รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2563
วันศุกรที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
รายนามผูเขาประชุม
1. จ.ส.อ.สมบูรณ
2. นายจาตุรงค
3. นายแพทยวัฒนา
4. นายสมหมาย
5. นายสุบิน
6. นายนวพัฒน
7. นายพิทักษ
8. รอยเอกศักดิ์ชยั
9. นางสาวอมลยา
10. นายสันติ
11. นายจรูญ
12. นางสุดารัตน
13. นายสมบูรณ
14. นายวิบูลย
15. นายณัฐกิตติ์
16. นายเกษม
ผูไมมาประชุม
1. นายกิตติ
2. นายนพดล
3. พันตรีวิชานนท
รายนามผูเขาประชุม (ฝายบริหาร)
1. นายสมเกียรติ

บรรจงจิตต
พรหมศร
วานิชสุขสมบัติ
พงษไพบูลย
ชุมตา
ไหวมาเจริญ
แสนชมภู
หงษใจสี
เจนตวนิชย
เขียวอุไร
เติงจันตะ
บุญมี
คุรุภากรณ
ฐานิสรากูล
บรรจงจิตต
ปญญาทอง

รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาและเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

จิวะสันติการ
ผดุงพงษ
แดงสรอย

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาปวย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด)

อัญชนา

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
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2. นายสุรทัศน
3. นายสุวรรณ
4. นางนพวรรณ
5. นางจันทรสม
6. นายสุคนธ
7. นายสมภพ
8. นายเผาชัย
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายยุทธนา
3. นายพีระยศ
4. นางสาวอุษา
5. นางสาวนัทธหทัย
6. นางสาวสรัลชนา
7. นายวิชญศิคภัทร

พงษนิกร
นครังกุล
ธนะสุวัตถิ์
เสียงดี
อินเตชะ
สุวรรณปญญา
เทพยศ

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง

สุขารมย
ศรีสมบูรณ
วิรัตนเกษ
สมคิด
ฟูวุฒิ
เกษสุวรรณ
วงศมณี

ปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
(แทน) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการสวนการโยธา
รก.ผอ.สํานักการชาง
นายชางเขียนแบบอาวุโส
รก.ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง
ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายกิจการสภา
นิติกรชํานาญการพิเศษ

8. นายสวัสดิ์

แกวกระจาง

9. นายมนัสพี

เดชะ

10. นางสาวกนกกาญจน พรรณรัตน
11. นางสาวสุกัลญา
เรืองรุง
12. นายสวาท
13. นายบรรยง
14. นายมนัส
15. นางชัญญานุช
16. นางสาววิไล
17. นางสาวนริศรา
18. นายวรดล

จําปาอูป
เอื้อนจิตร
ใหมคํา
ทองคํา
วงศพรม
หงสกุล
หวานแหลม
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19. นางเลิศลักษณ
ทรัพยรุงทวีผล
20. นางสุพัตรา
จันทรศรี
21. นางสาวพิมพณารา ทองคํา
ฯลฯ
ผูเขารวมรับฟงการประชุม
1. นายสาตรา
โสภณรัตนากร

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
คนงานสารบรรณ

ประธานชุมชนกาดกองตาเหนือ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานทั้งหลายที่เคารพ วันนี้เปน
การนัดประชุมฯ สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 บัดนี้ถึง
เวลากํา หนดนัดประชุม คือ เวลา 10.00 น. และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางไดลงชื่อเขาประชุมครบ
เปนองคประชุมแลว จากสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งมีสมาชิกภาพอยูทั้งหมด 19 ทาน ขณะนี้อยู
ในที่ ป ระชุ ม ทั้ ง หมด 16 ท า น ประกอบกั บ ทางผู บ ริ ห ารเทศบาลนครลํ า ปาง ซึ่ ง ได รั บ มอบหมายจาก
ทานนายกเทศมนตรีนครลําปาง ไดเขารวมประชุ มฯ ในคราวนี้ รวมถึงหัวหนาสวนการงานของเทศบาล
นครลํา ปางอีกสวนหนึ่งดวย กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลําปาง
ผมขอแถลงตอที่ประชุมวา ผมไดรับการบอกกลาว จากหัวหนาฝายกิจการสภาเทศบาลนครลําปางวา วันนี้
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไดลากิจประกอบกับ จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งทานก็อยูในที่ประชุมฯ แตไดรับการบอกกลาวจากทานวา ทานมี
ปญหาดานสุขภาพจึงไมสามารถขึ้นมาปฏิบัติหนาที่เปนประธานในที่ประชุมไดดวยเหตุนี้ ในการนี้จึงตองมี
การเชิ ญ สมาชิ ก สภาผู มี อายุ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง อยูใ นที่ ป ระชุ ม ในวั น นี้ ขึ้ น มาเป น ประธานที่ ป ระชุ ม ชั่ ว คราว
เพื่อดําเนินการใหสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเลือกกันเองเปนประธานในที่ประชุมในคราวนี้ ผมขอเรียน
หลักการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกับการนี้ ก็คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว ขอ 26 วรรคแรก ซึ่งวาง
หลักการเอาไววา “เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถิ่น มาครบองคประชุมแลวแตไมมี
ประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภาทองถิ่น หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุมากที่สุดซึ่งอยูใ นที่ ป ระชุ ม คราวนั้นเปนประธานที่ประชุมชั่วคราว
เพื่ อดํ า เนิน การให สมาชิก สภาท องถิ่น เลือกกั นเองเป น ประธานที่ ป ระชุ มคราวนั้น โดยให เ สนอชื่ อและ
ลงคะแนนดวยวิธีย กมือ ถา ในระหวา งการเลือกนั้น ประธานสภาทองถิ่ นหรือรองประธานสภาทองถิ่ น
แลวแตกรณี เขามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหนาที่ ก็ใหระงับ การเลือกนั้นเสียหรือถาเลือกไดแลวก็ให
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ผูไดรับเลื อ กเป น อั น พนหนาที่ และนํา ความในขอ 7 และขอ 8 มาใชบั ง คั บ โดยอนุ โ ลม” นี่ คื อ หลักการ
ที่เกี่ยวของนะครับ เมื่อที่ป ระชุมไดรับทราบระเบียบตามที่ผมไดเรียนชี้แจงไปเมื่อสักครู ผมก็ไดพิจารณา
จากรายชื่อสมาชิกสภาที่อยูในที่ประชุมวันนี้ และมีอายุมากที่สุด คือ ทานนายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
ทานเกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ 2490 นับ ไดวาทานเปนผูมีอายุสูงที่สุดที่อยูในที่ประชุมในวัน นี้ ผมในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเรียนทานนายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ ไดขึ้นมาเปนประธาน
ที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดําเนินการใหสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางไดประชุมและเลือกกันเองเปนประธาน
ในที่ประชุมในวันนี้ ผมขอเรียนเชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติครับ
นายแพทยวัฒนา วานิ ช สุ ข สมบั ติ ประธานที่ ป ระชุ ม ชั่ ว คราว (คราวนี้ ) เชิ ญ นั่ ง ครั บ
กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง ซึ่งเปนสมาชิกสภาฯ ที่มีอายุ
มากที่สุด ในที่ป ระชุม แหงนี้ และเป นประธานที่ประชุ ม ชั่ วคราว (คราวนี้) เพื่อดํ า เนิน การเลือกประธาน
ในที่ ป ระชุ ม ฯ วันนี้ ขอใหส มาชิ ก สภาฯ เสนอชื่ อ เลื อ กกั น เองเป น ประธานในที่ประชุมฯ ครับ เชิ ญ
นางสุดารัตน บุญมี
นางสุดารัตน บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดิฉัน นางสุดารัตน บุญมี สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันติ เขียวอุไร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ ประธานที่ ป ระชุ ม ชั่วคราว นางสุดารัตน บุญมี เสนอ
นายสันติ เขียวอุไร เปนประธานในที่ประชุมฯ ขอผูรับรองดวยครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ รับรอง 7 ทานครับ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ ประธานที่ ป ระชุ ม ชั่วคราว มี ผู รั บ รอง 7 ทาน ถูกตอง
นะครับ มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอทานอื่นหรือไม ไมมีนะครับ เปนอันวาสภาแหงนี้ไดเลือกสมาชิกสภาฯ
คือ นายสันติ เขียวอุไร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ (คราวนี้)
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มีมติเ ห็ น ชอบเลื อ ก นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ทําหนาที่เ ป น ประธาน
ในที่ประชุมฯ (คราวนี้)
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ ประธานที่ ป ระชุ ม ชั่วคราว ขอเชิ ญ นายสันติ เขียวอุไร
ขึ้นมาทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ตอไปครับ
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม

นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เมื่อสมาชิกสภาฯ เขาประชุมครบเปนองคประชุม
แลว เพื่อใหการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 ในวัน
ศุ ก ร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปนไปดวยความเรี ย บร อ ย ผมขออนุญาตดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระของการประชุมฯ ระเบี ย บวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอเชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
อานประกาศฯ และหนังสือจากเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ
นายจาตุ ร งค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรี ย นท า นประธานฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา
เทศบาลนครลําปาง สําหรับระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
ครั้ ง ที่ 1 ประจํ า ป 2563 ตามที่ ทา นได ท ราบอยูแ ล วนั้น กระผมมีขอเรื่ องที่จ ะเรี ย นต อที่ ประชุ ม เพื่ อใช
ประกอบการประชุมในวันนี้ โดยมีขอเรื่องและสาระสําคัญที่ผมจะแจงใหที่ประชุมไดรบั ทราบเปนลําดับดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําป 2563
ตามมติที่ประชุ มและ/หรือประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กํ าหนดสมัยประชุมสามั ญ
ประจํ า ป 2563 และสมัย ประชุ ม สามั ญ สมั ยแรก ประจํ าป 2564 ลงวั นที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2563
ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2563 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 – 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ดังความแจงแลวนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเปดสมัยประชุมและเรียกประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2563 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 – 30
ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
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และหนังสือ
ที่ ลป 52001/7086

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100

15 ธันวาคม 2563
เรื่อง มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปางเปนผูอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู
ตอสภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อางถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/95 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ตามหนั ง สื ออ า งถึ ง สภาเทศบาลนครลํ า ปางได นั ด ประชุ ม สภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมัยที่ 4 ครั้ ง ที่ 1 ประจํา ป 2563 ในวั น ศุ ก ร ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจงแลว นั้น
เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
อํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบั งคับ การประชุ มสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรี
นครลําปาง ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลํ าปาง ที่รับผิด ชอบสํานั กและกอง เปนผูอภิปราย
ชี้แจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรทัศน พงษนิกร
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภูมิ นามวงค
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นี่คือ รายละเอียดที่ผมแจงใหที่ประชุมไดรับทราบเพื่อใชประกอบในการประชุมในวันนี้ และผมก็มีขอเรื่อง
และสาระสําคัญเพียงเทานี้ จากนี้ไปขอเรียนเชิญทานประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระเปน
ลําดับตอไปครับ
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลํ าปาง สมัย วิส ามัญ สมั ยที่ 1 ประจํา ป 2563
(วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในระเบี ย บวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม
ขอ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2563 (วันพุธที่
30 กั นยายน พ.ศ. 2563) มีส มาชิ ก ฯ ท านใดจะขอแก ไ ขหรือไม ค รับ ไม มีน ะครั บ ถา ไมมี ผมจะขอมติ
ที่ป ระชุม รั บรองรายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดรั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2563 (วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) โปรดยกมือขึ้นครับ
นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํ าปาง ที่ ประชุ ม สภาฯ มีม ติ เ ปน
เอกฉันทรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาวฯ ครับทานประธานฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีม ติเปน เอกฉัน ทรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2563 (วั น พุ ธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถาม
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม

