
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันจันทร์ที่  14  มิถุนายน  2564  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 17. นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายณัฐกิตติ ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 20. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  23. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 25. นายยุทธนา ศรสีมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายนิมิตร จวิะสันตกิาร นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 5. นายจ าเนยีร  ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 6. นายชนวน จริจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 7. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 8. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายชาตร ี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 3. นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

 4. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 5. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยกองวิชาการและแผนงาน 

 6. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 7. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 8. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 9. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

    รก.ผูอ้ านวยการส านักการช่าง 

 10. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศกึษา 

 11. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศกึษา 

 12. นายมนัสพี เดชะ นายช่างเขียนแบบอาวุโส 

   รก.ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 13. นายบรรยง เอือ้นจติร์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 14. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมกิจการขนส่ง 

 15. นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหนา้ฝา่ยบริการและเผยแพร่วชิาการ 

 16. นางสาววิไล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

 17. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 18. นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหนา้ฝา่ยพัฒนารายได้  
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 19. นายจ ารัส ชุมแก้ว หัวหนา้ฝา่ยบริการสาธารณสุข 

 20. นางชุติมา อินใจ หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

 21. นางพีรภาว์ ใหม่กิต ิ หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

 22. นายบุรินทร์ ค าไว หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 23. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยกิจการสภา 

  24. นายวรดล หวานแหลม นิตกิรช านาญการพิเศษ  

 25. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 26. นางสาวสกาวรัตน์ จันทร์มาทอง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 27. นางอัปสร หมอมูล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

 28. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 29. นางสุพัตรา จันทร์ศรี พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 

 30. นางสาวพิมพ์ณารา  ทองค า            คนงานสารบรรณ 

ฯลฯ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

 1. นายแพทย์วัฒนา วานชิสุขสมบัติ ผูอ้ านวยการทั่วไป รพ.เขลางค์นคร-ราม 

 2. นางอ าไพ วงศใ์จ กลุ่มนครล าปาง 

 3. นางอัจฉราพร ปวงจันทร์ สวท.ล าปาง 

 4. นางสาวกาญจนา ฟูปิง สวท.ล าปาง 

ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ท่านคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลนครล าปาง ท่านผู้มีเกียรติที่ เข้าร่วมการ

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ได้ตรวจรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ลงนามเข้าร่วมการประชุมแล้ว มีผู้ลงนามเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 

21 ท่าน และเข้านั่งประจ าที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว บัดนี้ถึงเวลานัดหมายการประชุม กระผมขอกราบ

เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายนพดล  ผดุงพงษ์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    



4 
 

 

เพื่อความเป็นสิริมงคล และด าเนินการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางตามระเบียบวาระต่อไป (มีสมาชิก

สภาฯ เข้ามาในที่ประชุมเพิ่มเติม) เรียนเชญิครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร

ล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง ขอต้อนรับ

แขกผูม้ีเกียรติ สื่อมวลชน และคณะกรรมการชุมชน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนคร

ล าปางในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง บัดนีส้มาชิกสภาได้เข้าร่วมการประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการ

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางและในระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศฯ จากเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ก่อนที่ท่านประธานสภาฯ จะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการประชุมสภาฯ 

กระผมขออนุญาตอ่านประกาศจากสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 

     ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก ประจ าปี 2564 
 

 

ตามมติที่ประชุมและ/หรือประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจ าปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 โดยได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี 2564 มกี าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแตว่ันที ่14 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดังความแจง้แล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 ประธานสภาเทศบาลนครล าปางจึงประกาศเปิดสมัยประชุมและเรียกประชุม

สภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 

14 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

ประกาศ  ณ  วันที ่ 8  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
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นพดล  ผดุงพงษ์ 

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ครั้งแรก วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นั้น ขอเลื่อนการรับรองรายงานการ

ประชุมในครั้งนี้ไปก่อนครับ เนื่องจากยังไม่เรยีบร้อยนะครับ 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การแถลง

นโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตช้ีแจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการ

พิจารณาตามระเบียบวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48 ทศ 

“ก่อนนายกเทศมนตรเีข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี

แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี” จงึเรียนให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในล าดับต่อไปขอเรียนเชิญ นายกเทศมนตรี

นครล าปาง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครล าปางครับ 

นายนิมิตร  จวิะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนคร

ล าปางที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ

เลือกตั้ง จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้น จึงเป็นผลให้มีการด าเนินการกิจการ

ทางการบริหารและสภาเทศบาลมาจนถึงวันนี้ และให้เป็นไปตามที่ก าหนดบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้อ่านประกาศเรียนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายได้กรุณา

ทราบ เมื่อสักครู่ บัดนีถ้ึงเวลาที่ผมเองในฐานะนายกเทศมนตรีนครล าปาง ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน 

จะได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการในพื้นที่เขตเทศบาลนครล าปาง ในระยะเวลา 4 ปี ต่อจากนี ้
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เพื่อที่จะเป็นแนวทาง แนวนโยบาย น าไปสู่การด าเนินการจัดท าเป็นแผนงาน แผนปฏิบัติการ เพื่อที่จะแก้ไข

ปัญหา พัฒนาบ้านเมือง รวมถึงดูแลทุกข์สุขของประชาชนต่อไป ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมย้อนกลับ

ไปนึกถึง เมื่อสมัยที่เรารณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เราแต่ละคน แต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่ม ก็พยายามที่จะสื่อให้

ประชาชนเขาได้รับทราบว่า เรามองเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างไร มิติของเราในเชิงการบริหาร การจัดการ การ

แก้ไขปัญหาของประชาชน หรือความฝันของเรา ของแต่ละกลุ่ม แต่ละฝ่าย ว่าเรามีความคิดอย่างไร เรามี

ความฝันอย่างไร เราอยากจะเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างไร เราก็น าเสนอเพื่อให้ประชาชนเขาได้พิจารณาและ

เลือกแนวทางที่ประชาชนจะเลือก ผมยังจ าได้เสียงก้องหอูยู่ตลอดเวลา เพลงที่เราน าเสนอไปว่า นครล าปาง     

เขลางค์เมืองสวรรค์ กระผม ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ จะกลับมาพลิกโฉมนครล าปางอีกครั้งหนึ่ง อันนี้เป็น

เสียงเพลงและข้อความก้องอยู่ในหู และยังเรา้อยู่ในจิตใจ ที่เราเสนอต่อประชาชนว่า เราจะกลับมาพลิกโฉม

นครล าปางอีกครั้งหนึ่ง ในยุคสมัย ในวาระที่ถ้าประชาชนเขาไว้ใจและเชื่อถือเรา เราก็จะท าให้บ้านเมือง

เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เราจะน าเสนอบ้านเมืองในโฉมใหม่และมิติใหม่ เราสื่อกับประชาชน          

ในสาระส าคัญที่เป็นประโยชน์ ที่เราน ามาใช้ในทุก ๆ ครั้ง ที่เราพบปะกับประชาชนว่า เราจะท าเมืองล าปาง

ให้เป็นบ้านที่มคีวามสุขของทุก ๆ คน เราบอกกับประชาชนว่า เราจะไม่ท าให้ท่านผิดหวัง อันนี้ยังอยู่ในจิตใจ 

ฝังอยู่ในจิตส านึกตลอดเวลาวา่ สิ่งที่เราได้สื่อให้ประชาชนไป จนประชาชนเขาเชื่อ เขาไว้ใจ และเลือกเราเข้า

มา เราต้องไม่ท าให้เขาผิดหวัง เราต้องท าในสิ่งที่เราสัญญาไว้ ว่าเราจะท าเมืองล าปางให้เป็นบ้านที่มี

ความสุขของทุก ๆ คน ท่านประธานสภาฯ ครับ ผมยังจ าอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าผมจะอ่านหนังสือหรือผมจะ

ฟังอะไร สิ่งที่ผมจ าอยู่ตลอดเวลาและถือปฏิบัติ คือ ค าพูดของฝรั่งว่า “Your words is your bond” ประโยค

ต่าง ๆ ค าพูดต่าง ๆ ที่พรั่งพรูออกมาจากปากเรา ไม่ว่าจะไปรับปากกับใคร หรือไปสัญญากับใคร ไม่ว่าจะ

ไปกู้หนี้ยืมสินใคร ไม่ว่าจะไปพูดอะไรไว้ที่ไหน เมื่อพูดแล้วนั่นแหละคือ พันธสัญญา เมื่อเราพูดออกไปแล้ว

นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติ เราพูดไปเรื่อยไม่ได้ พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ พูดไว้ในสมัย เป็น

นายกรัฐมนตร ีท่านกล่าวว่าก่อนพูดเราเป็นนายค าพูด เราจะพูดก็ได้ เราจะไม่พูดก็ได้ แต่เมื่อเราพูดไปแล้ว 

ค าพูดกลับมาเป็นนายเรา เราต้องท าตามในสิ่งที่เราได้พูดไป นี่เป็นพันธะที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นสัญญาที่มีต่อกัน

ระหว่างบุคคลกับบุคคล แต่ในเชิงการเมืองเป็นพันธสัญญาที่มีระหว่างนักการเมืองกับประชาชน ซึ่งเป็น

พันธสัญญาที่ใหญ่หลวงมาก ถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติตามในสิ่งที่เราได้กล่าวออกไป มันจะเป็นการโกหก    

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่หลอกลวงคนทั้งบ้านทั้งเมือง หลอกลวงประชาชนทั้งบ้านทั้งเมือง เราบอกกับประชาชน     

ในระหว่างเลือกตั้งว่า ท่านจะเลือกใครขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณ เพราะว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร   

อยู่ที่ท่านจะเลือกใคร นั่นก็หมายความว่าอนาคตบ้านเมือง อนาคตเมืองล าปางอยู่ในมือของท่าน            

แต่หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้ว ณ เวลานี้ ปัจจุบันนี้ อนาคตของเมืองล าปางกลับคืนมาอยู่ในมือของเรา เรา

ในฐานะที่ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ไม่ว่าจะได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในฐานะ

นายกเทศมนตรี มาท าหนา้ที่บริหารงานบ้านเมือง หรือเราในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลที่จะต้องมาดูแลการ
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บริหารงานบ้านเมืองของนายกเทศมนตรี คอยพิจารณา คอยอนุมัติ คอยยับยั้ง คอยสนับสนุน ในญัตติ

ในแผนรวมถึงงบประมาณ ที่น าไปใช้กับบ้านเมืองในแต่ละปี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน    

ท่านได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเข้ามา เพื่อมาดูแลผลประโยชน์ของประชาชน มาดูแลการใช้อ านาจของ

ประชาชนที่ประชาชนมอบอ านาจให้นายกเทศมนตรี มาดูแลเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ ซึ่งเป็นเงิน

ของประชาชนทั้งสิ้น มาพิจารณาว่า ผู้เป็นนายกเทศมนตรีผู้บริหารบ้านเมือง ได้ใช้เงินจ านวนเหล่านั้นเกิด

ประโยชน์ต่อบ้านเมืองและท าให้ประชาชนมีความสุขได้หรือไม่ ทั้งหมดนี้หมายความว่า บ้านเมืองอยู่ในมือ

ของเรา เราต้องช่วยกันดูแลรักษา เราต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน เราต้องช่วยกันทะนุบ ารุง เราต้อง

ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเราต้องการพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องท างานไปด้วยกัน เพื่อประโยชน์

ของสาธารณะคือ บ้านเมือง และเพื่อความสุขของประชาชน ท่านประธานครับ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้        

เป็นสาระส าคัญแห่งแนวนโยบายที่เราจะด าเนินการไปในแผนปฏิบัติการ เพื่อท าบ้านเมืองให้เป็นบ้านที่มี

ความสุขของทุกคน “Make Lampang a Happy Home for All” การที่จะท าให้เป็นบ้านที่มคีวามสุขของทุกคน 

ในมิตกิารบริหารงานของบ้านเมือง จะมีมิติส าคัญอยู่สองมิติ ด้านหนึ่งก็คือ เรื่องของเมือง อีกด้านหนึ่งก็คือ 

เรื่องของคนเท่านั้นเอง แล้วก็มีกระบวนการบริหารการจัดการ ซึ่งมีองค์กรเทศบาลเป็นกลไกในการบริหาร

การจัดการ ในการสร้างเมืองและท าให้ประชาชนมีความสุข เราสร้างเมืองให้คนอยู่ จริง ๆ แล้วผู้คน

ทั้งหลายตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ตั้งแตก่่อก าเนิดชุมชนยังไม่เป็นประเทศจนกระทั่งเป็นอาณาจักรจนถึงปัจจุบัน

นี้ ประชาชนทั้งนั้นเป็นผู้ตั้งรกรากเพื่ออยู่อาศัย เพื่อท ามาหากิน เพื่อด ารงชีพ สืบทอดเผ่าพันธุ์ ประชาชน

สร้างบ้านเมืองให้อยู่ สร้างรกราก ที่อยู่อาศัย ให้แก่ตัวเอง เพื่อให้ตัวเองได้อยู่ ได้ท ามาหากิน ได้เลี้ยง

ครอบครัวแล้วอยู่อย่างปลอดภัย มีความสุขรุ่นต่อรุ่น มาในปัจจุบันนี้การสร้างเมือง  สังคมเปลี่ยนไป

เยอะ ระบบของเมืองเปลี่ยนไปมาก มีระบบการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นประชาชนไม่สามารถ

ช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยตัวเองได้ จึงมีระบบการเมืองที่มอบอ านาจให้กับนักการเมือง เพื่อที่จะน า

อ านาจเหล่านั้นมาสร้างเมือง สร้างบ้านให้เป็นที่อยู่ของประชาชน โดยประชาชนมีความหวังว่า เราเลือก

นักการเมืองเข้ามา เราเลือกผู้ที่สมัครรับเลือกตั้ง เข้ามา มีความหวังว่าบ้านเมืองจะดีกว่านี้ จะมีการ

พัฒนาการที่ด ีจะสามารถท ามาหากินได้และบ้านเมืองจะรองรับสิ่งที่ประชาชนต้องการ ไม่ว่าจะเลี้ยงลูกตัว

เล็ก ๆ การส่งลูกไปโรงเรียน การเดินทาง การค้าการขาย การท ามาหากิน เรื่องอะไรต่าง ๆ ประชาชนเขา

หวังวา่จะได้เมอืงอย่างนัน้ เมืองที่อยู่แล้วเขาสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัย มีอาชีพที่ดีสามารถ

เลี้ยงลูกหลานได้ มีสวัสดิการที่ดียามเจ็บป่วยและเมื่อสูงอายุ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลาย      

ทั้งสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารในฐานะนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล ข้าราชการ

เทศบาลทุกคน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นภาระร่วมกันที่เราจะต้องสร้าง

เมอืงล าปางให้เป็นบ้านที่มคีวามสุขของทุกคน โดยภาพรวมภาพใหญ่แล้ว ผมได้ร่างนโยบายให้มาน าเสนอต่อ

สภาแห่งนี้ ต่อสมาชิกสภาผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างสั้น ๆ ง่าย ๆ ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ที่เห็นว่านี่แหละเป็น
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ภาพรวมของบ้านที่มีความสุขของทุกคน จะเป็นการครอบคลุมในหลาย ๆ เรื่องต่าง ๆ นานา แต่ส าหรับ

รายละเอียดแล้วเราไม่ได้เขียนลงไปในนี้ว่าเราจะท าอะไร การที่เราจะท าอะไร ก็จะอยู่ภายใต้แนวคิดที่เรา

น าเสนอเป็นนโยบายในวันนี้ แต่ละเรื่องจะมีโครงการมากมายที่จะต้องท าออกมา บางโครงการก็ท าง่าย   

ไม่ยุ่งยาก บางโครงการก็ต้องใช้เวลา ใช้เวลาศึกษา ใช้เวลาส ารวจ ถามความคิดเห็นของประชาชน ใช้เวลา

การออกแบบ แล้วก็ต้องประเมินว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เราจะท าลงไปในโครงการแต่ละโครงการนั้นให้ผลตอบแทน

มากน้อยเท่าไหร่ เราตอ้งรับประกันใหไ้ด้วา่เงินทองที่เราจะใช้ไปทั้งหมด ซึ่งเป็นเงินทองของประชาชนจะต้อง

ให้ผลตอบแทนอย่างน้อยสองด้าน ด้านหนึ่งใช้เงินไปแล้วต้องมีผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ มีการซื้อของ      

มีการจับจ่ายใช้สอย มีการลงทุน มีการจ้างงาน พอชิ้นงานเสร็จแล้วก็มีการใช้ประโยชน์ที่ท าให้เกิดคนมา

ค้าขาย คนมาพักโรงแรม คนมาท าอะไรต่าง ๆ อีกด้านหนึ่งจะต้องเกิดผลทางด้านสังคมคือ ความสุขของ

ประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงบั้นปลายของชีวิตและเชิงตะกอน ในสิ่งที่ผมจะได้กราบเรียนต่อท่าน

ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลดังต่อไปนี้คือ เป็นภาพรวมว่าเราต้องการบ้านเมืองอย่างไรที่จะท าให้

ประชาชนมคีวามสุขด้านหนึ่งที่ส าคัญมากก็คือ เรื่องของสิ่งแวดล้อม เราต้องท าเมืองล าปางให้เป็นเมืองที่มี

สิ่งแวดล้อมดกี็คือ ไปที่ไหนก็สะดวกสบาย ไปที่ไหนก็อากาศสดชื่น ไปที่ไหนก็ร่มรื่น ไปที่ไหนก็เป็นประโยชน์

ต่อร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมทั้งหมด สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนั้น ผมก็ได้ก าหนดไว้สองถึงสาม

เรื่องส าคัญเอาเรื่องที่มีความส าคัญและมีความรุนแรงมากที่สุดก่อนก็คือ เรื่องแม่น้ าวัง ในการตั้งรกราก

ของประชาชนตั้งแตด่ั้งเดิมดึกด าบรรพ์ประชาชน ก็จะพากันตั้งรกรากบนฝ่ังแม่น้ าเพื่อที่จะมีน้ ากินน้ าใช้ มีน้ า

เลี้ยงสัตว์ มีน้ าปลูกต้นไม้ท าการเกษตร มีน้ าช าระล้าง เมืองต่าง ๆ ทุกเมืองจึงมีแม่น้ าพาดผ่านกลางเมือง 

หลาย ๆ เมืองมีแม่น้ าสวยงาม มีน้ าเต็มอยู่ตลอดเวลา นั่นเพราะว่าเขามีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีมีต้นน้ าดี 

หลาย ๆ เมืองมีแม่น้ าแต่ล าน้ าไร้สภาพของน้ าที่ไหลมาหล่อเลี้ยง ประการหนึ่งเรามีต้นน้ าที่ไม่ดี เช่น แม่น้ า

วังตลอดเวลาทุกปีแม่น้ าวังเป็นแมน่้ าที่สัน้ แล้วก็มีปริมาณน้ าที่ไม่สม่ าเสมอ แล้วแต่ฤดูกาลว่าปีไหนฝนตกเยอะ 

ถ้าเป็น ลานีญา (La Niña) ก็จะมีฝนตกเยอะ น้ าในเขื่อนก็จะเก็บไว้เยอะ เช่น เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา 

