
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 1 ประจําป 2563 

วันศุกรท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

    

รายนามผูเขาประชุม 

  1. จ.ส.อ.สมบูรณ บรรจงจติต รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

  2. นายจาตรุงค พรหมศร สมาชกิสภาและเลขานุการ 

   สภาเทศบาลนครลําปาง 

  3. นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัต ิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  4. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  5. นายสุบิน ชุมตา สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง  

  6. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

  7. นายพิทักษ แสนชมภ ู สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  8. รอยเอกศักดิ์ชยั หงษใจสี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

  9. นางสาวอมลยา เจนตวนชิย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 10. นายสันต ิ เขยีวอุไร สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 11. นายจรูญ เตงิจันตะ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 12. นางสดุารัตน บุญม ี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 13. นายสมบูรณ คุรุภากรณ       สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

 14. นายวิบูลย ฐานิสรากูล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

 15. นายณัฐกติติ์ บรรจงจติต สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง   

 16. นายเกษม ปญญาทอง สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผูไมมาประชุม 

 1. นายกติติ จวิะสันตกิาร        ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง (ลากจิ) 

 2. นายนพดล ผดุงพงษ สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาปวย) 

 3. พันตรวีชิานนท แดงสรอย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 

รายนามผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 

  1. นายสมเกยีรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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  2. นายสุรทัศน พงษนกิร รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  3. นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 4. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถ์ิ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 5. นางจันทรสม เสยีงด ี ที่ปรกึษานายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 6. นายสุคนธ อนิเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง  

 7. นายสมภพ สุวรรณปญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 8. นายเผาชัย เทพยศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

รายนามผูเขารวมประชุม 

 1. นายชาตร ี สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 3. นายพรีะยศ วิรัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 4. นางสาวอุษา สมคดิ ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 

 5. นางสาวนัทธหทัย ฟูวุฒิ (แทน) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 6. นางสาวสรัลชนา เกษสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง 

 7. นายวิชญศคิภัทร วงศมณ ี ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

   และสิ่งแวดลอม 

 8. นายสวัสดิ์ แกวกระจาง ผูอํานวยการสวนการโยธา 

   รก.ผอ.สํานักการชาง 

 9. นายมนัสพ ี เดชะ นายชางเขียนแบบอาวุโส 

   รก.ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

 10. นางสาวกนกกาญจน พรรณรตัน ผูอํานวยการสวนบรหิารการศึกษา 

 11. นางสาวสุกัลญา เรอืงรุง ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการศกึษา 

   ศาสนาและวัฒนธรรม 

 12. นายสวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 13. นายบรรยง เอื้อนจติร หัวหนาฝายปกครอง 

 14. นายมนัส ใหมคํา หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

 15. นางชัญญานุช ทองคํา หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 

 16. นางสาววไิล             วงศพรม หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

 17. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนาฝายกจิการสภา  

 18. นายวรดล              หวานแหลม นติิกรชํานาญการพิเศษ 
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 19. นางเลศิลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 20. นางสุพัตรา จันทรศร ี พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 

 21. นางสาวพมิพณารา  ทองคํา            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 

ผูเขารวมรับฟงการประชุม 

 1. นายสาตรา โสภณรัตนากร ประธานชุมชนกาดกองตาเหนือ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายจาตุรงค พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ทานทัง้หลายท่ีเคารพ วันน้ีเปน

การนัดประชุมฯ สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 บัดนี้ถึง

เวลากําหนดนัดประชุม คอื เวลา 10.00 น. และสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปางไดลงช่ือเขาประชุมครบ  

เปนองคประชุมแลว จากสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งมีสมาชิกภาพอยูทั้งหมด 19 ทาน ขณะน้ีอยู   

ในที่ประชุมทั้งหมด 16 ทาน ประกอบกับทางผูบริหารเทศบาลนครลําปาง ซึ่งไดรับมอบหมายจาก          

ทานนายกเทศมนตรีนครลําปาง ไดเขารวมประชุมฯ ในคราวนี้ รวมถึงหัวหนาสวนการงานของเทศบาล  

นครลําปางอกีสวนหน่ึงดวย กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผมขอแถลงตอที่ประชุมวา ผมไดรับการบอกกลาว จากหัวหนาฝายกิจการสภาเทศบาลนครลําปางวา วันน้ี

นายกิตต ิจวิะสันตกิาร ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไดลากจิประกอบกับ จาสิบเอกสมบูรณ บรรจงจิตต 

รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งทานก็อยูในที่ประชุมฯ แตไดรับการบอกกลาวจากทานวา ทานมี

ปญหาดานสุขภาพจึงไมสามารถข้ึนมาปฏิบัตหินาที่เปนประธานในที่ประชุมไดดวยเหตุนี้ ในการนี้จึงตองมี

การเชิญสมาชิกสภาผู มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยูในที่ประชุมในวันนี้ข้ึนมาเปนประธานที่ประชุมช่ัวคราว        

เพื่อดําเนินการใหสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางเลอืกกันเองเปนประธานในที่ประชุมในคราวนี้ ผมขอเรยีน

หลักการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข

เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของกับการน้ี ก็คอื ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว ขอ 26 วรรคแรก ซึ่งวาง

หลักการเอาไววา “เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถ่ินมาครบองคประชุมแลวแตไมมี

ประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภาทองถิ่น หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุมากที่สุดซึ่งอยูในที่ประชุมคราวนั้นเปนประธานที่ประชุมชั่วคราว            

เพื่อดําเนินการใหสมาชิกสภาทองถ่ินเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยใหเสนอชื่อและ

ลงคะแนนดวยวิธียกมือ ถาในระหวางการเลือกนั้นประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่น 

แลวแตกรณี เขามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหนาที่ ก็ใหระงับการเลือกน้ันเสียหรือถาเลือกไดแลวก็ให     
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ผูไดรับเลือกเปนอันพนหนาที่ และนําความในขอ 7 และขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม” นี่คือ หลักการ          

ที่เก่ียวของนะครับ เมื่อที่ประชุมไดรับทราบระเบียบตามที่ผมไดเรียนช้ีแจงไปเม่ือสักครู ผมก็ไดพิจารณา

จากรายช่ือสมาชิกสภาที่อยูในที่ประชุมวันนี้ และมีอายุมากที่สุด คอื ทานนายแพทยวัฒนา วานิชสุขสมบัติ    

ทานเกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ 2490 นับไดวาทานเปนผูมีอายุสูงท่ีสุดที่อยูในที่ประชุมในวันน้ี ผมในฐานะ

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเรียนทานนายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัติ ไดขึ้นมาเปนประธาน

ที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดําเนินการใหสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางไดประชุมและเลอืกกันเองเปนประธาน

ในที่ประชุมในวันน้ี ผมขอเรยีนเชญิ นายแพทยวัฒนา วานชิสุขสมบัตคิรับ 

 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ประธานที่ประชุมชั่วคราว (คราวนี้ )  เชิญนั่งครับ 

กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งเปนสมาชิกสภาฯ ที่มีอายุ

มากที่สุดในที่ประชุมแหงนี้ และเปนประธานที่ประชุมช่ัวคราว (คราวนี้) เพื่อดําเนินการเลือกประธาน       

ในที่ประชุมฯ วันนี้ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ เลือกกัน เองเปนประธานในที่ประชุมฯ ครับ เชิญ            

นางสุดารัตน  บุญมี 

 นางสุดารัตน  บุญม ีสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดิฉัน นางสุดารัตน  บุญมี สมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายสันติ  เขียวอุไร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ  

 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ประธานที่ประชุมชั่วคราว นางสุดารัตน  บุญมี เสนอ       

นายสันต ิ เขียวอุไร เปนประธานในที่ประชุมฯ ขอผูรับรองดวยครับ  

 นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกสภาฯ รับรอง 7 ทานครับ 

 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ ประธานที่ประชุมชั่วคราว มีผูรับรอง 7 ทาน ถูกตอง  

นะครับ มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนหรือไม ไมมีนะครับ เปนอันวาสภาแหงน้ีไดเลือกสมาชิกสภาฯ 

คอื นายสันต ิเขยีวอุไร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ (คราวนี้) 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายสันติ  เขียวอุไร  ทําหนาที่เปนประธาน          

ในที่ประชุมฯ (คราวนี้) 

 นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัต ิประธานที่ประชุมชั่วคราว ขอเชิญ นายสันต ิ เขียวอุไร 

ขึ้นมาทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ ตามระเบยีบวาระการประชุมฯ ตอไปครับ 
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ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เม่ือสมาชิกสภาฯ เขาประชุมครบเปนองคประชุม

แลว เพื่อใหการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป 2563 ในวัน

ศุกรที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย ผมขออนุญาตดําเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระของการประชุมฯ ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ      

อานประกาศฯ และหนังสือจากเทศบาลนครลาํปาง เชิญครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ           

ที่เคารพ และสมาชกิสภาเทศบาลนครลําปางทุกทาน กระผม นายจาตุรงค พรหมศร ในฐานะเลขานุการสภา

เทศบาลนครลําปาง สําหรับระเบยีบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 ตามท่ีทานไดทราบอยูแลวนั้น กระผมมีขอเร่ืองที่จะเรียนตอที่ประชุม เพื่อใช

ประกอบการประชุมในวันนี้ โดยมีขอเร่ืองและสาระสําคัญท่ีผมจะแจงใหที่ประชุมไดรบัทราบเปนลําดับดังนี้  

     ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 

เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมยัที่ 4 ประจําป 2563 
 

 

ตามมติที่ประชุมและ/หรือประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจําป 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2564 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563       

ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2563 มีกําหนด 30 วัน เริ่มตนต้ังแตวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 ดังความแจงแลวนัน้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม

ถงึ (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเปดสมัยประชุมและเรียกประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2563 มีกําหนด 30 วัน เร่ิมตนตั้งแตวันที่ 1 – 30 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2563 

กติต ิ จิวะสันตกิาร 

(นายกติต ิ จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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และหนังสือ 

ที่ ลป 52001/7086            สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

              ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

15  ธันวาคม  2563 

เรื่อง    มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรนีครลําปางเปนผูอภปิรายชี้แจง หรือแถลงญัตตแิละตอบกระทู 

ตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถงึ  หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/95  ลงวันที ่9 ธันวาคม 2563 

ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางไดนัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง       

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้ งที่  1 ประจําป 2563 ในวันศุกรที่  18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.   