5.1 เรื่อง เสนอผลการติด ตามและประเมินผลแผนพั ฒนาทอ งถิ่น เทศบาลนครลํ าปาง
ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุ ล าคม 2562 – กั น ยายน 2563) และผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ขอ 5.1 เรื่อง
เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอเชิญผูเสนอครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูเสนอ
เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและ
โครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่สงมาดวย
1. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2. รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 1 เลม
ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 กันยายน 2563) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนที่เรียบรอยแลว
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 30 (5) กําหนดให
ผูบ ริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมิน ผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพั ฒนาทองถิ่น
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบ หาวั น นับ แต วันที่ผูบ ริหารท องถิ่น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิน ผลดั ง กล า ว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น จึงเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบตอไป
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภู มิ นามวงค
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
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นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ จากรายงานที่ฝายบริหารไดนําเสนอ มีสมาชิกสภาฯ
ทานใดมีขอสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมถือวาที่ประชุมรับทราบนะครับ
ที่ประชุม

รับทราบ

5.2 เรื่ อ ง รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น และเงินจาย
จากเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไปในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.2 รายงานผลการ
ใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับ อุดหนุนจากหนวยงานอื่นและเงินจายจากเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ขอเชิญผูเสนอครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูเสนอ
เรื่อง รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น และเงินจายจากเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น
จํานวน 1 ชุด
2. รายงานผลการใชจายจากเงินสะสม (กรณีไมตองทําสัญญา)
จํานวน 1 ชุด
3. รายงานผลการใชจายจากเงินสะสม (กรณีทําสัญญา)
จํานวน 1 ชุด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2563 ขอ 35 ระบุวา “การใชจายเงินอุ ดหนุนเฉพาะกิจ เงิน กู เงิน สะสม หรือเงินอุ ดหนุน จากกระทรวง
ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใด ที่มีลักษณะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามที่ระบุไวเปนการ
เฉพาะโดยไมมีเงื่อนไข ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการตามที่ระบุไว โดยไมตองตราเปน
งบประมาณรายจายตามระเบียบนี้” ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2231
ลงวันที่ 29 กันยายน 2541 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาด
จากเงินสะสม และเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาหลังจากได
ดําเนินการใชจายเงินดังกลาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
แลว ใหรายงานสภาทองถิ่นทราบในการประชุมคราวตอไป นั้น
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เทศบาลนครลํ า ปาง จึงขอรายงานผลการใช จา ยเงิน อุ ด หนุ น ที่ไ ด รั บ อุ ด หนุ น จากหนว ยงานอื่น
และเงินจายจากเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบ ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2563 ปรากฏตามเอกสารที่แนบมา
พรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภู มิ นามวงค
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายสัน ติ เขียวอุ ไร ประธานในที่ประชุมฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไมครับ
ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมถือวาที่ประชุมรับทราบนะครับ
ที่ประชุม

รับทราบ

5.3 เรื่ อ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายของนายกเทศมนตรี นครลํา ปาง
ประจําป พ.ศ. 2563
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไประเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.3 เรื่อง รายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําป พ.ศ. 2563 ขอเชิญผูเสนอครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูเสนอ
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําป พ.ศ. 2563
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สิ่งที่สงมาดวย รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
จํานวน 1 เลม
ตามที่น ายกเทศมนตรีนครลํ าปาง ไดแถลงนโยบายต อสภาเทศบาล เมื่อวั น ที่ 28 มีน าคม
2556 และไดมอบนโยบายใหทุกสวนการงานของเทศบาลนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวยนโยบาย
8 ดาน ไปแลว นั้น
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เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน)
มาตรา 48 ทศ วรรคหา “ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ตอสภาเทศบาลเปนประจําปทุกป”
ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําป
พ.ศ. 2563 เพื่อใหทานไดโปรดแจงใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบตอไป รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
พรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติภู มิ นามวงค
(นายกิตติภูมิ นามวงค)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเพิ่ม เติมหรือ
ไมครับ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี
ร อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรีย นท า นประธานฯ
ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จากระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.3
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจํา ป พ.ศ. 2563
ซึ่งก็ไดรับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําป พ.ศ. 2563
ในเลม สีมวงนี้น ะครั บ ผมก็ อยากจะสอบถามทา นประธานฯ ไปถึ ง ฝ ายบริห ารว า ผมยัง มี ขอสงสั ยอยู
ในบางเรื่องในบางประการ การรายงานผลในหนา ที่ ส องครั บ ทา นประธานฯ ในวรรคที่ส ามเขีย นไวว า
การแสดงเจตจํา นงทางการเมือ งของผู บ ริห ารในการต อต า นการทุ จ ริต อย า งเป น รู ป ธรรม โดยจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) และติดตามผลการดําเนินงานผานระบบ e-PlanNACC
ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระดับการนําแผนการปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ
ไปปฏิบัติของเทศบาลนครลําปางอยูในระดับ และเขียนวา มาก ระดับคําวามาก มันนอยมาก หรือมากที่สุด
หรือเขาระบุใหเขียนตามระบบ e-PlanNACC ใหเขียนวามากนอยหรือวาอยางไร ใหฝายบริหารไดชี้แจงดวย
แลววรรคสุดทายคําวา คํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกอบดวย 4 มิติ มีทั้งสิ้น 23 ตัวชี้วัด ไดแก มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 (มิติที่ 1 คะแนนเต็ม 5 ไดถึง
4.16 มิติที่ 2 มี 2 ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 5 ไดถึง 4.98 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพมี 9 ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 5
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ได 3.3 พอดูมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 2 ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 5 ได 1.72 อยากจะสอบถามวา เขามีการ
คิดอยางไร ทําไมคะแนนเต็ม 5 ถึงไดแค 1.72 ครับทานประธานฯ ใหฝายบริหารไดชี้แจงดวย ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเพิ่ม เติมหรือ
ไมครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรียนทา นประธานฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 5.3 การรายงาน
ผลการปฏิบั ติ ง านของนายกเทศมนตรี เล ม บาง ๆ นี้ น ะคะ ก็ จ ะย อนไปถึง เล ม การแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรี ดร.กิตติภูมิ นามวงค เมื่อเกือบแปดปที่แลว หลาย ๆ โครงการที่นายกฯ ไดแถลงไวในสภา
แห ง นี ้ ต า ม ระเบี ย บของเทศบาล นายกฯ จะต อ งแ ถ ล งน โ ยบ าย ต อที่ ป ระชุ ม สภา ว า ภ า ยใ น สี่ ป นี้
นายกเทศมนตรีจะทําอะไรใหบานเมืองบาง ก็คือ เลมนี้แตปรากฏวามานั่งไลอานดูแลว สวนใหญแทบไมได
ทําเลย ทั้ง ๆ ที่เวลาลวงเลยมาเกือบแปดปปกติสี่ปนะคะ แตทานไดเวลาพิเศษมาอีก แทบจะสี่ปเต็มเกือบ
แปดปเต็ม แตทําไมนโยบายเหลานีไ้ มไดทํา อยากจะบอกวาทานโกหกใชไหมคะ โกหกประชาชน โกหกสภา
โกหกพี่นองในเทศบาลนครลําปางวา ทานจะทําเรื่องพวกนี้ใหแตทานไมไดทํา ยกตัวอยางเชน ดานพัฒนา
เมือง บอกวาจะทําสายไฟฟาลงดินในถนนเสนหลักทุก ๆ เสน ปรากฏวาทานก็ทําไดแคเสนเดียว เสียดาย
วันนี้ทานไมไดมาฟง จะไดยอนหลังไปวา ทานโกหกอะไรไวบาง สายไฟลงดินก็ทําไดแคเสนเดียวกวาจะเสร็จ
ใชเวลาตั้งหลายป ชาวบานเดือดรอนแสนสาหัส ทุกวันนี้ถนนบุญวาทย ขับไปดูก็ยังปดรางใหเชา เซง ขาย
กันจํานวนมาก ถนนพหลโยธินบอกวาจะทํา จะทําใหไดก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการจัดทําแบบสอบถาม
ที่สอไปในทางไมปรกติ มีการถายเอกสารเท็จขึ้นมา
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ขอโทษครับ มีผูประทวง เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต
นายณัฐ กิ ต ติ์ บรรจงจิ ต ต สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรี ย นทา นประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ รายงาน
ที่ทางฝายบริหารทานนายกฯ ไดเสนอผลงานประจําป 2563 มาใหที่ประชุมไดรับทราบ ตอนนี้ไมใชเปนการ
เปดอภิปรายไมไววางใจทั่วไป ขอใหทานประธานฯ ไดวินิจฉัยวาอยูในเหตุผลนี้หรือไม ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ผมฟงแลวเขากําลังเทาความ เชิญตอครับ
นางสาวอมลยา เจนตวนิ ช ย สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง อยูใ นประเด็ น นี้ เ ลยค ะ
นโยบายของนายกฯ แถลงไวแปดปที่แลว ไมรูวาทานสมาชิกสภาฯ จําไดหรือเปลา
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นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ประทวงขอไหนครับ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี
ร อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง กราบเรี ย นท า นประธานฯ
ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอประทวงทานประธานฯ
วา ถามีผูลุกขึ้นประทวง ทานประธานฯ จะตองถามดวยวาประทวงในขอบังคับของสภาขอไหน ไมใชวาพูด
ไมมีอะไรไมไดนะครับ ขอใหทานประธานฯ วินิจฉัยดวยครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง ถาทานสมาชิกสภาฯ เปดใจ
รับฟง เกือบแปดปที่แลว ท า นก็ ไ ด รั บ ฟง เชนเดียวกันกับที่ไดรับฟงในสภาแหงนี้วา นายกฯ จะทําอะไรบาง
แตจนถึงปจจุบันนี้ก็ยังไมไดทํา
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ประทวงขอไหนครับ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ย นท า นประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คือ การประชุมครั้งนี้นะครับ
ทานประธานฯ ฝายบริหารเขาเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายป 2563 มา ไมไดเกี่ยวกับแปดปเกาป
ที่ผานมา เอาใหถูกตองนะครับ อันนี้ไมใชการเปดอภิปรายไมไววางใจทานนายกฯ นะครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ผมวินิจฉัยนะครับ เขากําลังเทาความเดิมอยู กอนที่
จะอภิปรายเรื่องของประเมินผล ขอใหพูดใหกระชับดวย เชิญอภิปรายตอครับ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรียนทา นประธานฯ
ที่เ คารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็อยูในระเบียบวาระเรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย กําลังพูดวา นายกฯ ไมไดทําตามนโยบายทานสมาชิก อยูในประเด็น
ไมไ ดน อกเรื่องเลย เพราะฉะนั้น ถา ประทวงอีก ครั้ง หนึ่งคงไมมีสิท ธิ์ แลวนะคะ เพราะอยู ในประเด็ นอยู
เสียเวลา เสี ยจังหวะ ขัดจั งหวะมากคะ เกือบแปดปเวลาเยอะมาก กั บ งบประมาณสี่ถึงหา พันลานบาท
ที่สัญญาไวในเลมนี้ก็ไมไดทําพูดวกกลับมาที่เกา เพราะวาโดนขัดจังหวะไป ถนนพหลโยธินสรุปก็ไมไดทํา
เพราะวางบประมาณไมเพียงพอ แสดงวาทา นไมมีการวางแผนงานลวงหนา งานที่ตั้งใจจะทําก็ไมไดทํา
แลวก็ยงั มีสิ่งที่ผิดปกติที่สอไปในทางไมถูกตอง ในเรื่องของการทําเอกสาร ซึ่งปจจุบันนี้ก็อยูในระหวางการ

