้องยกเลิกไปกลางคัน อีกนโยบายหนึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมเลย มีประธานชุมชนบางท่าน    

เขาถามถึง ช่วยไปตามให้หน่อยกรณีที่ท่านนายกฯ จะตั้งงบประมาณให้ปีละ 200,000 บาท เพื่อมา

บริหารจัดการในชุมชน 7 ปี ปีละ 200,000 บาท 1,400,000 บาท เงินไปไหนครับ รับปากไว้แล้ว         

ไม่เห็นได้อะไรเลย แล้วมาพูดว่ากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน อสม. กลุ่มสตรีอยู่ในมือผมหมด ผมให้เขาท าอะไร

ก็ได้ แต่เอาเงินมาให้เขาไม่ได้ พยายามโกหกหลอกลวงเขา และโดยเฉพาะนโยบายที่ว่าจะท าที่ท าการ

ประธานชุมชนให้ทุกชุมชน มีซักชุมชนหนึ่งไหมที่ท าผมถามหน่อยเถอะ 43 ชุมชนนี้ส าเร็จสักชุมชน    

หนึ่งไหม ไม่มีเลยแล้วท่านรับผิดชอบกับค าพูดของท่านไหม สัญญากับเขาไว้ท าบรรลุผลส าเร็จ         

สักโครงการหนึ่ง ไหมครับ และในเรื่องวันคริสต์มาส แห่เจ้าปีละ 300,000 บาท ผมยังไม่เห็นเป็น

รูปธรรมเลย  ชาวบ้านเขาทวงมา 7 ปี เป็นผู้น าองค์กรพูดอะไรไว้ ท าอะไรไว้ต้องรับผิดชอบสิครับ      

หรือเป็นค าพูดเพียงแค่ลมปาก เห็นคนล าปางเป็นอย่างไรครับ ผมเองไม่ใช่คนล าปางแต่ผมมาอยู่เกือบ 

40 ปีแลว้ ครึ่งชีวติคนแล้วครับ และก็เป็นตัวแทนของคนล าปางด้วย ก็ขอท าหน้าที่ตรงนี้มาทวงถามท่าน

ที่ท่านสัญญาไว้ แถลงนโยบายไว้แต่ละด้านนี้ แล้ววันนี้ท่านไม่อยู่อีกหนีอีก ยกตัวอย่างเหตุการณ์        

ที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเรื่องถนนบุญวาทย์ท่านก็ไม่อยู่รับหน้าชาวบ้าน ตั้งขบวนกันมา 100, 200 คน    

มาทวงถามสัญญา มาทวงถามถึงวันแก้ไข ที่ท่านบอกว่าจะให้แล้วเสร็จ ณ วันนั้นวันนี้แต่ท่านไม่อยู่ 
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ปล่อยให้เขารับหน้าแทน นี่เหรอครับนายกเทศมนตรีนครล าปาง หนีปัญหาตัวผมอยากให้เจ้าหน้าที่    

ไปตามมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีประชาชนเอาดอกกุหลาบมาให้ ขอให้ท่านนายกฯ ออกมา เพราะท่านชอบ

แบบนี้ มีใครโกหกบอกว่าจะเอาดอกไม้มาให้อะไรมาให้ท่านถึงจะออกมา แต่เรื่องปัญหาแบบนี้ท่านหนี

ไว้ก่อน อย่างเรื่องปัญหานี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง ในการรับปัญหาและแก้ไขปัญหา ตัวผมเองนี่แหละ

ประสบปัญหาชีวิตครอบครัว ผมยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมก็เชื่อว่าสมาชิกสภาฯ ทุกคนก็น่าจะทราบ

เกี่ยวกับครอบครัว ผมยอมรับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไร ผมยอมรับหมดและผลที่สุดแล้ว กลับเป็น

ผลดีเรารับที่จะแก้ไข เรารับปัญหาที่เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปปกปิดหรือวิ่งหนี แบบท่านนายกฯ เกี่ยวกับลูก

สาวของผม ณ วันนี้ผิดกันคนละด้านเลยนะครับ การที่เรายอมรับจากชาวบ้านมาบอกมากล่าวมาเตือน

ว่าเป็นแบบนั้นแบบนีเ้รายอมรับ เรายอมแก้ไขผลที่สุดแล้วก็ดีขึ้นมา ถ้าเราไม่ยอมรับตรงนี้ก็ตกต่ าไปอีก 

เทศบาลของเราก็เหมอืนกัน ณ วันนี้ถ้ายอมรับแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านเขาอยากให้แก้ไขจอ LED ใช้เงินไป

เท่าไหร่ สิบกว่าล้านชาวบ้านเขาอยากได้หรือไม่ ที่ท่านบอกว่าร่วมคิดร่วมท า ถ้าชาวบ้านอยากได้สัก   

สามสิบเปอร์เซ็นต์ ผมก็เห็นดว้ย แตจ่ากการที่พูดคุยกันมาและที่ได้เจอ เขามองว่าไม่มีประโยชน์ครับ 

ข่าวสารที่ เราจะได้รับรู้ก็ เห็นมีแค่ทางฝ่ายบริหารไปปั่นจักรยานโชว์  ไปมอบของรางวัลโชว์กับ           

คนพิการบ้าง คนแก่บ้างแค่นั้น  ข่าวสารที่ดีมีประโยชน์ต่อชาวบ้านที่ ไม่ ได้รับทราบมีหรือไม่                

ที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลจะมีกิจกรรมดี ๆ มาอบรมมาบรรยายให้ความรู้ไม่มีเลยและอีกอย่างหนึ่ง     

การเอาจอ LED ไปติดตัง้ตรงนั้น แตล่ะเรื่องต้องใช้เวลา ผมขี่รถผ่านเขาไม่สนใจหรอกครับท่านประธานฯ 

โครงการที่ร่วมคิดร่วมท าผมว่าไม่น่าจะใช่ท่านคิดคนเดียวท าคนเดียวค่าไฟเดือนละสามพันกว่าบาท

งบประมาณ อีกสิบกว่าล้าน ถ้าเราเอางบประมาณมาแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน ผมว่าประชาชน  

ไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ โดยเฉพาะถนนบุญวาทย์ ณ วันนี้ไปดูเถอะครับท่านประธานฯ ร้านค้าปิดตาย 

ร้านนาฬิกาแห่งหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อ ร้านนาฬิกายูมีต๊ัก ผมมาอยู่ล าปางผมก็ยังเห็นร้านนี้ยังอยู่แต่   

ณ วันนี้ปิดตัวลง มอีายุการท ากิจกรรมมากกว่าผมอีก ตอนนี้ปิดตัวลงไปแล้ว เพราะอะไรพูดตรง ๆ เลย

การบริหารงานของเทศบาลของนายกเทศมนตรีของเรา บริหารงานผิดพลาด เกี่ยวกับการน าสายไฟฟ้า

ลงดิน โครงการนี้จังหวัดล าพูนหรือที่ไหนเขาก็ท ากัน แต่เขาไม่ประสบปัญหาแบบนี้ เขาอยู่ได้ร้านค้า    

อยู่ได้ แตข่องเรามีคนเสียชีวติด้วย แบบนีถ้ือว่าบริหารผิดพลาดมหาศาล แล้วถามว่าท่านรับผิดชอบไหม 

เป็นฟองน้ าลอยบนน่านน้ า ไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่าง เรื่องนี้ชาวบ้านเขามาคุยกับผม แต่ผมก็ไม่มี

หลักฐานที่จะมายืนยัน เขาบอกว่าท่านนายกฯ คนนี ้เรื่องรา้ย ๆ แบบนีเ้ขาไม่มาหรอก เขาไม่มีค าปรึกษา

กับชาวบ้านหรอกว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่ถ้าเรื่องดี ๆ เขาไปหมดครับเลยจับจุดได้ ถ้าอยากจะให้ท่าน

นายกฯ มาอยู่ด้วย พยายามเอาดอกไม้มามอบให้ ท่านก็จะอยู่ด้วย แต่ปัญหาแบบนี้ท่านหนีหมด      

กรณีลุงที่ท่านเสียชีวิต  กว่าจะลงเอยกันได้ ต้องเลื่อนการเผาศพออกไป ถ้าเรามานึกถึงผู้ที่เสียหาย    

ถ้าท่านฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบ เขาคงไม่ประสบปัญหาอย่างนี้ ต้องมาถกเถียงกับพ่อแม่พี่น้อง   

คนนั้นจะเอาแบบนั้น คนนี้จะเอาแบบนี้ แล้วมีอยู่ภาพหนึ่ง ท่านนายกฯ เอาพวงหรีดไปมอบให ้         

เขาไม่ยอมรับ เขาน าไปวางด้านข้าง น่าอดสูนะครับ เทศบาลนครล าปาง ถึงท่านเป็นนายกฯ ผมเอง   
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เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก็เทศบาลนครล าปางด้วยกัน เราไปเห็นภาพแบบนั้น น่าอดสู

หรือไม่ครับ ผมไม่รู้ว่าชาวล าปางโชคร้ายหรือโชคดีที่ท่านอยู่ถึง 7 ปี ทั้ง ๆ ที่ท่านมารับต าแหน่งชิ้นงาน

แต่ละชิ้นที่ผ่านมา นายกฯ คนเก่า ๆ ที่ท าไว้ ถ้าท่านได้บ ารุงรักษาไว้ เทศบาลของเราก็จะสวยงาม       

ไม่ต้องก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมเลย แค่บ ารุงรักษาให้คงอยู่ไว้สวยงามเหมือนเดิมแค่นั้นเอง เทศบาลเรา     

ก็สวยงามแล้ว แต่ ณ วันนี้ตลาดหลักเมอืง พ่อค้าประชาชนเดือดร้อนมาร้องเรียน ท่านนายกฯ ก็ตอบว่า 

ไปหาคนเก่าสิ คนเก่าเขาท าไว้ มันถูกต้องหรือครับ ท่านมารับต าแหน่ง ท่านต้องดูแล ไม่ใช่ว่าไม่เป็น

โครงการของท่าน ท่านไม่ยอมรับ ไปโอนใหค้นอื่น ไม่ยอมรับความผิดพลาดของงานตัวเองเลย ปล่อยให้

คนอื่นเขาไปร้องเรียนถึงศาลากลาง เคยมีหรือครับท่านประธานฯ เทศบาลนครล าปางมีคนไปร้องเรียน

ถึงศาลากลาง ก็มียุคนี้แหละครับ สองครั้งสองครา ถนนสายบุญวาทย์ก็เหมือนกัน อันนี้ไม่มีสร้างภาพ