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว น้ัน 

เพื่อใหการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรยีบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วสีต ิวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม และ

อํานาจตามความในขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขาพเจา นายกิตติภูมิ นามวงค นายกเทศมนตรี

นครลําปาง ขอมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง เปนผูอภิปราย

ชี้แจงหรอืแถลงญตัติและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อตอไปน้ี 

1. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

2. นายสุรทัศน    พงษนกิร  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

3. นายสุวรรณ    นครังกุล  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

4. นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กิตติภูมิ  นามวงค 

             (นายกติตภิูม ิ นามวงค)  

         นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นี่คือ รายละเอยีดที่ผมแจงใหที่ประชุมไดรับทราบเพื่อใชประกอบในการประชุมในวันนี้ และผมก็มีขอเรื่อง

และสาระสําคัญเพียงเทานี้ จากน้ีไปขอเรยีนเชิญทานประธานฯ ไดดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระเปน

ลําดับตอไปครับ 
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ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2563   

(วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม     

ขอ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2563 (วันพุธที่ 

30 กันยายน พ.ศ. 2563) มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขหรือไมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี ผมจะขอมติ        

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร

ลําปาง สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 (วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) โปรดยกมือข้ึนครับ 

นายจาตุรงค  พรหมศร เลขานุการสภา เทศบาลนครลําปาง ที่ประชุมสภาฯ มีมติเปน       

เอกฉันทรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาวฯ ครับทานประธานฯ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2563 (วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทูถาม 

- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองที่เสนอใหม 

5.1 เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) และผลการติดตามและ

ประเมนิผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ขอ 5.1 เรื่อง 

เสนอผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอเชญิผูเสนอครับ 

นายสมเกยีรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง   

ผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ใหเปนผูเสนอ 

เรื่อง เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) และผลการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรและ 

 โครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นฯ    จํานวน 1 ฉบับ 

  2. รายงานสรุปผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนครลําปาง  

      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                   จํานวน 1 เลม 

           ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ไดดําเนินการติดตาม             

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563) และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนท่ีเรยีบรอยแลว  

 เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 30 (5) กําหนดให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

พรอมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผย

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดอืนธันวาคมของทุกป 

ดังนัน้ จึงเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดังกลาวมาพรอมนี้ 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบตอไป 

            ขอแสดงความนับถือ 

กิตติภูมิ  นามวงค 

(นายกติติภูมิ  นามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 
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นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ จากรายงานท่ีฝายบริหารไดนําเสนอ มีสมาชิกสภาฯ

ทานใดมีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมี ผมถือวาที่ประชุมรับทราบนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.2 เรื่อง รายงานผลการใชจายเงนิอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น และเงินจาย

จากเงนิสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายสันติ  เขยีวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไปในระเบียบวาระท่ี 5 ขอ 5.2 รายงานผลการ

ใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอ่ืนและเงินจายจากเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ขอเชญิผูเสนอครบั 

นายสมเกยีรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง   

ผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ใหเปนผูเสนอ 

เรื่อง รายงานผลการใชจายเงนิอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น และเงนิจายจากเงนิสะสม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานผลการใชจายเงนิอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอ่ืน  จํานวน  1  ชุด 

2. รายงานผลการใชจายจากเงนิสะสม (กรณไีมตองทําสัญญา)   จํานวน  1  ชุด 

        3. รายงานผลการใชจายจากเงนิสะสม (กรณทีําสัญญา)   จํานวน  1  ชุด 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2563 ขอ 35 ระบุวา “การใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง 

ทบวง กรม หรอืหนวยงานอ่ืนใด ที่มีลักษณะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามที่ระบุไวเปนการ

เฉพาะโดยไมมีเงื่อนไข ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาดําเนนิการตามที่ระบุไว โดยไมตองตราเปน

งบประมาณรายจายตามระเบยีบน้ี” ประกอบกับหนังสอืกรมการปกครอง ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2231 

ลงวันที่ 29 กันยายน 2541 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการใชจายเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ เงนิกู เงินจายขาด

จากเงินสะสม และเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาหลังจากได

ดําเนินการใชจายเงินดังกลาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ หรือระเบียบที่เกี่ยวของ

แลว ใหรายงานสภาทองถิ่นทราบในการประชุมคราวตอไป นัน้ 
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 เทศบาลนครลําปาง จึงขอรายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับอุดหนุนจากหนวยงานอื่น         

และเงนิจายจากเงนิสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบ ในคราว

ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2563 ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมา

พรอมนี้ 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

กิตติภูมิ  นามวงค 

(นายกติติภูมิ  นามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไมครับ    

ไมมีนะครับ เมื่อไมม ีผมถือวาที่ประชุมรับทราบนะครบั 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.3 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ประจําป พ.ศ. 2563 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไประเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.3 เรื่อง รายงานผล

การปฏิบัตงิานตามนโยบายของนายกเทศมนตรนีครลําปาง ประจําป พ.ศ. 2563 ขอเชิญผูเสนอครับ 

นายสมเกยีรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง    

ผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรนีครลําปาง ใหเปนผูเสนอ 

เรื่อง รายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรนีครลําปาง ประจําป พ.ศ. 2563 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

สิ่งที่สงมาดวย  รายงานผลการปฏบิัตงิานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ            จํานวน   1   เลม 

 ตามที่นายกเทศมนตรีนครลําปาง ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 

2556 และไดมอบนโยบายใหทุกสวนการงานของเทศบาลนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวยนโยบาย 

8 ดาน ไปแลว นัน้ 



11 

 

 เพื่อปฏบิัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเตมิจนถึงฉบับปจจุบัน)  

มาตรา 48 ทศ วรรคหา “ใหนายกเทศมนตรจีัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว

ตอสภาเทศบาลเปนประจําปทุกป”   

 ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําป    

พ.ศ. 2563 เพ่ือใหทานไดโปรดแจงใหสภาเทศบาลนครลําปางทราบตอไป รายละเอยีดตามสิ่งที่สงมาดวย

พรอมนี้  

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

กิตติภูมิ  นามวงค 

(นายกติติภูมิ  นามวงค) 

            นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือ   

ไมครับ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ี 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ         

ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง จากระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.3 

เรื่อง รายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําป พ.ศ. 2563     

ซึ่งก็ไดรับเอกสารรายงานผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําป พ.ศ. 2563 

ในเลมสีมวงนี้นะครับ ผมก็อยากจะสอบถามทานประธานฯ ไปถึงฝายบริหารวา ผมยังมีขอสงสัยอยู        

ในบางเรื่องในบางประการ การรายงานผลในหนาที่สองครับทานประธานฯ ในวรรคที่สามเขียนไววา        

การแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ (พ.ศ. 2562 - 2564) และติดตามผลการดําเนินงานผานระบบ e-PlanNACC 

ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ ระดับการนําแผนการปฏบิัติการปองกันการทุจริตฯ 

ไปปฏิบัติของเทศบาลนครลําปางอยูในระดับ และเขียนวา มาก ระดับคําวามาก มันนอยมาก หรือมากที่สุด 

หรอืเขาระบุใหเขียนตามระบบ e-PlanNACC ใหเขียนวามากนอยหรือวาอยางไร ใหฝายบรหิารไดช้ีแจงดวย

แลววรรคสุดทายคําวา คํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประกอบดวย 4 มิติ มีทั้งส้ิน 23 ตัวชี้วัด ไดแก มิติที่ 1 มิติที่ 2 มติิที่ 3 มิติที่ 4 (มิติที่ 1 คะแนนเต็ม 5 ไดถึง 

4.16 มิติที่ 2 มี 2 ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 5 ไดถึง 4.98 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพมี 9 ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม 5 
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ได 3.3 พอดูมิตทิี่ 4 ดานการพัฒนาองคกร 2 ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 5 ได 1.72 อยากจะสอบถามวา เขามีการ

คดิอยางไร ทําไมคะแนนเต็ม 5 ถงึไดแค 1.72 ครับทานประธานฯ ใหฝายบรหิารไดชี้แจงดวย ขอบคุณครับ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือ     

ไมครบั เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ         

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระท่ี 5.3 การรายงาน

ผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี เลมบาง ๆ นี้นะคะ ก็จะยอนไปถึงเลมการแถลงนโยบายของ

นายกเทศมนตร ีดร.กติติภูมิ นามวงค เม่ือเกือบแปดปที่แลว หลาย ๆ โครงการที่นายกฯ ไดแถลงไวในสภา

แหงนี ้ต ามระเบียบของเทศบาล นายกฯ จะตองแถลงน โยบ ายตอที่ประชุมสภา วาภ ายใน ส่ีปนี้

นายกเทศมนตรีจะทําอะไรใหบานเมืองบาง ก็คอื เลมน้ีแตปรากฏวามานั่งไลอานดูแลว สวนใหญแทบไมได

ทําเลย ทั้ง ๆ ที่เวลาลวงเลยมาเกือบแปดปปกติส่ีปนะคะ แตทานไดเวลาพิเศษมาอีก แทบจะส่ีปเต็มเกือบ

แปดปเต็ม แตทําไมนโยบายเหลานี้ไมไดทํา 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   

ที่สอไปในทางไมปรกต ิมีการถายเอกสารเท็จขึน้มา 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ขอโทษครับ มีผูประทวง เชญิ นายณัฐกติติ์ บรรจงจติต   

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ         

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจติต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานประธานฯ ครับ รายงาน  

ที่ทางฝายบริหารทานนายกฯ ไดเสนอผลงานประจําป 2563 มาใหท่ีประชุมไดรับทราบ ตอนนี้ไมใชเปนการ

เปดอภปิรายไมไววางใจทั่วไป ขอใหทานประธานฯ ไดวนิจิฉัยวาอยูในเหตุผลนี้หรอืไม ขอบคุณครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ผมฟงแลวเขากําลังเทาความ เชิญตอครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อยูในประเด็นนี้เลยคะ 

นโยบายของนายกฯ แถลงไวแปดปที่แลว ไมรูวาทานสมาชกิสภาฯ จําไดหรอืเปลา  
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นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ประทวงขอไหนครบั เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ี 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ         

ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอประทวงทานประธานฯ 

วา ถามีผูลุกข้ึนประทวง ทานประธานฯ จะตองถามดวยวาประทวงในขอบังคับของสภาขอไหน ไมใชวาพูด 

ไมมีอะไรไมไดนะครับ ขอใหทานประธานฯ วินจิฉัยดวยครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย   

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรยีนทานประธานสภาฯ         

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ถาทานสมาชิกสภาฯ เปดใจ   

รับฟง เกอืบแปดปที่แลว ทานก็ไดรับฟง เชนเดยีวกันกับที่ไดรับฟงในสภาแหงนี้วา นายกฯ จะทําอะไรบาง 

แตจนถึงปจจุบันนี้ก็ยังไมไดทํา 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ประทวงขอไหนครับ เชิญ นายณัฐกติติ ์บรรจงจติต  

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ          

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คอื การประชุมครัง้น้ีนะครับ

ทานประธานฯ ฝายบริหารเขาเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายป 2563 มา ไมไดเกี่ยวกับแปดปเกาป     

ที่ผานมา เอาใหถูกตองนะครับ อันนี้ไมใชการเปดอภปิรายไมไววางใจทานนายกฯ นะครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ผมวินจิฉัยนะครบั เขากําลังเทาความเดมิอยู กอนที่

จะอภปิรายเรื่องของประเมนิผล ขอใหพูดใหกระชับดวย เชญิอภปิรายตอครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ         

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็อยูในระเบียบวาระเรื่อง

รายงานผลการปฏบิัตงิานตามนโยบาย กําลังพูดวา นายกฯ ไมไดทําตามนโยบายทานสมาชิก อยูในประเด็น 

ไมไดนอกเรื่องเลย เพราะฉะนั้นถาประทวงอีกครั้งหนึ่งคงไมมีสิทธ์ิแลวนะคะ เพราะอยูในประเด็นอยู 

เสียเวลา เสียจังหวะ ขัดจังหวะมากคะ เกือบแปดปเวลาเยอะมาก กับงบประมาณสี่ถึงหาพันลานบาท      