14
ตรวจสอบรองเรียนอยูนะคะ เรื่องก็ไดสงใหทานผูวาฯ ไปแลว แมน้ําวังถาเราขับผานถนนริมแมน้ําปจจุบันนี้
เนา มาก คอนขา งดํ า เนา กว า ปกติคะ เน า กว าที่เ คยเห็น ทา นมีน โยบายในการขุ ดลอกทํ า ความสะอาด
ขออภัยคะ ปรับปรุงคืนสภาพแมน้ําวังและกอสรางระบบระบายน้ําเสียใหครบถวนสมบูรณ อันนี้ทานไมไดทํา
ปลอยใหแมน้ําวังเนาเสียมาจนถึงปจจุบันนี้ การที่ไดไปรับรางวัลรวบรวมน้ําเสียที่ปลายทอนั้น ก็เปนเพียง
โครงการหนึ่งทีป่ ระสบความสําเร็จ แลวก็เปนผลงานตอเนื่องมาอยูแลวนะคะ ทําไมทานไมทําในสิ่งที่ควรทํา
ก็คือ นําเรื่องนี้มาตอยอดบําบัดน้ําเสียที่ปลายทอทุก ๆ ทอที่มีอยู ก็ชวยบรรเทาในเรื่องของน้ําเสียที่ปลอย
ลงสูแมน้ําหวังได ทานก็ไมไดทํ า ทานก็ไปเล็งจะทํ าแตโ ครงการใหญ ๆ รอยถึงสองรอยลานบาท จะรอ
รวบรวมน้ําเสียไปที่บอบําบัดของเทศบาล ซึ่งใชเงินจํ านวนมากมหาศาล แลวความพรอมของเราก็ยังไม
พรอมในเรื่องของการเงิน แลวก็สถานการณโรคระบาดตอนนี้ ซึ่งเรานาจะทําในสิ่งที่แกปญหาเฉพาะหนา
ไดกอน แลวก็ใ ชเ งิน ไมมากก็คือ บํา บัด น้ําเสีย ที่ปลายทอ ซึ่งเราไดรับรางวั ลมานะคะ อั นนี้ก็ชี้ใหเ ห็น ถึง
ความสามารถคุณสมบัติของนายกฯ วามีความสามารถในการแกปญหาใหพี่นองประชาชนมากนอยแคไหน
อัน นี้เ ฉพาะแคเ รื่องไม กี่เ รื่ องนะคะ ยั ง มีห ลาย ๆ เรื่ องที่ท า นใหน โยบายไว วา จะทํ า เช น การก อสร า ง
สวนสาธารณะใหครบทุกตําบลก็ไมมี จนปานนี้ก็ยังไมเห็นมีสวนสาธารณะใหม ๆ เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
นครลําปางเลย กอสรางสถานีขนสงระหวางจังหวัดแหงใหมก็ยังไมเห็นมี ซึ่งนโยบายนี้เปนนโยบายเดิมของ
ทานอดีตนายกฯ พอทานจะทําตอเกือบแปดปทานก็ยังไมมีความสามารถที่จะกอสรางสถานีขนสงระหวาง
จังหวัดแหงใหมใหประชาชนไดใช การกอสรางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 7 ตรงขามบิ๊กซีใหเปนศูนยแสดง
สินคาขนาดใหญและจัดการแขงขันกีฬา จนปจจุบันนี้ก็เปนอาคารรางอยูตรงนั้น หนึ่งอาคารกับอีกอาคาร
หนึ่งที่ยังสรางไมเสร็จ อีกอาคารหนึ่งก็เปนการใชเงินอุดหนุนงบก็ตกไป ก็สรางไมเสร็จ อาคารที่เสร็จแลว
ก็ไมเห็นเขาไปใชงาน แลวการสนับสนุนการแขงกีฬาของเยาวชนในเขตเทศบาลนครลําปางทุกประเภทไมได
รับการสนับสนุนเลยคะ เด็ก ๆ เยาวชนหรือประชาชนทั่วไปของเราไมไดรับการสนับสนุน ในดานการกีฬา
ใหมีกิจกรรมการแขงกีฬาจะสังเกตไดวา โรงยิมที่เทศบาล 4 เงียบเหงามาก ไมมีกิจกรรมการจัดอะไรเลย
หองน้ําก็ชํารุดทรุดโทรม โรงยิมก็ชํารุดทรุดโทรม บริเวณรอบ ๆ ก็สกปรก เดินเขาไปเห็นหนูวิ่งในโพรงหญา
เกรียวกราว แคหนาบานเราตรงนี้เองนะคะ สกปรกมาก คือจริง ๆ อยากใหทานนายกฯ มาฟงแลวก็มา
แถลงดวยตัวเองวา สิ่งที่ทานปฏิบัติมาแปดป ทานทําอะไรใหเราบาง แตที่เรามองเห็นดวยตาสัมผัสได ไมใช
อยางที่ทานเคยพูดไวเลยนะคะ สงเสริมทุนการศึกษาโรงเรียนเทศบาลคนละ 1,000 บาทตอป อันนี้ก็ไมไดทํา
หลาย ๆ อยางเด็กของเราขาดโอกาสที่ควรจะไดรับจากคํามั่นสัญญาที่ใหไว แลวทําไมได รถรับสงนักเรียน
เทศบาลทุกโรงเรียนเทศบาล ก็ยังไมมีการดําเนินการจัดการเรื่องรถรับสงเด็ก ยามรักษาความปลอดภัย
ประจําชุมชน อันนี้ก็ไมมีเทาที่ทราบ หลาย ๆ โครงการที่นายกฯ โกหกประชาชน โกหกสภาแหงนี้ โกหกเปน
ลายลักษณอักษรดวย วาจะทําแตไมไดทํา ซึ่งนายกฯ ไดเวลาถึงแปดป เปนโอกาสที่ดีของตัวเองมาก ๆ ที่จะ
พิสูจนความสามารถผลงานความรูข องตั วเองที่มี แตทา นก็ ทํา ไมได ยั งมีอีกหลาย ๆ นโยบายที่น ายกฯ
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หาเสียงไวแลวก็ไมไดทํา ขออีกนิดหนึ่งเรื่องสถานีบริการรถมา อันนี้ทานก็ไมไดทํา ทานบอกวาจะสงเสริม
การทองเที่ยว สงเสริมการจําหนายสินคาทองถิ่น ทานก็ไมไดทํา จัดสรางซุมประตูชัยหอคําหลวง อันนี้ทาน
ก็ไมไดทํา รูสึกผิดหวังแลวก็เสียใจกับสิ่งทีเ่ กิดขึ้น เพราะวาเรียนหนังสือที่นี่ ทํามาหากินอยูที่นี่ เราก็อยากให
บานเมืองของเราพัฒนา แตวาเรากลับไดผูบริหารที่ไมมีความรับผิดชอบตอคําพูดที่ตัวเองไดแถลงไว ก็ไม
แนใจวาครั้งนี้จะเปนการประชุมสภาครั้งสุดทายหรือไม หรืออาจจะมีอีกเดือนหนา ในวาระตอไปก็ไมแน
ก็อยากจะฝากเวลาที่ยังคงเหลืออยูใหทางฝายบริหาร งบประมาณที่ยังคางคาอยูชวยดําเนิน การเรงรัด
ปรับปรุงแกไข อะไรที่รีบทําไดกรุณาเรงรัดงบประมาณ แลวก็ทําใหเสร็จเรียบรอยโดยเฉพาะเรื่องแมน้ําวัง
ตอนนี้นะคะ ถาเปนไปไดขอใหรีบดําเนินการกอน เพราะวาชวงนี้เปนหนาทองเที่ยว นักทองเที่ยวมาเที่ยว
ลําปาง แลวก็จะไปถายรูปริมสะพานรัษฎา ริมแมน้ํา เปนที่อับอายของคนลําปางมาก วาแมน้ํากลางเมือง
ทําไมเนาไดขนาดนี้ ขอใหทางฝายบริหารชวยรีบดําเนินการใหดวยขอบคุณคะ
นายสั น ติ เขี ย วอุ ไ ร ประธานในที่ป ระชุ ม ฯ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท า นอื่ น อี ก ไหมครั บ เชิ ญ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานผูเปนประธานครับ กระผม
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงานประจําป
2563 ในสวนของการพั ฒ นาเมื อ ง รูสึกจะเขียนนอยไปหนอยนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาน้ํา
ทวมซ้ําซาก สิ่งนี้ถือวาลมเหลวนะครับ เพราะวาเวลามีฝนตกในฤดูฝน หากฝนตกหนักตอเนื่องสัก 3 - 4
ชั่วโมงเราก็จะเห็นน้ําทวมที่เห็นชัดเจน ก็คือ บริเวณหาแยกประตูชัยนะครับ ซึ่งก็ไดมีการวางทอขนาดใหญ
ไวกอนหนานั้นแลว ซึ่งทุก ปทุก ครั้งที่ฝนตกมาก็จะเกิดสภาพน้ําทวมขังอยูเปนเวลานานทําใหเกิด ความ
เดือดรอน ซึ่งการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องนี้ถือวาลมเหลวนะครับ ใชงบประมาณไปตั้งมากมายหลาย
สิบลานแตก็ยังอยูเหมือนเดิม ปญหาความเดือดรอนในเรื่องของน้ําทวมขังก็ยังอยูที่เดิม การขุดลอกที่แสดง
มาในรายงานเลมนี้ก็เห็นทําอยูแตนี่เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุนะครับ ในสวนของตนเหตุหรือตนทางการ
ระบายน้ํ า นั้ น ท า นไม มี ค วามรูไ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะแก ไ ขหรือ กํ า จั ด ใหมั น รองรั บ ป ญ หาที่ จ ะเกิด ขึ้ น
นอกจากนี้แลว ในเรื่องของการพัฒนาเมืองในดานอื่น ๆ เมื่อสักครูสมาชิกสภาฯ ก็ไดพูดไปแลวนะครับ วา
หลาย ๆ โครงการก็ทําทิ้งทําขวางทําไมแลวเสร็จ สมาชิกสภาฯ ก็คงไปเห็นมาแลวนะครับ และนอกจากนี้
ในระเบียบวาระกอนหนานี้ที่ทานรองนายกฯ ไดรายงานมาในเรื่องของเงินอุดหนุน สิ่งนี้ก็เปนตัวอยางหนึ่ง
นะครับ ขอพูดขามวาระไปนิดหนึ่งนะครับ อย า งเช น โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียนที่
โรงเรียนเทศบาล 5 นีก่ ็ไมมีการกอสราง และนอกจากนี้ ทีเ่ ทศบาล 7 ก็เชนเดียวกัน คือเงินงบประมาณในป
2563 ก็ไมไดใช เพราะฉะนั้ น ในดานการบริหารงานที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภคหรืองานกอสรางอาคาร
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สถานที่ตาง ๆ ก็ถือวาทางฝายบริหารมีความสามารถไมเพียงพอที่จ ะทําตามนโยบายและสามารถที่จะ
ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ราชการใหแลวเสร็จสมบูรณตามแผนตามโครงการที่ไดกําหนดไว นี่คือ สิ่งที่ผ ม
อยากจะตัง้ ขอสังเกตจากรายงานที่แจงมาในที่ประชุมนี้นะครับ ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีทานใดอีกไหมครับ ขอเชิญฝายบริหารครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุ กทานนะครับ ขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ทานสมาชิกสภาฯ ได
กรุณาซักถามถึงหลาย ๆ รายการในนโยบายซึ่งนายกเทศมนตรีไดแ ถลงในวันนี้ กระผมใครขออนุญาต
ในประเด็นแรกนะครับ ก็คือ คําถามของทานศักดิ์ชัยนะครับ ขออนุญาตเอยนามคือ ทานศักดิ์ชัย หงษใจสี
ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเทศบาลนคร
ลําปาง กระผมขออนุญาตใหทานรองปลัดเทศบาล ทานพีระยศ วิรัตนเกษ ซึ่งเปนผูที่ดูแลงานกองวิชาการ
และแผนงานไดชวยตอบประเด็นคําถามในขอนี้นะครับ เนื่องจากวาเปนปญหาทางดานเทคนิค ซึ่งเปนหนาที่
ของฝายประจําอยู ผมขออนุญาตครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ รองปลัดเทศบาลนครลําปางครับ
นายพีระยศ วิรัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายพีระยศ วิรัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาต
ชี้แจงในที่ประชุมใหรับทราบในประเด็นในเรื่องของแผนดําเนินการในเรื่องการปองกันการทุจริตนะครับ
ซึ่งเทศบาลไดคะแนนในระดับมาก ก็คอื เขาจะวัดประเมินผลการดําเนินการตามแผนปองกันการทุจริตใน 5
ประเด็ นดวยกันนะครับ ในประเด็ น แรก ก็ คือ การที่องคก รได นํากระบวนการการประชาสั มพัน ธขอมู ล
ขาวสารไดอยางแพรหลายนะครับ ในประเด็นที่ 2 คือ การนําแผนการดําเนินการการปองกันการทุจริตไป
ปฏิ บั ติ ใชแลวก็มีผลการดําเนินการในระดับใด ในประเด็ น ที่ 3 คือ มีการวัดผลประมวลผลในการจัดซื้อ