แต่หลาย ๆ ปีส่วนใหญ่น้ าในแม่น้ าวัง เขื่อนจะเก็บน้ าไว้จ านวนน้อย เนื่องจากแหล่งน้ าต้นน้ ามีน้อย นี่เป็น

ข้อจ ากัดตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ดีล าปางมีแม่น้ าวังไหลพาดผ่านระยะทางไม่ยาวเท่าไหร่เพียง 12 

กิโลเมตรเท่านั้นเอง จากเหนือสุดเขตเทศบาลจนใต้สุดเขตเทศบาล แค่ 12 กิโลเมตรไหลพาดผ่านเทศบาล

นครล าปาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดล าปาง เราอาจจะเรียกได้ว่าเทศบาลนครล าปาง เป็นพื้นที่ที่เรา

เรียกว่าเป็นเมืองหลวงของจังหวัดล าปาง เป็นที่ที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการมากมาย เทศบาลนครล าปาง

เป็นศูนย์กลางทุกอย่าง ศูนย์กลางการคมนาคมสื่อสาร ศูนย์กลางการค้าการขาย ศูนย์กลางการเงินการ

ธนาคาร ศูนย์กลางการศึกษา ศูนย์กลางการกระจายสินค้า ศูนย์กลางทุกชนิดอยู่ที่นี่  รวมทั้งศูนย์ราชการ

จ านวนไม่น้อยอยู่ในนี้ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางรวมกิจกรรมที่เป็นรากฐาน เป็นรากเหง้าของประชาชน

งานประเพณีวัฒนธรรม งานรัฐพิธีส าคัญของทางราชการ งานภาคเอกชน งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง 
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งานการประชุมไม่ว่าจะประชุมภายในจังหวัด ประชุมตา่งจังหวัดประชุมระดับภาคก็มาใช้ในเขตเทศบาลนคร

ล าปาง แม่น้ าวังจึงเป็นหน้าตาของเมือง ถ้าเราสามารถพัฒนาแม่น้ าวังให้สวยงามมีเสน่ห์มีศักยภาพ แล้วก็

เป็นแหล่งที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่จะมาประชุมสัมมนา  มาท าธุระ  

ก็สามารถที่จะไปชื่นชมพักผ่อนหย่อนใจท ากิจกรรมที่แม่น้ าได้  แต่ที่ผ่านมาด้วยข้อจ ากัดหลาย ๆ อย่าง     

ซึ่งตามศักยภาพตามธรรมชาติของแม่น้ า แม่น้ าวังที่พาดผ่านในเขตเทศบาลนครล าปาง เป็นแม่น้ าที่สวย

มากทั้งขนาดความกว้างของล าน้ าทั้งลีลาความโค้งความเว้าของแม่น้ า แล้วมองไปทางเหนือก็จะเห็นภูเขา

ใหญ่ เป็น Table Mountain อยู่ข้างหลังเป็น  Background หาภาพแบบนี้ที่ไหนก็ไม่ค่อยมีภาพสวยอย่างนี้    

เมื่อแม่น้ าวังมีศักยภาพเหล่านั้นแล้วเราจะท าอย่างไรในสภาพแม่น้ าวังทุกวันนี้ ผมพูดกับพรรคพวกหรือคน  

ที่พบปะกันสม่ าเสมอ ว่าประการหนึ่งในระบบราชการไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีกฎหมายมากมายไม่มีหน่วยงาน

ไหนหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด ที่สามารถบริหารแก้ไขปัญหาและท าสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดทั้งหมด เพราะกฎหมายแต่ละฉบับก็จะมอบอ านาจให้กับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เกี่ยวข้องเต็มไป

หมด จะมีทุก ๆ หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งกรณีเช่น แม่น้ าวังเป็นต้น ในแม่น้ าวังจะมี

ส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล แต่จะมีกฎหมายที่ให้อ านาจหน่วยงานราชการ   

อื่นอีก เช่น ให้อ านาจกรมเจ้าท่าดูแลแนวแม่น้ า ร่องน้ าแนวเขตของแม่น้ า  ให้อ านาจของทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมอยู่ในอ านาจของชลประทานจังหวัด ชลประทานภาค หรืออะไรต่าง ๆ รวมทั้งโยธาธิการจังหวัด 

เพราะฉะนั้นสิ่งส าคัญที่สุด เมื่อแม่น้ าเป็นสิ่งสาธารณะเราจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและ

ท างานรว่มกันกับสาธารณะ ซึ่งหมายถึงหนว่ยงานทั้งภาครัฐที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเราในเชิง

ประสานงานหน่วยงานราชการต่าง ๆ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา แม้แต่ประชาชน เราพูดถึง

แม่น้ าสกปรก แม่น้ าเน่าทุกคนก็ต าหนิแสดงความรังเกียจต่อแม่น้ าเน่า ทุกคนมาต าหนิที่เทศบาล ทุกคน

ต าหนิไปหมด แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจร่วมกันก็คือ แม่น้ าเขาไม่รู้เรื่องอะไร แม่น้ าสะอาด แม่น้ าบริสุทธิ์ไร้

เดียงสา เขาเป็นสายน้ าตามธรรมชาติแล้วท าไมเขาถึงสกปรก ถ้าเขามีชีวิตจิตวิญญาณเขาจะร้องไห้  ถ้าเขา

พูดได้เขาจะร้องขอ เขากราบได้เขาก็จะกราบ เพราะทุกคนช่วยกันท าให้แม่น้ าสกปรก บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า 

ร้านอาหาร ร้านข้าวแกง ร้านก๋วยเตี๋ยวล้วนเทน้ าสกปรก เทของเสียลงในท่อระบายน้ าทั้งหมด สถานที่ที่มี

คนอยู่มากมาย เชน่ โรงเรียน ห้องน้ าห้องส้วม โรงอาหารโรงเรียน หอพักเรือนจ าที่คนอยู่ตั้งสามพันกว่าคน 

โรงงานท าอาหาร โรงงานท าขนมสารพัดทุกสิ่งทุกอย่าง ก่อก าเนิดน้ าเสียทั้งนั้น แล้วทั้งหมดนี้ก็ลงไปในท่อ

ระบายน้ า แล้วท่อระบายน้ าทุกท่อก็ลงไปที่แม่น้ าวัง ตลาดเทศบาล ตลาดเอกชนน้ าเสียเยอะมาก ของ

สกปรกเยอะมากขยะเยอะมากลงท่อระบายน้ าทั้งหมด แม้แต่ตลาดเทศบาลเองเราก็ไปค้นพบว่าตลาด

เทศบาลก็ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียไม่มีระบบดักไขมันของตลาดเทศบาลเอง เทศบาลเป็นผู้รักษาเทศบัญญัติ

รักษาแม่น้ าก็ท าให้แม่น้ าสกปรก สิ่งส าคัญอยู่ตรงนี้ว่าเราจะท าอย่างไรจึงจะจัดการปัญหาจากสาเหตุจาก

ต้นน้ าเหมือนพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อริยสัจ 4 และทรงสอนว่าเมื่อมีทุกข์แล้ว มีปัญหาแล้วให้หาเหตุแห่ง
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ทุกข์ ว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นมาจากไหน ตรงนี้จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราร่วมกันทั้งหมดทั้งเทศบาล หมายถึง

นายกเทศมนตร ีหมายถึงสมาชิกสภาเทศบาล หมายถึงปลัดเทศบาลและข้าราชการเทศบาล หน่วยงานทุก ๆ 

หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนส่วนบุคคลหรือประชาชน         

ในลักษณะสถานประกอบการ บุคคลธรรมดา นิติบุคคลต้องช่วยกันตระหนัก เราจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ 

เราจะช่วยกันรณรงค์ เราจะช่วยกันแนะน า เราจะช่วยกันเป็นพี่เลีย้ง รวมถึงเราจะช่วยกันดูแลโดยการบังคับ

ใช้กฎหมาย ทั้งเป็นพระราชบัญญัติ และเป็นเทศบัญญัติ ซึ่งเป็นข้อบัญญัติของเทศบาลของเราเอง ในกรณี  

ที่จ าเป็นเพื่อที่จะให้มีการลดการปล่อยน้ าเสียลงท่อระบายน้ าโดยเร็วที่สุดให้มากที่สุด เรื่องนี้จะเป็นงาน

ภารกิจที่หนักมากของเทศบาลนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เรื่องต่อมาที่เป็นอ านาจหน้าที่และขอบเขตของเทศบาล

เราก็ต้องดูสภาพของเราว่า ในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอย่างกรณีเขื่อนยางเริ่มตั้งแต่ปี 2531 สร้างเมื่อปี 2532 

อยู่มาจนถึงป่านนี้ถึง 2564 ก็เป็นเวลา 32 ปี สภาพเขื่อนทรุดโทรมแล้วตัวยางก็ช ารุดไปมาก แล้วในภาวะ

ปัจจุบันความเหมาะสมของการใช้ยาง เมื่อเปรียบเทียบกับอย่างอื่น ซึ่งก็น่าจะดีกว่า แล้วยางก็ซ่อมไม่ได้จะ

เปลี่ยนก็ไม่คุ้มราคาก็สูง เพราะฉะนั้นอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องปรับปรุงตัวเขื่อน ตัวเขื่อนจะ

เปลี่ยนจากเขื่อนยางเป็นเขื่อนอะไร อันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ที่เราจะต้องท ารวมถึงระบบของตัวเขื่อนที่จะ

สามารถระบายน้ าจัดเก็บน้ า ระบายโคลน ระบายทราย ส่วนนี้เทศบาลก็จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในส่วน

อื่น ๆ ก็จะมีการรับผิดชอบของหน่วยงานราชการอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเราได้ประชุมกันไปแล้วช้ันหนึ่ง

ประชุมโดยเชิญหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ าวังมาปรึกษาหารือกัน  แล้วในที่สุดเราก็สรุปลงว่า 

เทศบาลจะรับผิดชอบปรับปรุงตัวเขื่อนตัวฝาย เพื่อที่จะกักเก็บน้ าเหนือเขื่อน แล้วเรามีแผนของจังหวัดแผน

เดิมของจังหวัดคือ แผนรักแม่น้ าวังเป็นแผนแม่บทมีอยู่แล้ว เราก็ตกลงกันว่าเราจะเอาแผนแม่บทนั้นมาปัด

ฝุ่นและด าเนินการต่อ แล้วหน่วยงานไหนหน่วยราชการไหนรับผิดชอบอะไรและเทศบาลรับผิดชอบอะไร   

เราก็จะด าเนินการตามนั้นเร็วที่สุดเท่าที่เราสามารถท าได้ และเท่าที่เราสามารถจัดสรรเงินได้แต่ละ

หน่วยงานสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณได้เท่าไหร่ในปีไหนอย่างไรในระยะต่อไป ทั้งนั้นทั้งนี้จะต้องเป็น 

ระยะเวลาที่เร็วที่สุด ที่จะต้องท าให้ได้ภายในหนึ่งปีมีความก้าวหน้า สองปีเห็นผลชัดเจนแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง

จะต้องท าให้ได้ผลอย่างชัดเจนที่สุดในระยะเวลาไม่เกินสี่ปีนี้  แต่ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้แม่น้ าวังเน่า

ไปสี่ปี ในระยะเวลาทีเ่ราก าลังพัฒนาไปตามแผนแมบ่ทของเรานั้น เราก็จะด าเนนิการบริหารจัดการการดูแล

การแก้ไขปัญหาการพัฒนาให้แม่น้ าวังฟื้นคืนสภาพแล้วกลับมามีเสน่ห์  มีความสวยงามโดยสิ่งที่เราจะ

สามารถท าได้ก็คือนอกจากเรื่องที่กล่าวมาแล้ว ความสวยงามของคนก็เป็นความสวยงามตามธรรมชาติ   

แต่คนจะสวยงามยิ่งขึ้นถ้าได้แต่งหน้าทาปากและใส่เสื้อผ้าเสริมความมีสง่าราศี จึงจะท าให้ความสง่างาม

และความสวยงามของคนสมบูรณ์ เช่นเดียวกับแม่น้ าถ้าเราดูแต่แม่น้ าก็คือส่วนของแม่น้ า แต่องค์ประกอบ

ของแม่น้ า ข้าง ๆ แม่น้ า ริมน้ าทั้งหลายเป็น riverfront, riverside, riverwalk, river park จะเป็นองค์ประกอบ  

ที่ส าคัญที่เสริมเสน่หแ์ละความสวยงามของแม่น้ า ในส่วนของเทศบาลที่จะต้องท าให้เร็วที่สุดที่จะท าได้ก็คือ



11 
 

 

สภาพต้นไม้รมิแม่น้ าทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี ้เป็นสภาพต้นไม้ที่ทรุดโทรมเก่าและไม่ได้ดูแลรักษา กิ่งก้านก็งอก

ออกมาตามยถากรรม แถว ๆ ริมแม่น้ าวังที่หนึ่งก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดมากมายปลูกกันเยอะแยะเต็ม

ไปหมด สิ่งที่เราจะต้องท าเร่งด่วนก็คือ ย้ายต้นไม้เปลี่ยนต้นไม้ออกให้หมด แล้วเปลี่ยนเป็นต้นไม้พันธุ์ใหม่   

ที่มีพุ่มขนาดเดียวกัน มีความสูงเท่ากัน มีดอกชนิดเดียวกันตลอดสาย พอถึงฤดูกาลที่ดอกออกตลอดแนว

แม่น้ าจะมีดอกไม้สีสันสวยงาม ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกสีเดียวกันหมดตลอดเส้นทาง นี่เป็นส่วนของเทศบาล   

ทีเ่ราสามารถด าเนนิการได้ เราจะมีการจัดสภาพพื้นที่รมิแม่น้ า ซึ่งก็จะกล่าวไว้ในหน้าต่อ ๆ ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ผมจะขออนุญาตกล่าวในโอกาสนี้ไปพร้อมกันในเวลาเดียวกัน พอถึงเวลาถึงเรื่องนั้นก็จะข้ามไป เมื่อเรา

ตกแต่งเปลี่ยนต้นไม้ให้สวยงามตลอดแนวแม่น้ าแล้ว สิ่งที่เราจะต้องท าก็คือ พัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ าให้เป็น

พื้นที่ที่รื่นรมย์ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ตลอดแนวที่พื้นที่อ านวยให้ 

เชน่ ตั้งแตใ่ต้สุดบริเวณใกล้สะพานขา้มไปเชยีงใหม่จากตลาดนาก่วมใต้ยาวขึน้มาถึงนาก่วมเหนือมีความยาว

ประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่กว้างใหญ่มากเป็นพื้นที่งอกที่เป็นของกรมเจ้าท่า เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและ

สวยงาม คุ้งน้ าตรงนั้นสวยงามมาก เราได้ออกแบบท าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีต้นไม้ มีสวนป่า       

มีสวนดอกไม้ มีสวนสุขภาพ มีที่นั่งพักผ่อน มีลู่วิ่งขนาดไปกลับสองกิโลเมตร มีลู่จักรยานที่ไม่ไปซ้ ากับลู่วิ่ง   

มีสนามบาสเกตบอลสองสนาม มีสนามฟุตซอลสองสนาม มีสนามตะกร้อ มีลานสเก็ตให้กับเด็ก ๆ อย่างละ

สองสองหัวท้าย มีห้องน้ า มีที่จอดรถ มีทุกสิ่งทุกอย่าง ตรงนีจ้ะเป็นสวนที่สวยงามมาก ผมก าลังตั้งชื่อเล่น ๆ 

ว่าสวนริมชลหรือสวนริมน้ า จะเป็นสวนที่มีศักยภาพมากรองรับผู้คนได้ไม่น้อยกว่าสวนเขลางค์ปัจจุบันที่

รองรับผูค้นทั้งเชา้ทั้งเย็นและกลางวัน ไม่น้อยกว่าสวนสุขสวัสดิ์ที่รองรับผู้คนได้เป็นพันในตอนเย็นและสวนนี้

จะเป็นสวนอีกแหง่หนึ่งที่เป็นสาธารณะที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเมืองล าปางดีขึ้นแบบพลิกโฉมนครล าปาง เลยมา

อีกหนอ่ยจนถึงบริเวณท่าคราวนอ้ยเรามีถนนที่ขาดตอนอยู่ก่อนสะพานข้ามบ้านดงม่อนกระทิง ตรงนั้นเรามี

ความจ าเป็นที่จะต้องท าถนนต่อเนื่องผา่นด้านหลังวัดศรีรองเมืองไปเชื่อมโยงกับชุมชนในหมู่บ้านบ้านดงไชย

ขณะนีก้ าลังส ารวจ เพื่อที่จะออกแบบอีกไม่นานคงจะเสร็จ แล้วเราก็ก าลังออกแบบพื้นที่ริมน้ าบริเวณเขื่อน

ยางเฉลิมพระเกียรตชุิมชนบ้านดงไชย ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่ยาวมากเป็นพืน้ที่ริมน้ าที่มกีิจกรรมหลากหลายกิจกรรม

บันเทิง กิจกรรมนันทนาการ ดนตรีในสวน มีร้านค้าร้านอาหารนั่งอยู่ริมน้ า มีร้านกาแฟ มีสวนสาธารณะ   

มีสวนสุขภาพ มีสนามบาสเกตบอล มีลานสเก็ต มีสนามตะกร้อ มีที่ออกก าลังกายของผู้สูงอายุ มีเครื่อง

ออกก าลังกาย มีแสงไฟสว่างไสว มีสนามเด็กเล่น เพราะฉะนั้นริมน้ าตั้งแต่นาก่วมใต้จนมาถึงสะพานพัฒนา

ภาคเหนือผ่านบ้านดงไชยจะเป็นริมน้ าที่มีความสวยงามและเป็นพื้นที่สาธารณะของคนล าปางที่ใหญ่มาก

และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไปใครมาจะต้องมา Check in แล้วจะต้องเป็นที่ที่คนทุกคนผ่านมาเมือง

ล าปางจะต้องมาแวะที่นี่ อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของแม่น้ า รวมทั้งตลอดแนวจนไปถึงหัวเวียง เราจะเห็นว่า

ถนนริมน้ า เราได้ท าเราได้สร้างมาแล้วจนถึงหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง เสร็จแล้วก็เลยไปอีกนิดหนึ่ง

จนถึงวัดหมื่นกาดมันก็ขาดตอนตรงนั้น พอเหนือขึ้นไปจนสุดเขตเทศบาลจะมีสภาพปัญหาน้ าเซาะ เป็นคุ้งน้ า
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ที่ดนิเขาหลุดหายไปในแม่น้ า เสาบ้านเสาเรือนก็เริ่มจะหักไปเรื่อย ๆ เราก็มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องท า

พนังกันตลิ่งพัง แล้วถ้าพื้นที่อ านวยเราก็จะท าถนนตลอดแนวแม่น้ า ท าให้ถนนริมแม่น้ าวังทั้งหมดสามารถ

เชื่อมโยงกันได้และก็เป็นพื้นที่ส าหรับเดินออกก าลังกาย วิ่งออกก าลังกายได้เป็น 10 กิโลเมตร นี่ก็เป็นพื้นที่

สาธารณะที่หนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนของแมน่้ าวังที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมทั้งชีวติสาธารณะในหน้าต่อ ๆ ไป