นะครับ อันนี้ของจรงิชาวบ้านเดือดรอ้นจรงิ ๆ ท่านไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของท่านเลย อย่างเช่น

วันนี้ก็ เหมือนกัน ไม่มีความรับผิดชอบเลย การไม่มีความรับผิดชอบก็ยังพอฟังได้ ยังมาสร้าง

สถานการณอ์ีก ตั้งแตเ่ริ่มประชุมแลว้ และท่านก็พูดอยู่เรื่อย ๆ ว่า ไม่กลัวการอภิปรายสภาฯ ไม่กลัวเลย

ผมตอบได้ ผมอยู่ได้ แต่ท่านไม่ยอมรับ ทั้ง ๆ ที่ท่านประธานฯ ก็อ่านกฎระเบียบให้ฟัง ถ้าเกิดอะไรขึ้น

ท่านประธานฯ จะรับผิดชอบ ท่านก็ไม่ยอมอยู่ฟัง อันนี้กล่าวโทษได้เลยนะครับว่า ท าหน้าที่ไม่สมบูรณ์

แบบ ปล่อยปละละเลยไม่ฟังค าชาวบ้าน ชาวบ้านเขามีความเดือดร้อน เพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อน   

ก็หวังพึ่งพาสมาชิกสภาฯ เพื่อจะได้มาบอกกล่าวนายกฯ และได้แก้ไขให้เขา กลับหนีไม่อยู่ ท่านเป็นคน

ปลิ้นปล้อนพูดได้เลยว่านายกเทศมนตรี พูดอะไรไว้ไม่รักษาค าพูดของท่าน สัญญาอะไรไว้แต่ละอย่าง  

แต่ละเรื่อง ทุกเรื่องที่ผมอ่านนโยบายที่ผ่านมา ท่านท าอะไรส าเร็จบ้าง แล้วน่าภูมิใจหรือไม่ครับ      

ท่านประธานฯ ที่ท่านบอกว่าขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจผม ผมว่าที่เขาไว้วางใจเพราะเขาเห็นนโยบาย

ของท่าน เขาคิดว่าท่านจะท าได้ คนเราถ้ามีความรับผิดชอบ เมื่อสัญญาไว้แล้วแต่ท าไม่ได้ต้องลาออก  

สิครับ แสดงสปิริตออกมาสิ แต่อันนี้ไม่เลย ไม่อยู่ในห้องประชุมด้วยซ้ าไป ยังมีการขู่ว่าเจ้าหน้าที่   

อาจจะไม่อยู่ตรงนีด้้วย ฝ่ายบริหารก็ไม่อยู่ด้วย ท่านก็ประชุมของท่านไป เสียใจแทนประชาชน ผมก็ต้อง

ขอโทษประชาชนที่ฝากความเดือดร้อนกับผมมา เพื่อจะมาให้ทางฝ่ายบริหารเทศบาลนครล าปางแก้ไข

ให้เขา แตก่ลับไม่ได้อะไรเลย วันนี้ผมคงจะต้องเสียเปล่า พูดมาตั้งนานไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งจะได้รับถึงปัญหา

ให้นายกฯ ได้แก้ไขหรือไม่ ขณะที่ผ่านมา ท่านนั่งอยู่นี่ ปัญหาที่เราเคยพูดกัน ก็ยังไม่ได้แก้ไข ณ วันนี้     

ไม่อยู่ในห้องประชุมอีก ผมว่าสูญเปล่า ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสักครู่ผมพักไป สาเหตุหลัก ๆ           

ก็คาดหวังว่าท่านนายกกิตติภูมิ อาจจะมีความนึกได้ มีความรู้สึกละอายและกลับเข้ามานั่งประชุม        

นี่ก็ผ่านไปแล้วช่ัวโมงกว่า ๆ ก็ยังไม่มา แสดงว่าก็คงไม่มาจริง ๆ ผมมีโครงการที่ว่าเป็นการบริหารงาน  
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ที่ไร้ประสิทธิภาพอีก 2 โครงการที่จะอภิปรายนะครับ ก่อนอื่นขออนุญาตท่านประธานฯ ให้เจ้าหน้าที่

เปิดภาพที่เกี่ยวข้องกับถนนบุญวาทย์ (ประธานอนุญาต) ขออธิบายที่ภาพก่อนนะครับ เป็นปัญหาความ

เดือดร้อนของพี่นอ้งประชาชน ที่พักอาศัยอยู่ริมถนนบุญวาทย์ที่มีการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าลงดิน 

ที่มีการมาร้องเรียน แต่ปรากฏว่าท่านนายกฯ ไม่ออกมารับ แต่ให้ท่านอื่นออกมารับแทน เหมือนที่ผู้

อภิปรายก่อนหน้านี้ได้พูดถึง อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง มีดินมีฝุ่น มีสิ่งกีดขวางต่าง ๆ    

ท าให้เกิดการสัญจรล าบาก ก่อให้เกิดความเสียหาย ในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าขาย มีร้านค้าปิดตัว

หรอืว่าเจ๊งไปเลยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ขอภาพต่อไปครับ นี่ก็เห็นถึงวิธีการก่อสร้าง มีการขุดดินขึ้นมา

กอง ขอภาพต่อไปครับ นี่คือภาพของคุณลุงที่ประสบอุบัติเหตุจากการท างาน การบริหารงานก่อสร้าง  

ที่ไร้ประสิทธิภาพ เกิดหลุมบ่อบนขอบถนน ริมถนน ท าให้คุณลุงท่านนี้ซึ่งขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้สะดุด

หกล้มและเสียชีวิตในที่สุด ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมาก ว่าโครงการนี้ได้สังเวยชีวิตคุณลุงท่านนี้ไป 

ภาพต่อไปครับ นี่ก็คือรูปร่องของสายไฟฟ้าลงดินที่กลบและทรุดลงไปเหมือนเดิม เห็นรอยยุบและ     

รอยแตกของผิวยางแอสฟัลท์ ภาพต่อไป เป็นอีกภาพหนึ่งของปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ภาพต่อไป      

เป็นภาพจากที่เขาส่งมาในเฟซบุ๊ก จะมีอยู่หลายวันที่ฝนตกแล้วท าให้ถนนยุบตัวลงเป็นร่อง เกิดน้ านอง

บนถนน แต่ไม่รู้ว่ามีร่องหลุมตรงไหน ปรากฏว่ารถกระบะคันนี้ก็ขับไปตกร่องอยู่บนถนน รถตะแคงเลย

ครับ แล้วภาพข้างล่างก็ดูแล้วเหมือนอยู่ริมแม่น้ าเลยครับ เห็นเป็นลักษณะน้ านองเต็มตลิ่ง ภาพที่ผม   

ให้ เจ้ าหน้าที่ ฉ ายขึ้นมา เป็นสิ่ งที่ ผมจะอภิปรายคือ เป็นการบริหารงานที่ ไ ร้ประสิทธิภาพ                     

ไร้ความสามารถ ขาดความรู้ขาดวุฒิภาวะความเป็นผู้น า ทั้ง ๆ ที่ปัญหาที่เกิดขึ้น ท่านเองเป็น

นายกเทศมนตรีน่าจะมารับรู้ปัญหาและลงมาแก้ไข ปรากฏว่าหนีปัญหา ท าให้ท่านปลัดที่ท าหน้าที่     

เป็นเลขานุการฯ อยู่ตอนนี้ ท่านปลัดชาตรีต้องลงไปรับหน้าแทน ลงไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทบจะ     

ทุกวัน ผมต้องขอชมเชยครับ โครงการเคเบิลลงดินของถนนบุญวาทย์ เทศบาลได้อุดหนุนงบประมาณ

ส่วนของงานก่อสร้างโยธาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไปจ้างผู้รับเหมามาท า 

เสร็จแล้วผู้รับเหมาก็มาท างานโดยที่ไม่มีแผนงานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน ก็มีการขุดถนนเป็นร่องยาว  

เป็นเส้นตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาไปจนถึงสี่แยกศาลากลางเก่า ซึ่งการกระท าแบบนี้ก็ขัดจากที่นายกฯ 

เคยไปประชาคมกับพี่น้องถนนบุญวาทย์ว่าจะท าเป็นตอน เป็นท่อน เสร็จจากท่อนแรกก็ไปท่อนที่สอง 

เพื่อไม่ให้มีปัญหากับงานและกระทบกับชาวบ้านเกินสมควร แต่กลายเป็นว่าพอท าจริง ขุดถนนยาว

ตลอดเส้นทาง เมื่อท าเช่นนี้แล้ว ดินที่ขึ้นมากองบนถนน ท าให้เกิดฝุ่นและเป็นภาพที่ไม่น่ามอง เมื่อเป็น

เช่นนี้ก็ท าให้การสัญจรล าบาก การจอดรถริมฟุตบาทก็ไม่ได้ การค้าขายก็เจ๊ง ร้านอาหาร ร้านขาย

เสื้อผ้า ไม่ต้องพูดถึงช่วง  4 – 5 เดือนที่ผ่านมา ที่มีการก่อสร้างไม่ได้ขายเลย เกิดปัญหามากมาย       

ซึ่งปัญหาการก่อสร้างทางฝ่ายบริหารก็มักจะอ้างว่าเป็นเรื่องของผู้รับจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    

ซึ่งรับสัญญาตัวนี้เป็นคู่สัญญากัน เทศบาลไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งเทศบาลโดยท่านนายกฯ ผมได้ยินท่านพูด

แบบนี้มาตลอดคล้าย ๆ กับว่าผลักความรับผิดชอบไป จริง ๆ แล้วเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของเงินยังไง     

ก็ต้องเข้าไปแก้ไข ปัญหาหลัก ๆ ก็เกิดจากแบบก่อสร้าง คือในแบบก่อสร้างใช้ดินที่ขุดขึ้นมาแล้วก็กลบ
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ลงไป เพราะฉะนั้นดินที่ขุดขึ้นมากอง ทางผู้รับจ้างก็จะต้องเอากองไว้ก่อน เพื่อที่จะกลบลงไปในร่อง     

ที่วางสายไฟเรียบร้อยแล้ว ท าให้เกิดปัญหาที่เราเห็นในภาพนี้ ที่เห็นชัดเจนก็คือฝุ่น มีทุกวันกวาดเช้า

กวาดเย็นอย่างไรก็ยังมีอยู่ ที่ในแบบซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นช่างคนไหน ท าไมถึงคิดที่จะเอาดินเดิมกลบลงไป 