ที่สัญญาไวในเลมนี้ก็ไมไดทําพูดวกกลับมาที่เกา เพราะวาโดนขัดจังหวะไป ถนนพหลโยธินสรุปก็ไมไดทํา

เพราะวางบประมาณไมเพียงพอ แสดงวาทานไมมีการวางแผนงานลวงหนา งานที่ต้ังใจจะทําก็ไมไดทํา   

แลวก็ยงัมีสิ่งท่ีผดิปกติที่สอไปในทางไมถูกตอง ในเรื่องของการทําเอกสาร ซึ่งปจจุบันนี้ก็อยูในระหวางการ
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ตรวจสอบรองเรยีนอยูนะคะ เรื่องก็ไดสงใหทานผูวาฯ ไปแลว แมน้ําวังถาเราขับผานถนนรมิแมน้ําปจจุบันนี้

เนามาก คอนขางดําเนากวาปกติคะ เนากวาที่เคยเห็น ทานมีนโยบายในการขุดลอกทําความสะอาด       

ขออภัยคะ ปรับปรุงคนืสภาพแมน้ําวังและกอสรางระบบระบายนํ้าเสียใหครบถวนสมบูรณ อันน้ีทานไมไดทํา

ปลอยใหแมน้ําวังเนาเสียมาจนถึงปจจุบันนี้ การที่ไดไปรับรางวัลรวบรวมน้ําเสียที่ปลายทอน้ัน ก็เปนเพียง

โครงการหน่ึงทีป่ระสบความสําเร็จ แลวก็เปนผลงานตอเนื่องมาอยูแลวนะคะ ทําไมทานไมทําในสิ่งที่ควรทํา 

ก็คอื นําเรื่องนี้มาตอยอดบําบัดน้ําเสียที่ปลายทอทุก ๆ ทอที่มีอยู ก็ชวยบรรเทาในเรื่องของน้ําเสียที่ปลอย

ลงสูแมน้ําหวังได ทานก็ไมไดทํา ทานก็ไปเล็งจะทําแตโครงการใหญ ๆ รอยถึงสองรอยลานบาท จะรอ

รวบรวมน้ําเสียไปที่บอบําบัดของเทศบาล ซึ่งใชเงินจํานวนมากมหาศาล แลวความพรอมของเราก็ยังไม

พรอมในเรื่องของการเงนิ แลวก็สถานการณโรคระบาดตอนน้ี ซึ่งเรานาจะทําในสิ่งที่แกปญหาเฉพาะหนา

ไดกอน แลวก็ใชเงินไมมากก็คือ บําบัดนํ้าเสียที่ปลายทอ ซึ่งเราไดรับรางวัลมานะคะ อันนี้ก็ชี้ใหเห็นถึง

ความสามารถคุณสมบัติของนายกฯ วามีความสามารถในการแกปญหาใหพี่นองประชาชนมากนอยแคไหน 

อันนี้เฉพาะแคเรื่องไมกี่เรื่องนะคะ ยังมีหลาย ๆ เรื่องที่ทานใหนโยบายไววาจะทํา เชน การกอสราง

สวนสาธารณะใหครบทุกตําบลก็ไมมี จนปานนี้ก็ยังไมเห็นมีสวนสาธารณะใหม ๆ เกิดข้ึนในเขตเทศบาล

นครลําปางเลย กอสรางสถานีขนสงระหวางจังหวัดแหงใหมก็ยังไมเห็นมี ซึ่งนโยบายนี้เปนนโยบายเดิมของ

ทานอดีตนายกฯ พอทานจะทําตอเกือบแปดปทานก็ยังไมมีความสามารถที่จะกอสรางสถานขีนสงระหวาง

จังหวัดแหงใหมใหประชาชนไดใช การกอสรางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 7 ตรงขามบิ๊กซใีหเปนศูนยแสดง

สนิคาขนาดใหญและจัดการแขงขันกีฬา จนปจจุบันนี้ก็เปนอาคารรางอยูตรงนั้น หน่ึงอาคารกับอีกอาคาร

หนึ่งที่ยังสรางไมเสร็จ อีกอาคารหนึ่งก็เปนการใชเงนิอุดหนุนงบก็ตกไป ก็สรางไมเสร็จ อาคารที่เสร็จแลว   

ก็ไมเห็นเขาไปใชงาน แลวการสนับสนุนการแขงกฬีาของเยาวชนในเขตเทศบาลนครลําปางทุกประเภทไมได

รับการสนับสนุนเลยคะ เด็ก ๆ เยาวชนหรอืประชาชนทั่วไปของเราไมไดรับการสนับสนุน ในดานการกีฬา  

ใหมีกิจกรรมการแขงกีฬาจะสังเกตไดวา โรงยิมที่เทศบาล 4 เงียบเหงามาก ไมมีกิจกรรมการจัดอะไรเลย 

หองนํ้าก็ชํารุดทรดุโทรม โรงยมิก็ชํารุดทรุดโทรม บริเวณรอบ ๆ ก็สกปรก เดินเขาไปเห็นหนูว่ิงในโพรงหญา

เกรียวกราว แคหนาบานเราตรงนี้เองนะคะ สกปรกมาก คือจริง ๆ อยากใหทานนายกฯ มาฟงแลวก็มา

แถลงดวยตัวเองวา ส่ิงที่ทานปฏบิัติมาแปดป ทานทําอะไรใหเราบาง แตที่เรามองเห็นดวยตาสัมผัสได ไมใช

อยางที่ทานเคยพูดไวเลยนะคะ สงเสรมิทุนการศึกษาโรงเรียนเทศบาลคนละ 1,000 บาทตอป อันนี้ก็ไมไดทํา 

หลาย ๆ อยางเด็กของเราขาดโอกาสที่ควรจะไดรับจากคําม่ันสัญญาที่ใหไว แลวทําไมได รถรับสงนักเรียน

เทศบาลทุกโรงเรียนเทศบาล ก็ยังไมมีการดําเนินการจัดการเรื่องรถรับสงเด็ก ยามรักษาความปลอดภัย

ประจําชุมชน อันนี้ก็ไมมีเทาที่ทราบ หลาย ๆ โครงการที่นายกฯ โกหกประชาชน โกหกสภาแหงน้ี โกหกเปน

ลายลักษณอักษรดวย วาจะทําแตไมไดทํา ซึ่งนายกฯ ไดเวลาถึงแปดป เปนโอกาสที่ดีของตัวเองมาก ๆ ที่จะ

พิสูจนความสามารถผลงานความรูของตัวเองที่มี แตทานก็ทําไมได ยังมีอีกหลาย ๆ นโยบายที่นายกฯ      
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หาเสียงไวแลวก็ไมไดทํา ขออีกนิดหนึ่งเรื่องสถานีบริการรถมา อันน้ีทานก็ไมไดทํา ทานบอกวาจะสงเสริม

การทองเที่ยว สงเสรมิการจําหนายสินคาทองถิ่น ทานก็ไมไดทํา จัดสรางซุมประตูชัยหอคําหลวง อันนี้ทาน

ก็ไมไดทํา รูสึกผดิหวังแลวก็เสียใจกับสิ่งทีเ่กิดขึ้น เพราะวาเรยีนหนังสอืที่น่ี ทํามาหากินอยูที่นี่ เราก็อยากให

บานเมืองของเราพัฒนา แตวาเรากลับไดผูบริหารที่ไมมีความรับผดิชอบตอคําพูดที่ตัวเองไดแถลงไว ก็ไม

แนใจวาครั้งน้ีจะเปนการประชุมสภาครั้งสุดทายหรือไม หรืออาจจะมีอีกเดือนหนา ในวาระตอไปก็ไมแน     

ก็อยากจะฝากเวลาที่ยังคงเหลืออยูใหทางฝายบริหาร งบประมาณที่ยังคางคาอยูชวยดําเนินการเรงรัด

ปรับปรุงแกไข อะไรที่รบีทําไดกรุณาเรงรัดงบประมาณ แลวก็ทําใหเสร็จเรยีบรอยโดยเฉพาะเรื่องแมน้ําวัง

ตอนนี้นะคะ ถาเปนไปไดขอใหรีบดําเนินการกอน เพราะวาชวงนี้เปนหนาทองเที่ยว นักทองเที่ยวมาเที่ยว

ลําปาง แลวก็จะไปถายรูปริมสะพานรัษฎา ริมแมน้ํา เปนที่อับอายของคนลําปางมาก วาแมน้ํากลางเมือง

ทําไมเนาไดขนาดนี้ ขอใหทางฝายบรหิารชวยรบีดําเนนิการใหดวยขอบคุณคะ 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกไหมครับ เชิญ         

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานผูเปนประธานครับ กระผม 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการปฏบิัตงิานประจําป 

2563 ในสวนของการพัฒนาเมือง รูสกึจะเขียนนอยไปหนอยนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาน้ํา

ทวมซ้ําซาก สิ่งน้ีถือวาลมเหลวนะครับ เพราะวาเวลามีฝนตกในฤดูฝน หากฝนตกหนักตอเนื่องสัก 3 - 4 

ชั่วโมงเราก็จะเห็นน้ําทวมที่เห็นชัดเจน ก็คอื บริเวณหาแยกประตูชัยนะครับ ซึ่งก็ไดมีการวางทอขนาดใหญ

ไวกอนหนานั้นแลว ซึ่งทุกปทุกครั้งที่ฝนตกมาก็จะเกิดสภาพน้ําทวมขังอยูเปนเวลานานทําใหเกิดความ

เดือดรอน ซึ่งการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องนี้ถือวาลมเหลวนะครับ ใชงบประมาณไปต้ังมากมายหลาย   

สบิลานแตก็ยังอยูเหมอืนเดมิ ปญหาความเดือดรอนในเรื่องของน้ําทวมขังก็ยังอยูที่เดิม การขุดลอกที่แสดง

มาในรายงานเลมนี้ก็เห็นทําอยูแตน่ีเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุนะครับ ในสวนของตนเหตุหรอืตนทางการ

ระบายน้ํานั้น ทานไมมีความรูไมมีประสิทธิภาพที่จะแกไขหรือกําจัดใหมันรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้แลว ในเรื่องของการพัฒนาเมืองในดานอื่น ๆ เมื่อสักครูสมาชิกสภาฯ ก็ไดพูดไปแลวนะครับวา 

หลาย ๆ โครงการก็ทําทิ้งทําขวางทําไมแลวเสร็จ สมาชิกสภาฯ ก็คงไปเห็นมาแลวนะครับ และนอกจากน้ี 

ในระเบียบวาระกอนหนานี้ที่ทานรองนายกฯ ไดรายงานมาในเรื่องของเงินอุดหนุน สิ่งน้ีก็เปนตัวอยางหนึ่ง

นะครับ ขอพูดขามวาระไปนดิหนึ่งนะครับ อยางเชนโครงการกอสรางอาคารเรยีน 4 ชั้น 12 หองเรียนท่ี

โรงเรยีนเทศบาล 5 นีก่็ไมมกีารกอสราง และนอกจากนี้ ทีเ่ทศบาล 7 ก็เชนเดียวกัน คอืเงนิงบประมาณในป 