ที่เราจะพูดถึง เมืองล าปางถ้าเราดูใหด้ีถนนทุกสายมีตน้ไม้หมด ถนนหลาย ๆ สายต้นไม้สวยมาก ถนนริมน้ า

จากสะพานเชียงใหม่จากบ้านปงชัยมา มีต้นไม้ที่ปลูกไว้คือ ต้นดอกคูนสีเหลือง พอถึงฤดูกาลที่ดอกออกจะ

เห็นคนไปถ่ายรูปกันเยอะมากและไป Check in ตรงนั้น แต่จริง ๆ แล้วความสวยงามของเขาพอหมดฤดูดอก

แล้ว สภาพต้นไม้ค่อนข้างทรุดโทรมมาก กิ่งไม้เลื้อยไม่เป็นระเบียบ บางทีก็กีดขวางทางรถ ถ้าเรามองดูดี ๆ 

นอกจากดอกไม้สวยงามสีเหลืองเราจะเห็นต้นไม้ในฤดูที่ไม่มีดอกไม้ เราจะเห็นต้นไม้ที่โน้มออกมา เป็น

ลักษณะอุโมงค์ต้นไม้เป็นถ้ าต้นไม้ แล้วเป็นเช่นนี้หลายสายรวมทั้งในสวนสาธารณะ ถนนพหลโยธินตลอด

สายตั้งแต่ดอนปานไปจนถึงสุดเขตเทศบาลจะเป็นต้นดอกคูนเหมือนกัน มีสีเหลืองตลอดทางสวยงามมาก 

ถนนฉัตรไชยตรงหน้าธนาคารไทยพาณิชย์เรื่อยมา แล้วก็เลี้ยวไปตรงถนนเวียงละกอนจนถึงมดยิ้ม เราได้

ปลูกต้นอนิทนิลดอกสีมว่งสวยมาก แตจ่ากการที่เราไม่ได้ดูแลรักษาต้นไม้ ปล่อยให้กิ่งไม้ใบไม้ออกมาเกะกะ

จนต้นไม้ที่ควรจะออกดอกสีม่วงสวยงามตลอดแนวกลับไม่มีดอกมีแต่ใบหรือต้นไม้ในหลาย ๆ แห่ง        

เราจ าเป็นที่จะต้องตัดแต่งต้นไม้ใหม่หมดทั้งเมือง ต้นเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ตัดแต่งใหม่ และบ ารุงรักษาใหม่ให้

สวยงามเป็นพุ่ม ๆ ถึงเวลาที่ดอกออกเขาจะให้ดอกที่สวยงาม และนี่ก็เป็นเมืองที่เราบอกว่า เมืองล าปาง

ต้องเป็นเมืองต้นไม้งาม และปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุดอีกปัญหาหนึ่งก็คือ ปัญหาขยะ ก็เช่นเดียวกัน

กับแม่น้ า พื้นที่สาธารณะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่ประชาชนหน่วยงานเป็นผู้ก่อก าเนิดขยะและก็น าขยะมา

ทิง้ ไม่มถีังขยะก็มาทิ้งข้างถนน มีถังขยะก็ยัด ๆ ไว้ในถังขยะ การเก็บขนขยะนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เป็นกลาง

ทาง การจัดการกับขยะในบ่อขยะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของปลายทาง แต่เราต้องจัดการกับต้นทาง เราต้อง

พยายามที่จะขอความร่วมมือจากประชาชน และจะมีระบบการบริหารจัดการขยะครัวเรือน ขยะชุมชน    

ขยะร้านค้า ขยะตลาด ขยะสถานที่ที่คนอยู่เยอะ เช่น ขยะโรงเรียน ขยะหน่วยราชการ ขยะจากหอพัก     

ขยะจากโรงแรม มันจะต้องมีแผนแมบ่ทในการบริหารจัดการขยะตั้งแตต่้นทาง เรื่องนี้มีคนมาถามผมว่าเรื่อง

ขยะจะท าอย่างไร ผมบอกผมไม่รู้ผมจัดการไม่เป็น เราจะต้องมีเวทีหลาย ๆ เวทีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ขยะ เราจะต้องมีเวทีชุมชนเวทีหนึ่ง แล้วคุยกับชุมชนว่าเราจะจัดการกับขยะชุมชนอย่างไร เราจะมีเวทีหนึ่ง  

ที่จะคุยกับทางตลาดว่าจะจัดการกับขยะตลาดอย่างไรและฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย พร้อมหาข้อสรุป

และตกลงร่วมกันเป็นประชาคม เราจะท าอย่างนี้ จะท าอย่างนั้น แล้วก็เป็นแผนของการบริหารจัดการขยะ

อย่างเป็นระบบ แต่ในระยะนี้ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทั้งหลายได้กรุณาสังเกต จะเห็นว่าเรามีแผน

ออกปฏิบัติการในเรื่องของความสะอาด ของถนนหนทางในเรื่องของการจัดเก็บขยะ เศษขยะตกค้าง ในเรื่อง

ของการตัดต้นไม้กิ่งไม้จัดการกับกิ่งไม้เป็นประจ าทุก ๆ วันมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว และจะด าเนินการ
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ต่อไปเพราะว่าแผนเหล่านี้เป็นแผนปฏิบัติการประจ า โดยในระยะเริ่มต้นนี้เราก็ก าหนดว่าจะมีแผนแก้ไข

ปัญหาเร่งด่วนในหน่วยงานปฏิบัติงานเร็ว มีปัญหาที่ไหนไปที่นั่น มีเสียงร้องมาที่ไหนเราไปที่นั่น อันนี้เป็น

หน่วยงานบริการแก้ไขปัญหาแบบจู่โจมรวดเร็ว อีกเรื่องหนึ่งก็คือ แผนปฏิบัติการเป็นประจ า วันนี้เราไปที่

ไหน สัปดาหห์นา้ไปที่ไหน สองเรื่องนี้ก็จะท าให้ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็

จะดีขึ้นทุกวัน แต่ระบบรวมทั้งหมดจ าเป็นที่จะต้องขอใช้เวลาบ้าง เพื่อที่จะจัดการระบบจัดการขยะทั้งหมด 

สิ่งที่จะท าให้บ้านเมืองเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดคือ อยู่แล้วปลอดภัย ปลอดภัยจากอุบัติภัยปลอดภัยจาก

โจรผู้ร้าย ปลอดภัยจากสิ่งที่มารบกวนต่าง ๆ เราจะมีระบบเฝ้าระวังดูชีวิตความเป็นอยู่ แต่ไม่ได้เข้าไปถึงใน

บ้านนะครับ ดูแค่รอบ ๆ บ้าน รอบ ๆ เมอืง เพื่อที่จะเฝา้ระวังให้ประชาชนเขานอนหลับได้อย่างสบาย ไม่ต้อง

ตื่นขึ้นมาระแวง เรามีโครงการที่จะติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งเมือง เพื่อที่จะเฝ้าดูความปลอดภัยของ     

พี่นอ้งประชาชน เพื่อที่จะดูระบบการจราจร ดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในตลาดหรือพื้นที่สาธารณะ

ต่าง ๆ ในสวนสาธารณะริมแม่น้ า ในที่ที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม หรือที่ที่อาจจะมีคนแอบท าอะไรที่ไม่ชอบ   

แอบทิง้ขยะ แอบเอากิ่งไม้มาทิง้ แอบเอาสุนัขจรจัดมาทิง้ไว้ในเขตหรอืท าอะไรก็แล้วแต่ เราจะมีการเฝ้าระวัง

หรอืระบบวงจรปิดและมีแผนการเฝ้าระวังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้ กล้องวงจรปิดปัจจุบันนี้ก็ราคา

ไม่แพงและมีระบบบริการ มีระบบบริหารค่อนขา้งที่จะงา่ย สิ่งที่เราจะท าความปลอดภัยและสามารถบริการ

ได้เชื่อมกับกล้องวงจรปิดก็คือ เราจะท าฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งฐานข้อมูลเชิงสังคม เช่น 

ฐานข้อมูลที่ได้มาจากครัวเรือน เราจะมีข้อมูลประชาชนทุกหลังคาว่า ในหลังคานี้บ้านเลขที่นี้ มีประชาชน    

กี่คน ชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ สภาพของประชาชนแต่ละคนมีสภาพเจ็บป่วยหรือสภาพอะไร ประชาชนแต่ละ

คนท างานอะไร มีอาชีพอะไร มีรายได้เท่าไหร่ มีเด็กเรียนหนังสือกี่คน มีเด็กแรกเกิดกี่คน มีเด็กอายุเท่าไหร่

ถึงเท่าไหร่กี่คน แม้กระทั่งมีสัตว์เลี้ยงมีสุนัขมีแมวกี่ตัว เราจะมีฐานข้อมูลทั้งหมด ฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้เรา

บริหารจัดการในเชงิสังคมและแก้ไขปัญหาได้เกือบทุกเรื่อง รวมทั้งฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ถนนหนทางท่อระบายน้ า ทางเท้า เสาไฟ หลอดไฟ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งอ านวยความ

สะดวกของประชาชนและอาจจะเป็นสิ่งที่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัย

ของบ้านเมือง รวมทั้งการท างานร่วมกันกับต ารวจจราจรอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะจัดระบบการจราจรให้เกิด

ความคล่องตัว ความสะดวกสบายและปลอดภัยให้กับประชาชน นี่คือ เมืองที่เราฝันว่าจะต้องเป็นเมืองที่มี

ความปลอดภัย ท าให้ประชาชนมีความสุข เมืองล าปางนี้ผมเรียกว่าเป็น เมืองน่าเดิน เมืองล าปางเป็นเมือง   

ที่ไม่ใหญ่ จากประวัติการก่อตั้งก่อสร้างเมืองขึ้นมาสามยุคสามสมัย ตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี พระเจ้า

อนันตยศมาสร้างเมือง มีศูนย์กลางอยู่ตรงช่างแต้ม หัวข่วง วัดพระแก้ว เราเรียกว่าเป็นเมืองเขลางค์ยุคที่

หนึ่งมีร่องรอยของประวัติศาสตร์อยู่มากมายเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นก าแพงเมือง จะเป็นคูเมือง จะเป็นวัด

โบราณมีศักยภาพมาก ในยุคที่สองยุคอาลัมพางคนคร มีวัดปงสนุกเป็นศูนย์กลาง เป็นแหล่งศูนย์กลาง

วัฒนธรรมวิถีชีวติที่สวยงามมากเลยทีเดียวและพืน้ที่เหล่านี ้เป็นพืน้ที่ที่มคีวามเช่ือมโยงกับสมัยรัตนโกสินทร์
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สมัยฝรั่งมาท าไม้ ท าให้มีร่องรอยของประวัติศาสตร์ยุคฝรั่งมาท าไม้  เป็นบ้านเรือนทรงพม่า มีวัดวาอาราม  

ที่สวยงามเป็นวัดพม่าที่เยอะที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่  มีสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นร่องรอยของ

ประวัติศาสตร์สมัยฝรั่งท าไม้ มีโบสถ์ฝรั่งที่อายุถึง 130 ปี มีบ้านไม้ที่อายุถึง 130 ปี เช่นกันคือ ส านักงานป่า

ไม้เขต เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เป็นบ้านที่เก่าแก่และสวยงามเป็นไม้อย่างดีร้อย

กว่าปี สิ่งตา่ง ๆ เหล่านีเ้ป็นทรัพยากรที่มคีุณค่า แล้วพืน้ที่ตรงนี้เป็นพืน้ที่ที่เดินได้ ถ้าเราร่วมมือกับประชาชน

แล้วเราก็ออกแบบและท าให้เกิดมีชีวิตขึ้นมา มีร้านกาแฟ มีร้านขายของที่ระลึก มีพิพิธภัณฑ์ในบ้านเล็ก ๆ 

แล้วคนก็ไปเดินเที่ยวในเมืองเก่า นี่เป็นเมอืงคนเดินที่มีเสน่ห์มากอีกแห่งหนึ่ง ตอนนี้มี guesthouse มีที่พักมี

อะไรเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงมีร้านอาหารตอนเช้า ร้านขนมจีนห้อยขา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเสน่ห์ของเมือง

เก่าทั้งนั้น และยังมีสมาคมรถม้า เพียงแต่ว่าเราไปบริหารจัดการให้เกิดเป็นเส้นทางที่คนสามารถเดินถือ  

แผนที่ดูได้ เมืองล าปางจะเป็นเมืองที่คนต้องมา ในตัวเมืองในย่านธุรกิจที่หนาแน่น ตั้งแต่ถนนกาดกองต้า 

ถนนทิพย์ช้าง ถนนบุญวาทย์ ถนนรอบเวียง ถนนพหลโยธิน ในพืน้ที่ตรงนี้จนถึงห้าแยกหอนาฬิกาไม่ไกลเลย 

ถ้าเราเดินจากห้าแยกหอนาฬิกาไปถึงมิวเซียมใช้เวลาไม่นาน ถ้าเราเดินจากโรงแรมทิพย์ช้างไปหน่อย  และ

เลี้ยวขวาไปรอบเวียงถึงพหลโยธินก็ถึงเซ็นทรัลแล้ว ถ้าเราเดินทางไปริมน้ าตรงนี้เลี้ยวขวาไปร้านอาหาร

อาลัมภางค์ ไปร้านข้าวต้มบาทเดียว ร้านอาหารเดอะริเวอร์ไซด์ ร้านอะไรต่าง ๆ ไม่นานเราก็ไปถึงกาดกองต้า 

ไม่นานก็ไปถึงถนนเจริญเมือง ซึ่งเป็นถนนคนเดินเป็นเมือง ที่สามารถเดินเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด เพียงแต่ว่า

เราท าให้เมืองน่าเดิน ท าทางเท้าให้น่าเดิน แล้วไปท ากิจกรรมที่มีชีวิตท าให้คนสามารถเดินเชื่อมโยงกันได้   

ยิ่งมคีนเดินมากการค้าขายในร้านค้าก็จะคึกคักมากขึ้นแล้วการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ของกิจกรรมในเมืองก็จะ

ทั่วถึง อันนี้เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่เราเรียกว่าเป็นเมืองคนเดิน และเราก าลังวางแผนที่จะท าให้เป็นถนนและทาง

เท้าที่นา่เดิน แล้วแต่ละถนนเราก็จะสรา้งกิจกรรมที่มชีีวติ ที่เดินแล้วมชีีวติ ที่เดินแล้วไม่ตาย อันนี้ก็จะเป็นสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งอีกพื้นที่หนึ่งที่ เดินได้ทะลุติดกันคือ  พื้นที่สถานีรถไฟ พื้นที่สถานีรถไฟก็ เป็น

ประวัติศาสตร์เก่าแก่ ที่เป็นที่มาของชุมชนชาวจีน ร้านค้าชาวจีน ร้านก๋วยเตี๋ยว ศาลเจ้า ร้านอะไรอยู่แถวนั้น

ทั้งหมดเลย รวมถึงสะพานด าพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ถ้าเราไปท าถนน ท าทางเท้า ท าเสน่ห์บนทางเท้าให้  

น่าเดิน ตรงนี้ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่จะท าให้เป็นเมืองคนเดินได้ อย่างเวลาเราไปต่างประเทศเขาจะมีพื้นที่

ส าหรับให้คนเดินและมีแผนที่หนึ่งแผ่น เขาก็ดูแผนที่แล้วก็เดินเที่ยวรอบเมือง นี่เป็นสิ่งที่เราจะพัฒนาให้เกิด

เป็นเมืองที่นา่เดิน เมืองคนเดินของเทศบาลนครล าปางครับ แล้วเราก็ไปท ากิจกรรมต่าง ๆ เสริมให้เมืองน่า

เดินมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมถนนคนเดิน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตรุษจีน ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอาหารจีน 

ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรต่าง ๆ ล าปางต้องเป็นเมืองที่ท าให้ทุกคนมีความสุข คือ การที่มีงานเฉลิมฉลอง 

เมื่อสักครู่ผมกราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติแล้วว่า ล าปางนี้มีเรื่องเล่ามากมาย        

มีประวัติศาสตร์มากมาย เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมวิถีชีวิตเยอะแยะมากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นตรงนี้

เป็นศักยภาพของเรา เราจะจัดงานเฉลิมฉลอง เราจะท างานอะไรต่าง ๆ นานาให้ประชาชนออกมารื่นเริงมี
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ความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เงียบเหงาซึมเศร้าและวิตกกังวล จิตตกกับโรคระบาดโควิดมาเป็น

เวลาสองปี ถ้าเราฉีดวัคซีนกันเยอะ ๆ ทั้งหมดตามแผน ให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ก็ดูเหมือนว่าเราจะ

เปิดเมืองได้แล้ว ในช่วงเวลานี้จนถึงกันยายน ตุลาคม จึงเป็นช่วงเวลาที่รีบสร้างบ้าน แปงเมือง เพื่อพร้อมที่

จะเปิดเมือง พอเปิดเมืองแล้วเราก็จะจัดเทศกาลของเรา เทศกาลเราจัดได้ทุกปี ทุกเดือน ธันวาคม มกราคม

เราก็มีคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คนก็ออกมาเที่ยวเต็มเลย ถ้าเราจัดสวย ๆ เป็นเทศกาลนั้น 

เทศกาลนี้ เราอาจจะมีเทศกาลว่าว มคีนมาปล่อยว่าวมโหฬาร เราอาจจะมีเทศกาลโดรน คนน าโดรนมาบิน

กันเต็มเมอืงในเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ เราสามารถจัดอะไรในมิติใหม่ ๆ ได้เยอะแยะ เราดูทีวี เราเห็นบ้าน

อื่นเมืองอื่น เราเห็นประเทศอื่นเขาจัดงานอะไรต่าง ๆ ได้แล้วคนก็มาเที่ยวกันเต็มเลย แล้วบ้านเมืองเรานคร

ล าปางท าไมเราจะท าไม่ได้ใช่ไหมครับ ถ้าเราร่วมมือกันทุก ๆ คน เพื่อให้เกิดความสนุกสนานท าให้มี

นวัตกรรมใหม่ ๆ ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ ในเดือนกุมภาพันธ์ก็มีกิจกรรมอีกแล้ว เราก็จัดงานตรุษจีนร่วมกับ

ชุมชนชาวจีน เราต้องไม่ลืมว่าในเมืองของเรานี้มีชุมชนชาวจีน มีคนจีน มีคนไทยเชื้อสายจีน มีลูกจีนร้านค้า

ร้านอาหารเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีเชือ้สายคนจนีทั้งนัน้ คนจีนอยู่เต็มไปหมด เพราะฉะนั้นคนไทยเชื้อสายจีน

ที่มีประวัติมายาวนานมีความส าคัญมาก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฉกฉวยข้อมูลโอกาสเหล่านี้สร้างงานเฉลิม

ฉลอง โดยเฉพาะตรุษจีนที่เป็นการเฉลิมฉลองใหญ่มาก แล้วตรุษจีนนี้ก็เป็นงานที่มีลักษณะพิเศษในตัวของ

มันเอง มคีวามคึกคัก มคีวามสนุกสนาน มีรูปแบบ พอเดือนมนีาคมเราก็จะมีงานฉลองสะพานรัษฎา เราเชื่อ

ว่ามีนาคมปีหนา้แมน่้ าวังของเราก็จะสวยแล้ว เราก็สามารถเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนานได้ เราจะมีเวทีกลาง