จัดจางและการดําเนินการตามขั้นตอนพัสดุเปนไปตามระเบียบขอบังคับหรือมีการรองเรียนหรือไม ประเด็น
ที่ 4 คือ การเขาตรวจสอบของ สตง. หรือ ป.ป.ช. หรือการดําเนินการวัดผลในเรื่องของ IPA วา องคกรของ
เราไดใหความรวมมือกับองคกรเหลานี้ดีมากนอยแคไหนนะครับ ในประเด็นสุดทาย ก็คือ องคกรสามารถ
ที่จะอบรมใหความรูกับพนักงานเทศบาลหรือฝายบริหารในเรื่องของการตอตานการทุจริตในจํานวนที่มาก
นอยแคไหนนะครับ ใน 5 ประเด็นนี้เราไดรับการประเมินจากระบบของ ป.ป.ช. นะครับ วาเปนการประเมิน
ในลักษณะที่มีตัวชี้วัดกํากับอยู โดยดูจากเอกสารที่เปนเอกสารเชิงประจักษที่สามารถประเมินใหไดรับทราบ
วา เราได ป ฏิ บั ติ ตามตัวชี้วัดตัวนี้มากนอยแค ไ หนนะครับ ผลการประเมินใน 5 – 6 ประเด็นนี้ ปรากฏวา
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เราไดรับคะแนน 80.95 ถือวาอยูในระดับมากนะครับ คือ เขาจะแบ ง ออกเป น 3 ระดับ ไดแก นอย มาก
และมากที่สุด คือ เราอยูในระดับมากนะครับ ตัวนี้เปนผลการดําเนินการตามแผนการทุจริตนะครับ สวนใน
ประเด็นที่ 2 กรณีคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนการประเมินผลการรับรองการปฏิบัติการที่มีตัวชี้วัด
ที่ จ ะต อ งประเมิ น องค ก รประกอบด ว ย 4 มิติ คื อ มิ ติ ที่ 1 ด า นประสิ ท ธิ ผ ล มิ ติ ที่ 2 ด า นคุ ณภาพการ
ใหบริการ มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพ ซึ่งคะแนนคอนขางจะดีนะครับในคะแนนเต็ม 5 นี้ มีคะแนนที่ไดรับเกิน
กวา 3 ขึ้นไปซึ่งทางสมาชิกสภาฯ ก็ไมไดติดใจอะไรนะครับ ในประเด็นที่ 4 ดานการพัฒนาองคกรที่มีตัวชี้วัด
อยู 2 ตัวชี้วัด ในการประเมินครั้งนี้ถือวา ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน คือ มาตรฐานตองอยูในระดับ 2.5 ขึ้นไป
จึงจะเปนในระดับที่พอใจได ตัวชี้วัดที่ขออางอิงก็คือ ตัวชี้วัดแรก คือ รอยละของจํานวนบุคลากรที่เ ขารับ
การอบรมนะครับ ตัวชี้วัดที่สอง คือ รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรนะครับ
ตัวชี้วัดตัวนี้จะมีองคประกอบอยู 4 เกณฑ คือ เกณฑที่ 1 คือ รอยละการนําแผนสูการปฏิบัติ เกณฑที่ 2 คือ
รอยละดํ า เนิน การตามแผนการปฏิบั ติ เกณฑที่ 3 คื อ รอยละของการพั ฒ นาบุ ค ลากร เกณฑที่ 4 คือ
รอยละของการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารองคกร คะแนนในสวนของรอยละของความสําเร็จ
ในการใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมคอนขางจะนอย เพราะเราตั้งเกณฑไววา ควรจะใหบุคลากรเขารับ
การอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ปรากฏวา เราสงบุคลากรเขารับการอบรมไมถึง เพราะฉะนั้นเกณฑตรงนี้
ก็เลยต่ํานะครับ ในสวนของรอยละผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร ประเด็นที่สําคัญที่สุด
คือ การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การทํางานใหเปนไปตามแผน การทํางานใหเ ปนไปตามระยะเวลาที่แผน
กํา หนด ซึ่งในรอบปที่ผานมาอยางที่ทราบนะครับวา งบประมาณที่ไดรับคอนขางจะจํากัด และมีปญหา
ในเรื่องของโควิด เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามแผนคอนขางจะไมเปนไปตามแผน เกณฑการประเมินจึงตก
เกณฑนะครับ ขอเรียนใหที่ประชุมทราบครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ทางฝายบริหาร
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ ผมคิดวา ทางสมาชิกสภาฯ ผูอภิปรายคงไมมีอะไรจะ
ซักถามใชไหมครับ หรือวาจะถามตอครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี
รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลํ าปาง ก็ไดรับฟงคําตอบจากฝาย
บริหารนะครับวา ทําไมประเมินไดระดับมาก ก็เขาใจนะครับ และมิติที่ 4 มี 2 ตัวชี้วัดที่ลดลงจาก 5 ได 1.72
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คือ การนําแผนไปสูการปฏิบัติ ตรงนี้แหละครับที่ทําใหตัวชี้วัดตก เปนเพราะสาเหตุอะไรถึงนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติไมได ตัวชี้วัดตกผมไมแปลกใจเลยครับทานประธานฯ ผมมาดูรายละเอียดในเลมสีเหลืองนี้นะครับ
เลมรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นฯ ปรากฏวา สถานะของโครงการ มีการยกเลิก
ยกเลิก ยกเลิก จากที่เราทราบดีวา ยกเลิก ไปเพื่ออะไร ก็เ ปน ที่เ ขา ใจนะครับ วา ผมไมตองพู ดในสภาฯ
ยกเลิกเพราะวาเตรียมเงินไปทําอะไร แลวผลสุดทายเปนยังไงละครับ ก็เกิดปญหาขึ้นมาทันที ก็จะมาตรง
กับ ตัวชี้วัดทันที นี่คือ วิสัยทัศนหรือแนวทางของการวางแผนของฝายบริหาร ผมขอใชคําวา ลมเหลวโดย
สิ้น เชิง ไปมุงทางใดทางหนึ่งเกินไป ไปยกเลิก โครงการ โครงการเสร็ จแลวก็ ไปหวังไวกั บโครงการหนึ่ง
แลวก็ปรากฏวาไมได พอไมไดก็เปนยังไงละครับ พอประเมินออกมาเปนไงละครับ มันก็ฟองออกมาทันที
เลย ผมอยากฝากถามฝายบริหารสักหนอยวา ตามรายงานของ ป.ป.ช. ผลการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เขาใหคะแนนเทศบาลนครลําปางไวเทาไหร ผมก็จําไมไดนะครับ ทานประธานฯ พอจะจําได
ไหมครั บ ขอให ท างฝ า ยบริหารตอบตรงนี้ เลยครับวา ป.ป.ช. เขาประเมินวาอย า งไร นี่คือ บงบอกว า
วิสัยทัศนการทํางานลมเหลวโดยสิ้นเชิง ขอบคุณครับทานประธานฯ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ฝายบริหารตอบขอซักถามไหมครับ เชิญครับ
นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ ผมขออนุญาตเสริมนิดเดียวนะครับ ตอเติมจากทานรอง
ปลัดพีระยศฯ ตามที่ทานสมาชิก สภาฯ ไดอภิปรายเพิ่มเติมนั้น ระดับที่ ป.ป.ช. เขาใหคะแนนกับเทศบาล
นครลําปาง คือ อยูในระดับมากนะครับ ซึ่งเกณฑมีทั้งระดับมาก มากที่สุด พอใช เลว เลวที่สุด แตกรณีของ
เทศบาลนครลําปางนั้นไดระดับคะแนนมาก ในปหนานั้นเราพยายามใหอยูในระดับมากที่สุดนะครับ ก็จะขอ
นอมรับคําวิพากษวิจารณของสมาชิกสภาฯ ไวเพื่อการแกไขในปตอไปนะครับ กรณีของทานสมาชิกสภาฯ
ที่ไดสอบถาม ขออนุญาตเอยนาม คือ ทานอมลยาฯ ผมบันทึกไวมีคอนขางมากนะครับ ก็ใครขอกราบเรียน
วา ในวั นนี้เ ป นที่นาเสียดายที่ทานนายกเทศมนตรี ดร.กิตติภู มิ นามวงค ทานติด ธุ ระราชการสําคัญมาก
ตองเขาไปรับพระราชทานรางวัล ซึ่งทางเทศบาลนครลําปางไดรับ ถาเราไมดีจริงก็คงไมไดรับรางวัล ก็เปน
สัจธรรมอยางหนึ่ง นะครับ ผมใครข อเรียนวา คํ าวา นโยบายนั้นก็ เ ป นเรื่องที่ใชกั บ ฝา ยการเมือง ซึ่งฝาย
การเมืองนั้นก็มที ั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ในระดับชาตินั้น เขาก็เลนการเมืองกันในระดับชาติ ซึ่งเปน
เรื่ องที่ เ กี่ ย วกั บ ทั่ ว ประเทศนะครั บ ไม เ ฉพาะเจาะจงที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง แต ใ นการเมื อ งท อ งถิ่ น นั้ น เป น เรื่ อ ง
เฉพาะเจาะจงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เมื่อมีการประกาศใหมีการเลือกตั้งขึ้นมาก็จะมีผูที่สนใจทางการเมือง
สมัครเขารับการแขงขันซึ่งคนที่ตัดสิน ก็คือ ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่นั้น ๆ ผูสมัครทุกรายก็มี
ความคาดหวังวา ตัวเองจะตองเปนผูชนะการแขงขันเพื่อจะไดเขาไปเปนผูบริหารงานทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเรามี
หลายรูปแบบ โดยรูป แบบใหญที่สุดก็มี กรุ งเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวั ด เทศบาล องคการ
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บริหารสวนตําบลแลวก็รูปแบบพิเศษ ก็คือ เมืองพัทยา เรามีรูปแบบคอนขางครบ ซึ่งการเมืองทองถิ่นนั้น
ก็ยังประโยชนใหกับประชาชนเปนอยางมาก เพราะวาทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ที่จริงแลว
เปนหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับที่จะตองบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนผูเสียภาษี
แต รั ฐ บาลคงไม มี ค วามสามารถที่ จ ะเข า มาแก ไ ขป ญ หาให กั บ ท อ งที่ ไ ด เพราะแต ล ะทอ งที่ ก็ มี ป จ จั ย
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน คนภาคเหนือก็มีความคิดไมเหมือนคนภาคใต คนอีสานก็มีความคิดไมเหมือน
คนกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นการบริหารงานทองถิ่นที่ดีที่สุด ก็คือ ตองเอาคนในทองถิ่นนั้น ๆ เขามา
บริหารบานเมืองของตัวเอง เพราะตัวเองรูปญหาดี ก็ จะสามารถรูวิธีก ารในการแกป ญหานั้น ๆ ในการ
เลือกตั้งนั้นทุกคนก็จะกําหนดนโยบายขึ้นมาใหประชาชนเปนคนพิจารณาคัดเลือก ทุกคนก็ตองหานโยบาย
ที่สวยหรูทั้งนั้น ไมวาใครก็ตาม คือหมายความวา หาเสียงไปโดยชนิดที่วาไมขัดตอกฎหมายการเลือกตั้ง
นะครับ ทุกคนก็จะกําหนดเปนนโยบาย สวนนโยบายที่ผิดกฎหมายผิดระเบียบของ กกต. สํานักงาน กกต.
ก็จะเปนคนที่ตัดสินวินิจฉัยเองวา ลักษณะการหาเสียงอยางนั้นผิดกฎหมายหรือไม เพราะฉะนั้นนโยบาย