2563 ก็ไมไดใช เพราะฉะนั้นในดานการบริหารงานท่ีเก่ียวของกับสาธารณูปโภคหรอืงานกอสรางอาคาร
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สถานที่ตาง ๆ ก็ถือวาทางฝายบริหารมีความสามารถไมเพียงพอที่จะทําตามนโยบายและสามารถที่จะ

ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ราชการใหแลวเสร็จสมบูรณตามแผนตามโครงการที่ไดกําหนดไว นี่คือ ส่ิงท่ีผม

อยากจะตัง้ขอสังเกตจากรายงานท่ีแจงมาในที่ประชุมนีน้ะครบั ขอบคุณครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีทานใดอีกไหมครับ ขอเชญิฝายบรหิารครับ 

นายสมเกยีรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ ขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ทานสมาชิกสภาฯ ได

กรุณาซักถามถึงหลาย ๆ รายการในนโยบายซึ่งนายกเทศมนตรีไดแถลงในวันนี้ กระผมใครขออนุญาต     

ในประเด็นแรกนะครับ ก็คือ คําถามของทานศักดิ์ชัยนะครับ ขออนุญาตเอยนามคือ ทานศักดิ์ชัย  หงษใจสี 

ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเทศบาลนคร

ลําปาง กระผมขออนุญาตใหทานรองปลัดเทศบาล ทานพีระยศ  วิรัตนเกษ ซึ่งเปนผูที่ดูแลงานกองวิชาการ

และแผนงานไดชวยตอบประเด็นคําถามในขอนี้นะครับ เนื่องจากวาเปนปญหาทางดานเทคนิค ซึ่งเปนหนาท่ี

ของฝายประจําอยู ผมขออนุญาตครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ รองปลัดเทศบาลนครลําปางครบั 

นายพีระยศ  วิรัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรตทิุกทาน กระผม นายพรีะยศ  วิรัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาต

ชี้แจงในที่ประชุมใหรับทราบในประเด็นในเรื่องของแผนดําเนินการในเรื่องการปองกันการทุจริตนะครับ    

ซึ่งเทศบาลไดคะแนนในระดับมาก ก็คอื เขาจะวัดประเมนิผลการดําเนนิการตามแผนปองกันการทุจรติใน 5 

ประเด็นดวยกันนะครับ ในประเด็นแรก ก็คือ การที่องคกรไดนํากระบวนการการประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารไดอยางแพรหลายนะครับ ในประเด็นท่ี 2 คือ การนําแผนการดําเนนิการการปองกันการทุจริตไป

ปฏิบัติใชแลวก็มีผลการดําเนินการในระดับใด ในประเด็นที่ 3 คือ มีการวัดผลประมวลผลในการจัดซื้อ    

จัดจางและการดําเนินการตามขัน้ตอนพัสดุเปนไปตามระเบียบขอบังคับหรือมีการรองเรียนหรือไม ประเด็น

ที่ 4 คอื การเขาตรวจสอบของ สตง. หรอื ป.ป.ช. หรือการดําเนินการวัดผลในเรื่องของ IPA วา องคกรของ

เราไดใหความรวมมือกับองคกรเหลานี้ดีมากนอยแคไหนนะครับ ในประเด็นสุดทาย ก็คอื องคกรสามารถ  

ที่จะอบรมใหความรูกับพนักงานเทศบาลหรอืฝายบรหิารในเรื่องของการตอตานการทุจริตในจํานวนที่มาก

นอยแคไหนนะครับ ใน 5 ประเด็นนี้เราไดรับการประเมินจากระบบของ ป.ป.ช. นะครับ วาเปนการประเมิน

ในลักษณะที่มตีัวช้ีวัดกํากับอยู โดยดูจากเอกสารที่เปนเอกสารเชิงประจักษที่สามารถประเมินใหไดรับทราบ

วา เราไดปฏิบัติตามตัวชี้วัดตัวนี้มากนอยแคไหนนะครับ ผลการประเมินใน 5 – 6 ประเด็นนี้ ปรากฏวา     
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เราไดรับคะแนน 80.95 ถอืวาอยูในระดับมากนะครับ คือ เขาจะแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก นอย มาก 

และมากที่สุด คอื เราอยูในระดับมากนะครบั ตัวนี้เปนผลการดําเนินการตามแผนการทุจรตินะครับ สวนใน

ประเด็นที่ 2 กรณคีํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนการประเมินผลการรับรองการปฏบิัติการที่มีตัวชี้วัด

ที่จะตองประเมินองคกรประกอบดวย 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล มิติ ท่ี 2 ดานคุณภาพการ

ใหบรกิาร มิตทิี่ 3 ดานประสิทธิภาพ ซึ่งคะแนนคอนขางจะดีนะครบัในคะแนนเต็ม 5 นี้ มีคะแนนท่ีไดรับเกิน

กวา 3 ขึ้นไปซึ่งทางสมาชิกสภาฯ ก็ไมไดตดิใจอะไรนะครบั ในประเด็นที ่4 ดานการพัฒนาองคกรที่มีตัวชี้วัด

อยู 2 ตัวชี้วัด ในการประเมินครัง้น้ีถือวา ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน คือ มาตรฐานตองอยูในระดับ 2.5 ขึ้นไป

จึงจะเปนในระดับที่พอใจได ตัวช้ีวัดที่ขออางอิงก็คือ ตัวช้ีวัดแรก คือ รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขารับ

การอบรมนะครับ ตัวชี้วัดที่สอง คือ รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรนะครับ

ตัวชี้วัดตัวนีจ้ะมอีงคประกอบอยู 4 เกณฑ คอื เกณฑที่ 1 คอื รอยละการนําแผนสูการปฏิบัติ เกณฑที่ 2 คอื 

รอยละดําเนินการตามแผนการปฏิบัติ เกณฑที่ 3 คือ รอยละของการพัฒนาบุคลากร เกณฑที่ 4 คือ     

รอยละของการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารองคกร คะแนนในสวนของรอยละของความสําเร็จ   

ในการใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมคอนขางจะนอย เพราะเราต้ังเกณฑไววา ควรจะใหบุคลากรเขารับ

การอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ปรากฏวา เราสงบุคลากรเขารับการอบรมไมถึง เพราะฉะน้ันเกณฑตรงนี้

ก็เลยตํ่านะครับ ในสวนของรอยละผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคกร ประเด็นท่ีสําคัญที่สุด

คือ การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การทํางานใหเปนไปตามแผน การทํางานใหเปนไปตามระยะเวลาที่แผน

กําหนด ซึ่งในรอบปที่ผานมาอยางที่ทราบนะครับวา งบประมาณที่ไดรับคอนขางจะจํากัด และมีปญหา    

ในเร่ืองของโควิด เพราะฉะนั้นการปฏิบัตติามแผนคอนขางจะไมเปนไปตามแผน เกณฑการประเมินจึงตก

เกณฑนะครับ ขอเรยีนใหท่ีประชุมทราบครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ มีอะไรเพิ่มเตมิไหมครับ ทางฝายบรหิาร  

นายสมเกยีรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ ผมคิดวา ทางสมาชิกสภาฯ ผูอภิปรายคงไมมีอะไรจะ

ซักถามใชไหมครับ หรอืวาจะถามตอครบั  

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานสภาฯ    

ที่เคารพ กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ไดรับฟงคําตอบจากฝาย

บรหิารนะครับวา ทําไมประเมนิไดระดับมาก ก็เขาใจนะครับ และมติิที่ 4 ม ี2 ตัวชี้วัดที่ลดลงจาก 5 ได 1.72 
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คอื การนําแผนไปสูการปฏิบัติ ตรงน้ีแหละครับที่ทําใหตัวชี้วัดตก เปนเพราะสาเหตุอะไรถึงนําแผนไปสูการ

ปฏิบัติไมได ตัวช้ีวัดตกผมไมแปลกใจเลยครับทานประธานฯ ผมมาดูรายละเอียดในเลมสีเหลืองนี้นะครับ 

เลมรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฯ ปรากฏวา สถานะของโครงการ มีการยกเลิก 

ยกเลิก ยกเลิก จากที่เราทราบดีวา ยกเลิกไปเพื่ออะไร ก็เปนที่เขาใจนะครับวา ผมไมตองพูดในสภาฯ 

ยกเลิกเพราะวาเตรียมเงินไปทําอะไร แลวผลสุดทายเปนยังไงละครับ ก็เกิดปญหาข้ึนมาทันที ก็จะมาตรง

กับตัวชี้วัดทันที นี่คือ วิสัยทัศนหรือแนวทางของการวางแผนของฝายบริหาร ผมขอใชคําวา ลมเหลวโดย

สิ้นเชิง ไปมุงทางใดทางหนึ่งเกินไป ไปยกเลิกโครงการ โครงการเสร็จแลวก็ไปหวังไวกับโครงการหน่ึง     

แลวก็ปรากฏวาไมได พอไมไดก็เปนยังไงละครับ พอประเมินออกมาเปนไงละครับ มันก็ฟองออกมาทันที

เลย ผมอยากฝากถามฝายบรหิารสักหนอยวา ตามรายงานของ ป.ป.ช. ผลการปองกันและปราบปรามการ

ทุจรติแหงชาติ เขาใหคะแนนเทศบาลนครลําปางไวเทาไหร ผมก็จําไมไดนะครับ ทานประธานฯ พอจะจําได

ไหมครับ  ขอใหทางฝายบริหารตอบตรงนี้ เลยครับวา ป.ป.ช. เขาประเมินวาอยางไร น่ีคือ บงบอกวา 

วสัิยทัศนการทํางานลมเหลวโดยสิ้นเชิง ขอบคณุครับทานประธานฯ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ฝายบรหิารตอบขอซักถามไหมครบั เชญิครับ 

นายสมเกยีรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

และทานสมาชกิสภาฯ ผูทรงเกียรตทิุกทานนะครับ ผมขออนุญาตเสริมนิดเดียวนะครับ ตอเติมจากทานรอง

ปลัดพีระยศฯ ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายเพิ่มเติมนั้น ระดับที่ ป.ป.ช. เขาใหคะแนนกับเทศบาล

นครลําปาง คอื อยูในระดับมากนะครับ ซึ่งเกณฑมทีัง้ระดับมาก มากที่สุด พอใช เลว เลวที่สุด แตกรณขีอง

เทศบาลนครลําปางน้ันไดระดับคะแนนมาก ในปหนานัน้เราพยายามใหอยูในระดับมากท่ีสุดนะครับ ก็จะขอ

นอมรับคําวิพากษวิจารณของสมาชิกสภาฯ ไวเพื่อการแกไขในปตอไปนะครับ กรณีของทานสมาชิกสภาฯ   

ที่ไดสอบถาม ขออนุญาตเอยนาม คอื ทานอมลยาฯ ผมบันทึกไวมีคอนขางมากนะครับ ก็ใครขอกราบเรยีน

วา ในวันนี้เปนที่นาเสียดายที่ทานนายกเทศมนตรี ดร.กิตติภูมิ นามวงค ทานติดธุระราชการสําคัญมาก 

ตองเขาไปรับพระราชทานรางวัล ซึ่งทางเทศบาลนครลําปางไดรับ ถาเราไมดีจริงก็คงไมไดรับรางวัล ก็เปน

สัจธรรมอยางหนึ่งนะครับ ผมใครขอเรียนวา คําวานโยบายนั้นก็เปนเรื่องที่ใชกับฝายการเมือง ซึ่งฝาย