น้ าได้ เราจะมีกิจกรรมในน้ าได้ แล้วเฉลิมฉลองสะพานรัษฎาอย่างที่เราเคยท ามา พอเดือนเมษายนเราก็เฉลิม

ฉลองสลุงหลวงสงกรานต์ สรงน้ าพระ พอเดือนมิถุนายนวันวิสาขบูชา วันพุทธศาสนาโลกเราก็จะจัด

พิธีกรรมทางศาสนา ส่งเสริมศาสนา ให้สมกับเมืองไทยประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ล าปางเราจะต้องร่วมมือ

กันกับทางคณะสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัด งานวัฒนธรรมเราจะมาจัดเทศกาล เราจะมาจัดนิทรรศการ            

ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาเรื่องอะไรต่าง  ๆ พอกรกฎาคมเราก็จะ

เข้าพรรษา มีเทียนพรรษาเราก็แห่เทียนพรรษาทุกปี เราเปลี่ยนรูปแบบเทียนพรรษาเราได้ไหม พอเดือน

พฤศจิกายนเราก็จะมีงานใหญ่สองงานหนึ่งก็คือ งานลอยกระทงล่องสะเปาจาวละกอน และอีกงานหนึ่ง    

ก็คือ งานหลวงพ่อเกษม งานหลวงพ่อเกษมนี่ส าคัญมาก ซึ่งเทศบาลนครล าปางไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ได้

เข้าไปมีบทบาทมาเป็นเวลานานแลว้ หลวงพ่อเกษมเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดล าปางใครมาล าปางก็ต้องไป

กราบไหว้หลวงพ่อเกษม เพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ร่วมจัดงานหลวง

พ่อเกษม ให้เป็นงานส าคัญของเมอืงล าปางอกีงานหนึ่ง ในปฏิทินการจัดงานของเมืองล าปาง แล้วเมื่อเราจัด

งานอย่างนี้คนเขาก็ออกมากันเยอะแยะ ไม่ว่าคนในตัวเมืองล าปางออกมาเที่ยว ไม่ว่าคนต่างอ าเภอเข้ามา  

ในเมอืงล าปาง ถ้าเราจัดให้ดีมาก ๆ ในปีต่อไปคนต่างจังหวัดก็มา เมื่อคนออกมามากเท่าไหร่เงินทองก็ออก

จากกระเป๋ามากเท่านั้น การหมุนเวียนของเงินก็เกิดขึ้นบ้านเมืองก็พลิกฟื้นคืนชีวิต เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น
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ตามมา อันนี้ก็เป็นเมืองที่มีความสุข ประชาชนจะมีความสุขกับกิจกรรมเทศกาลเชิงวัฒนธรรม ในยุคสมัย   

ที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็จ าเป็นที่จะต้องอนุวัตตัวเองให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง โดยเฉพาะ

การเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เราเรียกว่า ยุค 4.0 ยุค 5G ซึ่งมีอิทธิพลที่จะ

ท าให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปทั้งหมด รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด 19    

ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไป ที่ภาษาฝรั่ง เขาเรียกว่า disruption ถูกท าให้วุ่นวายไปทั้งหมด ชีวิตคน

เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง คนรู้ทันก็พอไปได้คนตามไม่ทันชีวิตก็จะอยู่ด้วยความล าบาก แล้วก็เป็นเหยื่อของการ

เปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ เราจึงจะต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้

ประชาชนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ ตามที่เคยมีคนพูดว่าเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับ แต่เราต้อง

ยอมรับว่าชาวบ้านเขาปรับไม่ง่ายนะครับ เขาไม่รู้อะไร เขาไม่เข้าใจอะไร เขาได้แต่ใช้ เขาเป็นเพียงแต่ user 

ยิ่งใช้เขาก็ยิ่งเสียเปรียบ ยิ่งใช้เขายิ่งเป็นผู้บริโภค ยิ่งเป็นผู้บริโภคเขาก็ยิ่งเสียเงิน แต่เขาไม่สามารถที่จะท า

เงินกลับขึน้มาได้โดยพืน้ฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตได้ เราจึงจ าเป็นต้อง facilitate เรา

ต้องช่วยเขาเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะใช้งานได้ง่าย เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาที่ดีขึ้น เพื่อการท ามาหา

กินของเขาอย่างพื้นฐาน ถ้าเราไปเดินกาดกองต้า เราไปเดินถนนวัฒนธรรมเดินอย่างละเอียดเราจะเห็นว่า มี

สินค้าครัวเรือนแต่ละเจ้าออกมาใหม่ ๆ เยอะมาก มีสินค้าชุมชนออกมาใหม่เยอะ แต่ละที่ถ้าเราเดินส ารวจ

เมืองทั้งเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เราลงพื้นที่ไปหาเสียงเลือกตั้งหรือไปเยี่ยมเยือนประชาชน    

เราเห็นของดี ๆ ที่ซ่อนไว้ในเมืองล าปางเยอะมากเลยทีเดียว  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้า งานเย็บปักถักร้อย 

งานอะไรต่าง ๆ มากมาย ที่เขาท าเองและส่งขายเอง เขาไปออก exhibition ที่กรุงเทพไปท าอะไรแต่เราไม่รู้ 

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อเราค้นพบแล้ว เราสามารถที่จะท ารายการขึ้นบัญชีมา แล้วก็น ามาวางขายไว้บน 

Lampang Market Place เป็นตลาดของนครล าปาง แล้วก็ส่งเสริมท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถที่จะ

ส่งเสริมการขายของเขาผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ หรือผู้ที่ท าเป็นแล้ว เราก็จะส่งเสริมให้

เขาในระดับช้ันกลางช้ันสูงขึ้น รวมทั้งผู้ที่ค้าขายในตลาดร้านค้า นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรามีความฝันว่าสิ่งนี้

จะท าให้คนล าปางเขามีความสุขได้ เป็นเมืองที่มีความสุข เราบอกว่าความสุขต้องเป็นของทุก ๆ คน ทุก ๆ 

วัย ทุก ๆ เพศ เดี๋ยวนี้คนทุกวัยเขาสนใจสุขภาพเขาสนใจกีฬามาก เราจึงบอกว่าล าปางต้องเป็นเมืองกีฬา

เมืองส่งเสริมสุขภาพ ถ้าเราสังเกตและถ้าเราชอบออกไปข้างนอกเราจะเห็นสวนสาธารณะต่าง ๆ มีผู้คนเต็ม

ไปหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นสวนประตูเวียง สวนสาธารณะเขลางค์ สวนจีน สวนในชุมชนสุขสวัสดิ์ คนไปใช้

บริการเยอะมากทั้งไปเล่นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของตัวเอง ไปเต้นไลน์แดนซ์ บาสโลบ ไปร าไทเก๊ก    

เล่นสเก็ต ไปเล่นเปตอง ไปเตะตะกร้อ ไปเดิน วิ่งออกก าลังกาย มีกิจกรรมเยอะมาก คนหลายพันอยู่ใน

สวนสาธารณะเหล่านี ้รวมถึงนักกีฬาที่เขาสนใจ เขาไปเล่นแบดมินตัน เล่นบาสเกตบอล เล่นฟุตบอล ถ้าเรา

ไปดูจรงิ ๆ แล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขารัก สิ่งที่เขาท า สิ่งที่เขาเล่นเป็นไปตามยถากรรม เขาก็เล่นของเขาไปอย่าง

นั้น มีแต่ขี้ฝุ่นเขาก็เล่นสนามที่มันแตกปรักหักพัง เขาก็เล่นอยู่อย่างนั้น ไฟไม่มีเขาก็ไปซื้อไฟมาติดเอง เขาท า
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ในสิ่งที่เขารักแบบทุลักทุเล และเป็นไปตามยถากรรมที่มีเท่านั้น เรามีสนามเรามีสวนที่มีศักยภาพมาก 

เพราะฉะนั้นเราจึงต้องรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิทธิของเขาที่เขาควรจะมีที่เขาควรจะได้รับ เพื่อประโยชน์

ส่วนตัวของเขาในเชิงสุขภาพและความเป็นเลิศ เราจึงมีโครงการที่จะท าสวนสาธารณะสุขสวัสดิ์เป็นสนาม

กีฬามาตรฐาน มีสนามฟุตบอลมาตรฐาน พร้อมอัฒจันทร์ หญ้าอย่างดีปลูกไว้ มีระบบรดน้ า มีระบบไฟฟ้า 

พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลในระหว่างจังหวัด พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอล division เรา

จะมีสนามฟุตซอลสองสนามในพื้นที่ตรงนั้น เราจะปรับปรุงสนามเปตอง ลานเปตองให้ได้มาตรฐาน พร้อมที่

จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีโรงยิม มีสนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน มีพื้นที่ทุกชนิดส าหรับการ

กีฬาครบถ้วน รวมทั้งลานสเก็ตที่ออกแบบเป็นลักษณะแบบ extreme ส าหรับเด็ก ๆ และเยาวชน แล้ว

ทั้งหมดนี้เราจะเอาผู้แทนการกีฬาทั้งหมดมาจัดตั้งเป็นองค์กรเรียกว่า สภาการกีฬาเทศบาลนครล าปาง    

ให้เขาร่วมคิดรว่มเสนอโครงการท าโครงการตา่ง ๆ ที่เขาอยากจะท า ตั้งแต่การฝึกซ้อม การละเล่น การเป็น

เจ้าภาพแข่งขัน การแข่งขัน การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน การจัดการแข่งขันกีฬาภาคเหนือเป็นเจ้าภาพ 

กีฬานั้นกีฬานี้ ล าปางจะกลับมาคึกคักเป็นเมืองกีฬา เมื่อมีคนมาแข่งขันกีฬา ก็จะมีคนมาใช้บริการรถ

สาธารณะ คนก็จะมาพักโรงแรม คนก็จะมากินอาหาร ร้านอาหารคนก็จะมาซื้อของ คนจะมาเดินถนนคน

เดิน แล้วคนในพื้นที่ชุมชนสุขสวัสดิ์ก็สามารถที่จะขายของ ขายสินค้า ขายลูกชิ้นปิ้ง ขายหมูปิ้ง ขายข้าว

เหนียว ขายอะไรก็ได้ เศรษฐกิจเมืองล าปางย่อมต้องฟื้นขึ้นมา อย่างที่กราบเรียนไปแล้วว่าเมืองล าปาง    

เป็นเมืองที่มีคุณค่ามากในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งผมกราบเรียนไปเมื่อสักครู่ว่า ในเรื่องของ

การจัดงานเทศกาล ไม่ว่าประวัติศาสตร์ยุคเขลางค์นคร ยุคอาลัมภางค์นคร ยุครัตนโกสินทร์ฝรั่งท าไม้ 

จนกระทั่งถึงยุครถไฟรถม้ามาล าปาง ก่อให้เกิดเรื่องราว ก่อให้เกิดชุมชน ก่อให้เกิดสังคมเศรษฐกิจใหม่ ๆ 

เกิดขึ้นมา ตั้งแต่ในอดีตและยังคงอยู่ในปัจจุบัน นี่เป็นสิ่งที่ส าคัญที่เราจะต้องอนุรักษ์เราจะต้องพัฒนาและ

เราจะต้องส่งเสริมให้เป็นวิถีชีวิตที่มีความสุขของผู้คนและเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวน าคนเข้ามาในเมือง

ล าปาง ล าปางเป็นเมืองที่คนอยู่ เราจะต้องท าเมืองล าปางให้เป็นเมืองของคนทุก ๆ วัย อาจารย์ป๋วย        

อึ๊งภากรณ์ เคยเขียนไว้ในหนังสือเมื่อปี พ.ศ. 2516 เป็นความฝัน ความฝันของข้าพเจ้าว่า ชีวิตหนึ่งที่เกิด

ขึ้นมาข้าพเจ้าควรจะได้รับสิทธิได้รับโอกาสได้รับสวัสดิการ และได้รับบริการสาธารณะจากบ้านนี้เมืองนี้

อย่างไรบ้าง ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาอยู่ในท้องพ่อท้องแม่จะท าอย่างไรที่จะให้เกิดออกมาเป็นคนที่สมบูรณ์

จนกระทั่งถึงเชิงตะกอน บทความนี้อาจารย์ป๋วยเขียนไว้ว่า จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน From Womb to 

Tomb ในฐานะที่เขาเป็นราษฎร เป็นประชาชนเราผู้บริหารบ้านเมืองผู้รับผิดชอบบ้านเมือง ไม่สามารถที่จะ

อยู่เฉยละเลยและปล่อยใหป้ระชาชนคนที่อยู่ในเมืองที่เสียภาษีที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราใช้ชีวิตอยู่ตาม

ยถากรรมต่อไปได้ ความทุกข์จะต้องเบาบาง โอกาสจะต้องถูกสร้างเด็ก ๆ จะต้องได้รับการดูแล เขาจะต้อง

มีของเล่น เขาจะต้องมีพื้นที่เล่น เขาอยากเล่นกีฬาเขาก็ต้องได้เล่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม โรงเรียน

เขาก็ต้องมีโรงเรียนที่ดี เป็นโรงเรียนที่มีความเสมอภาคและเท่าเทียม มีโอกาสเท่าเทียมกัน คนยากจน     
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ไม่ต้องเสียเงินมากมาย ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าเรียนเท่าเทียมกัน ก็เป็นเพียงแต่ว่ามีสิทธิ์เข้า

โรงเรียน พอเข้าโรงเรียนแล้วก็มีค่าเสื้อผ้า ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย บางทีมากกว่าค่าเล่าเรียน

อีก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษ ส าหรับคนรายได้น้อยด้อยโอกาส นี่ก็เป็นภาพ

สรุปโดยรวมว่าเราจะต้องท าเมืองล าปางให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุก ๆ คน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใคร

มาจากไหน คนจะยากจนจะยากไร้หรือเศรษฐีมีสตางค์ เขาจะต้องอยู่ในเมืองอย่างมีความสุข ทั้งหมดนี้ก็จะ

อยู่ในเรื่องของการบริหารงานในภาคของประชาชนและในส่วนของเทศบาล ในฐานะที่เป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อน ภาคประชาชนเราพยายามจะวางพื้นฐานในกลุ่มประชาชน ในชุมชนในประเภทของอายุให้ทุก ๆ 

กลุ่มเขามีระบบที่เราเรียกว่าสิทธิในการรับรู้หรือสิทธิในการมีส่วนร่วม แล้วเขาจะมีบทบาทในฐานะที่เขา

จะต้องได้รับประโยชน์ด้วยตัวของเขาเอง จะมีสภาชุมชนเกิดขึ้น จะมีสภาผู้สูงอายุ จะมีสภาการกีฬา จะมี

สภาส่งเสริมผู้รักสุขภาพเกิดขึ้น จะมีสภาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีบทบาท  

ที่จะดูแลตัวเอง โดยตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง แล้วเทศบาลจะรองรับและเป็นกลไกในการสนับสนุน

ส่งเสริม เพื่อให้เขาได้รับสิทธิได้รับโอกาส แล้วอยากจะท าในสิ่งที่เขาอยากจะท า โดยการท าโครงการและ

จัดสรรงบประมาณในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเขา การขับเคลื่อนของเทศบาลในฐานะที่เป็นองค์กรในการ

บริหารจัดการบ้านเมือง ทุกวันนี้เราจะต้องพิจารณาตัวเองว่าเราจะท างานอย่างไร แล้วไม่ใช่ว่าท างาน

ประจ าต่อไปนี้เราจะต้องท างานในเชิงยุทธศาสตร์หมายความว่า มีเป้าหมายที่จะต้องท ามีวิสัยทัศน์ว่าเรา

จะต้องท าอะไรต้องส าเร็จอะไร เชน่ ขยะ เราบอกว่าเมืองต้องสะอาดปราศจากขยะ อันนี้เป็นเป้าหมายของ

เรา เราจะท าอย่างไร เมื่อไหร่ เราต้องท างานเชิงยุทธศาสตร์ ถ้าเราท างานเชิงประจ าไปเรื่อย ๆ วันหนึ่งเรา

ใช้เงินไปเยอะ ๆ แล้วสภาพบ้านเมืองอยู่เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันก็ใช้เงินใช้ทิ้งใช้ขว้างและไม่เกิด

ประโยชน์ต่อไปนี้ทุกเรื่องจะต้องมีการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ เห็นเป้าหมายชัดเจนกรอบเวลาชัดเจนว่า

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเราจะท าอะไร โดยวิธีอะไรใช้เงนิเท่าไหร่ ยุทธศาสตร์หลักก็คือ ยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาบ้านเมืองไปสู่ความฝันของเราก็คือ เป็นบ้านที่มีความสุขของทุก ๆ คนภายใน 4 ปี นี่เป็นยุทธศาสตร์

หลักแต่ยุทธศาสตร์หลักจะขับเคลื่อนไม่ได้ ถ้าเราไม่มีองค์กรที่เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะคือ  เทศบาล       

เราจะต้องยกเครื่องปรับปรุงระบบขององค์กรของเราในเทศบาลของเรา ให้เป็นองค์กรที่มีความฟิต พร้อม 

เล็ก ง่ายคล่องตัว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ เคลื่อนไหวเร็ว ถึงแม้ว่าเราจะเป็นระบบราชการแต่ระบบองค์กร

ของเรา สามารถที่จะท าให้การบริการและแก้ไขปัญหาพัฒนารวดเร็วขึ้นได้  ผ่านการจัดระบบและสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ดี อีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะต้องไปควบคู่กันคือ ยุทธศาสตร์ในการสร้างคน การพัฒนา

คน การสร้างทีมของคนในเทศบาลของเรา เพราะฉะนั้นเมื่อคนพร้อม องค์กรมีสมรรถนะยุทธศาสตร์หลัก  

ในการน าบ้านเมืองของเราไปยังบ้านที่มีความสุขของทุก ๆ คนก็จะเกิดขึ้น นี่ก็เป็นสิ่งที่ได้กราบเรียนโดย

คร่าว ๆ ให้เห็นภาพรวมของการบริหารงานของเทศบาลที่ได้วางไว้เป็นแนวนโยบาย ส าหรับรายละเอียดของ

โครงการ ก็จะได้น าเสนอต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ในระยะเวลาต่อไป เป็นรูปแบบของญัตติ เป็นรูปแบบของ
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แผนงาน เป็นรูปแบบของงบประมาณ ซึ่งจะมีทั้งแผนงานประจ าปีและแผน 5 ปีที่เราจะน าเสนอต่อสภาแห่ง

นี้ต่อไป ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่กรุณาจัดประชุม เพื่อที่จะให้ผมได้แถลงนโยบายบริหารงาน

บ้านเมือง ในวันนีข้อขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่กรุณาให้ความสนใจและรับฟัง และผมยินดีที่จะ

รับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน ความคิดเห็นจากทุกท่านจะถือว่าเป็นความคิดเห็นที่มีค่าและเป็นความ

คิดเห็นที่ส าคัญ เพราะว่าพวกเราทุก ๆ ท่านเป็นผู้แทนของประชาชน สิ่งที่ท่านได้เสนอความคิดเห็นไม่ว่าที่นี่

หรือที่ไหนย่อมหมายถึงว่า เป็นความคิดเห็นของประชาชนที่ส่งผ่านให้ท่านมา เพื่อประโยชน์ของประชาชน  