ที่ออกมานั้น ก็จะมีทั้งนโยบายที่อาจจะทําไดหรืออาจจะทําไมได ก็ ผสมอยูในนั้น แตที่สําคัญที่สุดก็ คือวา
ตองเปนสิ่งที่ไมผิดกฎหมายไมขัดตอระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อชนะการแขงขันเขามาแลว
ฝายที่เสนอนโยบาย ฝายที่ใหความคาดหวังกับประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งวา เขาจะทําอยางนั้นจะทําอยางนี้
ก็มีมากมายหลายอยาง แตจะกําหนดเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นก็ตอเมื่อผูบริหารคนนั้นเอานโยบายเหลานั้น
มากําหนดเปนแผน เปนแผนงานเปนโครงการแตที่ชัดเจนที่สุด ก็คือ จะตองออกมาในรูปของงบประมาณ
เพราะฉะนั้นนโยบายจะเปน นามธรรมที่คอนขางสูงสุด คือแทบจะจับตองไมไดดวยซ้ํา แตสิ่งที่สามารถ
สัมผัสจับตองไดก็คือ นโยบายที่ถอดออกมาเปนงบประมาณประจําปแตละอยางแตละอยาง ทานก็จะเห็น
นะครับวา แผนงานที่เรากําหนดขึ้นฝายบริหารทุกคนทุกทองที่ก็จะพยายามใสโครงการอะไรตาง ๆ เขาไป
เยอะแยะ มีเ งินไมมีเงินทําไดทําไมไดอะไรก็ใสไปกอนนะครับ แลวก็คอยหาเงินคอยหางบประมาณ พอได
เงินไดงบประมาณมาแลวก็จะเอาโครงการที่เขียนไวในแผนงานเขามาบรรจุเปนงบประมาณเสนอตอสภา
ทองถิ่น สภาทองถิ่นก็จะเปนคนพิจารณาวินิจฉัยกําหนดมาตั้งแตแผน แผนงาน โครงการตาง ๆ เพราะวา
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไววา ไมวาจะเปนแผน เปนแผนงาน เปนโครงการ เปนงบประมาณ
ตองผานสภาทองถิ่นทั้งสิ้นไมมีอันไหนที่ไมผานสภาเทศบาล ไมผานสภาทองถิ่น เมื่อผานสภาทองถิ่นแลว
เราจึงถือวาเปนสิ่งที่ประชาชนยอมรับได เพราะวาสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นเป นผูแทนของประชาชนในเขต
พื้นที่นั้น ๆ ในเมื่อประชาชนเลือกสมาชิกเขามาแลวสมาชิกก็ถือเปนตัวแทนของประชาชน เพราะฉะนั้นใน
หลักการแลวก็ถือวาสิ่งตาง ๆ ที่ผานทองถิ่นมาเปนสิ่งที่ประชาชนยอมรับไดนะครับ อันนี้กระผมขออนุญาต
เรียนในลักษณะที่เปนกลาง ๆ นะครับวา นโยบายนั้นอาจจะทําไมไดทั้ง 100 เปอรเซ็นต อาจจะทําไดเพียง
50 เปอร เซ็ น ต 60 เปอรเ ซ็ น ต แต ค นที่ จะมาตั ด สิ น ใจว า โกหกหรือ ไมโ กหกนั้ น คือ ประชาชนผูมีสิ ท ธิ์
เลือ กตั้ ง นะครั บ ว า ในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ต อไปถ า ประชาชนเขาคิ ด ว า ผูบ ริห ารท อ งถิ่ น คนเก า โกหกเขา
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ประชาชนก็จะไมเลือกผูบริหารทองถิ่นคนนั้นในการเลือกตั้งครั้งตอไป ตัวนี้เปนวิถีของประชาธิปไตย แตเปน
ประชาธิปไตยในระดั บทองถิ่น ในระดับที่ผ มวา สําคัญมาก ๆ เพราะวาเราเป นทั้งผูที่กําหนดนโยบายเอง
และเปนผูที่ลงมือปฏิบัติดวย อาจจะแตกตางจาก ส.ส. ดวยซ้ําเพราะวา ส.ส. นั้นกําหนดเพียงออกกฎหมาย
อยางเดียว รัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบายแตคนที่ปฏิบัติจัดทําไมใช ส.ส. ผมวาของทองถิ่นเองปรากฏชัดเจน
มากกวานะครับ ที่จริงแลวหลาย ๆ อยางหลาย ๆ เรื่องเปนความเห็นสวนตัวของทานนายกฯ เพราะทานคิด
วานโยบายอยางนี้ดี ท านก็ ควรจะมาตอบเองนะครั บ ผมเป น คนที่ท านนายกฯ เขาวานใหมาเปน ผูชวย
เพราะฉะนั้นผมก็จะปฏิบัติจั ดทําเฉพาะงานที่ทานนายกเทศมนตรีไดม อบหมายเทานั้น แตยังมีบางเรื่อง
นะครับที่เ ปนงานที่ผมอาจจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติจัดทําอาจจะพอมีความรูที่จะมาตอบแทนได ก็ขอ
อนุ ญาตตอบบางสิ่งบางอยาง ในประเด็ น แรก แบบสอบถามถนนพหลโยธิน เคเบิ้ล ใตดิ นที่วา มีทาทาง
ไมสุ จ ริ ต นั้น ผมวาเปนหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเขารับ เรื่องแลวและจะเปนผูที่วินิจฉัยเองวา
การกระทําดังกลาวนั้นเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือไม เพราะวาสํานักงาน ป.ป.ช. เขามีอํานาจหนาที่
เฉพาะในการที่ใชอาํ นาจหนาที่ในทางที่ไมชอบหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเทานั้น อยางอื่นแลว
สํานักงาน ป.ป.ช. เขาก็ไมมีอํานาจ เพราะฉะนั้นในเรื่องการจัดทํ าแบบสอบถามนั้นจะเปนการกระทําที่
ไม ช อบหรือ ชอบด วยกฎหมายหรื อไม อย า งไร เราไม อ าจจะไปก า วล ว งได เ พราะวา อยู ใ นขั้ น ตอนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ จะวินิจ ฉั ยแลวนะครับ อั น ที่ส องระบบน้ํ าเสีย ผมเป นเด็ ก ลําปางเกิด ที่ลํ าปาง
โตที่ลําปางแลวก็ คงจะตายที่นี่เหมือนกั นนะครับ ผมก็เห็นสภาพแมน้ําวังมาเมื่อเจ็ดสิบ ปกอน เห็นสภาพ
ความสมบู ร ณ ข องแม น้ํา วัง มาเป น อย า งดี ผมยั งทั น เห็ น ตน ไมตน สู งซุ งใหญ ๆ ที่ อาศั ยแม น้ํ า วัง ลองไป
ที่นครสวรรคเพื่อไปขึ้นทาที่นั่น บางทานที่อาจจะยังไมมีโอกาสไดเห็นเหมือนผมก็ได เพราะวาภาพเหลานี้
เปนภาพที่เกิดมาเจ็ดสิบปแปดสิบปกอน ผมก็เปนคนหนึ่งที่เขาไปสัมผัสใกลชิดกับระบบน้ําเสียของเทศบาล
มาพอสมควร เพราะวาผมรับราชการที่นี่ เปนมาตั้งแตพนัก งานบัญชีตรี เปนรองปลัดเทศบาลสองครั้ง
เปนปลัดเทศบาลอีกหนึ่งครั้ง แลวก็ครั้งนี้นะครับ เปนรองนายกเทศมนตรี ผมก็เห็นวาตอนนี้บอบําบัดน้ํา
เสียเสร็จเรียบรอยแลว เพียงแตขาดระบบการรวบรวมน้ําเสียเขาไปที่บอบําบัดน้ําเสียเทานั้น จริง ๆ แลว
เปนความซับซอนทางการเมือง ซึ่งไมสามารถพูดได ที่จริงแลวรัฐบาลเขาใหมาทั้งบอทั้งทอ แตก็ปรากฏวา
เวลาทํ า ไปทํ า มาตัด ทอไปเหลื อ แต บ  อ แตก็เ ป นเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้นมาคอนขางนาน กระผมขอเ รี ย นวา
ทานนายก ดร. กิตติภูมิ นามวงค ทานไมเ คยนิ่ ง เฉยในเรื่องนี้นะครับ กอนที่ทานจะไปกรุงเทพฯ เมื่ อ วาน
ทานก็บอกกับผมวา ทานจะแวะเขาไปหาผูหลักผูใหญพูดเกี่ยวกับระบบน้ําเสีย เพราะวาเปนความจําเปน
อยา งยิ่งที่เราจะตองดํ าเนิน การ ตอนนี้ข าดเงิน ไปอีก ประมาณหารอยถึงหกรอยลานเทา นั้น เอง ไม มาก
แตเราไมอยากใชงบประมาณของเทศบาล เราพยายามในการที่จะผลักดันขอรับ เงิน อุดหนุน จากรัฐบาล
จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เขามาจัดทําระบบรับน้ําเสียไปยังบอบําบัดน้ําเสีย ซึ่งขณะนี้รูปแบบ
แผนผั ง อะไรต า ง ๆ พร อ มอยู แ ล ว ถ า ได รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณเมื่ อ ไหร เข า มาปรั บ ตั ว เลขนิ ด หน อ ย
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ก็ดําเนินการประมูลหาผูรับจางได เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนทานวา ทานนายกกิตติภูมิฯ ไมเคยนิ่งเฉยในเรื่องนี้
เลย กลับเปนสิ่งที่เรากระตือรือรนเปนอันดับ แรกนะครับแตวามันเปนเรื่องที่ใหญเกินตัวของเทศบาลนคร
ลําปาง อันที่สองสวนสาธารณะทุกตําบล กระผมขอเรียนวา การสรางสวนนั้นขึ้นอยูกับที่ดินดวย ถามีที่ดิน
แล วเราก็พ รอมที่จ ะสรา งสวน ในสมัยกอนเราไดรับ ความอนุ เ คราะหจ ากตระกู ล ศิรินาวิน เป น อยา งยิ่ง
บริจ าคที่ดินใหกับเทศบาล ซึ่งที่ดินทุ กแหงที่ไดรับมาเทศบาลนครลํ าปางก็ทําเปนสวนสาธารณะทั้งหมด
ทานเห็นไหมครับวา สวนสาธารณะเทศบาลนครลําปางไดรับความพึงพอใจจากประชาชนมากที่สุด ทุกแหง
ทานดูไดเลยทุกแหงไดรับความพึงพอใจไปใชบริการเปนอยางดีจนคิดวา ถาไดที่ดินแปลงใหมมาอีกก็จะทํา
อีก ทําใหสวยยิ่งกวาเดิม แตขอใหไดที่ดินมากอน สถานีขนสงระหวางจังหวัดแหงใหม ผมวาหนาที่นี้นาจะ
เปน หนาที่ของ อบจ. หรือไมก็ เป น หนาที่ของกรมการขนสงทางบก ซึ่งจะรั บไปดํา เนินการเนื่องจากวา
ไมไดเปน งานของเทศบาลโดยตรง บังเอิญสถานีขนสงแหงเกามาตั้งอยูในเขตเทศบาลนครลํ าปางแคนั้น
ที่จริงแลวกิจการขนสงระหวางจังหวัด เป นเรื่องที่กรมขนสงทางบกหรือไมเชนนั้นก็ เปนเรื่องขององคก าร
บริหารสวนจังหวัดที่จะตองเขาไปดําเนินการ แตอยางไรก็ตาม ก็ติดที่ที่ดินอีก ถาซื้อที่ดินในเขตก็มีปญหา
อยา งที่ ทา นเห็น ถา ซื้อที่ดิ นนอกเขตก็ ทํ า ไม ไดอีก เพราะจะกลายเป น การทํ า กิจ การนอกเขตไป ตลาด
เทศบาล 7 ตรงขามบิ๊กซี ตอนนี้เราก็ไดดําเนินการประมูลไปแลวหาผูรับจางรายใหมไปแลว ที่ยังไมมีคนเขา
ไปนั่นก็เพราะวา อาคารที่กอสรางไมเสร็จมันเกะกะกีดขวางอยู เราพยายามเรงหาผูรับจางใหไดและเรงรัด
การกอสรางโดยเร็ว เมื่ออาคารทั้งสองแหงเสร็จแลวผมคิดวา จะมีคนเขาไปใชบริการเปนอยางมาก ขณะนี้
ผมก็ ต  อ งกราบขออภั ยไมวา จะเป นทานสมาชิก หรือพอแมพี่นองใน เขตเทศบาลนครลํ า ปางที่ ทา น
อาจจะไมไดรั บ ความสะดวกกับตลาดเทศบาล 7 นะครับ ตอไปเรื่อง การสนับสนุนการแขงขันกีฬานะครับ
ผูบ ริ ห ารชุดนี้โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ทานนายกกิตติภูมิ นามวงค สนับสนุนการกีฬาเปนอยางยิ่ง ทุกอยาง
สนับสนุนหมด ตรงนี้พาดพิงไปถึงโรงยิมโรงเรียนเทศบาล 4 ดวย ที่ทานเห็นวาไมมีคนไปใชบริการ มันถูกสั่ง
ปด เพราะวาเกิดเหตุการณโควิดครับทาน ไมสามารถจัดการกีฬาใดใดไดเลย เราถูกคําสั่งใหปดอยู ตอนนี้
เราก็ ยังไมกลาเปด งานแข งขั น กีฬาใหญ ๆ ยังไมก ลาเปดนะครับ เพราะวา ถาเกิดเหตุ การณโรคระบาด
