รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที 4 ครังที 1 ประจําปี 2552
วันที 24 ธันวาคม 2552
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผูเ้ ข้าประชุม
1.นายประสิทธิ
2.น.พ.วัฒนา
3.นายจาตุรงค์
4.นายอนุ กลู
5.นายสมหมาย
6.พันตรีสระ
7.นายบุญทอง
8.นายพิทกั ษ์
9.นายกิตติ
10.นางสาวอมลยา
11.นายนพดล
12.ร้อยเอกศักดิชยั
13.นายสันติ
14.นายสมบูรณ์
15.นางสุดารัตน์
16.นายจรูญ
17.นายสุทศั น์
18.นายวิบลู ย์
19.นายสุคนธ์
20.พันตรีวิชานนท์
21.นางสาวขัตติยา
22.นายสมชาย
23.จ.ส.อ.สมบูรณ์
24.นางอวยพร

หรรษ์หิรญ
ั
วานิ ชสุขสมบัติ
พรหมศร
ศิริพนั ธุ ์
พงษ์ไพบูลย์
สุยะใจ
ใจมา
แสนชมภู
จิวะสันติการ
เจนตวนิ ชย์
ผดุงพงษ์
หงษ์ใจสี
เขียวอุไร
คุรุภากรณ์
บุญมี
เติงจันต๊ะ
พุทธวงค์
ฐานิ สรากูล
อินเตชะ
แดงสร้อย
สําเภาทอง
ดังควัฒนา
บรรจงจิตต์
พรรัตนพิทกั ษ์

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลํ า ปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

-2รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.นายนิ มิตร
2.นายกิตติภมู ิ
3.นายประเสริฐ
4.นายสุรพล
5.นายมนัส
6.นายกิตติพงศ์
7. นายเกษม
8.นายเฉลิม
9.นางสาวภารดี
10.นางอินทมาศ
11.นายจําเนี ยร
12.นางจันทร์สม
13.นายประสงค์
14.นายพีระยศ
15.นางเอมอร
16.นางสาวสุนี
17.นายสวัสดิ
18.นายสุทธิพนั ธ์
19.นายสุเทพ
20.นายเสนี ย ์
21.นางสาวอุษา
22.นายไพศาล
23.นางยุพิน
24.นางประนอม
25.นางอรพิน
26.นางสาวพัฒนี
27.นางวรรณศรี
28.นายธงชัย
29.นายนรศักดิ

จิวะสันติการ
นามวงค์
บุพพัณหสมัย
ตันสุวรรณ
วงษ์ชาญศรี
จิรเมธาธร
แช่มช้อย
แก้วกระจ่าง
เสลานนท์
สมพงษ์
ทองกระสัน
เสียงดี
เรือนสอน
วิรตั น์เกษ
ณ ลําปาง
อนงคศักดิ
แก้วกระจ่าง
รัตนรังสรรค์
บุญมายอง
วิไลจิตต์
สมคิด
ลาภจรัสแสงโรจน์
ตังคธาร
สายโกสุม
โสภะ
เมืองใจมา
อินทราชา
พัวศรีพนั ธุ ์
สุขสมบูรณ์

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที<ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
ที<ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
ที<ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(แทน) ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.ส่วนการโยธา
ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผูจ้ ดั การสถานธนานุ บาล
รองผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
(แทน) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ ายกิจการสภา
หน.ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ
นิ ติกร
(แทน) ท้องถิ<นจังหวัดลําปาง

เริมประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที 1 เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนีG เป็ นการประชุม
สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที< 4 ครัGงที< 1 ประจําปี พุทธศักราช 2552 เรียน
ท่านสื<อมวลชนทุกแขนง คณะกรรมการชุมชน ที<ได้ให้เกียรติมาร่วมฟั งการประชุมในวันนีG ก่อนเข้าสู่