ก็ยินดจีะน้อมรับ ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และขอขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้แถลง

นโยบายที่จะบริหารงานเทศบาลนครล าปางต่อไปอีกสี่ปีครับ เราจะขอพักการประชุม 15 นาที หลังจาก 15 

นาทีแล้วเราจะเข้ามาประชุมกันต่อ เพื่อที่จะด าเนนิการประชุมตอ่ไป เชญิครับ 

พักการประชุม 15 นาที 

เริ่มประชุม 11.20 น. 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านสมาชิกสภาฯ ทั้งหลาย ท่านนายกฯ 

ได้แถลงนโยบายสี่ปีไปแล้วนะครับ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประชุม ในวันนี้ผมขอเรียน

เชญิเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงถึงระเบียบและข้อบังคับในการประชุมสภา ในการอภิปรายซักถามถึงนโยบาย

ของท่านนายกเทศมนตรีและจะเปิดโอกาสใหส้มาชิกสภาเทศบาลได้ซักถามและอภิปรายได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้

เพื่อผลประโยชน์ของเทศบาลนครล าปางและประชาชนจะได้เข้าใจถึงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ที่จะ

เข้ามาบริหารเทศบาลนครล าปางในอีกสี่ปี เรียนเชญิเลขานุการเทศบาลช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตช้ีแจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการอภิปราย การ

แถลงนโยบายตามระเบียบวาระนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 123 วรรคสอง “เมื่อผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภา

ท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นได้มมีติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป” ข้อ 124 “สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะ

ซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถ

ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ส าเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภา

ท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้”      



20 
 

 

ข้อ 125 “ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านทีละคนเป็นล าดับไป 

หรอืจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้” ข้อ 126 “ในการอภปิรายนั้น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น า

ความในหมวด 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” จึงขอเรียนชี้แจงเพื่อสภาเทศบาลนครล าปางได้ใช้เป็นแนวทาง   

ในการประชุมตอ่ไป ขอบคุณครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ ท่านเลขานุการสภาฯ ได้เรียน

ชี้แจงให้ทุกท่านที่เข้าประชุมวันนี้ได้รับทราบเกี่ยวกับการแถลงนโยบายในหมวด 10 ข้อ 123 ถึง ข้อ 126     

ให้ทุกท่านได้รับทราบว่า ผู้บริหารมีหน้าที่แถลงนโยบายต่อสภา หน้าที่การอภิปรายและซักถามเป็นหน้าที่

ของสมาชิกสภาฯ ทั้งนี้ให้ยึดถือความถูกต้องและประชาชนจะได้รับผลประโยชน์และบ้านเมืองจะได้รับ

ผลประโยชน์อย่างดีที่สุด เมื่อท่านนายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายเรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ และ

ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบถึงระเบียบต่าง ๆ แล้ว ผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายซักถาม เชิญ

ครับ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   

ในการประชุมวันนี้ก็เป็นการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ซึ่งในระเบียบวาระที่ 3 คือ

เรื่องแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครล าปาง ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ ทั้งนี้การแถลงนโยบายของ

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)

พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 48 ทศ “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม

สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน

นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” และวรรคสาม “การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ

นายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้

สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย” ซึ่งในวันนี้ท่านนายกฯ ก็ได้แจกค าแถลงนโยบายให้กับทุกท่าน

แล้ว และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในหมวดที่ 10 การแถลงนโยบาย ข้อ 123 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อ

สภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้า

ระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน” วรรคสอง “เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภา

ท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป” ในการแถลงนโยบายของท่าน

นายกเทศมนตรี ท่านนายกฯ ได้ประกาศว่า เราจะท าเมืองล าปางให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน “Make 
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Lampang a Happy Home for All” ซึ่งท่านก็ได้แถลงไว้ในค าแถลงนโยบายของท่าน ผมต้องขอชื่นชมท่านว่า 

นโยบายของท่านที่แถลงต่อสภาแหง่นี้ ในสมัยการด ารงต าแหน่งและความรับผิดชอบ 4 ปีต่อจากนี้ไป จะท า

ให้เมอืงล าปางเป็นเมอืงที่มีความสุขของทุกคน ในนโยบายนี้ท่านก็ได้แถลงไว้ว่า ตามยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก

สู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ เสาหลักที่หนึ่ง ท่านก็ชี้แจงว่า แผนยุทธศาสตร์หลัก เสาหลักที่สอง           

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร เสาหลักที่สาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ซึ่งถ้ามองตาม

ทฤษฎีที่ทุกท่านอาจจะได้รับทราบมา ก็จะเป็นทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา เพราะต้องใช้สามเสาหลัก    

แต่ผมก็ให้ข้อสังเกตท่านนายกฯ ผ่านท่านประธานสภาฯ ว่า ขอให้ท่านได้ตระหนักไว้ว่า  ไม่ว่าจะพิจารณา

ด าเนนิการตามบริบทอะไรก็แล้วแต่ แต่ตามยุทธศาสตร์สามเสาหลักตรงนี้ การขับเคลื่อนงานก็ถูกก ากับให้

เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ให้มีบทบาทการกระตุ้นและส่งเสริมความรู้และจัดการความรู้ บทบาทการ

เคลื่อนไหวกิจกรรม และสร้างความร่วมมือของสังคมและบทบาทเชื่อมโยง สนับสนุนผลักดันในเชิงนโยบาย 

ซึ่งก็จะฝากไว้กับท่านนายกฯ ในการบริหารงาน และผมต้องขอชื่นชมท่านอีกครั้งหนึ่งว่า สาระส าคัญที่ท่าน

นายกเทศมนตรีได้แถลงตรงนี้ ต่อสภาแห่งนี้ ต่อสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ ทั้ง 24 ท่าน ดูแล้วก็

ครอบคลุมไปทุกมิติของการพัฒนาเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง นครล าปาง เมืองสิ่งแวดล้อมดี, นครล าปาง 

เมืองต้นไม ้ดอกไม้งาม, นครล าปาง เมอืงสะอาดปราศจากขยะ, นครล าปาง เมืองแห่งชีวิตสาธารณะ, นคร

ล าปาง เมืองปลอดภัย, นครล าปาง เมืองน่าเดิน, นครล าปาง เมืองเทศกาลและวัฒนธรรม, นครล าปาง 

เมืองวิถีดิจิตอล , นครล าปาง เมอืงกีฬา, นครล าปาง เมอืงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม, นคร

ล าปาง เมืองของคนทุกวัยทุกคน สู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ท าเมืองให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน     

a Happy Home for All นี่คือ ค าแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีนครล าปาง ท่านประธานสภาฯ          

ที่เคารพครับ การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็คือ การปกครองที่รัฐบาลหรือส่วนกลางได้กระจายอ านาจให้

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย มีพื้นที่มีประชากรเป็นของตัวเองของ

ท้องถิ่นนั้น ๆ และประการส าคัญองค์กรจะมีอ านาจอิสระ ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ซึ่งก็เปรียบเสมือน

จุดดวงไฟดวงเล็ก ๆ ในห้อง ซึ่งดวงไฟทั้งหมดจากดวงเล็ก ๆ นี้ก็จะให้แสงสว่างทั้งห้องอย่างเท่าเทียมกัน 

ขอบคุณครับท่านประธาน  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์  

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาและ

เลขานุการทุก ๆ ท่านที่ได้รับหน้าที่อันมีความส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาล
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นครล าปาง เมื่อสักครู่ได้ฟังค าแถลงของท่านนายกเทศมนตรีแล้ว รู้สึกดีใจแทนพี่น้องประชาชนชาวล าปาง 

ที่ท่านนายกฯ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง ในอนาคตสี่ปีข้างหน้านี้เรา

เริ่มเห็นอนาคตเมืองล าปางจากนโยบายของท่านที่ได้แถลงเมื่อสักครู่นี้ และจะมาร่วมกันกับสภาแห่งนี้

ท างาน รวมถึงขา้ราชการและเจ้าหนา้ที่เทศบาลทุก ๆ ท่าน ในการบูรณะและพัฒนาเมอืงนครล าปางของเรา

ให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว น่าลงทุนในอีกไม่นานนี้ แล้วเมื่อวันที่ 8 

มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้กรุณามามอบนโยบายให้โอวาทและกล่าวเปิด

ประชุมตอ่สภาแห่งนี้ และท่านได้ฝากเรื่องที่ท่านมีความเห็นว่า เมืองล าปางควรจะเร่งพัฒนาในเรื่องหลัก ๆ 

สามเรื่องคือ เรื่องความสะอาดของแม่น้ าวังและพื้นที่บริเวณโดยรอบแม่น้ าวังให้มีความใสสะอาด            

มีสวนสาธารณะที่สวยงาม ประชาชนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ เดินออกก าลังกาย เมืองก็จะน่าอยู่       

น่าท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในนโยบายของท่านนายกฯ ในนโยบายนครล าปางเมืองสิ่งแวดล้อมดีอยู่

แล้ว ส่วนเรื่องที่สอง เรื่องการเชื่อมตอ่การเดินทาง หากสามารถเดินเที่ยวในเมืองเชื่อมต่อจุดต่าง ๆ มีระบบ

การขนส่งเป็นเครือข่ายที่สามารถเดินทางได้สะดวก เมืองก็จะน่าเที่ยว น่าอยู่ ซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกฯ ก็ได้

บรรจุไว้ในนโยบาย นครล าปาง เมืองน่าเดิน ที่จะท าให้สามารถเดินเที่ยวในตัวเมอืงได้ เชื่อมโยงสถานที่ต่าง ๆ 

เข้าด้วยกัน เรื่องที่สาม เรื่องความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครล าปางของเราในปัจจุบันนี้ แสงสว่าง        

ไม่เพียงพอ ถนนหนทางค่อนข้างมืด ท าให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยรวมถึงนักท่องเที่ยว เมื่ อรู้สึกถึงความ

ไม่ปลอดภัยแล้ว นักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่อยากมาเที่ยวและคนที่อยู่ในเมืองก็รู้สึกไม่ปลอดภัย ซึ่งเรื่องนี้ท่าน

นายกฯ ก็ได้บรรจุไว้ในนโยบาย นครล าปาง เมอืงปลอดภัย ซึ่งทั้งสามเรื่องนีท้ี่ท่านผู้ว่าได้กล่าวให้นโยบายไว้ 

ก็ได้สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกฯ ที่ได้แถลงไปเมื่อสักครู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหาร

บ้านเมืองมองเห็นปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาไปไหนทิศทางเดียวกัน เพราะที่ผ่านมาสถิติจ านวน

ประชากรในเขตเทศบาลนครล าปาง ซึ่งไปดูย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 ในเทศบาลนครล าปางของเรามี

ประชากรรวม 54,078 คน พอมาในปี 2560 เรามีประชากรรวม 53,614 คน ปี 2561 เรามีประชากรรวม 

52,916 คน ปี 2562 เรามีประชากรรวม 52,124 คน ปีล่าสุดปี 2563 เรามีประชากรรวม 50 ,967 คน      

จะเห็นว่าแนวโน้มประชากรมีการลดลงอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาประชากร    

ในเขตเทศบาลนครล าปางลดลงไปถึง 3,111 คน ปีที่ผ่านมาเรามีประชากรย้ายออกไป 364 คน ย้ายเข้าเพียง 

165 คนเท่านั้น และประชากรย้ายออกสะสม รวม 5 ปี ถึง 2 ,250 คน ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรเรา แสดงว่า

เมืองของเราไม่น่าอยู่อาศัย ไม่น่าลงทุน และไม่น่าท่องเที่ยวหรือไม่ ท าให้เศรษฐกิจการค้าซบเซา เด็กจบ

ใหม่ไม่มีงานท า เพราะว่าไม่มีธุรกิจรองรับ ไม่มีการจ้างงานใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีผลท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน

ออกไปจากเขตเทศบาลนครล าปางหรือออกไปจากจังหวัดล าปาง แต่เมื่อได้ฟังค าแถลงของท่านนายกฯ     

ถึงนโยบายต่าง ๆ ใน 4 ปีข้างหน้าหากเราสามารถพัฒนาได้ตามนโยบายที่ท่านนายกฯ ได้แถลงไว้ เทศบาล

นครล าปางของเราจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศ เพราะว่าล าปางของเราเป็นเมืองที่
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ประวัติศาสตร์เก่าแก่ถึง 1,300 กว่าปี ดังที่ท่านผู้ว่าฯ ได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ต่อพวกเราเมื่อหลาย

วันที่ผ่านมาและให้มุมมองตอ่เมืองล าปางว่า เมอืงล าปางเป็นเมืองที่น่าสนใจเมืองหนึ่ง และท่านนายกฯ ก็ได้

ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ เทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เราจะมีการ

จัดงานตลอดทั้งปีอย่างที่ท่านนายกฯ ได้แถลงไปเมื่อสักครู่นี้  จะท าให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรื่อง

จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเมือง จะเกิดการจ้างงาน เกิดการค้าขาย การลงทุนมากขึ้น เศรษฐกิจโดยรวมก็จะดี

ขึ้นเป็นล าดับ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางพร้อมสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง

ประชาชนชาวล าปางและจะร่วมมือในการท างานทั้งในสภาและในพืน้ที่ เพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนทุกคน

ทุกระดับ โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน      

มีความสุขบนพืน้ฐานของความเป็นมนุษย์ พวกเราสมาชิกสภาฯ จะร่วมมือกับฝ่ายบริหารทุกคน ข้าราชการ

และเจา้หนา้ทีทุ่ก ๆ ท่าน ท าเมอืงล าปางให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านต่อไป ขอเชญิ นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อน

อื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกฯ ที่ท่านได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในชุมชนได้

เลือกท่านให้มาด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีนครล าปางในครั้งนี้ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายไป

หลายเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และวัฒนธรรมต่าง ๆ นโยบายตรงนี้ผมก็ชื่นชมในความ

ตั้งอกตั้งใจของท่าน ที่ท่านมีจิตใจช่วยกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้น ตามที่ผมได้รับมอบหมายจากพี่น้อง

ประชาชนมาเชน่กัน มาร่วมกันคิด ให้ค าแนะน าที่จะช่วยกันพัฒนา ท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับ ท่านก็ท าหน้าที่

ของท่านไปผมก็จะท าหน้าที่ของผมไป ทุกคนต่างก็ตั้งอกตั้งใจว่าประชาชนในชุมชนตามสถิติของเทศบาล

นครล าปางของเรา ณ ปัจจุบันนี้ มีประชากรอยู่ทั้งหมด 50,414 คน เพราะฉะนั้นในจ านวน 50,414 คนนี ้

เราจะท าอย่างไรให้เขาอยู่ดีมีสุขตามนโยบายของท่านนายกฯ ผมมีความปิติยินดีที่จะได้ร่วมท างานกับท่าน

นายกฯ อันไหนสิ่งไหนที่ดีที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางของเรา 

ผมยินดีสนับสนุนเต็มที่ครับ แต่ถ้าสิ่งไหนโครงการไหนที่อาจจะเกิดประโยชน์น้อย ผมก็ขออนุญาตที่จะ

ทักท้วง สอบถามท่านนายกฯ ตามที่ผมได้รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชนมาครับ เมื่อสักครู่ท่านประธาน

ได้พูดถึงการให้สมาชิกสภาฯ ในที่นี้ได้สอบถาม ในฐานะที่เราใช้ระเบียบข้อบังคับหมวดที่ 10 ข้อ 124 

เพื่อที่จะซักถามท่านนายกฯ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีปัญหาอยู่ในเขตเทศบาลนครล าปางของเราก็มีมากมาย

เช่นกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาทุกวันนี้ จะสังเกตได้ว่าพี่น้องในเขตเทศบาลของเราอยู่ไม่เป็นสุข  สาเหตุ

เพราะโรคร้ายต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือ โรคโควิด 19 นี่ก็เป็นปัญหาที่ท าให้ประชาชนในเขต

เทศบาลได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่ท ามาหากินหรือไปท ามาหากินก็ไม่มีคนไปซื้อ  เป็นต้น แล้วก็มีคน
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ว่างงานอีกมากมายในเขตเทศบาล เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นผลกระทบ ผมอยากจะเรียนถามท่านนายกฯ ผ่าน

ท่านประธานสภาฯ ว่า ท่านมีแนวคิดหรือวิธีการวางแผนอย่างไรที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน       

ในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันนี ้โดยเฉพาะคนว่างงาน เศรษฐกิจเงินทองไม่ค่อย

มีก็ดีอย่างหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ส่วนหนึ่ง ซึ่งก็พอจะบรรเทาไปได้ ในด้านนี้ผมก็อยากจะเรียนถามท่าน

ว่า ท่านมแีผนมแีนวคิดอย่างไรที่จะท าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเรามีความสุข อีกเรื่องหนึ่งผม

จะเรียนถามท่านประธานฝากไปถึงท่านนายกฯ ว่าภูมิทัศน์ภายในเทศบาลของเรามีปัญหามากมาย ซึ่งเราก็

แก้แล้วแก้อีกก็ไม่สิ้นสุด มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกี่ยวกับเคเบิลสายไฟต่าง ๆ ที่อยู่ตามถนน ตามเสา

ไฟฟ้าจะมีสายระโยงระยางหย่อนบ้างตึงบ้าง ท าให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ใช้ถนน ใช้รถอาจจะได้รับ

อุบัติเหตุ ซึ่งทางสื่อต่าง ๆ ก็ได้ออกไปแล้ววา่ มีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้ ผมคิดว่า

มีองค์กรที่ได้ท าโครงการนี้ขึ้นมา สายไฟต่าง ๆ ที่ติดตามถนนหนทางต่าง ๆ ทั่วเมือง ท าแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่

ได้มาดูแลเอาใจใส่ เพราะฉะนั้นบ้านของเราเมืองของเราเป็นระบบแบบนี้เลยหรือ บางทีองค์กรแต่ละองค์กร

เอาไปท าได้รับผลประโยชน์ไป แต่ไม่มีการดูแลรักษา อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่า ท าให้สายไฟต่าง ๆ 

อาจจะขาดตามสถานที่ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านมีแผนมีแนวคิดอย่างไรที่จะประสานงานหรืออะไรก็

แล้วแต่กับทางองค์กรอื่นให้มาด าเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่จะท าให้ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ    

ดีขึ้นผมก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกฯ ในครั้งนีด้้วย ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านผู้บริหารจะตอบค าถามเลยหรือไม่

ครับ ไม่นะครับ ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาฯ อภปิรายต่อ เชญิ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนอื่นผม

ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีนครล าปางและผู้บริหารทุกท่าน จากการที่ท่านได้แถลง

นโยบายที่พวกเราได้รับฟังที่ผ่านมาแล้วนั้น กระผมรู้สึกมีความยินดีที่ท่านมีความคิดเห็นในส่วนของพื้นที่    

ที่จะท าให้ประชาชนเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ผมจะใช้เวลาไม่มากตรงนี้ ขอเจาะประเด็นไปในเรื่องของการ

พัฒนาฟื้นฟูแมน่้ าวังและการพัฒนาพืน้ที่บริเวณรอบข้างของแม่น้ าวัง สิ่งที่ท่านได้วางนโยบายไว้ ผมเป็นห่วง

ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไปกระจุกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรอือาจจะไม่ทั่วถึงกับคนบริเวณริมน้ าหรืออาชีพ

อื่น ๆ ดังนั้น ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านจะท าแม่น้ าวังให้สวยสะอาดใส การจัดระเบียบต้นไม้ตามแนวต่าง ๆ    

ก็ดี แม้กระทั่งในเรื่องของการปรับปรุงถนนริมน้ าตลอดสาย ตลอดแนว รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ า   

เพื่อเป็นที่พักผ่อนและท ากิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย จากการที่ได้พบปะประชาชนได้รับข้อมูลมาว่า 

ประชาชนมีความหวังที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในแนวทางนั้นประเด็นที่พบเจอและได้

พูดคุยกับกลุ่มชน ประเด็นที่หนึ่งก็คือ กลุ่มชนริมน้ าตลอดสายตลอดแนว เขามีความคาดหวังว่าเขาจะได้รับ
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สิ่งที่ดีงามในการพัฒนาในแหล่งนี้ เพื่อคาดหวังจะให้ญาติพี่น้องลูกหลานได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัว    

มีแหล่งท ามาหากินที่ใกล้บ้าน นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับฟังมา แล้วก็ส่วนที่สอง กลุ่มชนรถม้าตลอดสาย กลุ่มชน

รถม้าเหล่านี้เขาอยากจะมีถนนหรือมีแหล่งที่จะสามารถพานักท่องเที่ยวหรือกลุ่มชนได้ท่องเที่ยวชมวิว 

อย่างเช่น ถนนริมน้ า ทางรถม้าก็พร้อมที่จะวิ่งและพาประชาชนที่อยากจะชมวิวริมน้ าไปดูได้ แต่สิ่งที่เป็น

ปัญหาก็คือ ถนนริมน้ า ณ ตอนนี้เป็นถนนที่คับแคบและไม่สามารถจอดรถเพื่อที่จะแวะชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังไว้นั้น ก็อาจจะท าให้เกิดการกระจุกอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ จากการที่ไปพูดคุย

กับชาวบ้านรมิน้ าก็บอกว่า ถนนตั้งแตแ่ยกสบตุ๋ย ตรงนาก่วมเหนือขึ้นมาจนถึงบ้านดง จุดนี้เป็นจุดที่ถนนคับ

แคบมาก และไม่สามารถที่จะจอดแวะได้เลย บางครั้งรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันเดียว ก็ท าให้รถที่ผ่านมา   

ไม่สามารถที่จะสวนเลนกันได้เลย ต้องจอดรอให้รถอีกคันผ่านไปก่อน แล้วถึงจะผ่านไปได้ โอกาสที่จะเกิด

อุบัติเหตุก็มีมาก ไม่วา่จะเป็นทางลง ที่จะลงจากสะพานด า ซึ่งเป็นจุด check in จุดหนึ่ง เวลาจะเลี้ยวไปทาง

สบตุ๋ยก็ดีหรือจะมาที่ท่าคราวน้อย ตรงนั้นจะเป็นเส้นทางถนนที่ชันและแคบเวลารถพุ่งออกไป จะพุ่งข้าม

เลนออกไปเลย เพราะฉะนั้นอาจท าให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุ ขึ้นได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่เขาคาดหวังไว้ ผมก็ขอ

ฝากไปถึงท่านนายกฯ ด้วยว่า ถ้าหากจะใช้งบประมาณให้คุ้มค่าก็อยากจะให้ท่านได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์    

ที่แท้จริงของประชาชน ที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป แล้วก็อยากจะให้ท่านได้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

เพื่อที่จะลงสู่ประชาชนอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านต่อไป เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง 

ตามนโยบายที่ท่านนายกฯ แถลงไว้ด้านสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องขยะในสัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณท่าน

รองนายกฯ คุณดวงเดือนฯ ที่ได้เร่งนโยบายที่จะให้บ้านเมืองสะอาด โดยมีแผนงานแต่ละวันที่ไปจัดเก็บขยะ

ตกค้างจากชุมชนที่ได้รับความเดือดรอ้น ทางฝา่ยบริหารของเทศบาลก็ได้รบีด าเนินการโดยฉับพลัน เช้าร้อง

มา บ่ายจัดการ เย็นเห็นผลงาน ต้องขอบคุณผู้บริหารของเทศบาลที่เป็นห่วงบ้านเมือง ชีวิตของคนที่จะมี

ความสุข บ้านเมืองต้องสะอาด ขยะไม่มีการตกค้าง และที่ผ่านมาเรื่องขยะตกค้างเป็นสิ่งที่มีปัญหาของ

เทศบาลเป็นอันดับแรก ปีหนึ่งก็ใช้งบประมาณค่อนข้างมากกับการบริหารจัดการขยะ ผมเองก็เป็นคนหนึ่ง

ของเทศบาลที่เคยบริหารจัดการขยะเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ผมเคยได้ยินท่านนายกฯ พูดว่า ขยะเกิดจากมนุษย์ 

เพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องมีการบริหารจัดการกับเรื่องขยะที่ดี ประชากรในเทศบาลเราผลิตขยะต่อคนวันละ

ประมาณ 1.8 กิโลกรัมต่อวันแล้วในเขตเทศบาลของเรามีประชากรกี่คนละครับ คิดถัวเฉลี่ยแล้วก็วันละ

ประมาณ 80 ตันต่อวัน ถ้าเราคิดบริหารจัดการโดยประชาชนที่เป็นผู้ผลิตขยะเอง และเคยท ามาแล้วจนเป็น
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ผลส าเร็จ ผมอยากให้ท่านนายกฯ หันกลับมาใช้นโยบายเดิมที่เคยบริหารจัดการเรื่องขยะ ในชุมชน         

เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วผมเป็นผู้น าชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง สามารถท าโครงการบริหารจัดการขยะใน

ชุมชนเอง มีธนาคารขยะในชุมชนเอง และปลูกฝังให้ชาวบ้านในชุมชนรู้จักการใช้ขยะให้มีประโยชน์ ขยะ 1.8 

กิโลกรัม ถ้าเราสามารถบริหารจัดการขยะได้เองจริง ๆ แล้วจะทิ้งแค่ไม่กี่ขีด ส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์

มากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะท าอย่างไรให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับเรา เพราะค าว่า ขยะ บางคนมองว่า 

ขยะก็คือสิ่งที่เน่าเหม็น ไม่มีคุณค่า แต่จริง ๆ แล้วขยะมีคุณค่ามากมายมหาศาล ทั้งที่เราจะทิ้งอยู่แล้วก็

สามารถเอากลับมาเป็นทุน เป็นเงินค่าครองชีพแต่ละวัน แต่ละเดือนได้ จากที่เคยบริหารนะครับ คนที่ร่วม

กิจกรรมคัดแยกขยะให้กับชุมชน และชุมชนมีธนาคารขยะรีไซเคิลในตัวเอง จากขยะที่จะเอาไปทิ้งประมาณ

เดือนถึงสองเดือนกลับมีเงินฝากไว้ในบัญชีคนละ 200 – 300 บาทต่อเดือน และมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งเป็นการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในตัวเรือนจากขยะตรงนี้ ที่บ้านผมมีอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว ทั้งโรงงานใช้น้ า

เดือนละประมาณ 600 – 700 บาท ก็ได้ไอเดียจากการบริหารจัดการขยะมาท า วิธีการคิด วิธีการประหยัด 

ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในธุรกิจเรา เรื่องขยะตัวเดียวสามารถท าอะไรให้กับการครองชีพของ

มนุษย์เราได้หลาย ๆ เรื่อง จากการที่จะต้องเอาเงินในกระเป๋าไปขว้างทิ้งถังขยะ เราก็เอาขยะตัวนั้นกลายมา

เป็นเงิน แม้กระทั่งถุงพลาสติกใช้แล้วขว้างทิ้ง ณ วันนี้มีมูลค่าครับ บางคนบอกว่าเอามาใช้แล้วก็เหม็น        

ก็ขาดจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไร นั่นคือชาวบ้านไม่รู้นะครับ เทศบาลของเราเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปบอก

กล่าวกับชาวบ้าน ชาวบ้านก็สามารถมองคุณค่าของขยะแต่ละชิ้นเป็นเงินได้นะครับ แต่สภาพแวดล้อม

บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ ผมว่าถ้าจะให้ชุมชนมาท าแบบนี้ค่อนข้างจะยาก สมัยท่านนายกฯ นิมิตร เป็น

นายกเทศมนตรีเมื่อปี 2547 ท่านได้กลับมาบริหารจัดการระบบในชุมชน โดยเป็นคณะกรรมการชุมชน และ

ต่อมาก็เป็นประธานชุมชน พอมาเป็นประธานชุมชนการท างานมีส่วนร่วมในชุมชนค่อนข้างมีน้อย ถ้าเราเอา

กลับมาเป็นคณะกรรมการชุมชน มีคณะกรรมการแต่ละส่วนมาร่วมเป็น เช่น อสม. คณะสตรี กลุ่มเยาวชน 

ผู้ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ร่วมเป็นคณะกรรมการชุมชน ท างานร่วมกัน คิดร่วมกันก็จะมีพลัง ถ้าแต่ละส่วน

เข้ามารว่มกันบริหารจัดการขยะ ก็จะท าได้ ที่ผ่านมาประธานชุมชนคนเดียวท าไม่ไหวหรอกครับ ณ วันนี้เรา

จา้งเก็บขยะ ทั้งขน และฝังกลบ 1,022 บาทต่อหนึ่งตันนะครับ และวันหนึ่งเรามีขยะ 80 กว่าตันต่อวันใช้เงิน

มหาศาลครับ ถ้าเราบริหารจัดการโดยชุมชนเอง ให้ชาวบ้านรู้จักแยกสิ่งที่ใช้ได้เอาไปท าปุ๋ย เอามารีไซเคิล

ใหม่ ก็จะช่วยประหยัดงบประมาณของเทศบาลไม่นอ้ย จากการที่เคยบริหารจัดการในชุมชนบ้านดงมี 1,500 

กิโลกรัมต่อวัน ประชากร 800 กว่าคน เมื่อ 10 ปีที่แล้วนะครับ สามารถบริหารจัดการขยะ เรื่องธนาคาร

ขยะรไีซเคิล ใชข้ยะมาเป็นปุ๋ย คัดแยกขยะให้มาเป็นเงิน สามารถลดขยะได้วันละ 600 กิโลกรัม สามารถช่วย

เทศบาลประหยัดงบประมาณได้วันละ 500 บาทต่อวัน ถ้าเราท าได้สัก 10 ชุมชน เทศบาลเราก็ประหยัด

งบประมาณวันละ 5,000 บาท ก็ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีช่วยรื้อฟื้นการบริหารจัดการขยะให้กลับคืนมา

ด้วยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่ง ที่ท่านนายกฯ บอกว่าสวนสาธารณะแต่ละที่ที่ขาดการบ ารุงรักษาดูแล 
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เทศบาลนครล าปางมสีวนสาธารณะ 8 – 9 แห่ง สวนสาธารณะพระแก้ว ประตูเวียง ห้าแยก เจ้าพ่อทิพย์ช้าง 

บ้านดงไชย สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่ด ีเป็นที่ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพให้แข็งแรง มีการพบปะพูดคุยกัน

เมื่อไปออกก าลังกาย แต่ที่ผ่านมาแต่ละสวนขาดการบ ารุงรักษา จากการที่เราจ้างเอกชนไปดูแลรักษา    

ทางสมาชิกสภาฯ ได้ตดิตามงาน ไปสอบถาม ก็อ้างว่าเป็นของเอกชนผู้รับเหมาดูแล ผมอยากให้กลับเข้ามา

ในระบบเดิม ๆ ก็คือ ให้เทศบาลเราบริหารจัดการเองเป็นพนักงานของเทศบาลเราเอง ถ้าขาดตกบกพร่อง

ตรงไหน สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่านสามารถไปติดตามงบประมาณของฝ่ายบริหารได้ สิ่งไหนไม่ดีเรา

ก็บอกกล่าวกันได้ ขอทางฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สมาชิกสภาฯ ผู้ทรง

เกียรติทั้ง 24 ท่าน ผมเชื่อว่าถ้าเป็นนโยบายที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชน คงจะสนับสนุนทั้งสภา แต่ถ้าสิ่ง

ไหนอาจจะมีประโยชน์น้อยหรืออาจจะต้องแก้ไข ผมคิดว่าสภาแห่งนี้ น่าจะเป็นสภาที่คอยท้วงติงสิ่งที่ขาด

ตกบกพร่องให้ดีขึ้นมา ผมยกตัวอย่างในเทศบาลเรามีโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคหมู่บ้านเยอะมาก   

พอบริหารจัดการเสร็จแล้ว มอบให้กับเทศบาล ตรงนี้ก็ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ ด้วยว่า ให้ช่วยพิจารณาแต่

ละโครงการที่เขาจะมามอบใหก้ับเทศบาล ใหต้รวจสอบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกในชุมชน ให้มี

ความพร้อม ไม่ใช่พอมอบแล้ว ท่อระบายน้ าก็ ไม่ได้มาตรฐาน ถนนหนทางก็ไม่เรียบ เป็นหลุมเป็นบ่อ        

ทั้งสายไฟ โคมไฟต่าง ๆ พอมอบมาแล้ว ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เราต้องตั้งงบประมาณมหาศาล

เพื่อจะแก้ไข ยกตัวอย่าง ชุมชนการเคหะ ณ วันนีย้ังไม่ได้ไปแก้ไขให ้ผมเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้ ให้เจ้าของ

โครงการบริหารจดัการให้ครบสมบูรณ์แบบก่อนที่จะมอบใหก้ับเทศบาล แต่ ณ ตอนนั้น ไม่มีความพร้อมสัก

อย่าง แต่เทศบาลรับมาตามมติสภาแห่งนี้  ก็ยังไปช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ได้ ขอฝากทาง

ฝ่ายบริหารและท่านสมาชิกสภาด้วยนะครับ ครั้งต่อไป ณ สภาแห่งนี้ เป็นผู้บริการประชาชนให้มีความสุข 

ขอให้ยึดหลักความถูกต้องและความสมบูรณ์แบบ และสร้างความเจริญให้กับเทศบาลนครล าปางของเรา 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตนะครับ ขณะนี้เวลา 12.05 

นาที ผมคิดว่ามีสมาชิกอีกหลายท่านที่จะอภิปราย ซึ่งการอภิปรายก็จะมีทั้งฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายที่เห็น

ต่าง ผมจะเปิดโอกาสให้อภิปรายสลับกันไป และตอนนี้ผมจะขอหารือว่าเราจะพักรับประทานอาหารก่อน 

แล้วกลับมาประชุมกันต่อในช่วงบ่ายหรือจะประชุมต่อให้เสร็จ ขอให้ยกมือนะครับ สมาชิกท่านใด             

มีความเห็นให้ประชุมต่อไปจนเสร็จ ขอให้ยกมือครับ ที่ประชุมมีมติ ให้ประชุมต่อนะครับ ต่อไปขอเชิญ     

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านประธานฯ ที่ให้

ผมได้อภิปราย ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกฯ ที่ได้รับเลือกมาเป็นผู้บริหารเทศบาลนคร
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ล าปาง ดว้ยคะแนนหกพันสามร้อยกว่าคะแนน ผมขอยินดีกับท่านนายกฯ ด้วยและผมมีความมั่นใจ มีความ

มุ่งมั่นว่า อีกห้าหมื่นกว่าคนที่ไม่ได้เลือกท่าน ก็จะต้องมีความสุข ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลนคร      

ผมมั่นใจว่าท่านเป็นนักบริหาร ท่านสามารถท าให้ประชาชนทุกคน ชาวบ้านทุกท่านจะต้องมีความสุขกับการ

บริหารงานของท่าน ผมตัง้ปณิธานในการเป็นสมาชิกสภาฯ คือผลงานที่ท ามา สิ่งไหนที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

หรือชาวบ้านในเขตเทศบาลนคร ผมยินดียกมือให้และพร้อมสนับสนุนทุกโครงการ ผู้อภิปรายก่อนหน้าผม   

ที่พูดถึงเรื่องการเคหะ ก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ชาวบ้านที่อยู่การเคหะก็เสียภาษีเหมือนกัน เราไม่ต้องไปพูด

ถึงเรื่องอื่น เราพูดถึงว่าจะช่วยเขาอย่างไรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ผมไม่ได้กล่าวว่าท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่

นะครับ แต่เราพูดถึงเหตุและผล ผมอยากจะฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านนายกฯ เรื่องขยะส าคัญ

จรงิ ๆ ผูบ้ริหารชุดนีเ้ข้ามาวันแรกก็เข้าไปที่บ่อขยะ บ้านกล้วย ท่านมุ่งมั่นท างาน ผมก็เห็นดีด้วย ผมขอฝาก

เรื่องการจัดเก็บขยะของบริษัท ท่านมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้ว ตรงถนนใหญ่ ๆ เก็บอยู่แล้ว แต่ตามซอกซอย

เล็ก ๆ ไม่เก็บตรงตามเวลาที่นัดหมาย ตอนนี้ไม่มีจริง ๆ ชาวบ้านร้องผ่านผมมา อยากจะให้ฝ่ายบริหารและ

ทีมงานช่วยดูแลตรงนี้ด้วยครับ นัดหมายให้เรียบร้อยว่าจะเข้าไปเก็บวันไหน และในกรณีที่รถขยะ เวลาไป

เก็บขยะบริเวณหน้าบ้านบางคันก็ไปบีบน้ าหนา้บ้านเขา เวลาไปเก็บขยะจะมีน้ าเหม็น ก็ไปบีบน้ าหน้าบ้านเขา 

และผมขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร ในเขตเทศบาลเรายังขาดป้ายบอกสถานที่ที่เราจะไป เวลามี

คนจากต่างจังหวัดเข้ามาจะไปศาลากลาง ไปเทศบาล หรือไปหลวงพ่อเกษม จะไม่มีป้ายบอก หรือมีน้อย

มาก และกล้องวงจรปิดก็ส าคัญ ผมดีใจที่ท่านเห็นความส าคัญตรงนี้ ที่ให้ชาวบ้านได้รู้ได้เห็น และเกิดมี

เหตุการณเ์กี่ยวกับการจี้ปล้น อุบัติเหตุหรืออะไรต่าง ๆ ก็จะได้ดูเป็นหลักฐานในการหาผู้รับผิดชอบ ขอฝาก

ไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กลุ่มนครล าปาง ผมดีใจที่วันนี้เรามีนายกเทศมนตรีคนใหม่ ผมดีใจที่วันนี้

ล าปางจะเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะนโยบายที่บอกว่าจะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ เรื่องที่ผมจะ

พูดต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่ผมรู้ สมาชิกสภาฯ ในห้องนี้รู้ และทุกคนก็รู้ ประชาชนก็รู้ แต่เราเลือกที่จะไม่พูดถึง 

เป็นเรื่องจุดบอดเล็ก ๆ ในเทศบาลนครล าปางที่สะสมมานานมาก และจะเสียหายมากกว่านี้ถ้าเราไม่พูดกัน

ตรง ๆ วันนี้ ย้อนกลับไปเมื่อตลอด 3 ปีที่แล้ว ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่กับท่านนายกเทศมนตรีในการพบปะ