ซึ่งเกิดปัญหามากมาย ปัญหาก็คือเกิดฝุ่น เกิดความสกปรกต่าง ๆ ที่หน้างาน จริง ๆ แล้วการใช้ดินกลบ

ลงไป มันไม่ถูกต้อง ตามแบบที่ถูกต้องควรจะเป็นวัสดุคัดเลือกที่น ามากลบลงไป และเกิดความแน่น 

อย่างเช่นทรายหรือหินคลุก ซึ่งถ้าท าโดยวิธีนี้ปัญหาจะลดน้อยลง ทางฝ่ายบริหารท่านนายกฯ ก็มักจะ

อ้างว่าให้เขาท าตามแบบไม่ไปยุ่งกับเขา จริง ๆ แล้วถ้านายกฯ มีวิสัยทัศน์คาดการณ์ได้ว่ าจะมีปัญหา

เกิดขึ้น แบบต่าง ๆ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเช่นแทนที่เราจะถมดิน เราก็ถมทรายหรือหินคลุก 

ดินที่ขุดขึ้นมาก็ตักใส่รถดั้มพ์ ขุดแล้วขนไปเลย เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นดิน และจะไม่มีฝุ่นมากมาย 

พอเสร็จแล้วก็กลบด้วยทรายหรือหินคลุกก็จะท าให้แน่น อันนี้ใช้ดินเดิมกลบลงไป ซึ่งขณะนั้นเป็นฤดูฝน

ท าให้ดินเหนียวและชุ่ม แล้วก็เห็นว่ามีหินคลุกบาง ๆ อยู่นิดหน่อย หลังจากนั้นก็ลาดยางแบบปะผุ       

ดูแล้วน่าเกลียดมากเลยครับ ซึ่งท าแบบนี้ซ้ าหลายครั้ง  ก็ยุบอยู่เหมือนเดิม การยุบตัวของร่องดิน

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อสักครู่ที่เราเห็นคุณลุงที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วสะดุดล้ม ในหลุมร่องนี้ ซึ่งจริง ๆ 

แล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้านายกฯ มีความรู้ความสามารถ มีวุฒิภาวะ

ความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ น่าที่จะได้นั่งประชุมหารือทุก ๆ ฝ่ายเลยครับว่าปัญหาคืออะไร แล้วก็

ใช้ความกล้า ความเป็นผู้น าตัดสินใจแก้ไขไปเลย ปัญหาก็คงจะไม่ยืดยาวแบบนี้ ไม่เกิดปัญหาเรื่อง     

ฝุ่นควัน ดินอะไรต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสกปรก กีดขวางการจราจรต่าง ๆ ผมดูแล้วในช่วงที่ก่อสร้าง

ครั้งนี้ ผู้บริหารนายกฯ ไม่เคยไปอยู่ที่หน้างานเพื่อแก้ปัญหาเลย แล้วก็ไม่เคยได้ยินว่าท่านร่วมประชุม

แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วย ก็เห็นมีท่านปลัด ฝ่ายช่างที่ท าอยู่ นี่แหละครับผมถึงจะชี้ให้เห็นว่า ท่านขาด

ความรู้ความสามารถ ขาดภาวะผู้น าและไร้ความรับผิดชอบ ที่ผมพูดมาผมไม่ได้พูดขึ้นมาเอง ทุกท่าน   

ในห้องประชุมนี้ก็คงไปเห็นมาแล้ว ผมไม่ได้มีการใส่ความผู้ใดเลย ถึงแม้ว่าท่านนายกฯ จะเป็นดร. แต่ผม

ก็เข้าใจว่าเหตุที่ท่านขาดความรู้ความสามารถในด้านนี้ ก็เนื่องจากว่าท่านอาจมีพื้นความรู้ด้าน        

สัตวแพทย์มา จะเก่งในเรื่องการท าหมันสุนัข การฉีดยาคุม การผสมเทียมอะไรแบบนี้ เรื่องนี้ท่านเก่ง   

แต่การบริหารงานก่อสร้างใหญ่ ๆ ท่านไม่เก่งครับ แทนที่ท่านไม่เก่งท่านน่าจะลาออกไปเลย หรือว่าหา

คนที่เก่ง ๆ เข้ามาท าหน้าที่แทน แต่นี่ท่านปล่อยให้เกิดปัญหาแบบนี้ ส าหรับปัญหาจากโครงการ      

ถนนบุญวาทย์ ก็จะมีโครงการที่คล้าย ๆ กัน คือโครงการไฟฟ้าลงดินที่ถนนพหลโยธิน มูลค่าของงาน   

ก็ประมาณสี่สิบกว่าล้านบาทนะครับ ถ้าผมจ าไม่ผิด ผมก็หวังว่าท่านเป็นนายกฯ ท่านเคยผ่านเหตุการณ์

การก่อสร้างแล้วมีปัญหา ท่านก็คงไม่ปล่อยให้เกิดการบริหารงานให้มีปัญหาเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ผม    

ไม่เข้าใจเลยว่า ท่านก็รู้อยู่ว่าท่านจะท าโครงการสายเคเบิลลงดินถนนพหลโยธิน ท่านรู้อยู่แล้วว่า

งบประมาณตัวนี้ต้องผ่าน เพราะว่าท่านมีผู้สนับสนุน มีเสียงข้างมากที่จะให้ผ่าน แล้วก็ผ่านจริง ๆ แล้ว

อีกไม่นานก็ต้องลงมือท า แล้วท าไมท่านจึงไปท าถนนลาดยางในถนนเส้นเดียวกันที่ท่านก าลังจะขุด 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ มูลค่าสองล้านเก้าแสนกว่าบาท ท่านท าไปได้อย่างไรครับ ไหนว่าท่านเป็นดร. 
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รู้อยู่ว่าจะมีการขุดถนนแล้วยังจะไปท า ถ้าแบบนี้ถือว่าท่านท างานบริหารงบประมาณอย่าง               

ไร้ความรับผิดชอบ แล้วผมก็เคลือบแคลงสงสัยว่าการที่ท่านเร่งรัดท าตัวนี้ โดยที่ไม่นึกถึงงบประมาณ    

ที่จะต้องซ้ าซ้อนกลับมาลาดยางใหม่ เงินสามล้านบาทที่เสียหายไป ท่านเร่งรีบท ากับงานลาดยาง      

ในหลาย ๆ เส้น ณ เวลาเดียวกัน ผมก็ได้ยินเขาพูดมาว่าเป็นงานลักษณะที่มีเงินทอน อย่างไรก็ตาม   

ท่านไม่นึกถึงภาษีของประชาชนเลย แทนที่ว่าจะมีงานขุดวางสายไฟฟ้าลงดิน ก็ท าขุดวางสายไฟฟ้า     

ลงดินไปก่อน หลังจากนั้นก็ลาดยางทีเดียวเลย เงินสามล้านบาทนี้ท่านไม่เสียดายเลยนะครับ แบบนี้ผมดู

แล้วนา่สงสัย เหมอืนกับว่าเป็นการจงใจหาผลประโยชน์ เรื่องนี้ไม่ว่าผมเองหรือผู้อื่นก็คิดไม่แตกต่างกัน

หรอกครับ นอกจากนี้หลายวันที่ผ่านมาผมได้พบกับผู้อ านวยการส านักท่านหนึ่ง ที่เกษียณราชการไป

แล้ว เขาก็มาเล่าให้ผมฟัง ถึงผู้บริหารที่มีอ านาจว่าท าอะไรไปบ้าง งานบางอย่างที่เป็นมูลค่าสูง ๆ ท่านก็

เข้ามาแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้าง ก็อย่างที่เราทราบกัน เหตุผลที่เข้ามาท าแบบนี้เพราะอะไร จริง ๆ 

แล้วเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ แต่ว่ามีผู้มีอ านาจบางท่านเข้ามาวุ่นวาย มาแทรกแซง ลักษณะคือ   

ให้ผู้ประกอบการ ผูจ้ัดหารายหนึ่งรายใดเข้ามาขายของให้ในโครงการนั้น ยังมีโครงการอีกโครงการหนึ่ง

ที่ผมว่า เป็นบุญของเทศบาลอย่างสูงที่รอดพ้นจากมืออันสกปรกที่อาจจะเกิดขึ้น นั่นก็คือโครงการ    

บ่อบ าบัดน้ าเสีย สองร้อยล้าน โครงการนีผ้มต้องขอพนมมือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสภาฯ ที่ไม่ได้ผ่านสภาฯ นี้ไป 

โครงการนี้ผู้บริหารก็พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นก็มีการประชุมชี้แจง มีผู้เกี่ยวข้องเข้ามาอธิบายถึง    

ความจ าเป็นที่จะต้องมี ซึ่งผมคิดว่าจริง ๆ แล้วในใจของผู้มีอ านาจคงไม่ได้นึกถึงขนาดนั้น ท่านนึกถึง

เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบางอย่างในโครงการ อย่างเช่น ท่อต่าง ๆ ที่ต้องซื้อจากโรงงาน         

ผมสอบถามจากคนที่เกี่ยวข้องวัสดุบางอย่างที่ต้องซื้อจากโรงงานเป็นล็อตใหญ่ ๆ ก็หลายสิบล้านอยู่    

ซึ่งทันทีเมื่อมีการประมูลได้ผู้รับจ้าง มีการลงสัญญา ผมคิดว่าก็อย่างที่เราพอจะคาดเดาได้ว่าจะเกิด

อะไรขึ้น ผมก็ดีใจที่โครงการนีไ้ด้ถูกระงับไปก่อน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นะครับท่านประธานฯ เป็นข้อเท็จจริง

ทั้งสิ้น ไม่ว่าถนนบุญวาทย์ ถนนลาดยางที่พหลโยธิน ทุกท่านที่ได้ผ่านก็คงจะเห็น ผมอธิบายเหตุผลว่า 

ท าไมถึงต้องรีบท าทั้ง ๆ ที่จะมีการขุดถนน แล้วก็โครงการหน้าบิ๊กซี โครงการศูนย์ท่องเที่ยวต่าง ๆ     

ทุกท่านก็เห็นกับตามาแล้ว ส่วนในเรื่องผลประโยชน์ เปอร์เซ็นต์ที่อาจจะมีผู้มีอ านาจบางท่านจะได้รับ  

ผมก็ไม่สามารถที่จะหาใบเสร็จมาให้ที่ประชุมทราบได้ แตผ่มยืนยันว่ามีมูลครับ เพราะว่าผมมีคนรู้จักเยอะ 