ติดตอกันแลว เทศบาลก็ตองรับผิดชอบไปดวย รอใหเหตุการณโควิดคลี่คลาย รอใหวัคซีนออกมาไดสําเร็จ
ผลกอน คงจะเริ่มการแขงขันกีฬาอยางเปนกิจจะลักษณะไป ซุมประตูชัยหอคําหลวงนะครับ ผมวาเปนงาน
ใหญนะครับ แมแตงานของศาลหลักเมือง ซึ่งผมเปนคนลํ าปาง ผมเรียนแลววา ผมเปนเด็กลําปางผมยัง
ไมเคยเห็นผูบริหารเทศบาลคนไหนเลย ที่กลาหาญสรางศาลหลักเมืองใหม ในชีวิตผมไมเคยเห็นมีใครกลา
หาญแบบนั้ น ผมก็อยู กับ ผูบ ริห ารเทศบาลมาหลายทา นแตก็ ไ มมี ใครเขา ไปแตะต อง เพราะวา การทํ า
ศาลหลั ก เมื อ งนั้ น ถ า คนไม มี บุ ญ จริ ง ๆ จะไปแตะต อ งไม ไ ด น ะครั บ แต บั ด นี้ ท า นก็ เ ห็ น แล ว นะครั บ
วาศาลหลักเมืองที่สงางาม ผมวาที่สงางามก็ปรากฏแกสายตาของพอแมพี่นองประชาชนชาวจังหวัดลําปาง
ไปแลวนะครับ ถึงแมวาจะมีขอขัดของอะไรบางสิ่งบางอยางอยูบางแตก็สําเร็จจนได วันนี้กระผมก็ขอกราบ
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เรียนวา ทานนายกกิตติภูมิฯ คงไมใชเปนคนที่ใชไมไดเสียเลยทั้งหมด ผมวามีบางสิ่งบางอยางที่ทานก็เปน
คนที่ใชไดแลวก็ใชไดคอนขางดีดวยนะครับ ขอตอบคําถามของคุณสมบูรณฯ นะครับ ทานก็ไมไดถามอะไร
มากนะครับ ทานก็ถามในเรื่องของการพัฒนาเมือง น้ําทวมซ้ําซาก จริง ๆ ไมใชน้ําทวมครับทาน มันเปนน้ํา
ที่คางการระบายครับ ไมทวมครับลําปางไมมีน้ําทวม น้ํา ท ว มนั้นตองหมายความวา ภาวะน้ํา 3 วัน 7 วัน
แลวน้ําไมลดเขาถึงจะเรี ย กว า น้ําทวม แตลักษณะที่เกิดขึ้นนี้เปนลักษณะน้ําที่รอการระบาย 2 - 3 ชั่วโมง
น้ําก็ระบายลงทอไปแลว เหตุก็เพราะวา ทอมันเล็กครับ สมัยกอนทอขนาดนี้สามารถที่จะรับน้ํามาก ๆ ได
แตปจจุบันนี้ไมพอแลวนะครับ เพราะวาบานเมืองเจริญเติบโตขึ้น ทอที่มีอยูก็เล็กไปเสียแลว แตการแกไข
ครั้งสุดทายที่หาแยกประตูชัยผมก็วาใชไดนะครับ ใชได ก็ยังไมเห็นมีน้ําทวมแบบที่ทานวา ทานอาจจะเอา
เหตุการณที่เคยเกิดขึ้นนานมาแลวก็ได อัน นี้ก็ตองกราบขออภัยวา ตอนนี้ป ญหามัน นอยลงไปเยอะแลว
ถา จะเหลือก็ มีถ นนประสานไมตรีน ะครับ แถวหน า ร า นข า วตมไขมุ ก ที่ พ อฝนตกนาน ๆ แลว น้ํ าเอ อขึ้ น
เกือบจะลนเขาบานของชาวบานเขาแลวนะครับ ก็มีอีกแหงหนึ่งที่วา ยังเปนปญหาอยูนะครับ ในการทิ้ง ๆ
ขวา ง ๆ เชน อาคารโรงเรียนเทศบาล 1 ทํ าไมเสร็จ เป นปญหาในเรื่องของการประกวดราคา คือ ยิ่งเรา
ประกาศโดยเปดเผยมากเทาไหร ก็เหมือนกับวา ยิ่งเปดโอกาสใหผูรับเหมาที่เขาจดทะเบียนใหม ๆ ที่มีทุน
นอย ๆ เขามาแขงขันได แตในระบบเกาเรายังพอมีโอกาสที่จะคัดเลือกผูรับเหมาไดบาง แตตามระเบียบใหม
นี้แลวเราจะไมมีโอกาสแบบนั้นเลย ใครมาเสนอตั วไมวาจะมีทุ นเทาไหร ถาเขาเสนอเอกสารถูกตองตาม
เงื่อนไขเราก็ตองรั บเขาไวเ ปน ผูรั บเหมาทั้ง สิ้น แลวเราก็ จ ะต องมาเสี่ยงเอาเองนะครั บวา เขาจะทํ างาน
สําเร็จหรือไม ศาลหลั ก เมืองเปนตั ว อย า งที่ ดี นะครับ ตั้งไว 8,000,000 บาท แตเทศบาลจายเงินไปไมถึง
2,000,000 บาท นั่ น คื อ สิ่งทีป่ รากฏเห็ น เป น อย า งดี เ ลย แต อ าคารเทศบาล 1 หรืออาคารเทศบาล 7
ที่ผูรับเหมาเปนรายเล็ก ๆ เงินทุนนอย เมื่อเขาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเขาก็เลิกไปทันที ผลที่สุดก็คือวา
เราก็ตองแจงเขาเปนผูทิ้งงาน เขาก็ไมมีโอกาสที่จะเขาไปประมูลงานของราชการอีกตอไป ยกเวนวาเขาจะ
ไปจัดตั้งเปนบริษัทหางหุนสวนจํากัดขึ้นมาใหม แตตัวนี้ทานเองก็เปนผูที่ทํางานคนหนึ่ง ทานก็รูวาไมมีงาน
อะไรหรอกครับที่จะสําเร็จ 100 เปอรเซ็นต หรือวาไมมีงานอะไรที่ทําไปแลวไมมีปญหา ทําแลวจะสามารถ
ทําไปโดยตลอดรอดฝงไมมีครับ แตละงานลวนแลวแตมีปญหา มีอุปสรรคที่เขามาขวางหนาอยู เพียงแตวา
เราตองทําตามศักยภาพที่เรามีอยู ดวยความรูความสามารถที่เรามี แตสิ่งหนึ่งที่เรามีคือ เรามีความจริงใจ
เรามีความซื่อสัตยสุจริตเราไมคดโกงนะครับ ซึ่งเราเชื่อวา ตัวนี้จะชวยใหผูบริหารงานเทศบาล โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ทานนายกกิ ต ติ ภูมิ นามวงค ไดทํา งานที่ยังคั่ ง ค า งอยู สําเร็จใหม ากที่ สุ ด กระผมก็ขอกราบ
ขอบพระคุณแทนทานนายกกิตติภูมิ นามวงค ดวย ขอบพระคุณทานประธานสภาฯ ครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย
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นางสาวอมลยา เจนตวนิ ชย สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ าปาง กราบเรี ยนท านประธานฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ไดเอยไปก อ นหนาที่ทาน
จะชี้แจงวา ทานนายกฯ โกหก โกหกก็คือพูดไมจริง พูดเท็จ พูดไมจริง เพราะวามาแถลงนโยบายวาจะทํา
อะไรบาง แตไมไดทําในระยะเวลาที่ผานมาแปดป นี่ก็คือเท็จ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไดก ลาววานายกฯ โกหก
ก็คงไมใชคําที่เกินเลยในความเปนจริงนัก เพราะเปนความจริงวาโกหก สวนที่ทานชี้แจงเรื่องสวนสาธารณะ
วาทุกแหงสวยงาม ประชาชนชื่นชอบและไปใชบ ริการ ก็อยากจะบอกวา นี่คือ อานิสงสบุญเกาที่ทานอดีต
นายกฯ ไดทําไวให แตระยะแปดปที่ผานมา ฝายบริหารไดไปเอาใจใสดูแลสวนเหลานั้นใหสวยงามอยู รมรื่น
อยู ประชาชนเขาไปใชงานดวยความปลอดภัย สะอาดหรือไม เพราะวาที่ผานมานั้นสวนหลาย ๆ สวนก็ถูก
ปลอยปละละเลย ไมไดเขาไปดูแล ตนไมแหงตาย สกปรก ลูวิ่งทางเดินเปนหลุมเปนบอ ทุกคนคงทราบอยู
แลว ไมวาจะเปนสวนสาธารณะโรงเรียนเทศบาล 7 หรือสวนสาธารณะเขลางค ซึ่งมีประชาชนไปใชจํานวน
มาก แตพอใกลจะหมดหนาที่ทานก็ไดไปดําเนินการปรับปรุงลูทางเดินของประชาชนใหเรียบรอยสวยงาม
ตรงนี้ก็ตองขอบคุณแทนประชาชน สวนสถานีขนสง ทานนายกฯ หาเสียงไว แตทานรองฯ ก็ใหความเห็นวา
ไมใชหนาที่ ซึ่งก็ขัดแยงในตัวของมัน เองอยูแลว หาเสียงไววาจะทําขนสงแหงใหมใหประชาชน ประชาชน
ที่ชื่นชอบนโยบายนี้เขาจึงเลือกทาน แตพอทําไมได บอกวาไมใชหนาที่ ขออภัยคะ ตรงนี้ก็คือโกหกนะคะ
ไมตรงความจริง ตลาดเทศบาล 7 ตรงนั้นไมสมควรเปนตลาดอยูแลว ทานลองนึกภาพดูวา ไปขายของตรง
นั้น ใครจะเขาไปซื้อ ตองวนใตสะพาน ทางเขาออกไมไดสะดวกเลย ถาคนอยูในเมืองคือตองขามถนนไฮเวย
ไป แลวคนที่อยูฝงสุขสวัสดิ์ก็คงไมมาตลาดนี้ เขาไปตลาดสนามบินไมดีกวาหรือ คือความคิดเริ่มตนที่จะไป
ทําตลาดตรงนั้น ก็ไมถูกอยูแลว ดวยทําเล ดวยพื้นที่ และไปอยูใตสะพานอีก เอาอาคาร 2 อาคารใหญ ๆ
เขาไปยัดอีก ซึ่งโดยสวนตัวแลวเปนคนคัดคานโครงการที่จะกอสรางบริเวณนี้มาตลอด ตั้งแตทานนายกฯ
ประกาศนโยบายเลย วาตรงนั้นไมเหมาะ สวนเรือ่ งกีฬา คนในเทศบาลทราบดีวา ไมไดรับการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาทุกประเภทมานานแลว ไมใชเฉพาะชวงโควิด กอนมีโควิดคะ สมัยนี้ทุกคนก็มีขออาง อะไรที่ทํา
ไมได ไมไดทํา ก็จะเอาโควิดขึ้นมาเปนประเด็นในการชี้แจง แตในความเปนจริงการแขงขันกีฬาไมมีมานาน
แลวนะคะ เด็กเยาวชนไมไดรับ งบประมาณสนั บสนุนในเรื่องนี้เลย ผานโรงยิมเทศบาล 4 ทีไร เงียบกริบ
มืดสนิท โครงการที่จะทุบโรงยิม เอาสถานีรถมาไปใสแทน ประชาชนก็ไมเห็นดวย คิดไดอยางไรคะ ตรงนั้น
เปนโรงเรียนอยูใจกลางเมือง เอารถมาไปจอดตรงนั้น สิ่งปฏิกูลตาง ๆ ความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของเมือง คือไมควรทําอยูแลว หลาย ๆ นโยบายก็บงบอกถึงวิสัยทัศนของผูบริหารไดอยางดีนะคะ
ในเมื่อพูดนโยบายแลวก็ตองทําใหได ถาทําไมได การเอานโยบายมาหลอกประชาชนก็คือ การโกหกนั่นเอง
มีเวลาเหลืออยูก็พยายามเรงรัดงานที่เปนวิกฤตปญหาของบานเมือง ที่เปนความเดือดรอนของประชาชน
ขอบคุณทานรองฯ นะคะที่กรุณาชี้แจง
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นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ นายสมบูรณ คุรุภากรณ
นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ คุรุภากรณ สมาชิก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอบคุ ณทานรองนายกฯ สมเกียรติ
อัญชนา ที่ไดทบทวนความรูในเรื่องการบริหารราชการทองถิ่น และไดชี้แจงถึงงานตาง ๆ ที่นายกเทศมนตรี
ไดทําไป มีอยูเรื่องเดียวที่ผมฟงแลวรูสึกขัด ๆ นิดหนึ่ง ที่ทานบอกวา ทานนายกฯ เปนคนมีบุญ สามารถทํา
ศาลหลักเมืองได ผมวาก็ไมจริงถึงขนาดนั้น เนื่องจากวา เงินที่ทําเปนเงินภาษี เปนเงินของเทศบาล และงาน
ก็ไมไดราบรื่น 100 เปอรเซ็นต ออกมาสวยงาม คําวาสวยงามนี้ก็แลวแตคนมองนะครับ สวนตัวผมคิดวา
ถาเทียบกับที่อื่น ถาผูบริหารไปเที่ยวตามตางจังหวั ดไปดูที่อื่น ก็นาจะดูดีกวา สําหรับ เรื่องของการมีบุ ญ
ชวงนี้เวลาวางผมก็อานหนังสือธรรมะ ผมก็พอจะรู ถาออกมาดวยบุญญาธิการจริง ๆ งานจะสําเร็จดวยดี
ราบรื่นและไมมีปญหา แตงานนี้เ ทาที่ผมอยูสภามาก็ทราบวา มีปญหาเรื่องงานไมแลวเสร็จ การฟองรอง
ก็เปนลักษณะของวิบากกรรมที่ไดทําไว ก็ขัดแยงกับเรื่องของการมีบุญ นอกจากนี้ศาลหลักเมืองก็ยังไมจบ
ผมไดรับรายงานมาวา มีผูรับจางกับเรื่องที่เกี่ยวของกับศาลหลักเมือง ก็ยังมีการรองเรียนถึงฝายตรวจสอบภายนอก