การเมอืงนัน้ก็มีทัง้ในระดับชาตแิละระดับทองถิ่น ในระดับชาตนิัน้ เขาก็เลนการเมอืงกันในระดับชาติ ซึ่งเปน

เรื่องที่ เกี่ยวกับทั่วประเทศนะครับ ไมเฉพาะเจาะจงที่ใดที่หน่ึง แตในการเมืองทองถิ่นนั้นเปนเรื่อง

เฉพาะเจาะจงในพื้นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เม่ือมีการประกาศใหมีการเลือกตั้งขึ้นมาก็จะมีผูท่ีสนใจทางการเมือง

สมัครเขารับการแขงขันซึ่งคนท่ีตัดสนิ ก็คือ ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลอืกต้ังในเขตพื้นที่นั้น ๆ ผูสมัครทุกรายก็มี

ความคาดหวังวา ตัวเองจะตองเปนผูชนะการแขงขันเพ่ือจะไดเขาไปเปนผูบรหิารงานทองถิ่นน้ัน ๆ ซึ่งเรามี

หลายรูปแบบ โดยรูปแบบใหญที่สุดก็มี กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
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บริหารสวนตําบลแลวก็รูปแบบพิเศษ ก็คือ เมืองพัทยา เรามีรูปแบบคอนขางครบ ซึ่งการเมืองทองถิ่นนั้น  

ก็ยังประโยชนใหกับประชาชนเปนอยางมาก เพราะวาทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ที่จรงิแลว

เปนหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งส้ินนะครับที่จะตองบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนผูเสียภาษี 

แตรัฐบาลคงไมมีความสามารถที่จะเขามาแกไขปญหาใหกับทองที่ได เพราะแตละทองที่ ก็มีปจจัย

สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน คนภาคเหนือก็มคีวามคดิไมเหมือนคนภาคใต คนอีสานก็มีความคิดไมเหมือน

คนกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นการบรหิารงานทองถิ่นที่ดีที่สุด ก็คือ ตองเอาคนในทองถิ่นนั้น ๆ เขามา

บริหารบานเมืองของตัวเอง เพราะตัวเองรูปญหาดี ก็จะสามารถรูวิธีการในการแกปญหานั้น ๆ ในการ

เลอืกตัง้น้ันทุกคนก็จะกําหนดนโยบายข้ึนมาใหประชาชนเปนคนพิจารณาคัดเลอืก ทุกคนก็ตองหานโยบาย

ที่สวยหรูทั้งนั้น ไมวาใครก็ตาม คือหมายความวา หาเสียงไปโดยชนิดที่วาไมขัดตอกฎหมายการเลือกต้ัง  

นะครับ ทุกคนก็จะกําหนดเปนนโยบาย สวนนโยบายท่ีผิดกฎหมายผิดระเบียบของ กกต. สํานักงาน กกต. 

ก็จะเปนคนที่ตัดสินวินิจฉัยเองวา ลักษณะการหาเสียงอยางนั้นผิดกฎหมายหรือไม เพราะฉะนั้นนโยบาย    

ที่ออกมานั้นก็จะมีทั้งนโยบายที่อาจจะทําไดหรืออาจจะทําไมได ก็ผสมอยูในน้ันแตที่สําคัญที่สุดก็คือวา 

ตองเปนสิ่งที่ไมผดิกฎหมายไมขัดตอระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เม่ือชนะการแขงขันเขามาแลว

ฝายที่เสนอนโยบาย ฝายท่ีใหความคาดหวังกับประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งวา เขาจะทําอยางน้ันจะทําอยางนี้ 

ก็มีมากมายหลายอยาง แตจะกําหนดเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึน้ก็ตอเม่ือผูบรหิารคนนัน้เอานโยบายเหลานั้น

มากําหนดเปนแผน เปนแผนงานเปนโครงการแตท่ีชัดเจนที่สุด ก็คือ จะตองออกมาในรูปของงบประมาณ 

เพราะฉะนั้นนโยบายจะเปนนามธรรมที่คอนขางสูงสุด คือแทบจะจับตองไมไดดวยซ้ํา แตสิ่งที่สามารถ

สัมผัสจับตองไดก็คอื นโยบายที่ถอดออกมาเปนงบประมาณประจําปแตละอยางแตละอยาง ทานก็จะเห็น

นะครับวา แผนงานที่เรากําหนดขึ้นฝายบริหารทุกคนทุกทองที่ก็จะพยายามใสโครงการอะไรตาง ๆ เขาไป

เยอะแยะ มีเงินไมมีเงินทําไดทําไมไดอะไรก็ใสไปกอนนะครับ แลวก็คอยหาเงินคอยหางบประมาณ พอได

เงินไดงบประมาณมาแลวก็จะเอาโครงการที่เขียนไวในแผนงานเขามาบรรจุเปนงบประมาณเสนอตอสภา

ทองถิ่น สภาทองถิ่นก็จะเปนคนพิจารณาวินิจฉัยกําหนดมาตั้งแตแผน แผนงาน โครงการตาง ๆ เพราะวา 

ระเบยีบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไววา ไมวาจะเปนแผน เปนแผนงาน เปนโครงการ เปนงบประมาณ

ตองผานสภาทองถ่ินท้ังสิ้นไมมีอันไหนที่ไมผานสภาเทศบาล ไมผานสภาทองถิ่น เมื่อผานสภาทองถิ่นแลว 

เราจึงถือวาเปนสิ่งที่ประชาชนยอมรับได เพราะวาสมาชิกสภาทองถิ่นน้ันเปนผูแทนของประชาชนในเขต

พื้นที่นั้น ๆ ในเม่ือประชาชนเลือกสมาชิกเขามาแลวสมาชิกก็ถือเปนตัวแทนของประชาชน เพราะฉะนั้นใน

หลักการแลวก็ถือวาสิ่งตาง ๆ ท่ีผานทองถ่ินมาเปนสิ่งที่ประชาชนยอมรับไดนะครับ อันนี้กระผมขออนุญาต

เรียนในลักษณะที่เปนกลาง ๆ นะครับวา นโยบายนั้นอาจจะทําไมไดทั้ง 100 เปอรเซ็นต อาจจะทําไดเพียง 

50 เปอรเซ็นต 60 เปอรเซ็นต แตคนท่ีจะมาตัดสินใจวา โกหกหรือไมโกหกน้ันคือ ประชาชนผูมีสิทธ์ิ

เลือกตั้งนะครับ วาในการเลือกต้ังครั้งตอไปถาประชาชนเขาคิดวาผูบริหารทองถิ่นคนเกาโกหกเขา 
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ประชาชนก็จะไมเลือกผูบรหิารทองถิ่นคนน้ันในการเลอืกตัง้ครัง้ตอไป ตัวน้ีเปนวถิขีองประชาธิปไตย แตเปน

ประชาธิปไตยในระดับทองถิ่น ในระดับที่ผมวา สําคัญมาก ๆ เพราะวาเราเปนท้ังผูที่กําหนดนโยบายเอง

และเปนผูที่ลงมอืปฏิบัติดวย อาจจะแตกตางจาก ส.ส. ดวยซ้ําเพราะวา ส.ส. นั้นกําหนดเพียงออกกฎหมาย

อยางเดยีว รัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบายแตคนที่ปฏิบัติจัดทําไมใช ส.ส. ผมวาของทองถิ่นเองปรากฏชัดเจน

มากกวานะครับ ที่จรงิแลวหลาย ๆ อยางหลาย ๆ เรื่องเปนความเห็นสวนตัวของทานนายกฯ เพราะทานคดิ

วานโยบายอยางน้ีดี ทานก็ควรจะมาตอบเองนะครับ ผมเปนคนที่ทานนายกฯ เขาวานใหมาเปนผูชวย

เพราะฉะน้ันผมก็จะปฏิบัติจัดทําเฉพาะงานที่ทานนายกเทศมนตรีไดมอบหมายเทานั้น แตยังมีบางเรื่อง   

นะครับที่เปนงานที่ผมอาจจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติจัดทําอาจจะพอมีความรูที่จะมาตอบแทนได ก็ขอ

อนุญาตตอบบางสิ่งบางอยาง ในประเด็นแรก แบบสอบถามถนนพหลโยธินเคเบิ้ลใตดินที่วา มีทาทาง       

ไมสุจริตนั้น ผมวาเปนหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเขารับเรื่องแลวและจะเปนผูที่วินิจฉัยเองวา    

การกระทําดังกลาวนั้นเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือไม เพราะวาสํานักงาน ป.ป.ช. เขามีอํานาจหนาที่

เฉพาะในการที่ใชอาํนาจหนาที่ในทางท่ีไมชอบหรือละเลยไมปฏบิัติหนาที่ตามกฎหมายเทาน้ัน อยางอ่ืนแลว

สํานักงาน ป.ป.ช. เขาก็ไมมีอํานาจ เพราะฉะนั้นในเร่ืองการจัดทําแบบสอบถามนั้นจะเปนการกระทําที่    

ไมชอบหรือชอบดวยกฎหมายหรือไมอยางไร เราไมอาจจะไปกาวลวงไดเพราะวาอยูในขั้นตอนของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะวินิจฉัยแลวนะครับ อันที่สองระบบน้ําเสีย ผมเปนเด็กลําปางเกิดที่ลําปาง       

โตที่ลําปางแลวก็คงจะตายที่นี่เหมือนกันนะครับ ผมก็เห็นสภาพแมน้ําวังมาเม่ือเจ็ดสิบปกอน เห็นสภาพ

ความสมบูรณของแมนํ้าวังมาเปนอยางดี ผมยังทันเห็นตนไมตนสูงซุงใหญ ๆ ท่ีอาศัยแมนํ้าวังลองไป         

ที่นครสวรรคเพ่ือไปขึ้นทาที่นั่น บางทานที่อาจจะยังไมมีโอกาสไดเห็นเหมือนผมก็ได เพราะวาภาพเหลานี้

เปนภาพที่เกดิมาเจ็ดสบิปแปดสบิปกอน ผมก็เปนคนหนึ่งที่เขาไปสัมผัสใกลชดิกับระบบน้ําเสยีของเทศบาล

มาพอสมควร เพราะวาผมรับราชการที่นี่ เปนมาตั้งแตพนักงานบัญชีตรี เปนรองปลัดเทศบาลสองครั้ง   

เปนปลัดเทศบาลอีกหน่ึงครั้ง แลวก็ครั้งนี้นะครับ เปนรองนายกเทศมนตรี ผมก็เห็นวาตอนนี้บอบําบัดน้ํา

เสียเสร็จเรียบรอยแลว เพียงแตขาดระบบการรวบรวมน้ําเสียเขาไปที่บอบําบัดน้ําเสียเทานั้น จริง ๆ แลว

เปนความซับซอนทางการเมือง ซึ่งไมสามารถพูดได ที่จริงแลวรัฐบาลเขาใหมาทัง้บอท้ังทอ แตก็ปรากฏวา

เวลาทํา ไปทํามาตัดทอไปเหลือแตบอ แตก็เปนเรื่อ งที ่ เกิด ข้ึนมาคอนขางนาน กระผมขอเ รียนวา       

ทานนายก ดร. กติตภิูมิ  นามวงค ทานไมเคยน่ิงเฉยในเรื่องนี้นะครับ กอนที่ทานจะไปกรุงเทพฯ เมื่อวาน