เขามาเล่าให้ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้า ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง ที่รับงานต่าง ๆ เหล่านี้ ได้เจอกัน          

ก็มาเล่าให้ผมฟัง ที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดนี้ ผมก็หวังว่าในที่ประชุมจะได้รับทราบ ผมก็เสียดาย          

ที่ผู้บริหารบอกว่าไม่กลัวการอภิปราย น่าจะเข้ามารับฟังการประชุมและได้ชี้แจงตอบค าถาม ส าหรับ

ผู้สนับสนุนผู้บริหารที่หนีการประชุมที่ยังศรัทธาเขา ก็ขอให้รับฟังไว้ด้วยนะครับ ทุกอย่างผมก็ท าตาม

หนา้ที่ไม่ได้มเีรื่องโกรธเคือง ที่จะมาใส่ความเท็จตอ่ผูใ้ด ขอบคุณครับท่านประธานฯ  

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เสียดายนะคะที่ท่านนายกฯ

ไม่อยู่ฟังการอภิปราย รู้สึกว่าท่านไม่ค่อยให้เกียรติสภาฯ เท่าที่ควร เพราะว่าในห้องสภาฯ นี้ อ านาจใน

การตัดสินใจหรอืวินจิฉัยเรื่องต่าง ๆ อยู่ที่ท่านประธานสภาฯ การที่นายกฯ ลุกขึ้นมาทักท้วงแล้วก็แสดง

กิริยาอาการแล้วเดินออกจากห้องประชุมไป โดยที่ไม่ยอมรับฟังหรือยอมรับค าวินิจฉัยของท่าน

ประธานสภาฯ และก็ไม่ให้เกียรติสภาฯ ในการที่จะรับฟังข้อปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ท่านได้ท าไว้     

ที่ผ่านมา 7 – 8 ปีงบประมาณนะคะ นโยบายสวยหรใูนค าแถลงนโยบายของท่านกิตติภูมิ นามวงค์ ว่าจะ

บริหารเทศบาลนครล าปางอย่างไร ตามที่คุณสมหมายฯ ได้อ่านให้ทุกท่านฟังนั้น เป็นเพียงตัวหนังสือ    

ที่อา่นแลว้ดูดีสวยงามนะคะ แต่ในความเป็นจริงแล้วท่านไม่ได้ท าตามตัวหนังสือหรือค าแถลงที่ประกาศ

ไว้เลย เยอะมากนะคะที่ไม่สามารถท าได้  แต่ก็พยายามดันทุ รังที่จะท า สุดท้ายแล้วก็ท าไม่ได้           

บางโครงการท าแล้วก็มีปัญหา ดิฉันอยู่เทศบาลนครล าปางมาสิบกว่าปี ท างานร่วมกับท่านอดีตนายกฯ

มาก็เห็นโครงการต่าง ๆ บรรลุด้วยดี ส าเร็จสวยงาม ประชาชนได้รับผลประโยชน์ บ้านเมืองน่าอยู่      

แตพ่อมาสมัยท่านนายกฯ คนปัจจุบัน ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ท าไมโครงการต่าง ๆ จึงไม่เสร็จ มีอาคาร

ร้างสรา้งไม่เสร็จ มีปัญหาแทบทุกโครงการ เพราะอะไรคะถึงมปีัญหาแทบทุกโครงการ ผู้รับเหมาทิ้งงาน

เป็นส่วนใหญ่ ดังที่เราทราบ ๆ กันอยู่ เพราะอะไรคะ เราทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่า เป็นเพราะอะไร 

แล้วการประชุมในวันนี้ก็มีการปั่นป่วน ไม่ทราบว่าจะปั่นป่วนท าไม เพราะว่าสมาชิกสภาฯ ก็ท าถูกต้อง

ตามระเบียบกฎหมายที่ให้อ านาจไว้ว่าเราสามารถเข้าชื่อกัน เพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกเทศมนตรี

โดยไม่ต้องมีการลงมติ เพื่อทักท้วง ชี้แนะ ซักถามปัญหาต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารได้ท างานผิดพลาด หรือมี

ส่วนใดที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก็ต้องมาคุยกัน จริง ๆ เป็นโอกาสของท่านนายกฯ นะคะ     

ถ้าท่านอยู่ อะไรที่ไม่ถูกต้อง หรือสมาชิกสภาฯ ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมา หรือเข้าใจผิด ท่านก็มีโอกาส   

ที่จะชี้แจงมาพูดจากัน ว่าผมท าแบบนี้นะ ผมท าแบบนั้นนะ ก็เป็นการท างานตรวจสอบถ่วงดุลกัน

ตามปกติระหว่างผู้บริหารกับสภาฯ ที่มีอ านาจหน้าที่นะคะ สมาชิกสภาฯ ทุกคนได้รับเงินเดือน          

กินเงินเดือนหลวง เราก็ต้องท าหน้าที่ ในเมื่อเรามีหน้าที่เราก็ต้องท า ถ้าไม่ท าก็กินเงินเดือนเปล่า ๆ      

มานั่งยกมือเฉย ๆ ละอายค่ะ ไม่สามารถท าได้นะคะ เห็นอะไรไม่ถูกต้องหรือควรจะทักท้วงสอบถาม    

ก็ต้องท า มานั่งเฉย ๆ แล้วไม่ท าอะไรเลย มันกระดากค่ะ ทุกคนก็พยายามท าหน้าที่นะคะ เพราะว่ารับ

เงินเดือน กฎหมายมีช่องเปิดให้สมาชิกสภาฯ สามารถสอบถามท าหน้าที่ได้ แต่ก็มีผู้ใหญ่ผู้บริหาร

พยายามขัดขวางข่มขู่เจ้าหน้าที่ ที่เขาจะปฏิบัติงานตามสิทธิ์อ านาจหน้าที่ ท าให้เขากลัวแล้วก็ไม่กล้า

ปฏิบัติหน้าที่ เป็นสิ่งที่น่าละอายส าหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่กล้ายอมรับความจริง ไม่รับฟังเหตุผล แล้วก็   

ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง พยายามหลบเลี่ยงบิดเบือนไม่รับฟังปัญหาอะไรเหมือนที่เคยท ามาตลอด    

อย่างที่ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวว่า วันนี้อาจจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย หรือไม่แน่เราก็อาจจะมี

อีกสมัยหนึ่งนะคะ เราก็ต้องท าหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้สมกับที่ประชาชนเลือกเรามา ฝ่ายบริหาร   

ชุดนี้ได้เข้ามาบริหารงบประมาณของเทศบาลนครล าปางตั้งแต่ปี 2556 จนถึงงบประมาณปี 2563    
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เป็นเวลาถึง 8 ปีงบประมาณ ขออนุญาตท่านประธานขึ้นจอนะคะ (ประธานอนุญาต) เป็นตัวเลขสถิติ

รายรับรายจ่ายปีงบประมาณตั้งแตท่่านนายกคนนี้มารับต าแหน่ง รวมกันทั้งหมด 8 ปีงบประมาณ มีเงิน

รายจ่ายทั้งสิ้น 5,180,377,748 บาท เงินมหาศาลมากนะคะ เงินขนาดนี้สามารถพัฒนาล าปางได้เยอะ

มากนะคะ พัฒนาเศรษฐกิจความเป็นอยู่ให้พี่น้องประชาชนได้เยอะมาก แล้วงบประมาณก็เพิ่มขึ้นทุกปี

จากที่เราเห็นในกราฟนะคะ แต่ท าไมบ้านเมืองเรามันทรุดโทรม ช ารุด เงียบเหงา แม่น้ าก็เน่า           

งานเทศกาลต่าง ๆ งานวัฒนธรรมต่าง ๆ ก็เงียบลงทุกปี นักท่องเที่ยวไม่เข้ามา จ านวนลดลงทุกปี 

สวนสาธารณะแทบทุกแห่งผุพังช ารุด ถนนท่านก็เพิ่งจะมารีบลาดยางกันเมื่อปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้ 

ลาดยางกันทั้งเมืองค่ะ เพราะอะไรที่ผ่านมาถึงไม่ท า เพิ่งมาท าในปีสองปีนี้ เจ็ดปีที่ผ่านมาท าอะไรอยู่ 

โครงการต่าง ๆ ก็ไม่เสร็จ ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยอดีตผู้บริหารชุดก่อน งบประมาณน้อยกว่านี้มาก 

เกือบครึ่งหนึ่งนะคะแต่เราได้ข่วงนครที่สวยงามไว้จัดกิจกรรมงานเทศกาลต่าง  ๆ ของจังหวัด คนทั้ง

จังหวัดก็มาใช้ได้ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของล าปางมาก สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด ประชาชนได้

ใช้ประโยชน์ เราได้สวนสาธารณะหลายแห่ง ทั้งสวนเขลางค์ สวนสาธารณะที่โรงฆ่าสัตว์เก่า สวนจีน     

ที่หลังโรงเรียนอัสสัมชัญ สวนที่โรงเรียนเทศบาล 7 สวนท่าน้ าบ้านดงไชย เราได้ถนนวัฒนธรรม เราได้

เกาะกลางถนนสวย ๆ พื้นที่สีเขียวเต็มเมืองไปหมดด้วยงบประมาณที่น้อยกว่านี้เยอะมาก ๆ แล้ว

วิสัยทัศนข์องอดตีนายกฯ ที่ใช้มาตลอดก็คือ บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรม

ล้ าค่า เมื่อผู้บริหารชุดนี้เข้ามารับต าแหน่งท่านก็ไม่เคยมีวิสัยทัศน์อะไรเลย ท่านก็ใช้วิสัยทัศน์เดิมมา

ตลอด แต่ว่าท่านก็ไม่เคยที่จะพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ท่านเอามาใช้ โครงการ

ต่าง ๆ ตามวิสัยทัศนข์องผู้บริหารชุดนี้หลายโครงการล้มเหลว ไม่สามารถท าได้เพราะประชาชนคัดค้าน

ทักท้วง แมแ้ตค่ าแถลงของตัวเองท่านก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ท่านแถลง ยกตัวอย่างเช่น นโยบาย

การพัฒนาเมืองในข้อที่ว่า จะปรับปรุงคืนสภาพแม่น้ าวัง และก่อสร้างระบบระบายน้ าเสียให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ ขอขึ้นภาพแม่น้ าวังค่ะ ดิฉันไปถ่ายรูปมาเมื่อวานนี้เองนะคะ วัชพืชลอยเต็มผิวแม่น้ าเกือบ