และก็ยังไมทราบวาจะจบอยางไร การมีบุญหรือมีกรรมเราก็ตองดูกันยาว ๆ นะครับทานประธานฯ ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ
นายแพทยวฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ
ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่จริงก็ ไมอยากจะ
เสียเวลาทานสมาชิกนะครับ แตก็โชคดีเหลือเกิน ที่วันนี้ไดฟงวาทะอันแหลมคมของผูที่ไดรับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีใหทําหนาที่แทนทานในวั นนี้ มีบทเรียนเยอะแยะ ทานรองนายกฯ ขออนุญาตที่เอยนาม
ทานมีความรูสูง เปนด็อกเตอร ทานตอบไดดีมากวาการเมืองทองถิ่นเปนระดับทองถิ่นกับระดับชาติ ผมก็
เพิ่งไดรับความรูเพิ่มเติมวันนี้ แตก็อยากเรียนทานประธานฯ วา ผมฟงทั้งหมดแลวเปนขออางหรือขอแกตัว
ทั้งนั้นเลย ในสรุปสุดทายที่ทานบอกวา ผูบริหารระดับสูงคือนายกเทศมนตรีรวมคณะ และรวมทานดวย
หรือไม ก็ไ มทราบได ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัต ย ผมเอาขอเดี ยว ทานจะโตผมหรือไมวา ซื่อสัต ยจ ริง
หรือไม การเมืองเปนเรื่องของอํานาจ และผูหวังไดมาซึ่งอํานาจนั้นไรซึ่งคุณธรรม และความซื่อสัตย ทําได
ทุกอยาง ทานสอนดีมาก นโยบายจะทําอะไรก็ได จะทํารถลอยฟาก็ไดถาไมขัดกับกฎหมาย แนนอน กกต.
ก็ระบุไว อีก ทั้งนัก กฎหมายบอก ถาคุ ณมี คุ ณทํ าอะไรก็ได คุณทํ าไปสิ แตการหาเสียงโดยเอานโยบาย
ที่ทานพูดเองแลวเปนนามธรรม นี่หรือคือความซื่อสัตย ตั้งแตเบื้องตนที่กาวลงมาสูการเมืองระดับทองถิ่น
หลายขอเยอะแยะมาก แตนโยบายในผูที่มีความรู ที่ตั้งใจเพื่อบานเมืองจริง ๆ ถาคิดจะทําโครงการอะไร
ตาง ๆ เขาจะตองศึกษาตั้งแตวา เรื่องนี้สําคัญและจําเปนแคไหน ถาจะทําแลวจะตองประกอบดวยอะไรบาง
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ตองไปหาขอมูลอยางไร ขอมูลทางกายภาพ ขอมูลทางการเงิน หลายสิ่งหลายอยางมาประกอบกัน แลวจึง
มาทําเปนนโยบาย แตผมวาทานพูดเกงนะครับ ทานพูดวา นโยบายจะคิดอะไรมาก็ได แตที่ยังทําไมไดก็ตอง
มาตั้งแผนโครงการงบประมาณ ก็เลยสวนกัน ไมรูวาบนลงลางหรือลางขึ้นบน ผมเรียนวา สิ่งที่พูดแบบนี้
ในความหมายของกระผมคือ ตอแหล ผมไมพูดวาโกหกหรือไมโกหก ผมพูดวา ตอแหลมากกวา เพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจ เพราะคําวาซื่อสัตย ทานพูดไปเถอะ ผมก็รับฟง เอามานั่งดีเบต (Debate) กันตัวตอตัวไหม
ถาผมถามแลวตอบผมได ในสภาแหงนี้ผมถามมาหลายครั้ง ทั้งยื่นกระทูถามก็หลายหน ไมเคยไดรับคําตอบ
ศาลหลัก เมืองเปนเรื่องที่ผมถามบอย ไมเคยไดรับคําตอบ ผมทวนอีกนิด หนึ่งที่ทานพูดมาเยอะแยะมาก
เรื่องการเมืองการบริหาร แตเรียนวาเปนเรื่องของอํานาจ ถาผูที่ไดอํานาจนั้นไรเสียซึ่งคุณธรรม และความ
ซื่อสั ตยแลว บานเมืองก็ ไมนาอยูครับ เรื่องบอบําบั ด ผมวาสมาชิก หลายทาน และผูคนในหองประชุม นี้
ทราบดีวา โครงการบอบําบัดตั้งแตระดับชาตินั้น เปนโครงการที่ทุจริตมากที่สุด และไดผลนอยที่สุด บางบอ
เปนอยางไรครับ แสดงวาทานรูจริง รูเบื้องหลังลึกดวยวาเปนเรื่องของการเมืองระดับชาติใหญ ๆ รวมมือ
กั น ทุ จ ริ ต ทั้ ง ข า ราชการบางกลุ ม นั ก การเมื อ งบางคน ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น อี ก หลายคน ตั้ ง แต บ างบ อ
สมุ ท รปราการ ถึ ง ชลบุ รี ยิ ง กั น ตายก็มี แสดงว า ท า นรูจ ริง แต ทํา ไมท านไม เ อามาพู ด แล วก็ไม ใ ชก าร
แกปญหาที่ตนเหตุดวยซ้ํา ผมเคยอภิปรายในสภาแหงนีแ้ ลววา เรื่องบอบําบัดตองกําจัดที่ตนเหตุกอน ตั้งแต
ซื้อที่ดินก็มีการทุจริตกันแลว ลําปางก็มีผลคดีออกมาแลว หลายทานทราบกันดี ใชหรือไมครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ขออนุญาตครับ มีสมาชิกสภาฯ ประทวงครับ
นายแพทยวฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อยาเพิ่งประทวงผม
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ สมาชิกสภาฯ ผูประทวงครับ
นายณัฐกิตติ์ บรรงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิ ต ต สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอประทวงครับทานประธานฯ
ผิดขอบังคับขอ 68 ที่บอกวา “สมาชิกสภาทองถิ่นจะตองอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยูเทานั้น
จะกลาวขอความซ้ําหรือนอกประเด็นและจะใชถอยคําหยาบคาย ใสรายเสียดสีผูใดไมได...” คําวา ตอแหล
พูดในที่ประชุมสภาอันทรงเกียรติแหงนี้และเปนสภาตนแบบไดหรือครับ ทานเปนผูใหญในบานเมือง เปนสมาชิก
สภาฯ มาหลายสมัย ทานมาพูดแบบนี้ ทานตองถอนคําพูดครับ ขอใหทานประธานฯ วินิจฉัยดวยครับ ขอบคุณครับ
นายแพทยวฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตทานประธานฯ
ผมพู ด ว า ถ า เป น คํ าส วนตั ว ของผม ผมไม ใ ชคํ า พู ด วา โกหกหรอกครั บ ผมไมไ ด วา ทา นตอแหล แต ผ ม
หมายถึงสวนตัวผม ผมถือวา การกระทําแบบนี้หรือคําพูดลักษณะแบบนี้ ในสวนตัวผมจะใชคําวา ตอแหล
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นายณัฐกิตติ์ บรรงจิตต สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ผมประทวงครับ ทานตองถอน
คําพูดนี้กอน ทานจะอภิปรายตอก็ได แตตองถอนคําวา ตอแหล ออกกอน ไดหรือไมครับทานประธานฯ
นายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานนั่งลงกอน ผมไมใช
ประธาน แตผมวาทานนั่งและฟงใหดี ผมกําลังพูดนโยบายที่ทานผูบริหารแถลง เอามาชี้แจง
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ป ระชุ ม ฯ ผมขอวินิจฉัยนะครับ ผมไดฟงนายแพทยวัฒนาฯ
อภิปรายอยู ทานไมไดระบุ แตทานเปรียบเปรยขึ้นมาเทานั้นเอง ขอความกรุณานายแพทยวัฒนาฯ ดู แล
เรื่องกฎระเบียบดวยครับ
นายแพทยวฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมสรุปที่ผมตองพูดเปน
เรื่อง เพราะวาทานชี้แจงวานโยบายที่ทํ าไมไ ดเป นอยางไร ทานยกมาหลายเรื่อง ผมก็ เอาแตเรื่องสั้น ๆ
เรื่องบอบําบัด ทานก็พูดอยางที่เรียนไวแลว แลวก็ยังคิดจะทําตอ เรื่องสวนสาธารณะ ทานก็บอกวา ตองมี
การบริจาคที่ดินจึงจะทําได สมาชิกทานหนึ่งก็ไดเรียนทานประธานฯ ไววา เปนผลพวงจากผูบริหารชุดกอน
ทั้ง นั้น เลย ตั้ง แตส วนหลวง ร.9 ตั้ง แตส มั ยทา นนายกเรืองฯ ทา นนายกฯ ที่เ สียชีวิต ไปแลว ทั้ง 2 ทา น
สมัยนั้น ทานเทศมนตรีเกรียงศักดิ์ฯ ทานก็ไดขอที่ดินจากผูมีจิตศรัทธา แลวทานก็มีการระบุทําโครงการ
ชัดเจน ทานจึงใหมาถามวาทานมีที่ดินที่วางเปลากี่แปลง ซึ่งไมไดมีบริจ าค แถวนากวมใต นี่เ ป นคําอาง
ที่น โยบายที่ ทํ า ไม ไ ด เอาแตวา ไม ตองหาที่ ทํา สวนสาธารณะใหม หรอก บํา รุง รัก ษาใหดี ก็ไ มไ ดอยูแ ล ว
สิ่งกอสรางโครงการที่เทศบาล 7 สถานีขนสงเวนไว ไมพูดนะครับ เพิ่งทราบมาวาไดมีการยกเลิก และจะหา
ผูรับจางใหม ผมจะไปผูกโยงกับ กรณีศ าลหลักเมือง ทําไมการกระทําแตกตางไมเหมือนกัน ทําไมไมตั้ง
กองทุ น สั ก กองหนึ่ง แลวมาสรางตอเหมื อนกั บ ศาลหลั ก เมือง นี่ก็ทํ าใหผมมองเห็ นวา ซื่อสั ตย ซื่อตรง
โปรงใสหรือไม ผมถามเปนกระทูถามในสภาเรื่องศาลหลักเมืองมาตลอดวาไดทําตามระเบียบกฎหมาย
ใดบาง เรื่องการจัดซื้อจัดจาง ไมเคยไดรับคําตอบ ครั้งสุดทายถามวา การตั้งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง
ไดขออนุญาตบริจาคเรี่ยไรหรือไม ไมไดรับคําตอบ ผมไมหวังความซื่อสัตย แตหวังความไมคดโกงก็พอแลว
เทานัน้ เอง ถัดมาเอาเรื่องกีฬาก็ได ถาพูดไปแลว ก็เตือนซ้ําอีกนิดหนึ่ง เจ็ดปที่ผานมานั้นเรื่องกีฬาซบเซาไป
มากนะครับ คําตอบสุดทายสรุปก็คือ ที่นโยบายนี้ไมเปนผล ก็เพราะโควิด ในเรื่องของโครงการหอคําหลวง
ก็ดี หอประตูชัยก็ดี สรางไมไดก็ไมเปนไร แตนโยบายทั้งหลาย ถาเปนผูบริหารที่ดีแลว ผมเชื่อวาถาทําอะไร
ไมได ควรจะตองมาชี้แจงวา สิ่งที่ทําไมไดนั้นเพราะอะไร ติดปญหาที่ไหน ในหลักผูบริหารบานเมืองที่ดีแลว
หรือการบริหารทั่วไปก็ตาม เขาใหผูบริหารมาแกปญหา ไมใชเอาปญหาไปโยนใหที่อื่น ผูบริหารตองเปนผู
ที่เขามาคอยแกปญหาใหองคกรเทานั้น เปนสิ่งที่ถูกตองและพึงกระทํา ขออนุญาตสรุปวา ที่ทานตอบ ชี้แจง
ในเรื่องของนโยบายหลาย ๆ อยางที่ทําไมไดดังที่หลายทานทราบแลวนั้น มีคําถามสุดทายที่ผมอยากจะถาม
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ฝายบริหารก็คือวา ทุจริตเชิงนโยบาย ถาทานมีเวลา ทานเลาใหผมฟงหนอยสิ เพื่อเปนความรูวาทุจริตเชิง
นโยบายนั้นเปนอยางไร ก็จะเปนเรื่องที่ผมอยากจะขอบพระคุณ แลวก็ชัดเจน เราคงเอามาคุยในที่นี้คงตอง
ใชเวลานาน ทานไมไดอธิบายเรื่องทุจริงเชิงนโยบายใหทปี่ ระชุมทราบ ฝากไว ถามีเวลาก็ยินดีรับฟง ขอบคุณครับ
นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ฝายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไมครับ ไมมีนะครับ
ผมคิดวาในระเบียบวาระขอ 5.3 นี้ ไดมีก ารซั กถามหรืออภิปรายมาพอสมควร และสมควรแกเ วลาแลว
ผมก็ถือวาที่ประชุมรับทราบแลวนะครับ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