-3ระเบียบวาระที< 1 ขอเชิ ญท่ านเลขานุ การสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศเรียกประชุ มสภาเทศบาล
นครลําปาง
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลํา ปาง ที< เ คารพและสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปางทุ ก ท่ า น กระผม นายจาตุ ร งค์
พรหมศร เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลํา ปาง ก่ อนที< ท่ า นประธานในที< ป ระชุ มจะได้ดําเนิ นการ
ประชุ มตามระเบี ยบวาระที< 1 ของการประชุ มสภาในครัGงนีG กระผมมีประกาศของสภาเทศบาล
นครลําปาง และหนังสือเทศบาลนครลําปาง เพื<อเรียนแจ้งให้ที<ประชุมได้รบั ทราบ ดังนีG
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรือง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที 4 ประจําปี 2552
--------------------ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื< อง กํา หนดสมัย ประชุ มสามัญ ประจํา ปี
2552 และสมัย ประชุ ม สามัญ สมัย แรก ประจํา ปี 2553 ลงวัน ที< 17 กุ มภาพัน ธ์ 2552
ได้กาํ หนดสมัยประชุ มสามัญ สมัยที< 4 ประจําปี 2552 มีกาํ หนด 30 วัน เริ<มต้นตัGงแต่วนั ที<
1 – 30 ธันวาคม 2552 รายละเอียดความแจ้งแล้วนัGน
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไ ขเพิ< มเติ มถึ งปั จ จุ บัน (ฉบับที< 13) พ.ศ.2552 จึ งประกาศให้เรี ยกประชุ มสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที< 4 ประจําปี 2552 มีกาํ หนด 30 วัน เริ<มต้นตัGงแต่วนั ที< 1-30
ธันวาคม 2552
ประกาศ ณ วันที< 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั
(นายประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั )
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และ
หนังสือที< ลป 52001/ 6858

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป 52100
23 ธันวาคม 2552

เรื<อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็ นผูเ้ สนอญัตติแทน
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามที<สภาเทศบาลนครลําปาง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที< 4 ครัGงที< 1 ประจําปี 2552 ในวันที< 24 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 น.

-4ณ ห้องประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ< งนายกเทศมนตรีมีญัตติ ที<จะต้องเสนอต่อสภาเทศบาล
นครลําปาง และตอบกระทูถ้ ามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง นัGน
ข้าพเจ้า ฯ ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ฯ ที< รับ ผิ ดชอบสํานั กและกองที<
เกี<ยวกับญัตติและกระทูถ้ ามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เป็ นผูเ้ สนอญัตติแทนและตอบกระทู ้
ถามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื<อต่อไปนีG
1.
2.
3.
4.

นายกิตติภมู ิ นามวงค์
นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย
นายสุรพล ตันสุวรรณ
นายนรเศรษฐ จิวะสันติการ

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

จึงเรียนมาเพื<อทราบและดําเนิ นการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นิ มิตร จิวะสันติการ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ซึ< งผมมีขอ้ เรื<องดังที< เรียนแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนผูเ้ ข้าร่วมประชุ ม
ได้รับ ทราบ จากนีG ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ านประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ได้ดํา เนิ นการประชุ มตาม
ระเบียบวาระการประชุมในครัGงนีG ต่อไป
1.1 เรือ ง ให้ นายนพดล ผดุง พงษ์ กล่ าวปฏิ ญ าณตนเข้ารับ ตําแหน่ ง สมาชิ กสภา
เทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที< 1 ข้อที< 1.1
เรื< อง ให้นายนพดล ผดุ งพงษ์ กล่า วปฏิ ญ าณตนเข้า รับ ตํา แหน่ งสมาชิ กสภาเทศบาลนครลํา ปาง
ตามที< เ ทศบาลนครลํา ปางได้มี ก ารเลื อ กตัGงซ่ อ มสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เมื< อ วัน ที< 25
ตุ ลาคม 2552 ที< ผ่านมา ผลจากการเลือกตัGงคือ นายนพดล ผดุ งพงษ์ ซึ< งได้รบั การับรองผลการ
เลื อกตัGงจากคณะกรรมการการเลื อกตัGง เมื< อวันที< 14 พฤศจิ ก ายน 2552 ในโอกาสนีG ขอเชิ ญ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ได้กล่าวคําปฏิญาณตนเพื< อเข้ารับหน้าที< ตําแหน่ งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เชิญครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ยนท่ านประธานสภา
เทศบาล “ข้าพเจ้า นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะผูแ้ ทนของปวง
ชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ขอปฏิญาณตนต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ไว้ว่าจะรักษาไว้
และปฏิ บัติ ต ามซึ< งรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย ทัGงจะซื< อสัต ย์สุ จ ริ ต และปฏิ บัติ ห น้า ที< เ พื< อ
ประโยชน์ ของท้องถิ< น และปฏิบตั ิหน้าที< ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิใจ ไม่อยู่ในความผูกมัด
แห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ”