ทั้งหมด ยาวเป็นกิโล นี่หรือเจ็ดปีแปดปีงบประมาณ ท าอะไรอยู่คะแถลงไว้ท าไมไม่ท า ฟุตบาทริมแม่น้ า

ก็ช ารุดทรุดโทรม แห้งแล้ง สวนที่เคยร่มรื่นมีพื้นที่สีเขียวก็เป็นดินแห้งแล้ง ใบไม้ร่วงขาดการดูแล

บ ารุงรักษา วัชพืชลอยเต็มไปหมดนะคะ ไม่มีความสวยงามน่าอยู่ สิ่งก่อสร้างหักพังไม่ได้รับการดูแล

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสวยงาม แม่น้ าวังควรจะมีสภาพที่สวยงามเป็นที่พักผ่อนของประชาชนมีความ

ร่มรื่น  แล้วท่านดูกองขยะกองใหญ่แบบนี้ ไม่ใช่พึ่งจะเอามากองนะคะ มีมานานแล้ว สภาพใหญ่           

โตขนาดนี้ นี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปมาทั้งหมดนะคะ เพราะว่าสภาพกว้างมาก แล้วมีกองขยะเศษวัสดุกอง      

เต็มไปหมด ไม่เข้าใจว่าเทศบาลปล่อยปละละเลยให้เกิดสภาพแบบนี้ริมแม่น้ าวังและข้างสวนสาธารณะ

ริมแม่น้ าของเราได้อย่างไร ท าอะไรกันอยู่คะท่าน บริหารงานกันอย่างไรบ้านเมืองถึงช ารุดทรุดโทรม

ขนาดนี้ มีแต่ขยะกองขนาดนี้ ใกล้ ๆ เทศบาลนี้เอง ไม่ได้ไกลเลย เทศบาลนครล าปางเราเป็น 1 ใน 30 

เทศบาลนครของประเทศไทย น่าอายไหมคะที่สภาพบ้านเมืองของเรากับงบประมาณปีหนึ่ง หกเจ็ดร้อยล้าน 

เจ็ดแปดปีหา้พันกว่าล้าน แตม่ีสภาพบ้านเมืองแบบนี ้ถามผู้บริหารหนอ่ยนะคะว่าท่านละอายไหมผลงาน
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ของท่าน แล้วยังไม่ยอมรับฟังปัญหา ออกจากห้องประชุมไปโดยไม่ให้เกียรติสภาฯ ไม่ท าหน้าที่        

ของตนเองให้สมบูรณ์ วุฒิภาวะของความเป็นผู้น าไม่มีเลยนะคะ ความสามารถไม่มีเลย คุณสมบัติไม่มี

เลยที่จะมาเป็นผู้น าผูบ้ริหาร 1 ใน 30 เทศบาลนครของประเทศไทย จึงท าให้บ้านเมืองเราเละเทะขนาดนี้ 

สงสารคนล าปาง สงสารตัวเองด้วยที่มีคนแบบนี้มาบริหารบ้านเมือง แทนที่บ้านเมืองเราจะน่าอยู่ 

เศรษฐกิจจะดีกว่านี้ ถึงแม้เศรษฐกิจโดยรวมจะแย่ แต่ว่าถ้าเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครล าปาง   

ของเราสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ มีงบประมาณของเทศบาลออกมาใช้จ่ายหมุนเวียนภายในจังหวัด 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็น่าอยู่นะคะ แต่ว่ามีแต่โครงการร้างก่อสร้างไม่เสร็จ 

ผู้รับเหมาทิ้งงาน สวนสาธารณะแห้งแล้งช ารุดทรุดโทรม กองขยะมหึมาอยู่ในเมือง ภาพต่อไปค่ะ     

ภาพสวนสาธารณะห้าแยกนี่ก็ไปถ่ายมาเมื่อวานนะคะ หน้าส านักงานเรานี้เอง เดินไปไม่ถึง 50 เมตร     

ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ท าไมปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้ ทั้ง ๆ ที่ตอนแรกเราก็ท าสวนสาธารณะแห่งนี้ได้

สวยงามมาก เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนล าปาง เป็นที่ภูมิใจของเราว่ามีสถานที่ที่เป็นข่วงไว้จัดงาน ไว้รับ

นักท่องเที่ยว คนมาเที่ยวก็มาถ่ายรูปกับรถม้าตรงจุดนี้ แต่สวนสาธารณะห้าแยกถ้าท่านเดินเข้าไป     

ทางโรงยิมเทศบาล 4 เดินไปถึงฝูงสัตว์จะวิ่งหนีท่านไปเลยนะคะ ตอนแรกนึกว่ากระรอก ไม่ใช่ค่ะ ฝูงหนู

วิ่งกันเกรียวเลยค่ะ หน้าบ้านเรานี่เองไม่ถึง 50 เมตร ท่านท างานกันแบบนี้ได้อย่างไร สภาพแวดล้อม

เมืองล าปางของเรา ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะคะว่าแค่ตรงนี้เอง ยังปล่อยให้เป็นได้ขนาดนี้ ขอภาพ

ต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ ขยะเต็มทุกถัง แล้วก็ไม่มีการน าไปทิ้ง ที่เล่นของเด็กก็ช ารุดทรุดโทรมแห้งแล้ง 

สังเกตชิงช้ามีแต่เสา ไม่มีให้เด็กเล่นแล้วคิดว่าก็คงไม่มีใครกล้าไปเล่น เพราะหนูวิ่งยั้วเยี้ยเต็มไปหมด 

ขาดการเอาใจใส่ดูแล ขาดการบริหารจัดการที่ดี แล้วก็ไม่ทราบว่า ในการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะนี้ 

ท่านได้ไปติดตามตรวจสอบผลงานของผู้รับจ้างไหมว่าท างานแบบนี้ท่านสมควรจ้างอยู่ไหม ขยะใบไม้

แห้งกวาดดันเข้าไปในใต้พุ่มไม้เพื่อบังสายตา แต่ก้มลงไปดูในกอพุ่มไม้ขยะทั้งนั้นเลยค่ะ แก้วน้ า 

ถุงพลาสติก เศษอาหาร ใบไม้เกลื่อนเต็มไปหมด เห็นแล้วสลดใจมาก ไม่น่าเ ชื่อจริง  ๆ ว่า 

สวนสาธารณะกลางเมืองงบประมาณปีละเจ็ดร้อยกว่าล้าน ท าได้ขนาดนี้ ท่านเก่งมากค่ะ ตามรูปนี้   

ท่านดูให้ดี ถ่ายติดหนูมาด้วยนะคะ ที่เขาพูดกันตอนแรกก็ยังไม่เชื่อ ไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองนี่สุดจะ

บรรยายเลยคะ สภาพบ้านเมืองแบบนีใ้ครอยากจะมาเที่ยวคะ ขอถามฝ่ายบริหารหน่อย ว่าใครอยากจะ

มาเที่ยว มีอะไรให้ดูสวยงามจรรโลงใจบ้าง สะพานก็ผุพังและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อพี่น้อง

ประชาชนได้ถ้าเดินตกลงไป แล้วท่านซ่อมอย่างไร ปะผุนะคะ ขยะก็กองอยู่แบบนี้ ไม่มีการจัดเก็บ ถนน

ทางเดินก็มีกระเบื้องหลุดร่อน ไม่ซ่อมไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล แต่เอางบประมาณไปท าโครงการที่ไม่

จ าเป็นและใช้เงนิมาก ๆ เช่น โครงการสายไฟลงดินในถนนที่ไม่สมควรท า สายไฟลงดินเป็นโครงการที่ดี

แต่ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในการเลือกถนนว่าท าแล้วจะได้ประโยชน์อะไร ไม่ใช่ไปเลือกถนนเส้นที่ไม่มี

ความส าคัญไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องไปท า อย่างเช่น ถนนพหลโยธิน ท าท าไมคะถนนนั้น เป็นปั๊มน้ ามัน

เป็นที่ราชพัสดุทหารเชา่อยู่ เป็นที่รกร้างว่างเปล่าตั้งแตแ่ยกดอนปานไปจนถึงสี่แยกสถานีขนส่ง ท าท าไม

คะ ตรงนั้นนักท่องเที่ยวก็ไม่มี ร้านค้าก็น้อย เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับการที่จะมีสายไฟอยู่ตรงนั้น   
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แต่ถ้าท่านไปขุดหน้าบ้านเขาแล้วก็ท าเหมือนถนนบุญวาทย์นี้ประชาชนเดือดร้อนแน่นอนค่ะ การไฟฟ้า

บอกว่าจะดันท่อแต่ขุดเปิดถนนทั้งสายพร้อมกันจนเดือดร้อนกันไปทั้งเมือง แล้วการไฟฟ้าจะมาบอกว่า

ตรงนี้ท าระบบดันท่ออีก เอาอะไรมาให้เรามั่นใจว่า ท่านจะไม่ท าเหมือนเดิม แล้วท าไมฝ่ายบริหาร     

ต้องรีบร้อนดึงดันที่จะท าโครงการนี้ให้ได้ แทนที่จะเอาเงินงบประมาณนี้ไปซ่อมสิ่งที่ผุพัง สิ่งที่แห้งแล้ง       

มีปัญหาไมส่วยงาม อ านวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดี มีสวนสาธารณะไว้

พักผ่อนเดินเล่นออกก าลังกาย มีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่น แต่ถ้าปล่อยทิ้งแบบนี้ประชาชนไม่กล้าเข้าไป

ใช้เพราะอันตรายและสกปรก ไม่จรรโลงตาจรรโลงใจ แต่เอาเงินไปท าโครงการอะไรก็ไม่ทราบที่ไม่มี

วิสัยทัศน์ แล้วท าก็ท าไม่เสร็จ อย่างเช่น กลุ่มอาคารที่หน้าบิ๊กซีที่ได้ไปริเริ่มโครงการศูนย์ข้อมูล       

การท่องเที่ยว อาคารอเนกประสงค์ ตรงนั้นไม่สมควรไปพัฒนาเลยนะคะ ด้วยท าเลที่ตั้งของที่ดินมันอยู่

ใต้สะพาน แล้วตรงนั้นก็เป็นที่กลับรถ การที่จะเอาอาคารใหญ่ ๆ ไปไว้ตรงนั้นมันไม่สะดวกต่อการ

เดินทางด้วยประการทั้งปวง แล้วศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวท่านฝ่ายบริหารมีมือถืออยู่แล้ว เดี๋ยวนี้เขาดู

มือถือกันหมดแล้วค่ะ เขาไม่เดินเข้าไปหาข้อมูลในศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวหรอกค่ะ นี่มันยุคอะไรแล้วคะ 