นายสันติ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไปในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกทานใด
มีเ รื่องที่เกี่ยวกั บ กิจการสภาก็ ขอเรียนเชิญนะครับ ไมมีน ะครับ เมื่อไมมี ผมก็ ไ ดดําเนินการประชุม สภา
ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 ครบถวนตามระเบียบวาระการประชุมในคราวนี้
เรียบรอยแลว ผมขอปดการประชุมฯ ครับ
เลิกประชุมเวลา 11.50 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายจาตุรงค พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
(ลงชื่อ) ....................................................................
(นายสันติ เขียวอุไร)
ประธานในที่ประชุมฯ
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บันทึก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 นี้
คณะกรรมการตรวจรายงานฯ ไดตรวจรายงานการประชุมดังกลาวแลว แตรายงานนี้ที่ประชุมสภาฯ ยังไมไดรับรอง
เพราะเหตุสภาทองถิ่นพนจากตําแหนง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 จึงใหนายสันติ เขียวอุไร ผูทําหนาที่
ประธานในการประชุมครั้งดังกลาวเปนผูตรวจสอบ แกไข และรับรองรายงานการประชุมฯ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมฯ ขอ 34 วรรค 2

(ลงชื่อ)
(นายจาตุรงค พรหมศร)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 นี้
ไดตรวจสอบแลว และขอรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมฯ ขอ 34 วรรค 2

(ลงชื่อ)
(นายสันติ เขียวอุไร)
ประธานในที่ประชุมฯ
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