ชาวบ้าน แทบจะทุกชุมชน ผมได้ไปพบบางสิ่งบางอย่างในชุมชนที่เรียกว่า นา่แปลกใจ ผมพบว่าความเป็นอยู่ 

ชีวิตของพวกเขาเหมือนอยู่คนละฟากโลกกับเรา ทั้ง ๆ ที่เป็นชุมชนเหมือนกัน มีประชากรอยู่เหมือนกัน    

แต่แตกต่างกันมาก รวมถึงช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง เชื่อไหมครับว่าหลายชุมชนได้รับสื่อ social 
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network การยิงแอดโฆษณา เทคโนโลยีต่าง ๆ ยิงไปเพื่อให้แต่ละชุมชนเห็น แต่บางชุมชนกลับไม่ได้รับ     

สิ่งเหล่านี้ อาจจะถูกตราหน้าว่า พวกเขาไม่เข้าใจหรือเปล่า บางชุมชนได้รับใบปลิว บางชุมชนไม่ได้รับ

ใบปลิว เพราะอะไรเกิดอะไรขึ้น ความแตกต่างของคนท าไมแตกต่างกันอย่างนี้ ผมจึงได้เข้าไปศึกษากับ

ชุมชนตัวอย่างหนึ่ง พบว่าพวกเขาน่าสงสารมาก เขาไม่ใช่ว่าไม่มีเฉพาะเงินทองนะครับ แต่พวกเขาไม่มี

แม้กระทั่งความหวังด้วยซ้ าไป เป็นเรื่องที่เรียกว่า ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัย พวกเขาก าลังติดกับดักความยากจนอยู่ 

เขาถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นว่า เขาคือคนยากจน เขาท าได้แค่นั้น เขาไม่สามารถที่จะเป็นคนรวยได้ เรื่องนี้

เกิดขึ้นกับพวกเขาจริง ๆ นะครับ ผมจึงรู้สึกว่า ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ผมดีใจที่เห็นนโยบายของท่าน

นายกเทศมนตรีที่เห็นความส าคัญตรงนี้ เรียกว่าเป็นข้อเสนอแนะ ขออนุญาตเสริมนะครับว่า ผมอยากจะ

เห็นการปรับแนวทางการพัฒนาคนกลุ่มนี้ ซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเอาโมเดลการพัฒนาของชุมชนทุก

ชุมชนวางให้เหมอืนกันได้ อาจจะไม่ใช่ค าตอบที่ดทีี่สุด อาจจะไม่ใช่ทางออก หรือจะเอาหนังสือสักเล่มหนึ่งที่

มีตัวอักษรว่าคุณต้องท าอย่างนี้นะอย่างนั้นนะ คุณจึงจะประสบความส าเร็จในชุมชนได้ และส่งให้พวกเขา

อ่าน มันเกิดจากบริบทจากพวกเขาว่า เขาไม่อ่านหนังสือกัน วันนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ที่ส าคัญ               

ให้ความส าคัญมากกว่าเดิม ให้คุณค่ามากกว่าเดิม พวกเขาควรจะได้รับรู้แบบไหนจะดีกว่า ฝากท่าน

ประธานถึงท่านนายกฯ ที่ส าคัญที่สุดผมอยากจะปรับ Mindset ของพวกเขา หรือวิธีคิดของเขาเป็นอันดับ

แรก เราอาจจะมีการจัดอบรมให้มากขึ้น หรือเรียกมาพูดคุย หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขา ให้พวก

เขาเชื่อว่า พวกเขาสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ได้ เขาสามารถประสบความส าเร็จได้เช่นเดียวกัน 

รวมถึงการสรา้งรายได้ของพวกเขา เมื่อสักครู่มีท่านสมาชิกอภปิรายท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า จะท าอย่างไรกับ

คนเหล่านี้ นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับ ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่กับท่านนายกเทศมนตรี ท่านมองเห็นแล้ว

ว่าปัญหาที่เกิดขึน้เรื่องคนว่างงาน เรื่องชาวบ้าน และวันนัน้ท่านพูดเป็นแนวคิดที่ดีมากครับ ขออนุญาตเรียน

ให้ทราบ ท่านบอกว่า บางทีการท าโครงการต่าง ๆ ให้ผู้รับเหมา เราสามารถบอกใน TOR ได้ว่า ใครก็ตามที่

จะมารับเหมาหรือท าอะไรในเทศบาลนครล าปาง อะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้งานฝีมือ เป็นแค่งานทั่วไป          

เราสามารถก าหนดให้คุณจะต้องเอาคนในชุมชนตรงนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน ยกปูน แบกปูนก็ได้ 

ขนของก็ได้ งานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคมากมาย ก็จะเป็นการกระจายรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับ ผมเชื่อว่า

สุดท้ายจริง ๆ แล้ว สี่ปีหลังจากนี้หากเราสามารถให้คุณค่ากับพวกเขาได้กับคนกลุ่มนี้ ผมเชื่อว่าคงไม่มี

นักการเมืองคนไหนหรือใครก็ตามที่จะกล้ามองเห็นพวกเขาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือผลประโยชน์เท่านั้น 

แตเ่ราจะมองเห็นวา่พวกเขาเป็นเหมอืนฟันเฟือง และท าให้เขาตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของตัวเองว่า 

เขาเองก็มีสทิธิที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาชุมชนได้เช่นกันครับ ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสามารถ  พุทธา 
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นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนอื่น

ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนครล าปาง ที่วันนี้ท่านมาแถลงนโยบายดี ๆ ให้กับสภาแห่งนี ้

ให้กับสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบถึงแนวนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและพัฒนาบ้านเมืองให้นครล าปาง

เรา เป็นนครที่ผูค้นมีความสุข ในส่วนของผมอยากจะอภิปรายเรื่องของนครล าปางเมืองของคนทุกวัยทุกคน 

ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ส าคัญที่ผมต้องขอกราบขอบพระคุณผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรีว่า ท่านได้คิด 

ท่านได้ใหค้วามส าคัญกับคนทุกคน นโยบายข้อนีค้นในเทศบาลนครล าปาง ประชากรในเทศบาลนครล าปาง

มีห้าหมื่นกว่าคน และมีประชากรแฝงอีกครึ่งหนึ่ง รวมแล้วมีแสนกว่าคนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครล าปาง 

เมืองของคนทุกคน คนทุกวัยถ้าเราจะใช้งบประมาณของเทศบาลนครล าปางมาท าให้คนทุกคน คนทุกวัย   

มีความสุขต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการที่จะท าให้เขามีความสุข แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลนครล าปาง

ของเรา ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเอกเทศ หรือเป็นเมืองที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลย ผมมองเห็นว่าการท างาน

กับคนทุกคน กับคนทุกวัยยังมีหน่วยงานภาคีที่สามารถจะร่วมมือกับเทศบาลนครล าปางของเราได้ ผมยก

ตัวอย่างเช่น ผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวบ้านในช่วงหาเสียง ได้เห็นสภาพของคนจน คนด้อย

โอกาสในเรื่องที่อยู่อาศัย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนต่าง ๆ เหล่านี้เป็นบุคคลที่ไม่ใช่เฉพาะเทศบาลนคร

ล าปางดูแล แต่มีหน่วยงานภาคีอื่น ๆ อกี ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนที่อยู่ในคันคลองชลประทาน มีปัญหาเรื่องที่

อยู่อาศัย ถามว่า ถ้าหากเทศบาลนครล าปางเราจะจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับคนจนเหล่านั้นต้องใช้เงิน

มหาศาล แต่มภีาคีที่ท าเรื่องนี้อยู่ครับคือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การก ากับ

ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง

ของการดูแลเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องบ้านมั่นคง เราสามารถที่จะไปเชื่อมประสานท าความร่วมมือกับองค์กรนี้

ได้ เพราะว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ และเขาก็มีเจ้าหน้าที่ในการเข้ามา

ท างานร่วมกับชุมชน ถ้าหากว่าเทศบาลร่วมมือกับภาคีเหล่านี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะ

ช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของงบประมาณด้วย อีกเรื่องหนึ่ง การที่จะให้คนมีความสุข คนทุกคนต้องมีส่วน

ร่วมในการที่จะต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วย ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของเทศบาลนครล าปางที่จะไปจัดการ

แก้ไขปัญหาแต่เพียงล าพัง ผมยกตัวอย่างในเรื่องของการออม การพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้เงิน ต้องใช้

ทุน แต่ถ้าหากว่า ใชเ้ม็ดเงินของเทศบาลอย่างเดียวคงจะไม่พอที่จะท า แต่ถ้าหากชาวบ้านร่วมมือกันในเรื่อง

ของการออม ช่วยกัน ผมเคยมีโอกาสส่งเสริมเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จะดูแลคนทุกคน ตั้งแต่เกิด

จนถึงตาย เทศบาลนครล าปางเป็นเทศบาลต้น ๆ ในเรื่องของการมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นต้นแบบของ

ประเทศไทยด้วยซ้ าไป โดยรณรงค์ให้ชาวบ้านลดรายจ่าย และมาออมเพียงวันละ 1 บาทแล้วตั้งเป็นกองทุน

สวัสดิการชุมชนขึ้น และสามารถดูแลการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะคนรวย คนจน 

มาช่วยกันออม และตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการ จัดสวัสดิการตัง้แต่เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตายได้ เราท ามาแล้วครับ 
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เทศบาลนครล าปางเป็นต้นแบบด้วย ก็อยากจะบอกผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกเทศมนตรีว่า  ถ้าท่าน

ได้มโีอกาสที่จะท าให้คนทุกคน คนทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันดูแลเรื่องของสวัสดิการ ดูแล

เรื่องของการแก้ไขปัญหาของชุมชน ก็อยากจะใหม้ีการส่งเสริมเรื่องการออม อีกเรื่องหนึ่ง มีชาวบ้านฝากมา

ครับว่า ถ้าได้เข้าไปในสภาให้ช่วยพูดในวันแถลงนโยบาย ก็คือ เรื่องระบบสาธารณูปโภค ไม่น่าเชื่อว่าชุมชน

นาก่วมใต้บางซอยไม่มีน้ าประปา เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ในส่วนของเทศบาลเราเชื่อมประสานกับ

หน่วยงานประปาให้ช่วยในเรื่องของการที่จะต้องขยายท่อประปาลงไปให้ทั่วถึง ในชุมชนนั้นจะเรียกซอยนั้น

ว่า ซอยซาลาเปา ที่บ้านนาก่วมใต้เขตติดต่อกับนาก่วมเหนือ ก็อยากจะฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง

ท่านนายกฯ ว่า ช่วยดูแลเรื่องประปาให้กับชาวบ้านด้วย ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตให้รองประธานสภาฯ ขึ้นมา

ท าหนา้ที่แทนกระผมครับ  

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา 

 นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง จากการที่ได้รับฟังค าแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ในเรื่องของการพัฒนา ตกแต่ง

และจัดกิจกรรมในพื้นที่ย่านชุมชนชาวจีน ย่านถนนประสานไมตรี โดยที่จะยกระดับให้เป็นไชน่าทาวน์ของ

ล าปาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ ดิฉันในฐานะของคนที่เกิดและเติบโตในย่านนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง

ที่ในวันนี้เรามีผู้บริหารเทศบาลนครล าปางที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็นความส าคัญของพื้นที่ตรงนี้ทั้งใน

ด้านของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เทศบาลนครล าปางของเรา

ยังมีจุดแข็งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะเอือ้ประโยชน์ตอ่การพัฒนาได้ นั่นก็คือเรามีองค์กรชาวจีนที่เข้มแข็ง

หลายองค์กร เรามีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนอยู่หลายแห่ง  

เรามีโรงเรียนจีนที่เก่าแก่กว่าร้อยปีถึงสองโรงเรียน ซึ่งทุกภาคส่วนจะสามารถผนึกก าลังกัน ช่วยกันพัฒนา

ให้ไชน่าทาวน์ล าปางแห่งนี้ สวย สง่างาม สมศักดิ์ศรีของคนล าปาง ท่านประธานคะ ในการที่จะพัฒนา

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้คนนั้น ดิฉันอยากจะให้ข้อเสนอแนะที่อาจจะเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวตามแนวนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีว่า การมีส่วนร่วม

ของประชาชนนั่นคือ หัวใจส าคัญของการพัฒนาเมืองให้ส าเร็จ บรรลุผล เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน     

การพัฒนาพื้นที่สาธารณะนั้นมีความแตกต่างจากการพัฒนาพื้นที่ย่านชุมชน ตัวอย่างเช่น ถ้าในพื้นที่ที่เป็น

สวนสาธารณะท่านผู้บริหารและคณะท างานสามารถที่จะออกแบบ และมีการอนุมัติการก่อสร้างได้ทันที   

แตใ่นการพัฒนาพืน้ที่ที่เป็นชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนั้น เราควรที่จะต้องเปิดโอกาสให้เจ้าของ

พื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของตนเอง เพราะว่าในบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุด เหมาะสม
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ที่สุดแล้ว เมื่อน ามาต่อเติมในอาคารบ้านเรือนของเขา ก็อาจจะมีบางจุด หรือบางส่วนที่สร้างความ          

ไม่สะดวกทั้งในด้านการใช้งานหรือการดูแลรักษา ตรงนี้เป็นรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราจะต้องให้

ความส าคัญค่ะ ในการพัฒนาสิ่งใด ๆ ก็ตามนั้น เราจะต้องค านึงถึงบริบทของชุมชนโดยที่ไม่ท าให้ชุมชน

เดือดร้อน อย่างน้อยเมื่อมีการออกแบบในเบื้องต้นแล้วอยากจะให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่นั้น ได้มี

โอกาสเห็นภาพจ าลองและสามารถเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ได้ โดยเราอาจจะมีการน าเสนอและ

สร้างทางเลือกใหเ้ขาได้มโีอกาสโหวตเลือก และด าเนนิการตามมตขิองชุมชนซึ่งเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งใน

กระบวนการนี้อาจจะใช้เวลานานสักเล็กน้อยกว่าที่ทุกอย่างจะลงตัว แต่ดิฉันเชื่อว่า หากคนในชุมชนนั้นได้มี

ส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง จะก่อให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจ รู้สึกยินดี พอใจต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เกิดความรู้สึกรัก เกิดความรู้สึกของความเป็นเจ้าบ้านที่น่ารัก พร้อมที่จะให้

การตอ้นรับนักท่องเที่ยวในฐานะของแขกผูม้าเยือนอย่างดีที่สุด อันจะเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน

ที่ยั่งยืน ขอบคุณค่ะ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรอืไม่ครับ เชญิ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร  

 นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีและคณะบริหารทุกท่าน การที่นายกฯ 

ได้แถลงนโยบายตามระเบียบวาระที่ 3 ทุกข้อครอบคลุมถึงการบริหารราชการแผ่นดินท้องถิ่น ผมเห็น

นโยบายแล้วทุก ๆ โครงการบอกได้เลยว่าดีมาก ส าหรับส่วนของนครล าปาง เมืองกีฬา ตาม พรบ.กีฬา     

ปี 2558 การกีฬาแหง่ประเทศไทยมีกีฬา 3 ประเภท 1. กีฬาเพื่อสุขภาพ 2. กีฬามวลชน ก็คือ กีฬาพื้นบ้าน 

3. กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คือกีฬาระดับมืออาชีพ นครล าปางเมืองกีฬา นโยบายของท่านนายกฯ เป็นมิติ

ใหม่ของคนรักสุขภาพ เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนลูกหลานของคนล าปางได้มีโอกาสค้นหา

ศักยภาพของตนเองในด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ การรวมพลคนรักกีฬาของคนในแตล่ะชุมชน โดยการส่งเสริม

ให้ทุกชุมชนรักสุขภาพและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนครล าปางเมืองกีฬาอย่างยั่งยืน ร่วมกับสภา

การกีฬาเทศบาลนครล าปาง ตามนโยบายของท่านนายกฯ ที่ประสงค์อยากให้คนล าปางมีสุขภาพดี       

เป็นความสุขพื้นฐานของคนที่แท้จรงิและอย่างยั่งยืน ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรอืไม่ครับ เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

 นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิก
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สภาเทศบาลนครล าปาง กลุ่มนครล าปาง ขออนุญาตท่านประธานแสดงภาพขึ้นจอนะครับ (ประธาน

อนุญาต) ผมจะมาพูดเสริมหรอืเรียกว่าเป็นข้อเสนอแนะครับเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการน าแอปพลิเคชันมาใช้

ในเทศบาลนครล าปาง ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เราจะสามารถ ลดค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาลพร้อมกับ

ให้ USER หรือผู้ใช้สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึงในทุกวัย ก่อนหน้านี้ในช่วงเทศกาลการเลือกตั้ง การน า       

แอปพลิเคชันมาใช้กับเทศบาลนครล าปาง เป็นเรื่องที่กลุ่มการเมอืงแทบจะทุกกลุ่ม คือ 4 กลุ่ม ที่ผมมองเห็น

น ามาใช้กับคนในเทศบาลนครล าปาง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่า UN หรือ

สหประชาชาติบอกว่า ที่ใดก็ตามหากมีประชากรผู้สูงอายุ 10% ของประชากรทั้งหมด แบบนี้เรียกว่าก าลัง

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และหากเป็น 20% จะเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ แต่ทุกท่านเชื่อหรือไม่ว่า      

มีเรื่องที่น่าสนใจมาก ๆ และประเทศไทยที่เราไปที่ไหนก็ตาม หรือไปหน่วยงานไหนก็ตาม ตามงานวิชาการ

ต่าง ๆ มักจะพูดว่า ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้น ทราบหรือไม่ว่า 77 จังหวัด 

จังหวัดไหนที่มีสังคมผู้สูงอายุเยอะที่สุด ณ ตอนนี้ จากข้อมูลสถิติปี 2564 จังหวัดล าปางมีผู้สูงอายุถึง 

26.1% ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย เราก าลังแปลกใจว่า แล้วแอปพลิเคชันจะตอบโจทย์ผู้สูงอายุทั้งหมด

หรือเปล่า หรือเราจะมองข้ามเขาดี คน 26.1% นะครับ ที่จะใช้ชีวิตกับเราในเทศบาลนครล าปาง ผมได้มี

โอกาสในการจัดอบรมประมาณ 2 – 3 ปีที่ผ่านมาผมได้ท าโครงการฟรี เป็นวิทยาทาน โดยการน าน้อง ๆ 

นักศึกษา จัดอบรมในเทศบาลนครล าปาง พูดตามความจริงเลยคือช่วงแรกเมื่อ 3 ปีก่อนผมเหนื่อยมาก    

ผมเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีที่ก าลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าผมหาเวที ทั้ง ๆ ที่เป็น

โครงการฟรี ผมไม่ได้รับการตอบรับ ผมกล้าพูดในสภาแห่งนี้เลยว่า ผมเคยพูดกับผู้บริหารนักการเมืองท่าน

หนึ่งว่า ผมขอใชเ้วทีนี้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ผมใช้เงินตัวเองออกทั้งหมด 

แต่ผมต้องการพัฒนา ผมเจอเรื่องที่น่าเสียใจมาก เรื่องผลประโยชน์ แต่ก็ไม่เป็นไรครับ เป็นเรื่องในอดีตไป