เอางบประมาณไปสร้างอาคารใหญ่โต สร้างก็ไม่เสร็จมีปัญหาอีกเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ไม่มี

ใครเข้าไปหรอกค่ะ เขาดูมือถือแป๊บเดียวเขาก็ไปเลย นี่คือวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารที่ไม่มี บ้านเมืองเรา

ช ารุดทรุดโทรม นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเพราะสภาพที่เห็นนะคะ ประชาชนไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดี

เพราะว่าบ้านเมืองไม่น่าอยู่  ผู้คนก็ไม่เป็นสุข มาดูตัวเลขประชากรนะคะ ขอภาพต่อไป นี่เป็นสถิติ

ประชากรตามทะเบียนบ้านของเทศบาลนครล าปางแนวโน้มประชากรลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี ก็อาจจะมี

เหตุผลหลาย ๆ อย่าง เช่น เสียชีวิตหรือย้ายออกไปประกอบธุรกิจที่อื่น แต่ถ้าผู้บริหารบ้านเมืองพัฒนา

บ้านเมืองให้มีความน่าสนใจ น่าลงทุน น่ามาอยู่ น่ามาเยือน บ้านเมืองก็จะน่าอยู่ เศรษฐกิจก็ดี คนก็

อยากมาอยู่ มันก็มีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มประชากรจะเพิ่มขึ้นนะคะ แต่นี่ลดลงทุกปีตั้งแต่ท่านมาเป็น

ผู้บริหารปี 2556 จนถึงปี 2562 แล้วมาดูสถิติการย้ายเข้าย้ายออกนะคะ ขอภาพต่อไป สถิติประชาชน

ลดลงนะคะ การย้ายเข้าตั้งแตป่ี 2556 ถึง 2562 ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลนครล าปางเพียง 17,711 คน 

ก็คือเส้นสีฟ้าข้างล่างนะคะการย้ายเข้าน้อย ส่วนย้ายออกต่างจากย้ายเข้าเยอะมากถ้าเราดูเส้นทั้งสอง

เส้นที่มันหา่งกัน ย้ายออกสะสมตั้งแต่ปี  2556 ถึงปี 2562 สูงถึง  40,118 คน ประชาชนย้ายออกจาก

เทศบาลนครล าปางเพราะอะไร  เพราะบ้านเมืองมันไม่น่าอยู่  ผู้คนไม่เป็นสุข อยู่ ไม่ ได้ละคะ                  

ก็มีเหตุผลอยู่หลายประการนะคะที่ประชาชนมีการย้ายเข้าย้ายออก ก็ไม่ใช่เหตุผลเรื่องนี้ซะทั้งหมด     

แต่ประเด็นหลักที่ส าคัญก็คือว่า ถ้าบ้านเมืองน่าอยู่เศรษฐกิจดีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ใครก็อยากมาอยู่ 

ใครก็อยากมาท างาน มาค้าขายในเขตเทศบาลนครล าปาง ตัวเลขพวกนี้ก็สะท้อนเป็นตัวชี้วัด

ความสามารถของผู้บริหารว่า บริหารบ้านเมืองอย่างไรให้คนไหลออกเยอะขนาดนี้ สี่หมื่นกว่าคน 

เพราะว่าผูบ้ริหารไม่ได้บริหารตามวิสัยทัศนท์ี่วางไว้ก็คือ ต้องท าบ้านเมืองให้นา่อยู่ สว่นเทศกาลและงาน

ประเพณีต่าง ๆ ที่ท่านนายกฯ ได้พูดไว้สวยหรูในนโยบายของท่านว่า จะยกระดับเทศกาลและงาน

ประเพณีของท้องถิ่นสู่งานระดับนานาชาติ สวยหรูมากค่ะ สมัยก่อนนานาชาติจริงค่ะ เวลามีเทศกาล
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อะไรต่าง ๆ เรามีแขกจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแสดงบนเวทีหลายชาติ

มาก สนุกสนานประชาชนก็ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงิน อยู่ที่บ้านเราก็ได้รับ

อะไรแปลกใหม่ แต่พอท่านมาเป็นนายกเทศมนตรี ท่านบอกว่าจะยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมไปสู่

นานาชาต ิไม่เคยมีสักปีเลยค่ะที่ท่านจะยกระดับดังว่าจริง ๆ งานต่าง ๆ กลายเป็นงานตลาดนัดขายของ

โอทอปทุกเทศกาล แบ่งล็อคกันขายของ บางเทศกาลก็มาขายที่นอนกันริมถนน ขายต้นไม้ ขายเครื่องใช้

ในครัวเรือน นี่หรือยกระดับสู่งานนานาชาติตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี บางเทศกาลก็ปล่อย

ให้มีรถเข็นอาหารมาขายริมถนนกันเต็มไปหมด จอดรถกันไร้ระเบียบ คนมาเที่ยวก็เดินสวนกับรถ      

เป็นเทศกาลที่โกลาหลอลหม่าน ไม่มีระเบียบ กลายเป็นขายของตลาดนัดโอทอป เทศกาลท่านนายกฯ   

ก็จัดมา 6 – 7 ปี จะเข้าปีที่ 8 ขบวนก็น้อยลง คนดูก็น้อยลง การมีส่วนร่วมก็น้อยลง นักท่องเที่ยว          

ก็น้อยลง เขาไปเที่ยวที่อื่นกันหมดค่ะ ทั้ง ๆ ที่ ททท. มาตั้งส านักงานอยู่ที่ล าปางแล้ว แทนที่เราจะได้

ผลประโยชน์จากการที่ ททท. มาสนับสนุนเมืองต้องห้ามพลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งเป็น

นโยบายของรัฐบาล แทนที่เราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้น านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ประทับใจบ้านเรากลับไป

บอกต่อเพื่อจะดึงคนกลับเข้ามาเที่ยวล าปางอีก แต่ไม่เลยค่ะ กลายเป็นว่ามาแล้วไม่ประทับใจ เจอเมือง

ล าปางสภาพแบบนี้ เจอผู้บริหารจัดงานเทศกาลแบบนี้ มาแล้วก็เข็ดไม่มาอีกแล้วค่ะ แล้วก็ไปบอกต่อ

ด้วยว่าล าปางไม่มีอะไรเลย ถดถอยมากถึงขนาดนี้การท่องเที่ยว เพราะไม่มีอะไรให้เที่ยวเลย ท่านไม่ได้

สนับสนุน ไม่ได้มีนโยบายหรือไม่ได้ท าตามสิ่งที่ท่านแถลงไว้ว่าท่านจะยกระดับให้เป็นระดับนานาชาติ 

เรื่องต่อไปนะคะ เรื่องรถม้า ท่านก็บอกว่าท่านจะสนับสนุนรถม้า ท าสถานีบริการรถม้า อันนี้ท่าน       

ก็ล้มเหลวไม่ได้ท า เพราะว่าท่านจะไปทุบอาคารโรงยิมแล้วท าให้ประชาชนเกิดการคัดค้านต่อต้าน    

ท่านก็ล้มเลิกโครงการไป การดูแลความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนก็มีน้อยมาก จากที่ดู

ในรายงานกิจการเทศบาลนครล าปางปี 2562 นะคะ ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน บอกว่าติดกล้องวงจรปิดที่มีความละเอียดสองล้านพิกเซลกว่า 90 จุด เทศบาลนครล าปาง     

มีพื้นที่ 22.17 ตารางกิโลเมตร มีกล้องแค่ 90 กว่าจุด จะไปพออะไรคะ แล้วจะปลอดภัยตรงไหนคะ 

พืน้ที่ธุรกิจส่วนตัวทีด่ิฉันท าอยู่เพียง 4 ไร่ ติดกล้องวงจรปิดไป 16 ตัว แค่ 4 ไร่นะคะ แต่นี่ 22.17 ตาราง

กิโลเมตร ประชากรห้าหมื่นกว่าคนนะคะ ตรอกซอกซอยเยอะขนาดไหน ติดแค่ 90 จุด ปลอดภัย       

ในชีวิตและทรัพย์สินตรงไหนคะ ท าไมไม่เอางบประมาณไปเพิ่มกล้องวงจรปิดให้ประชาชน ไปท าท าไม

คะจอ LED มปีระโยชน์อะไรนอกจากโชว์หนา้ท่านผู้บริหารไปปั่นจักรยาน ไปแจกชุดของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย

ตามที่ท่านชอบท่านถนัด ติดท าไมคะจอ LED 18 จอ ตอนแรกติด 6 จอ ติดใจเพิ่มอีก 12 จอ รวมเป็น 18 จอ 

ใช้เงินสองโครงการนี้ไปสิบกว่าล้านบาท ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากจอ LED ไม่ได้ประโยชน์อะไร

เลยนะคะ ไปเกะกะหนา้บ้านเขาอกี ไปก่อให้เกิดความร าคาญจากแสงสว่าง รบกวนประชาชนอาจท าให้

เกิดอุบัติเหตุตามแยกต่าง ๆ ที่ท่านไปติดจอได้ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารคิดได้

อย่างไร เอาเงินสิบกว่าล้านไปติดจอประชาสัมพันธ์ผลงานส่วนตัว แต่ติดกล้องวงจรปิดให้ชาวบ้าน     

แค่ 90 จุด ต้องติดหลายร้อยตัวเลยค่ะ ติดในจุดที่ส าคัญ ๆ ตามแยกต่าง ๆ มุมอับหรือตรงที่มีความเสี่ยง
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ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือโจรผู้ร้ายนะคะ สิบกว่าล้านจอ LED ก็มีหลายหลายโครงการนะคะ ผู้บริหารชุดนี้

หลาย ๆ เรื่อง เราก็พูดกันมาตลอด 6 -7 ปีที่ผ่านมา ก็ไม่อยากจะพูดซ้ าเพราะว่า ท่านมีเรื่องให้พูดถึง

เยอะมาก เสียดายที่ท่านไม่มาฟัง ท่านอาจจะมีเหตุผลของท่าน ท่านจะได้ชี้แจง แต่นี่ท่านตัดโอกาส

ตัวเองไม่มารับฟังไม่มาชี้แจง ก็เสียใจกับท่านด้วยนะคะที่ท่านไม่มาฟัง น่าจะมีเท่านี้ก่อนนะคะในช่วงนี้ 

ขอบคุณมากคะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านอื่นอีก ไหมครับ          

เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเวลาอีก 5 นาทีครับ

ท่านประธานสภาฯ เพราะว่าเรารับปากชาวบ้านไปแล้วให้ท าหน้าที่แทนประชาชน ก็ขอท าหน้าที่         

แตค่งจะไม่ครบสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ นะครับ เพราะว่าฝ่ายบริหารไม่ยอมรับฟัง แต่ก็ยังดีมีท่านรอง

นายกฯ ท่านเลขาฯ ท่านที่ปรึกษาฯ เจตจ านงที่เราท าญัตตินี้มา เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครล าปาง            

แถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารเทศบาลนครล าปาง ที่ทางสมาชิกสภาฯ ถามปัญหาแต่ละเรื่อง     

แต่ละราวให้มาตอบ แต่ ณ วันนี้ท่านนายกฯ ไม่ตอบและไม่อยู่ ก็อยากจะให้ทางท่านรองนายกฯ หรือ

ท่านเลขาฯ น่าจะเป็นท่านเลขาฯ นะครับ เพราะว่ามีสว่นใกล้ชิดกับท่านนายกฯ มากที่สุดช่วยตอบปัญหา

ตรงนี้หน่อย ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะ       

แล้วท าไมจึงมาจัดศึกษาดูงานในช่วงระยะนี้ มันสุ่มเสี่ยงต่อการตรวจสอบของ สตง. กับเจ้าหน้าที่

เทศบาลของเรานะครับ การไปศึกษาดูงานนี้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะเพิ่มศักยภาพของผู้มีจิตอาสาที่จะมาช่วย

ท างานให้เทศบาลนครล าปางของเรา เชน่ อสม. ประธานชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ดีครับผมว่าไปดี 

แต่ท าไมไปช่วงนี้ อาทิตย์หน้าเดี๋ยวกลุ่มสตรีก็จะไปอีกแล้ว คือแบบนี้ครับท่านประธานฯ แต่ละคนสวม

หมวกหลายใบ แล้วไปโครงการซ้ า ๆ กันแบบนี้สุ่มเสี่ยงนะครับ แล้วไปช่วงนี้อีกต่างหาก ช่วงอะไรครับ   

ก็รู้กันอยู่ ห่วงเจ้าหน้าที่ครับ ถ้าพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาซักอย่างชีวิตราชการเหลืออีก 5 – 6 ปีที่จะได้

พักผ่อน มีเงินบ านาญบ าเหน็จให้กินให้ใช้ ถ้าเจอปัญหาเช่นนี้จบชีวิตราชการนะครับ ก็ไม่มีเงินทอง    

เงินถังที่พ่อแม่สะสมมาให้ก็ต้องหาเอง แต่ฝ่ายบริหารมีเงินทองที่ผู้ปกครองหามาให้ ก็ยังได้ช่วย         

ในบั้นปลายชีวิตได้ แต่เจ้าหน้าที่ผมเป็นห่วง เพราะว่าแต่ละกลุ่มส่วนมากก็เป็นรายเดียวกัน  แล้วอีก

อย่าง สิ่งที่เขาบ่นกับผมจริง ๆ คือ กรณีศึกษาดูงานที่ไกล ๆ เดินทาง 3 วัน ได้ศึกษาดูงานเพียง       

ไม่กี่ช่ัวโมง เสียเวลากับการนั่งรถเสียมากกว่า แล้วในโครงการรายละเอียดท่านประธานฯ ไปดูสิครับ 

ค่าอาหาร ค่าที่พักมากมายมหาศาลเลยครับ เป็นไปได้ไหมเราหาที่ใกล้ ๆ หรือเชิญวิทยากรมาในเขต

เทศบาลของเราเลย ผมว่าจะได้ผลมากกว่าที่เราจะเดินทางไปแบบนั้น แล้วจิตอาสาบางท่านมีหมวก

หลายใบ 3 ใบ 4 ใบ ไม่ไปก็ไม่ได้ ต้องไป ไปแล้วเจา้หนา้ที่ก็ล าบากใจ ชื่อซ้ ากับโครงการที่แล้ว อีก 2 – 3 

วัน ก็จะไปอีกแล้วครับกลุ่มสตรี ไปศึกษาดูงานเป็นสิ่งที่ดี  ผมเห็นด้วย แต่ผมอยากให้คุ้มค่ากับ
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งบประมาณที่เทศบาลของเราใช้ไป ในเขตเทศบาลของเรามีเรื่องที่จะต้องท าอีกเยอะแยะนะครับ     

ถนนหนทางที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไปมาหาสู่กัน ที่ยังไม่ได้ท าก็มีหลายแห่ง บางเส้นแม้แต่ยางมะตอย  

ยังไม่มีเลยครับท่านประธานฯ ยางแอสฟัลท์ยังไม่มี เป็นดินลูกรังถมอยู่ อย่างที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ    

เมื่อสักครู่ได้อภิปราย ปีหนึ่งงบประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยล้านบาทที่ได้มา ถนนเส้นเดียวเจ็ดแปดแสน    

ไม่ยอมท า เอางบประมาณไปท าอะไรกัน ผมขออนุญาตประธานสภาฯ ขึ้นภาพที่จอภาพครับ จงรักษา

ความถูกต้องให้มากกว่าความถูกใจ เพราะตอนนี้คนส่วนใหญ่รักษาความถูกใจมากกว่าความถูกต้อง 

ถ้าอ่านแล้วอ่านเลยมันก็ไม่มีอะไรนะครับ แต่ถ้าเราใส่ใจในเนื้อความหนังสือตรงนี้ รักษาความถูกต้อง 

อะไรก็ช่างครับท่านประธานฯ ถ้าเรารักษาความถูกต้องมันก็ดีไปหมดนะครับ จะให้ถูกใจเขาทั้งหมด   

ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อันนี้ผมฝากถามตัวแทนท่านนายกฯ ด้วยนะครับว่า อย่างกรณีถนน      

บุญวาทย์นี ้ท่านเอาความถูกใจไปใหเ้ขามันถูกต้องไหมครับ ไปราดยางทับอันเก่าโดยที่ไม่ได้เอาพื้นออก

เลย เสียดายผมไม่ได้เอาภาพมาให้ดูนะครับ ถนนยุบแล้ว ท าได้กี่วันกันครับ เห็นไหมมันไม่ถูกต้อง      

แตม่ันถูกใจชาวบ้าน ใช้งบประมาณภาษีประชาชน ถูกใจแป๊บเดียวครับท่านประธานฯ ไม่กี่วันไม่กี่เดือน

เดี๋ยวก็ช ารุด และหลายสิ่งหลายอย่างที่ฝ่ายบริหารเทศบาลนครล าปางบริหารงานเอาแต่ความถูกใจ    

ไม่นึกถึงความถูกต้องนะครับ ศาลหลักเมืองก็เหมือนกัน ผมถามหลายครั้งแล้ว สิ่งที่ท่านท าถูกต้องไหม 

ยกเลิกผู้รับเหมารายเดิมออกไปแล้วตั้งงบประมาณโดยตั้งกองทุนอะไรก็ไม่รู้ ไปท าตรงนั้นมันถูกต้อง

ไหม ท าเพื่อให้ถูกใจเพื่อให้แล้วเสร็จเฉย ๆ เท่านั้นเอง แล้วไม่ตรงตามแบบอีกต่างหาก ผมเคยเอามา   

ขึ้นจอแห่งนี้ บานประตูก็มีรอยแตกหมดแล้ว สีจากลายเดิมเขาให้แกะสลักท่านก็ไปเพ้นท์มันลอก

หมดแล้ว ถูกต้องไหมครับ ไม่ถูกต้องนะครับ แต่ถูกใจชาวบ้าน งานเสร็จแล้วแต่เขาไม่ได้ดู 

ศาลหลักเมืองเทศบาลนครล าปาง บางคนงง เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไหน ของล าปางเรามีล้านนา

อะไรผสมผสานอยู่ไหม ไม่มเีลย ท่านเอาแต่ความถูกใจของท่าน ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับ 

เดี๋ยวฝากตัวแทนท่านนายกฯ ตอบให้ผมด้วยว่าถูกต้องไหม วันนี้ผมขอค าตอบให้ได้นะครับ เพราะว่า

หลาย ๆ ครั้งมาแล้วที่ท่านไม่ตอบผม อีกกรณีหนึ่ง วงเวียนหน้าสถานีรถไฟ ผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็น     

นะครับท่านประธานฯ มีเกาะกลางทับทางม้าลาย คนเราวันใดวันหนึ่งเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพิการ

ขึ้นมา มีความจ าเป็นจะเดินเส้นทางตรงนั้น นั่งรถเข็นไปจะข้ามถนนเส้นนั้นอย่างไร เดินอ้อมเกาะกลาง

หรือครับท่าน ผมไปสอบถามจราจรเขาบอกว่า ไม่ถูกต้อง กรณีถ้ามันจ าเป็นที่จะต้องข้ามก็ต้องท าทาง

ข้ามโดยไม่ไปกีดขวางทางม้าลายตรงนั้น แต่อันนี้ไม่ใช่เลยครับ เป็นท่อตั้งขึ้นมาเลย ถ้าผู้พิการจะเดิน

ข้ามก็ต้องเดินออ้ม แล้วอกีประเด็นหนึ่ง เส้นทางตรงน้ันแคบนะครับ  ถ้าเป็นรถทัวร์รถบัสจะผ่านตรงนั้น

ผา่นไม่ได้ครับ ยิ่งตรงน้ันเป็นตลาด ถ้ามีรถจักรยานยนต์หรอืจักรยานมาจอดขวาง อันนี้ไม่พูดถึงรถยนต์

นะครับ แค่จักรยานยนต์หรือจักรยานไปจอดขวางตรงนั้น รถบัสก็ไปไม่ได้แล้วครับ อันนี้ไม่ได้มโนภาพ

เองนะครับท่านประธานฯ จากการที่ลงพืน้ที่ส ารวจสอบถามชาวบ้าน และชาวบ้านเป็นคนฝากถามมาว่า 

รื้อออกได้ไหมครับ ผมไม่ได้เรียนทางนี้มาผมไม่สามารถตอบได้ ผมเลยขอถามตรงนี้ ผู้ที่ท าหน้าที่เป็น

ตัวแทนของนายกเทศมนตรีตอบให้ผมหน่อยว่า สามารถทุบออกได้ไหม แล้วก่อนท าช่างได้ศึกษา
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กฎหมายก่อนหรือไม่ว่าท าได้ไหม แล้วถ้ารื้อออกได้งบประมาณที่เสียไปใครจะเป็นคนรับผิดชอบ 