ทานก็บอกกับผมวา ทานจะแวะเขาไปหาผูหลักผูใหญพูดเกี่ยวกับระบบน้ําเสีย เพราะวาเปนความจําเปน

อยางยิ่งที่เราจะตองดําเนินการ ตอนนี้ขาดเงินไปอีกประมาณหารอยถึงหกรอยลานเทาน้ันเอง ไมมาก     

แตเราไมอยากใชงบประมาณของเทศบาล เราพยายามในการท่ีจะผลักดันขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เขามาจัดทําระบบรับน้ําเสียไปยังบอบําบัดน้ําเสีย ซึ่งขณะนี้รูปแบบ

แผนผังอะไรตาง ๆ พรอมอยูแลว ถาไดรับอนุมัติงบประมาณเม่ือไหร เขามาปรับตัวเลขนิดหนอย            
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ก็ดําเนนิการประมูลหาผูรับจางได เพราะฉะนัน้ก็ขอเรยีนทานวา ทานนายกกิตติภูมิฯ ไมเคยนิ่งเฉยในเร่ืองน้ี

เลย กลับเปนส่ิงที่เรากระตือรอืรนเปนอันดับแรกนะครับแตวามันเปนเรื่องที่ใหญเกนิตัวของเทศบาลนคร

ลําปาง อันที่สองสวนสาธารณะทุกตําบล กระผมขอเรียนวา การสรางสวนน้ันขึ้นอยูกับที่ดินดวย ถามีที่ดิน

แลวเราก็พรอมท่ีจะสรางสวน ในสมัยกอนเราไดรับความอนุเคราะหจากตระกูลศิรินาวินเปนอยางย่ิง 

บริจาคที่ดินใหกับเทศบาล ซึ่งที่ดินทุกแหงที่ไดรับมาเทศบาลนครลําปางก็ทําเปนสวนสาธารณะทั้งหมด 

ทานเห็นไหมครับวา สวนสาธารณะเทศบาลนครลําปางไดรับความพึงพอใจจากประชาชนมากที่สุด ทุกแหง

ทานดูไดเลยทุกแหงไดรับความพึงพอใจไปใชบรกิารเปนอยางดีจนคิดวา ถาไดที่ดินแปลงใหมมาอีกก็จะทํา

อกี ทําใหสวยยิ่งกวาเดิม แตขอใหไดท่ีดินมากอน สถานีขนสงระหวางจังหวัดแหงใหม ผมวาหนาที่นี้นาจะ

เปนหนาที่ของ อบจ. หรือไมก็เปนหนาที่ของกรมการขนสงทางบก ซึ่งจะรับไปดําเนินการเน่ืองจากวา      

ไมไดเปนงานของเทศบาลโดยตรง บังเอิญสถานีขนสงแหงเกามาต้ังอยูในเขตเทศบาลนครลําปางแคนั้น      

ที่จริงแลวกิจการขนสงระหวางจังหวัดเปนเรื่องท่ีกรมขนสงทางบกหรือไมเชนนั้นก็เปนเรื่องขององคการ

บริหารสวนจังหวัดที่จะตองเขาไปดําเนินการ แตอยางไรก็ตาม ก็ติดที่ที่ดินอีก ถาซื้อที่ดินในเขตก็มีปญหา

อยางที่ทานเห็น ถาซื้อที่ดินนอกเขตก็ทําไมไดอีก เพราะจะกลายเปนการทํากิจการนอกเขตไป ตลาด

เทศบาล 7 ตรงขามบิ๊กซ ีตอนนี้เราก็ไดดําเนนิการประมูลไปแลวหาผูรับจางรายใหมไปแลว ที่ยังไมมีคนเขา

ไปน่ันก็เพราะวา อาคารที่กอสรางไมเสร็จมันเกะกะกีดขวางอยู เราพยายามเรงหาผูรับจางใหไดและเรงรัด

การกอสรางโดยเร็ว เมื่ออาคารทั้งสองแหงเสร็จแลวผมคิดวา จะมีคนเขาไปใชบริการเปนอยางมาก ขณะน้ี

ผมก็ตองกราบขออภัยไมวาจะเปนทานสมาชิกหรือพอแมพี่นองใน เขต เทศบาลนคร ลําปางที่ทาน

อาจจะไมไดรับความสะดวกกับตลาดเทศบาล 7 นะครับ ตอไปเรื่อง การสนับสนุนการแขงขันกีฬานะครับ 

ผูบริหารชุดนี้โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ทานนายกกิตติภูมิ  นามวงค สนับสนุนการกีฬาเปนอยางยิ่ง ทุกอยาง

สนับสนุนหมด ตรงนีพ้าดพงิไปถงึโรงยิมโรงเรยีนเทศบาล 4 ดวย ที่ทานเห็นวาไมมคีนไปใชบริการ มันถูกส่ัง

ปด เพราะวาเกิดเหตุการณโควิดครับทาน ไมสามารถจัดการกฬีาใดใดไดเลย เราถูกคําสั่งใหปดอยู ตอนน้ี

เราก็ยังไมกลาเปดงานแขงขันกีฬาใหญ ๆ ยังไมกลาเปดนะครับเพราะวา ถาเกิดเหตุการณโรคระบาด

ตดิตอกันแลว เทศบาลก็ตองรับผดิชอบไปดวย รอใหเหตุการณโควิดคล่ีคลาย รอใหวัคซีนออกมาไดสําเร็จ

ผลกอน คงจะเร่ิมการแขงขันกีฬาอยางเปนกิจจะลักษณะไป ซุมประตูชัยหอคําหลวงนะครับ ผมวาเปนงาน

ใหญนะครับ แมแตงานของศาลหลักเมือง ซึ่งผมเปนคนลําปาง ผมเรียนแลววา ผมเปนเด็กลําปางผมยัง    

ไมเคยเห็นผูบรหิารเทศบาลคนไหนเลย ที่กลาหาญสรางศาลหลักเมืองใหม ในชีวิตผมไมเคยเห็นมีใครกลา

หาญแบบนั้น ผมก็อยูกับผูบริหารเทศบาลมาหลายทานแตก็ไมมีใครเขาไปแตะตอง เพราะวาการทํา

ศาลหลักเมืองนั้นถาคนไมมีบุญจริง ๆ จะไปแตะตองไมไดนะครับ แตบัดนี้ทานก็เห็นแลวนะครับ             

วาศาลหลักเมืองท่ีสงางาม ผมวาท่ีสงางามก็ปรากฏแกสายตาของพอแมพี่นองประชาชนชาวจังหวัดลําปาง

ไปแลวนะครับ ถึงแมวาจะมีขอขัดของอะไรบางสิ่งบางอยางอยูบางแตก็สําเร็จจนได วันนี้กระผมก็ขอกราบ
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เรียนวา ทานนายกกิตติภูมิฯ คงไมใชเปนคนที่ใชไมไดเสียเลยทั้งหมด ผมวามีบางส่ิงบางอยางที่ทานก็เปน

คนที่ใชไดแลวก็ใชไดคอนขางดีดวยนะครับ ขอตอบคําถามของคุณสมบูรณฯ นะครับ ทานก็ไมไดถามอะไร

มากนะครับ ทานก็ถามในเรื่องของการพัฒนาเมือง นํ้าทวมซ้ําซาก จริง ๆ ไมใชนํ้าทวมครับทาน มันเปนนํ้า

ที่คางการระบายครับ ไมทวมครับลําปางไมมีน้ําทวม นํ้าทวมน้ันตองหมายความวา ภาวะน้ํา 3 วัน 7 วัน 

แลวนํ้าไมลดเขาถงึจะเรียกวา น้ําทวม แตลักษณะท่ีเกิดขึ้นนี้เปนลักษณะนํ้าท่ีรอการระบาย 2 - 3 ชั่วโมง

น้ําก็ระบายลงทอไปแลว เหตุก็เพราะวา ทอมันเล็กครับ สมัยกอนทอขนาดนี้สามารถที่จะรับน้ํามาก ๆ ได 

แตปจจุบันนี้ไมพอแลวนะครับ เพราะวาบานเมืองเจริญเติบโตข้ึน ทอที่มีอยูก็เล็กไปเสียแลว แตการแกไข

ครั้งสุดทายที่หาแยกประตูชัยผมก็วาใชไดนะครับ ใชได ก็ยังไมเห็นมีน้ําทวมแบบที่ทานวา ทานอาจจะเอา

เหตุการณที่เคยเกิดข้ึนนานมาแลวก็ได อันน้ีก็ตองกราบขออภัยวา ตอนนี้ปญหามันนอยลงไปเยอะแลว    

ถาจะเหลือก็มีถนนประสานไมตรีนะครับ แถวหนารานขาวตมไขมุกท่ีพอฝนตกนาน ๆ แลวน้ําเออขึ้น

เกือบจะลนเขาบานของชาวบานเขาแลวนะครับ ก็มีอีกแหงหนึ่งที่วา ยังเปนปญหาอยูนะครับ ในการทิ้ง ๆ 

ขวาง ๆ เชน อาคารโรงเรียนเทศบาล 1 ทําไมเสร็จ เปนปญหาในเรื่องของการประกวดราคา คอื ยิ่งเรา

ประกาศโดยเปดเผยมากเทาไหร ก็เหมือนกับวา ย่ิงเปดโอกาสใหผูรับเหมาที่เขาจดทะเบียนใหม ๆ ที่มีทุน

นอย ๆ เขามาแขงขันได แตในระบบเกาเรายงัพอมโีอกาสที่จะคัดเลือกผูรับเหมาไดบาง แตตามระเบียบใหม

นี้แลวเราจะไมมีโอกาสแบบนั้นเลย ใครมาเสนอตัวไมวาจะมีทุนเทาไหร ถาเขาเสนอเอกสารถูกตองตาม

เงื่อนไขเราก็ตองรับเขาไวเปนผูรับเหมาทั้งส้ิน แลวเราก็จะตองมาเสี่ยงเอาเองนะครับวา เขาจะทํางาน

สําเรจ็หรอืไม ศาลหลักเมอืงเปนตัวอยางที่ดีนะครับ ตั้งไว 8,000,000 บาท แตเทศบาลจายเงนิไปไมถึง 

2,000,000 บาท นั่นคือ สิ่งทีป่รากฏเห็นเปนอยางดี เลย แตอาคารเทศบาล 1 หรอือาคารเทศบาล 7        

ที่ผูรับเหมาเปนรายเล็ก ๆ เงินทุนนอย เมื่อเขาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเขาก็เลิกไปทันท ีผลที่สุดก็คอืวา 

เราก็ตองแจงเขาเปนผูทิ้งงาน เขาก็ไมมีโอกาสที่จะเขาไปประมูลงานของราชการอีกตอไป ยกเวนวาเขาจะ

ไปจัดตั้งเปนบริษัทหางหุนสวนจํากัดขึ้นมาใหม แตตัวนี้ทานเองก็เปนผูท่ีทํางานคนหน่ึง ทานก็รูวาไมมีงาน

อะไรหรอกครับท่ีจะสําเร็จ 100 เปอรเซ็นต หรือวาไมมีงานอะไรที่ทําไปแลวไมมีปญหา ทําแลวจะสามารถ

ทําไปโดยตลอดรอดฝงไมมีครับ แตละงานลวนแลวแตมีปญหา มีอุปสรรคที่เขามาขวางหนาอยู เพียงแตวา 