แล้ว แตก่็ท าให้ผมยิ่งมีความรู้สึกว่า สักวันผมจะเข้ามาในสภานี้และมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้สูงอายุให้ได้ ผมมี

พ่อมีแม่ เป็นผู้สูงอายุ ตอนนี้ผู้สูงอายุแน่นอนว่า ทุกคนมีสมาร์ทโฟน แต่ถามว่าสมาร์ทโฟนของเขาเกินครึ่ง

มาจากสมาร์ทโฟนของลูก ๆ ที่ไม่ใช้แล้ว คือของตกรุ่น ของเก่า โทรศัพท์บางคนเป็นของใหม่ แต่ราคาถูก 

และทุกท่านทราบหรอืไม่ว่า การใช้แอปพลิเคชันจะมีปัญหาอย่างหนึ่ง  คนที่ท าระบบหน้า Front หรือ Office 

จะต้องท าการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตามมาด้วยสิ่งเหล่านี้ (รูปภาพ) ให้มองเหมือนภู เขาน้ าแข็งลูกหนึ่ง 

ด้านบนเป็นสิ่งที่สวยหรู นา่ใช้งาน แต่ทราบหรือไม่ว่าใต้ภูเขาน้ าแข็งนี้ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาล ตามมา

ด้วยระบบที่ท าอย่างไรก็ได้ให้แอปพลิเคชันนีส้ามารถใช้กับโทรศัพท์มอืถือได้ทั้งหา้หมื่นกว่าเครื่องในเทศบาล

นครล าปาง ท ายังไงก็ได้ให้เขา้ได้กับระบบปฏิบัติการ Android IOS หรือแม้กระทั่ง Windows Phone ถามว่า

ท าได้หรือไม่ ท าได้ ใช้เงินหรือไม่ ใช้เงินมากครับ ดังนั้นหากเราใช้แอปพลิเคชันจริง ๆ จากโทรศัพท์มือถือ 

ถ้าเราสร้างขึ้นมาใหม่เลย ผมมองว่ามี 2 ประเด็น ประเด็นแรกเราจะเป็นเทศบาลที่มีลักษณะแสวงหาผล

ก าไรจากประชาชน เราถึงจะท าแอปพลิเคชันลักษณะที่พูดได้ ประเด็นที่สอง ต้องเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูง 
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มีเงินเหลือเฟือก็สามารถท าได้ แต่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ผมจึงขออนุญาตน าเสนอต่อท่านประธานไปยัง

ท่านนายกเทศมนตรีคอื ปัจจุบันเราใช้ LINE OA คือ การพัฒนาต่อยอดจากไลน์ทั่วไปที่มีในโทรศัพท์มือถือ

ทุกคน ไลน์ของเราสามารถมีเพื่อนได้หา้พันคน รองรับการใชง้านได้ถึงหา้พันคน และมีการพัฒนาโดยมี Line 

Group เป็น OpenChat โดยล่าสุดมีแอปพลิเคชันส่วนหนึ่งเป็นของฟรี ที่หน่วยงานมากมายเริ่มน ามาใช้

เรียกว่า LINE OA ที่รองรับคนใช้งานได้ถึงสามแสนคน อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ผมเชื่อว่าไม่ถึง 10% 

ต่อที่เราจะท า ภาพขวาเป็นภาพ LINE OA ของธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นลักษณะแอปพลิเคชัน Hybrid 

คือ การน าแอปพลิเคชนัเหล่านีม้าและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ อย่างเช่นฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเทศบาล

ก็ได้ เราไม่ต้องสร้างใหม่ขึ้นมาครับ วันนี้เราจะออกจากเทศบาล เรารู้สึกว่า รถจะติดไหม กดเข้าไป แทนที่

เราจะสร้างแอปพลิเคชนั เพื่อที่จะมานั่งดูว่ารถจะติดไหม มันจะเชื่อมเข้าหา GOOGLE MAP ก็จะขึ้นเส้นแดง

บอกว่า ถนนเส้นไหนรถติด ถนนเส้นไหนรถไม่ติด เราสามารถท าได้ รวมถึงสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกฯ จะท าคือ 

ระบบการร้องทุกข์ต่าง ๆ ก็สามารถเชื่อมโยงกับตรงนี้ได้หมดเลย ตรงนี้เป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย     

ไว้เราค่อยคุยกันเบื้องหลัง อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมาก ๆ เมื่อหลายปีก่อน ผมอยู่ต่างประเทศ      

ผมก าลังนั่งเรียนอยู่ จู่ ๆ โทรศัพท์ทุกเครื่องของคนในห้องเรียนผมดังพร้อมกันและสั่นแรงมาก ปรากฏว่า

เขาแจง้ว่า ขณะนีเ้กิดน้ าท่วมฉับพลันบริเวณถนนนั้น ๆ มัน Alert ขึ้นมา ผมเลยคิดว่า จะดีไหมถ้าเทศบาล

เราจะมีสิ่งเหล่านี้ เช่น มีแจ้งเตือนว่า ขณะมีอุบัติเหตุเกิดบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา หลีกเลี่ยงการใช้ถนน

บริเวณนี้ ทุกคนทราบพร้อมกัน และ LINE OA สามารถแจ้งระบุช่วงอายุก็ได้ครับ เช่น ถึงเวลาต้องเสียภาษี 

เราจะไปบอกท าไมกับเด็กอายุสิบกว่า เราไม่ต้องไปบอกเยาวชนหรอก แต่เราเลือกบอกกับคนที่เป็นฐานเสีย

ภาษีก็ได้ นี่เป็นเพียงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ที่อยากจะขออนุญาตเสนอแนะต่อท่านนายกเทศมนตรี ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีสมาชิกอภิปราย ผมก็ขอเชิญผู้บริหารตอบข้อซักถาม ข้ออภิปราย เชิญ 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนิมิตร  จวิะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ เป็นช่วงเวลาที่มี

คุณค่าเหลือเกินที่เราได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย และมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง จากสมาชิกสภา

เทศบาลหลาย ๆ ท่านในที่นี้ ในหลาย ๆ เรื่องที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้น แล้ว

อยากจะเสวนาพูดคุยในเรื่องตา่ง ๆ เหล่านี ้ซึ่งอาจจะใช้เวลาพูดคุยพอสมควร เพียงแต่จะสรุปคร่าว ๆ จาก

สิ่งที่ได้บันทึกไว้ ในความคิดเห็นของแต่ละท่าน เรื่องที่อยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ      

ได้ทราบ ก็คือ เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะโรคระบาดโควิด ชีวิต

ความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูง ถ้าใครไม่รู้ว่าความทุกข์ยากล าบากเป็น

อย่างไรก็อาจจะไม่เข้าใจ แต่ถ้าเราไปสัมผัสชีวิตคนเหล่านี้จริง ๆ เป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดที่มีความรุนแรง
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สูงสุด เราคิดว่า เราพูดว่า เราบอกว่า คนที่มีรายได้พอเพียง มีฐานะดีก็คงไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่     

ในเรื่องความจ าเป็นพื้นฐานเท่าไหร่นัก แต่คนที่มีชีวิตที่ยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาส ความจ าเป็นพื้นฐาน

ของชีวิตมีความส าคัญมาก คนจ านวนมากมายไม่มีบ้านอยู่อาศัย ไม่มีที่ดินของตนเอง คนจ านวนมากที่มี

บ้านที่ผุพัง ไม่อยู่ในสภาพของบ้าน คนจ านวนไม่น้อยที่มีบ้าน แต่ไม่มีห้องน้ าห้องส้วม ไม่มีพื้นที่ที่พอเพียง 

ชีวิตไม่ถูกสุขลักษณะ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องได้รับความเอาใจใส่อย่างเร่งด่วน มีองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ 

มากมาย อย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เรียนแล้วในที่ประชุมนี้ ที่เราจะต้องร่วมมือท างานกันอย่างจริงจัง    

ไม่ว่าเรื่องสิทธิที่ดินของประชาชนที่เขาควรจะมีสทิธิในการอยู่อาศัย ซึ่งอาจจะเป็นที่ของราชพัสดุ ที่ดูแลโดย

กรมธนารักษ์ อาจจะเป็นที่ธรณีสงฆ์ อาจจะเป็นที่ล าเหมือง อาจจะเป็นที่ดินหลากหลาย เรื่องนี้จ าเป็น      

ที่จะต้องมารื้อฟื้น มาดูแลเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนในเรื่องสิทธิที่ดินที่อยู่อาศัย ความร่วมมือกับพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ความรว่มมอืกับ พอช. ความรว่มมอืกับบ้านมั่นคง เราจะต้องหารือและท า

ความรว่มมอืกันอย่างจริง ๆ จัง ๆ โดยมีฐานข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้องว่าประชาชนเหล่านี้มีจ านวนเท่าไร อยู่ใน

พื้นที่ไหน และมีความจ าเป็นมากน้อยเท่าไหร่ ในมิติไหน ในด้านไหน อย่างน้อยที่สุดมาตรฐานชีวิตความ

เป็นอยู่ ที่อยู่อาศัยจะต้องได้มาตรฐานตามความจ าเป็นพื้นฐานของเขา ส าหรับอาชีพก็มีความหลากหลาย  

ที่เราต้องให้ความสนใจ เอาใจใส่ คนเหล่านีม้ีปัญหาเรื่องอาชีพและการท ากินเยอะแยะมาก ตั้งแต่ไม่มีอาชีพ 

มีอาชีพหาเช้ากินค่ า มีรายได้วันละร้อยสองร้อยกว่าบาท เก็บขยะข้างถนนบ้าง เป็นอาชีพที่มีความล าบาก

มาก การจัดท าฐานข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง ตรงจุดก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่สุด ที่เราต้อง

เร่งลงพื้นที่ เพื่อที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้องและแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด การจ้างงาน เราวางโครงการไว้ว่า สอง

สามปีนี้เราจะลงทุนในบ้านเมืองเป็นสองสามระยะ แต่ละระยะเราจะใช้เงินเยอะพอสมควรเพื่อที่จะฟื้นฟู 

เพื่อที่จะบูรณะ เพื่อที่จะสร้างเมือง เพื่อที่จะท าโครงการต่าง ๆ แต่ละระยะที่จะใช้เงิน เราจะอัดฉีดเม็ดเงิน

ลงไปจ านวนไม่น้อยเลย ในสามสี่ปี เม็ดเงินหลายรอ้ยล้านจะถูกอัดฉีดลงไปในพืน้ที่เพื่อการลงทุน การอัดฉีด

เม็ดเงินลงไปจะช่วยท าให้เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจ ท าให้เกิดการซื้อของ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท าให้เกิดการจ้าง

งาน จ้างเหมา ท าให้เกิดการจ้างงานของผู้มีรายได้ต่ า แรงงานไร้ฝีมือ โดยที่เราจะก าหนดไว้ในเงื่อนไขของ

สัญญาในรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว การเงินที่เราลงทุนไปจะกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการซื้อ 

กระตุน้การขาย กระตุน้การจ้างงาน รวมทั้งการเปิดพืน้ที่ในการที่จะประกอบอาชีพ ทุก ๆ บ้านที่มีของเหลือ

ใช้มากมาย เราจะขอความร่วมมือประชาชนเพื่อที่จะเอาของเหลือใช้ทั้งหมดมารวมกัน เพื่อที่จะท าให้เกิด

เป็นของที่มีราคามีมูลค่า และส่งเสริมให้คนยากจน คนที่ไม่มีอาชีพเหล่านี้ ฝึกที่จะท าการค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ 

จากของเหลือใช้ที่บริจาค เราจะมีระบบกองทุนคล้าย ๆ กองทุนหมู่บ้าน เราจะสร้างกองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะ

ส่งเสริมอาชีพ แต่กองทุนนี้จะอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างผู้บริหารกองทุนกับผู้กู้ยืม โดยอาศัย

เงื่อนไขของการออมเป็นหลัก เพราะฉะนั้นจะมีผลประโยชน์ทั้งการกู้ยืมเงิน เพื่อที่จะไปลงทุนพัฒนาตนเอง

เป็นผู้ประกอบการเล็ก ๆ น้อย ๆ และมีเงื่อนไขว่า นอกจากเขาจะต้องคืนเงินแล้ว เขาจะต้องมีเงินออมด้วย 
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ตรงนี้ทั้งของเหลือใช้ ทั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพก็จะท า และเราจะเปิดพื้นที่ให้เขา เพื่ อที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้า

รายย่อย เราจะมีที่ปรึกษาด้านการเงิน จุดอ่อนหนึ่งของสังคมไทยก็คือ ความสามารถในการบริหารการเงิน 

ส่วนบุคคลก็ดี ส่วนครัวเรือน ก็ดี เราบริหารเงินไม่เป็น เราบริหารหนี้สินไม่เป็น เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเรามี

เงินเท่าไหร่ เราจะใช้เงินเท่าไหร่ เราจะออมเท่าไหร่ เราจะลงทุนเท่าไหร่ เราจะต้องมีทีมงานเป็นที่ปรึกษา

ด้านการเงินให้เขา นี่เป็นตัวอย่าง นอกจากนั้นการส่งเสริมอาชีพ เช่นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร    

ทุกคนทุกบ้านเรือนจะมีพื้นที่ ผักริมรั้ว พืชกินได้ เราท าได้ที่บ้าน เราก็จะส่งเสริมใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์

อย่างจริงจังกันในครัวเรือน อย่างน้อยผักก็ไม่ต้องซื้อ พริกก็ไม่ต้องซื้อ สามารถท าเองได้ เราจะร่วมมือกัน

พัฒนาชุมชนในการส่งเสริมอาชีพ หัดท าอาชีพเล็ก ๆ นอ้ย ๆ และหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้คิดวางโครงการ

ต่าง ๆ ไว้แล้ว เรื่องแม่น้ าวัง ส่วนใหญ่เราจะคุยกันเรื่องระดับน้ า เรื่องความสวยงามของแม่น้ าวัง ซึ่งเป็น

บริเวณเหนือฝายขึ้นมา แต่แม่น้ าวังใต้ฝายยังมีความยาวอย่างน้อย 7 กิโลเมตร ถ้าเราไปสังเกตดูจะเห็นว่า 

แมน่้ าใต้ฝายสวยงามมาก เป็นลักษณะของธรรมชาติ น้ าไหลตามธรรมชาติ มีหญ้า มีต้นไม้ มีโขดหิน เราจะ

รักษาธรรมชาติของแมน่้ าไว้อย่างนัน้ แตเ่พื่อจะให้ธรรมชาตินั้นมีน้ า เราวางโครงการไว้ว่า จะให้มีฝายชะลอ

น้ าธรรมชาติ ไม่ท าเป็นฝายปูน ให้น้ าไหลมีระดับน้ าลดหลั่นกันไป มีโขดหิน มีหญ้ามีต้นไม้ตามธรรมชาติ 

และปรับสภาพข้างทาง และเราจะเห็นตลอดแนวทางท่าคราวน้อยไปจนถึงนาก่วม จะมีร้านค้า ร้านอาหาร

มากมาย เมื่อวานเย็นผมมีโอกาสไปนั่งร้านอาหารริมน้ าพักหนึ่ง ตรงนั้นมีความสวยงามมาก ถ้าเราพัฒนา

ตรงนั้นเป็นล าน้ าธรรมชาติ ที่มีฝายชะลอน้ าสวยงาม แล้วไปส่งเสริมชาวบ้านแถวนั้นท าพื้นที่ส าหรับเป็น

ร้านอาหาร ร้านขายของ และท ากิจกรรมต่าง ๆ เสน่ห์แม่น้ าตรงนั้นจะสมบูรณ์แบบมากที่สุด นี่ก็เป็นเรื่อง

ของแม่น้ า เรื่องของเส้นทางรถม้าริมน้ าคงจะยาก เพราะว่าถนนแคบจนจอดรถไม่ได้ แต่เราจะศึกษาดูว่าเรา

จะท าอะไร ขยะชุมชนก็อยู่ในแผนแล้วที่จะต้องเริ่มต้น ชุมชนการเคหะเราทิ้งเขาไม่ได้ เขาเป็นชุมชนเป็น

ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลของเรา แต่สภาพของเขาทุกวันนี้เป็นสภาพที่เสื่อมโทรมมาก เราอาจจะ

เรียกว่าเป็นสลัมกลางเมือง มีเรื่องอีกเยอะแยะมากที่เราจะต้องไปท า ปัจจุบันเรื่องเร่งด่วนในปี 2565 

จะต้องเร่งท าในเรื่องสาธารณูปโภค เรื่องถนน ไฟฟ้า และสนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล และสนามเด็ก

เล่นในพืน้ที่ว่างในการเคหะ จะต้องท าให้ได้ในปี 2565 เพราะเขาถูกทิ้งขว้างไว้เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว 

เรื่องรถขยะ รถอัดขยะ ที่น้ าเรี่ยราดเราก็จะเร่งจัดการ ป้ายบอกทางที่ไม่มีหรือมี ถ้าเราขับรถไปดูตามบ้าน

ตามเมอืง ป้ายบอกทางและป้ายถนนตา่ง ๆ เก่า และมองไม่เห็นแล้ว เราก็ต้องจัดท าใหม่ทั้งเมือง การรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนในการจะออกแบบในบางพื้นที่เช่น ไชน่าทาวน์ เป็นข้อสังเกตที่ดีมาก LINE OA 

เป็นเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์มาก ทั้ง ๆ ที่เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายแล้ว ใช้ง่าย และราคาถูก  เป็นค าแนะน า  

ทีม่หัศจรรย์มาก เราจะเปลี่ยนจากความคิดที่จะท าแอปพลิเคชัน ลองดูว่าจะเอา LINE OA มา apply ใช้กับ

ระบบของเราอย่างไร หลายสิ่งหลายอย่างถูกบันทึกไว้หมดแล้ว และจะเอาไปคุยกันในระดับผู้บริหาร

เทศบาลและระดับผู้ด าเนินการเทศบาล ผมว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ ที่ได้มาพูดคุย หารือ แสดง
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ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และได้รับฟังความคิดเห็นที่มีประโยชน์จากท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  

แห่งนี้ ความคิดเห็นของทุกท่านถูกบันทึกไว้แล้ว และจะได้น าไปพิจารณาเพื่อที่จะด าเนินการให้เหมาะสม 

และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ คน ในนามของคณะผู้บริหารเทศบาล ในนามของข้าราชการเทศบาลนคร

ล าปาง ในนามของประชาชนคนล าปาง ขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่านที่ได้

กรุณาให้ความคิดเห็น และจะร่วมมือกันท างานเพื่อประชาชนต่อไปในอีกสี่ปีข้างหน้า ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในวาระการแถลงนโยบายของ

ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แถลงเป็นที่เรียบร้อย และท่านสมาชิกก็ได้ซักถาม ตั้งข้อสังเกต และอภิปราย     

ซึ่งท่านนายกได้ตอบข้อซักถามเป็นที่เรียบร้อยเชน่กัน  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง

อื่น ๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าการประชุมสภาในครั้งนี้ก็จบ

สิ้นเป็นที่เรียบร้อย ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ตลอดจนถึงข้าราชการที่มานั่งฟัง      

ในวันนี ้ผมขอปิดประชุม 

        เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

 

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

(นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
 

 

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

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 หมายเหตุ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 
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