เบ็ดเสร็จรวมแล้วไม่ใช่น้อยนะครับท่านประธานฯ แล้วลายฉลุม้านั้นอีก ที่นี่ล าปางนะครับ รูปม้านั้น

ถูกต้องแต่ลายฉลุชาวบ้านบอกว่าเหมือนกับหนังตะลุงของภาคใต้ มาตั้งไว้กลางคืนมืดสนิท มีหลอดไฟ

เยอะแต่ไม่ได้ส่องตัวม้าเลย ไปส่องแต่จานกระจาดไม่ใช่ถ้วยนะครับ ไปดูดี ๆ เป็นจานกระจาดนะครับ 

บังแสงไฟหมดเลย จะส่องน้ าพุส่องลายม้าฉลุก็ไม่ถึง ติดที่จานหมดเลย แล้วท่านไปขยายความกว้าง   

ตรงนั้นอีก รถบัสหมดสิทธิ์ ถ้ามาทางสบตุ๋ยต้องอ้อมไปกลับรถกลับมาผ่านร้านขายยา หมดสิทธิ์เลย

ครับ ถ้าจะมาทางนี้ตอ้งไปตั้งต้นตรงโน้นแหละครับสี่แยกดอนปานจึงจะเลี้ยวกลับได้ อันนี้เจอกับตาเลย     

นะครับ เขากลับรถไม่ได้ ยิ่งเทศกาลนะครับ ใกล้หวยออกตรงนั้นเป็นตลาดขายล๊อตเตอรี่ ประชาชน    

ใช้บริการเยอะ ผ่านไม่ได้ครับ ขนาดท ายังไม่ทันเสร็จเลยเกิดอุบัติเหตุแล้ว ก็ยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุง 

แล้วที่ชาวบ้านเขาบ่นเขาด่ากัน เขาไม่ด่านายกฯ หรอกครับ เขาบ่นด่าเจ้าหน้าที่ เขาไม่รู้ว่านายกฯ     

เป็นคนสั่งหรืออะไร เขาไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกครับ เขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลท าไมถึงท าแบบนี้  ด้วยเหตุ

บังคับที่ต้องท า เจ้าหน้าที่บางท่านอาจอยู่ไม่ได้หรือบางคนแจ้งความจ านงขอลาออกจากราชการเลย 

นายกฯ มาบริหารเทศบาลนครล าปางถึงเจ็ดปีกว่า เปลี่ยนปลัด 3 ท่าน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข     

ยื่นความจ านงออกจากราชการ 8 ท่าน ผมนึกถึงค าโบราณครับท่านประธานฯ คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก 

แสดงว่าในใจของเขาเหล่านั้นไม่มีความสุขแล้ว ถ้าฝืนอยู่ไปอนาคตบั้นปลายเกษียณท่าจะมืดมน 

เพราะฉะนั้นขอยื่นความจ านงลาออกจากราชการก่อนเกษียณ ทั้ง ๆ ที่อายุแค่ 56 - 57 ปี อีก 2 – 3 ปี

ก็ใกล้จะเกษียณแล้วแต่ไม่ยอมอยู่ น่าจะคับที่มาก ผมขอฝากตัวแทนของท่านนายกฯ ด้วยนะครับ 

เพราะว่าท่านนายกฯ ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมรับทราบปัญหาจากประชาชน แต่ก็มีตัวแทนอยู่  ณ ที่นี ้    

ช่วยตอบปัญหาให้ผมด้วย เพราะว่าเจตจ านงของญัตติอภิปรายทั่วไปก็ให้ตอบตรงนี้ ชี้แจงตรงนี้ ผมจะ

รอฟังนะครับท่านประธานฯ ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอหารือท่านสมาชิกสภาฯ     

นะครับว่า จะมีอีกเยอะไหมครับ เพราะว่าตอนนี้เลยเวลาเที่ยงพอสมควร ถ้ามีอีกผมจะขอพัก

รับประทานอาหาร ขอเชญิ นายนพดล ผดุงพงษ์ ครับ 

  นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอใช้เวลาอีกนิดหน่อย     

นะครับ ตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งก็จะเลยมาสักนิดหน่อย การท างานในครั้งนี้เป็นการท างานของ

ประชาชนและท าเพื่อประชาชนนะครับ ในฐานะผู้แทนของปวงชนก็ต้องทนได้อีกไม่ถึง 10 นาทีนะครับ 

วันนี้เป็นการอภิปรายทั่วไป ซึ่งมีกฎหมายรองรับและท่านประธานฯ ก็หาทางออกในการที่จะรับรอง    

ให้การประชุมในครั้งนี้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่คนที่อ้างกฎหมายแล้วไม่อยู่รับฟังในข้อกฎหมาย     

เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 17 “ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษา
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ไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่          

เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” และมาตรา 18 “สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขต

เทศบาลนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ

มอบหมายใด ๆ” ผมก็นั่งฟังสมาชิก 2 – 3 ท่านอภิปราย ฟังแล้วก็สมควรแล้วครับที่ท่านผู้บริหาร      

คือนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะดร. กิตติภูมิ นามวงค์ ไม่สามารถที่จะรับฟังได้ เพราะเป็นข้อหา

ฉกาจฉกรรจ์ ซึ่งประชาชนเขาฝากถามมาเกือบทุกสารทิศ และก็ทราบด้วยว่าท่านไม่ชอบที่จะรับฟัง

ข้อความเหล่านี้  ไม่รู้ว่าจะลงที่ใคร ตอนนี้ท่านก็ เหมือนเป็น Home Alone ไปคนเดียว ไม่ยอมรับฟัง      

ไม่ยอมให้เกียรติสภาฯ ถือว่าสภาฯ ไม่มีความหมาย ก็แล้วแต่ท่านจะคิด เหมือนกับดูถูกประชาชนชัด ๆ 

การได้มาซึ่งอ านาจบางครั้งถ้าลุแก่อ านาจก็อันตราย เป็นใหญ่ซะเคยนะครับ พอฟังพี่น้องประชาชนที่ให้

ข้อคิดเห็น สะท้อนให้เห็นปัญหา น าไปแก้ไขและไปปฏิบัติ ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามวุฒิ

ที่ท่านได้รับมา ท่านจะต้องนิ่งและฟังยิ่งกว่านี้  มีผู้ฝากค าถามมาและผมก็ขอสรุปดังนี้นะครับ          

การอภิปรายทั่วไปนั้นก็คือ การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกเทศมนตรีนั่นเอง เมื่อท่านนายกได้รับฟังการ

อภิปรายจากท่านสมาชิกสภาฯ แล้ว ท่านก็ต้องทบทวนการท างานของท่าน แม้ท่านจะออกสื่อออนไลน์

หลายครั้งหลายหนว่า ท่านเข้ามาท าการเมืองไม่ต้องการให้ใครมารักท่าน ท่านจะพูดเช่นนี้ แต่ผมก็ยัง

คิดว่ายังมีคนที่รักท่านอยู่บ้าง จริง ๆ อยากจะบอกให้ท่านทบทวน เริ่มต้นท่านนั้นท่านเข้ามาสู่การเมือง

ท้องถิ่นเทศบาลนครล าปางได้อย่างไร ใครให้โอกาสท่าน ท่านเข้ามาโดยวิธีไหน และเข้ามาแล้วท าอะไร 

ท่านตั้งใจไว้อย่างไร และเมื่อท่านเข้ามาแล้วบ้านเมืองของเราเป็นอย่างไร ดังที่ผู้อภิปรายหลาย ๆ ท่าน

ได้อภิปรายมาข้างต้น เป็นข้อเท็จจริงนะครับ ผมอยากจะให้ผู้คนระลึกถึงท่านความดีของท่าน แม้จะมี

ปฏิสัมพันธ์ ในการพบชาวบ้านเพียงน้อยนิด  อย่างไรก็แล้วแต่  ขอให้ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเสียหลังจากนี้ เพราะการหยุดหน้าที่นายกฯ ของท่านจะเป็นการกระท าที่น่ายกย่อง     

ชื่นชม และนา่เป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง อย่างที่หารือไว้นะครับ จะมีท่าน

อื่นอีกไหมครับ หากมีผมจะขอพักการประชุมแล้วไปต่อกันช่วงบ่าย หรือถ้าไม่มีผมจะเข้าสู่วาระที่ 6 

เรื่องอื่น ๆ เลยนะครับ เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จากที่ผมอภิปราย       

เมื่อสักครู่ ผมอยากใหท้างฝ่ายบริหารตอบ ก่อนที่จะไปในวาระอื่น ๆ ครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะให้ใครตอบครับ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง ให้ตัวแทนของนายกฯ นั่นแหละ

ครับ ที่เขามอบหมายไว้ครับ  
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นายกิตติ  จวิะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านรองสมเกียรติฯ จะตอบไหม

ครับ ท่านไม่ตอบนะครับ 

 นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านเลขานุการฯ ก็อยู่        

ท่านที่ปรึกษาฯ ก็อยู่นะครับ ถ้าไม่ตอบผมจะได้บอกชาวบ้านว่า สิ่งที่ท่านฝากถามมา ฝ่ายบริหารไม่ยอม

ตอบสักคนเลยนะครับ ผมจะได้ลงเฟซบุ๊กที่นี่เลยนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ ครับ  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  

 นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ   

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมก็จะฝากไว้นิดเดียวว่า วันนี้เราต่างคน

ต่างมาท าหน้าที่นะครับ สภาฯ ก็มีหน้าที่ของสภาฯ ฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ซึ่งผมก็

อยากจะให้กลมกลืนแล้วก็ท างานกันไปได้ด้วยดีนะครับ ไม่ได้มีเจตนาอันใด สิ่งที่ผมวินิจฉัยแล้วผมยินดี

รับผิดชอบนะครับ แล้วโลกทุกวันก็อยู่ยากนะครับ เราเห็นหน้ากันอยู่แบบนี้ ไม่รู้ว่าอีก 2 – 3 วันอาจจะ

ไปติดเชื้อโควิด หรืออะไรก็ได้ ผมว่าเราต่างคนก็ต้องต่างท าหน้าที่ของเราในปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับ 

แล้วก็มจีติส านึกที่ดนีะครับ อายุก็ไม่น้อยแลว้ ก่อนจะลาโลกนีไ้ปก็ท าอะไรให้ดีและเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิต

ที่ได้ท านะครับ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิด

การประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา  12.55 น. 

 

 

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

(นายชาตร ี สุขารมย์) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางช่ัวคราว 

 

 

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

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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