เราตองทําตามศักยภาพที่เรามีอยู ดวยความรูความสามารถที่เรามี แตสิ่งหนึ่งที่เรามีคือ เรามีความจรงิใจ 

เรามีความซื่อสัตยสุจริตเราไมคดโกงนะครับ ซึ่งเราเชื่อวา ตัวนี้จะชวยใหผูบริหารงานเทศบาล โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง  ทานนายกกิตติภูมิ  นามวงค ไดทํางาน ท่ียังคั่ งคางอยูสําเร็จใหมากที่สุด กระผมก็ขอกราบ

ขอบพระคุณแทนทานนายกกิตตภิูมิ  นามวงค ดวย ขอบพระคุณทานประธานสภาฯ ครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ           

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ไดเอยไปกอนหนาที่ทาน    

จะชีแ้จงวา ทานนายกฯ โกหก โกหกก็คือพูดไมจริง พูดเท็จ พูดไมจริง เพราะวามาแถลงนโยบายวาจะทํา

อะไรบาง แตไมไดทําในระยะเวลาที่ผานมาแปดป นี่ก็คือเท็จ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไดกลาววานายกฯ โกหก     

ก็คงไมใชคําที่เกนิเลยในความเปนจรงินัก เพราะเปนความจริงวาโกหก สวนท่ีทานช้ีแจงเร่ืองสวนสาธารณะ

วาทุกแหงสวยงาม ประชาชนชื่นชอบและไปใชบริการ ก็อยากจะบอกวา นี่คือ อานิสงสบุญเกาที่ทานอดีต

นายกฯ ไดทําไวให แตระยะแปดปท่ีผานมา ฝายบริหารไดไปเอาใจใสดูแลสวนเหลานัน้ใหสวยงามอยู รมรื่น

อยู ประชาชนเขาไปใชงานดวยความปลอดภัย สะอาดหรอืไม เพราะวาที่ผานมานัน้สวนหลาย ๆ สวนก็ถูก

ปลอยปละละเลย ไมไดเขาไปดูแล ตนไมแหงตาย สกปรก ลูว่ิงทางเดินเปนหลุมเปนบอ ทุกคนคงทราบอยู

แลว ไมวาจะเปนสวนสาธารณะโรงเรยีนเทศบาล 7 หรือสวนสาธารณะเขลางค ซึ่งมีประชาชนไปใชจํานวน

มาก แตพอใกลจะหมดหนาที่ทานก็ไดไปดําเนินการปรับปรุงลูทางเดินของประชาชนใหเรียบรอยสวยงาม 

ตรงนี้ก็ตองขอบคุณแทนประชาชน สวนสถานีขนสง ทานนายกฯ หาเสียงไว แตทานรองฯ ก็ใหความเห็นวา 

ไมใชหนาที่ ซึ่งก็ขัดแยงในตัวของมันเองอยูแลว หาเสียงไววาจะทําขนสงแหงใหมใหประชาชน ประชาชน     

ที่ช่ืนชอบนโยบายนี้เขาจึงเลือกทาน แตพอทําไมได บอกวาไมใชหนาที่ ขออภัยคะ ตรงนี้ก็คือโกหกนะคะ   

ไมตรงความจรงิ ตลาดเทศบาล 7 ตรงนั้นไมสมควรเปนตลาดอยูแลว ทานลองนึกภาพดูวา ไปขายของตรง

นัน้ ใครจะเขาไปซื้อ ตองวนใตสะพาน ทางเขาออกไมไดสะดวกเลย ถาคนอยูในเมืองคอืตองขามถนนไฮเวย

ไป แลวคนที่อยูฝงสุขสวัสดิ์ก็คงไมมาตลาดนี้ เขาไปตลาดสนามบินไมดีกวาหรือ คอืความคดิเริ่มตนที่จะไป

ทําตลาดตรงนั้น ก็ไมถูกอยูแลว ดวยทําเล ดวยพื้นท่ี และไปอยูใตสะพานอีก เอาอาคาร 2 อาคารใหญ ๆ 

เขาไปยัดอีก ซึ่งโดยสวนตัวแลวเปนคนคัดคานโครงการท่ีจะกอสรางบริเวณนี้มาตลอด ตั้งแตทานนายกฯ 

ประกาศนโยบายเลย วาตรงน้ันไมเหมาะ สวนเรือ่งกีฬา คนในเทศบาลทราบดีวา ไมไดรับการสนับสนุนการ

แขงขันกีฬาทุกประเภทมานานแลว ไมใชเฉพาะชวงโควิด กอนมโีควิดคะ สมัยนี้ทุกคนก็มีขออาง อะไรที่ทํา

ไมได ไมไดทํา ก็จะเอาโควิดข้ึนมาเปนประเด็นในการชี้แจง แตในความเปนจริงการแขงขันกีฬาไมมีมานาน

แลวนะคะ เด็กเยาวชนไมไดรับงบประมาณสนับสนุนในเรื่องน้ีเลย ผานโรงยิมเทศบาล 4 ทีไร เงียบกริบ    

มืดสนทิ โครงการท่ีจะทุบโรงยมิ เอาสถานรีถมาไปใสแทน ประชาชนก็ไมเห็นดวย คิดไดอยางไรคะ ตรงนั้น

เปนโรงเรียนอยูใจกลางเมือง เอารถมาไปจอดตรงน้ัน สิ่งปฏิกูลตาง ๆ ความสะอาด ความเปนระเบียบ

เรยีบรอยของเมอืง คอืไมควรทําอยูแลว หลาย ๆ นโยบายก็บงบอกถึงวิสัยทัศนของผูบริหารไดอยางดีนะคะ 

ในเมื่อพูดนโยบายแลวก็ตองทําใหได ถาทําไมได การเอานโยบายมาหลอกประชาชนก็คือ การโกหกน่ันเอง 

มีเวลาเหลืออยูก็พยายามเรงรัดงานที่เปนวิกฤตปญหาของบานเมือง ที่เปนความเดือดรอนของประชาชน 

ขอบคุณทานรองฯ นะคะที่กรุณาชี้แจง 
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นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชิญ  นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสมบูรณ  คุรุภากรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทานรองนายกฯ สมเกียรติ     

อัญชนา ท่ีไดทบทวนความรูในเรื่องการบรหิารราชการทองถิ่น และไดชี้แจงถึงงานตาง ๆ ที่นายกเทศมนตรี

ไดทําไป มีอยูเรื่องเดียวที่ผมฟงแลวรูสึกขัด ๆ นิดหนึ่ง ที่ทานบอกวา ทานนายกฯ เปนคนมีบุญ สามารถทํา

ศาลหลักเมอืงได ผมวาก็ไมจรงิถึงขนาดนัน้ เนื่องจากวา เงนิที่ทําเปนเงินภาษี เปนเงนิของเทศบาล และงาน

ก็ไมไดราบรื่น 100 เปอรเซ็นต ออกมาสวยงาม คําวาสวยงามนี้ก็แลวแตคนมองนะครับ สวนตัวผมคิดวา    

ถาเทียบกับที่อ่ืน ถาผูบริหารไปเที่ยวตามตางจังหวัดไปดูที่อ่ืน ก็นาจะดูดีกวา สําหรับเรื่องของการมีบุญ 

ชวงนี้เวลาวางผมก็อานหนังสือธรรมะ ผมก็พอจะรู ถาออกมาดวยบุญญาธิการจริง ๆ งานจะสําเร็จดวยดี 

ราบรื่นและไมมีปญหา แตงานนี้เทาท่ีผมอยูสภามาก็ทราบวา มีปญหาเรื่องงานไมแลวเสร็จ การฟองรอง    

ก็เปนลักษณะของวิบากกรรมที่ไดทําไว ก็ขัดแยงกับเรื่องของการมีบุญ นอกจากนี้ศาลหลักเมืองก็ยังไมจบ 

ผมไดรับรายงานมาวา มีผูรับจางกับเรื่องที่เกี่ยวของกับศาลหลักเมือง ก็ยังมีการรองเรยีนถึงฝายตรวจสอบภายนอก 

และก็ยังไมทราบวาจะจบอยางไร การมบีุญหรอืมีกรรมเราก็ตองดูกันยาว ๆ นะครับทานประธานฯ ขอบคุณครับ 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทยวฒันา   วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ     

ที่เคารพ กระผม นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่จริงก็ไมอยากจะ

เสยีเวลาทานสมาชกินะครับ แตก็โชคดีเหลอืเกิน ที่วันนี้ไดฟงวาทะอันแหลมคมของผูที่ไดรับมอบหมายจาก

นายกเทศมนตรีใหทําหนาที่แทนทานในวันนี้ มีบทเรียนเยอะแยะ ทานรองนายกฯ ขออนุญาตที่เอยนาม 

ทานมีความรูสูง เปนด็อกเตอร ทานตอบไดดีมากวาการเมืองทองถิ่นเปนระดับทองถ่ินกับระดับชาติ ผมก็

เพิ่งไดรับความรูเพิ่มเติมวันนี ้แตก็อยากเรียนทานประธานฯ วา ผมฟงทั้งหมดแลวเปนขออางหรือขอแกตัว

ทั้งนั้นเลย ในสรุปสุดทายที่ทานบอกวา ผูบริหารระดับสูงคือนายกเทศมนตรีรวมคณะ และรวมทานดวย

หรือไม ก็ไมทราบได ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย ผมเอาขอเดียว ทานจะโตผมหรือไมวา ซื่อสัตยจริง

หรือไม การเมืองเปนเรื่องของอํานาจ และผูหวังไดมาซึ่งอํานาจนั้นไรซึ่งคุณธรรม และความซื่อสัตย ทําได

ทุกอยาง ทานสอนดีมาก นโยบายจะทําอะไรก็ได จะทํารถลอยฟาก็ไดถาไมขัดกับกฎหมาย แนนอน กกต.  

ก็ระบุไว อีกทั้งนักกฎหมายบอก ถาคุณมี คุณทําอะไรก็ได คุณทําไปสิ แตการหาเสียงโดยเอานโยบาย      

ที่ทานพูดเองแลวเปนนามธรรม นี่หรือคือความซื่อสัตย ตั้งแตเบื้องตนที่กาวลงมาสูการเมืองระดับทองถิ่น 

หลายขอเยอะแยะมาก แตนโยบายในผูที่มีความรู ที่ตั้งใจเพื่อบานเมืองจริง ๆ ถาคิดจะทําโครงการอะไร

ตาง ๆ เขาจะตองศกึษาตัง้แตวา เรื่องน้ีสําคัญและจําเปนแคไหน ถาจะทําแลวจะตองประกอบดวยอะไรบาง 
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ตองไปหาขอมูลอยางไร ขอมูลทางกายภาพ ขอมูลทางการเงนิ หลายสิ่งหลายอยางมาประกอบกัน แลวจงึ

มาทําเปนนโยบาย แตผมวาทานพูดเกงนะครับ ทานพูดวา นโยบายจะคดิอะไรมาก็ได แตที่ยังทําไมไดก็ตอง

มาตั้งแผนโครงการงบประมาณ ก็เลยสวนกัน ไมรูวาบนลงลางหรือลางข้ึนบน ผมเรียนวา สิ่งที่พูดแบบนี้  

ในความหมายของกระผมคือ ตอแหล ผมไมพูดวาโกหกหรือไมโกหก ผมพูดวา ตอแหลมากกวา เพื่อให

ไดมาซึ่งอํานาจ เพราะคําวาซื่อสัตย ทานพูดไปเถอะ ผมก็รับฟง เอามานั่งดีเบต (Debate) กันตัวตอตัวไหม 

ถาผมถามแลวตอบผมได ในสภาแหงนี้ผมถามมาหลายครัง้ ทัง้ยื่นกระทูถามก็หลายหน ไมเคยไดรับคําตอบ 

ศาลหลักเมืองเปนเรื่องที่ผมถามบอย ไมเคยไดรับคําตอบ ผมทวนอีกนิดหนึ่งที่ทานพูดมาเยอะแยะมาก 

เรื่องการเมืองการบรหิาร แตเรยีนวาเปนเรื่องของอํานาจ ถาผูที่ไดอํานาจนั้นไรเสียซึ่งคุณธรรม และความ

ซื่อสัตยแลว บานเมืองก็ไมนาอยูครับ เร่ืองบอบําบัด ผมวาสมาชิกหลายทาน และผูคนในหองประชุมนี้

ทราบดวีา โครงการบอบําบัดตัง้แตระดับชาตนิัน้ เปนโครงการท่ีทุจรติมากที่สุด และไดผลนอยที่สุด บางบอ

เปนอยางไรครับ แสดงวาทานรูจริง รูเบื้องหลังลึกดวยวาเปนเรื่องของการเมืองระดับชาติใหญ ๆ รวมมือ

กันทุจริตทั้งขาราชการบางกลุม นักการเมืองบางคน ผูบริหารทองถ่ินอีกหลายคน ตั้งแตบางบอ 

สมุทรปราการ ถึงชลบุรี ยิงกันตายก็มี แสดงวาทานรูจริง แตทําไมทานไมเอามาพูด แลวก็ไมใชการ

แกปญหาที่ตนเหตุดวยซ้ํา ผมเคยอภปิรายในสภาแหงนี้แลววา เรื่องบอบําบัดตองกําจัดท่ีตนเหตุกอน ต้ังแต

ซื้อที่ดินก็มีการทุจรติกันแลว ลําปางก็มผีลคดอีอกมาแลว หลายทานทราบกันดี ใชหรอืไมครบั 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ขออนุญาตครับ มีสมาชิกสภาฯ ประทวงครับ 

นายแพทยวฒันา  วานชิสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อยาเพิ่งประทวงผม 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ เชญิ สมาชกิสภาฯ ผูประทวงครับ 

นายณัฐกติติ์  บรรงจติต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายณัฐกิตต์ิ  บรรจงจิตต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอประทวงครับทานประธานฯ      

ผดิขอบังคับขอ 68 ที่บอกวา “สมาชิกสภาทองถิ่นจะตองอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กําลังปรกึษากันอยูเทานั้น    

จะกลาวขอความซ้ําหรือนอกประเด็นและจะใชถอยคําหยาบคาย ใสรายเสียดสีผูใดไมได...” คําวา ตอแหล 

พูดในที่ประชุมสภาอันทรงเกียรติแหงน้ีและเปนสภาตนแบบไดหรือครับ ทานเปนผูใหญในบานเมือง เปนสมาชิก

สภาฯ มาหลายสมัย ทานมาพูดแบบน้ี ทานตองถอนคําพูดครบั ขอใหทานประธานฯ วินจิฉัยดวยครับ ขอบคุณครบั 

นายแพทยวฒันา  วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตทานประธานฯ 

ผมพูดวา ถาเปนคําสวนตัวของผม ผมไมใชคําพูดวาโกหกหรอกครับ ผมไมไดวาทานตอแหล แตผม

หมายถึงสวนตัวผม ผมถือวา การกระทําแบบนี้หรอืคําพูดลักษณะแบบนี้ ในสวนตัวผมจะใชคําวา ตอแหล 
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นายณัฐกติติ์  บรรงจติต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมประทวงครับ ทานตองถอน

คําพูดนี้กอน ทานจะอภิปรายตอก็ได แตตองถอนคําวา ตอแหล ออกกอน ไดหรอืไมครับทานประธานฯ 

นายแพทยวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ทานน่ังลงกอน ผมไมใช

ประธาน แตผมวาทานนั่งและฟงใหด ีผมกําลังพูดนโยบายท่ีทานผูบรหิารแถลง เอามาชี้แจง 

นายสันติ  เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ผมขอวินจิฉัยนะครับ ผมไดฟงนายแพทยวัฒนาฯ 

อภิปรายอยู ทานไมไดระบุ แตทานเปรียบเปรยข้ึนมาเทาน้ันเอง ขอความกรุณานายแพทยวัฒนาฯ ดูแล

เรื่องกฎระเบียบดวยครับ 

นายแพทยวฒันา  วานิชสุขสมบัต ิสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมสรุปที่ผมตองพูดเปน

เรื่อง เพราะวาทานชี้แจงวานโยบายที่ทําไมไดเปนอยางไร ทานยกมาหลายเรื่อง ผมก็เอาแตเรื่องสั้น ๆ   

เรื่องบอบําบัด ทานก็พูดอยางที่เรียนไวแลว แลวก็ยังคิดจะทําตอ เรื่องสวนสาธารณะ ทานก็บอกวา ตองมี

การบรจิาคที่ดนิจงึจะทําได สมาชิกทานหน่ึงก็ไดเรียนทานประธานฯ ไววา เปนผลพวงจากผูบรหิารชุดกอน

ทั้งนั้นเลย ต้ังแตสวนหลวง ร.9 ต้ังแตสมัยทานนายกเรืองฯ ทานนายกฯ ที่เสียชีวิตไปแลว ทั้ง 2 ทาน    

สมัยนั้น ทานเทศมนตรีเกรียงศักดิ์ฯ ทานก็ไดขอที่ดินจากผูมีจิตศรัทธา แลวทานก็มีการระบุทําโครงการ

ชัดเจน ทานจึงใหมาถามวาทานมีที่ดินที่วางเปลากี่แปลง ซึ่งไมไดมีบริจาค แถวนากวมใต น่ีเปนคําอาง      

ที่นโยบายที่ทําไมได เอาแตวาไมตองหาท่ีทําสวนสาธารณะใหมหรอก บํารุงรักษาใหดีก็ไมไดอยูแลว  

สิ่งกอสรางโครงการที่เทศบาล 7 สถานขีนสงเวนไว ไมพูดนะครับ เพิ่งทราบมาวาไดมกีารยกเลกิ และจะหา

ผูรับจางใหม ผมจะไปผูกโยงกับกรณีศาลหลักเมือง ทําไมการกระทําแตกตางไมเหมือนกัน ทําไมไมตั้ง

กองทุนสักกองหนึ่ง แลวมาสรางตอเหมือนกับศาลหลักเมือง นี่ก็ทําใหผมมองเห็นวา ซื่อสัตย ซื่อตรง 

โปรงใสหรือไม ผมถามเปนกระทูถามในสภาเรื่องศาลหลักเมืองมาตลอดวาไดทําตามระเบียบกฎหมาย

ใดบาง เรื่องการจัดซื้อจัดจาง ไมเคยไดรับคําตอบ คร้ังสุดทายถามวา การต้ังกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง

ไดขออนุญาตบรจิาคเรี่ยไรหรือไม ไมไดรับคําตอบ ผมไมหวังความซื่อสัตย แตหวังความไมคดโกงก็พอแลว 

เทานัน้เอง ถัดมาเอาเรื่องกฬีาก็ได ถาพูดไปแลว ก็เตือนซ้ําอีกนดิหนึ่ง เจ็ดปที่ผานมานั้นเรื่องกีฬาซบเซาไป

มากนะครับ คําตอบสุดทายสรุปก็คอื ที่นโยบายน้ีไมเปนผล ก็เพราะโควดิ ในเร่ืองของโครงการหอคําหลวง

ก็ดี หอประตูชัยก็ด ีสรางไมไดก็ไมเปนไร แตนโยบายท้ังหลาย ถาเปนผูบริหารที่ดีแลว ผมเชื่อวาถาทําอะไร

ไมได ควรจะตองมาช้ีแจงวา สิ่งที่ทําไมไดนัน้เพราะอะไร ติดปญหาที่ไหน ในหลักผูบรหิารบานเมืองที่ดีแลว 

หรือการบรหิารทั่วไปก็ตาม เขาใหผูบริหารมาแกปญหา ไมใชเอาปญหาไปโยนใหที่อื่น ผูบริหารตองเปนผู   

ที่เขามาคอยแกปญหาใหองคกรเทานัน้ เปนสิ่งที่ถูกตองและพงึกระทํา ขออนุญาตสรุปวา ที่ทานตอบ ชี้แจง

ในเรื่องของนโยบายหลาย ๆ อยางที่ทําไมไดดังที่หลายทานทราบแลวน้ัน มีคําถามสุดทายท่ีผมอยากจะถาม
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ฝายบริหารก็คือวา ทุจริตเชงินโยบาย ถาทานมีเวลา ทานเลาใหผมฟงหนอยสิ เพื่อเปนความรูวาทุจริตเชิง

นโยบายน้ันเปนอยางไร ก็จะเปนเรื่องท่ีผมอยากจะขอบพระคุณ แลวก็ชัดเจน เราคงเอามาคุยในที่นี้คงตอง

ใชเวลานาน ทานไมไดอธิบายเรื่องทุจรงิเชงินโยบายใหทีป่ระชุมทราบ ฝากไว ถามีเวลาก็ยินดีรับฟง ขอบคณุครับ 

  นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ฝายบรหิารมีอะไรจะเพิ่มเตมิหรอืไมครับ ไมมนีะครับ  

ผมคิดวาในระเบียบวาระขอ 5.3 นี้ ไดมีการซักถามหรืออภิปรายมาพอสมควร และสมควรแกเวลาแลว    

ผมก็ถอืวาที่ประชุมรับทราบแลวนะครับ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 

นายสันต ิ เขียวอุไร ประธานในที่ประชุมฯ ตอไปในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกทานใด  

มีเร่ืองที่เกี่ยวกับกิจการสภาก็ขอเรียนเชิญนะครับ ไมมีนะครับ เม่ือไมมี ผมก็ไดดําเนินการประชุมสภา      

ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 ครบถวนตามระเบียบวาระการประชุมในคราวนี้

เรยีบรอยแลว ผมขอปดการประชุมฯ ครับ 

เลกิประชุมเวลา  11.50 น. 

 

(ลงชื่อ) ....................................................................... 

(นายจาตุรงค  พรหมศร) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

(ลงชื่อ) .................................................................... 

(นายสันต ิ เขียวอุไร) 

ประธานในที่ประชุมฯ 
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บันทึก 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 น้ี 

คณะกรรมการตรวจรายงานฯ ไดตรวจรายงานการประชุมดังกลาวแลว แตรายงานน้ีที่ประชุมสภาฯ ยังไมไดรับรอง

เพราะเหตุสภาทองถิ่นพนจากตําแหนง เม่ือวันที่ 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 น้ี    

ไดตรวจสอบแลว และขอรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมฯ ขอ 34 วรรค 2 

 

(ลงชื่อ) 

        (นายสันติ  เขียวอุไร) 
                     ประธานในที่ประชุมฯ 
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