-5นายประสิ ทธิ1 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เป็ นอันว่า คุ ณนพดล
ผดุ งพงษ์ ได้ปฏิ ญาณตนเข้ารับหน้าที< ตําแหน่ ง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง โดยสมบูรณ์แล้ว
และในโอกาสนีG ในนามสภาเทศบาลนครลําปาง ขอมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี โดยขอเชิญท่าน
สมาชิ กอาวุ โสสูงสุ ดของสมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง คื อจ่าสิ บเอกสมบูรณ์ บรรจงจิ ตต์ ได้ให้
เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกบั สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางคนใหม่ เรียนเชิญ
1.2 เรื อ ง รายงานผลการปฏิ บัติ ง านตามนโยบายของนายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง
ประจําปี 2552 (โดย...นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง)
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที< 1 ข้อ
1.2 เรื< อ ง ประธานแจ้ง ให้ที< ป ระชุ ม ทราบ เรื< อ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําปี 2552 เชิญท่านนายกเทศมนตรีนครลําปางครับ
นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนประธานสภาที< เคารพ ผม
นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เพื<อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 มาตรา 48 ทศ ได้กํา หนดให้นายกเทศมนตรี แ ถลงนโยบายต่ อสภาเทศบาล และ
ประชาชนก่ อ นที< จ ะเข้า รับ ตํ า แหน่ ง และกํา หนดไว้ว่ า นายกเทศมนตรี จ ะต้อ งรายงานผลการ
ดํา เนิ นงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ให้ส าธารณะทราบอี ก ครัGง เพื< อที< จ ะให้ส มาชิ ก สภา
เทศบาลได้มี เ อกสารที< จ ะติ ด ตามตรวจสอบและรับ ทราบผลการปฏิ บัติ ง านของเทศบาลภายใต้
นโยบายของนายกเทศมนตรี ในระยะของวิสัยทัศในระยะหนึ< งๆ ตลอดผลการดําเนิ นการประจําปี
จึงได้จดั ทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานของนายกเทศมนตรี เพื<อเสนอต่อสภาเทศบาลให้รบั ทราบ และ
ประกาศต่อสาธารณชนต่อไป ซึ<งได้จดั ทํารายงานเป็ นรูปเล่ม ประกอบด้วยรายงานผลการปฏิบตั ิการ
ตามนโยบายตัGงแต่ พ.ศ. 2548 – 2551 ภายใต้วิสยั ทัศน์ แรก คือ การทําให้นครลําปางเป็ นนคร
แห่งคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที<ทนั สมัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลซึ<งเมื<อถึงปี พ.ศ.2552 แล้ว
เราก็ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิการตามโครงการต่าง ๆ ตามวิสยั ทัศน์ดงั กล่าว รวมทัGงการรายงานถึ ง
แผนงานในอนาคตเพื<อบรรลุวิสยั ทัศน์ระยะแรก เมื<อปี 2552 และกําหนดวิสยั ทัศน์หรือยุทธศาสตร์
สําหรับระยะปี พ.ศ. 2553 – 2555 ภายใต้วิสยั ทัศน์ที<กาํ หนดว่า “จะสร้างนครลําปางให้เป็ นเมือง
ที<น่าอยู่ ผูค้ นเป็ นสุ ข สังคมดีงาม และมีมรดกวัฒนธรรมที<ลGาํ ค่า” นั บตัGงแต่ปีงบประมาณปี 2553
เราก็ จ ะบริ ห ารจัด การภายใต้วิ สัย ทัศ น์ ใ หม่ โดยการทํา โครงการและแผนงานตามยุ ท ธศาสตร์
ทัGง 6 ด้าน ตามที<ได้นําเสนอในรายงานฉบับนีG รวมทัGงต่อเนื< องในข้อที< 1.4 เรื<อง รายงานผลการใช้
จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ที< ไ ด้รั บ อุ ด หนุ น จากหน่ ว ยงานอื< น และเงิ น ที< จ่ า ยขาดจากเงิ น สะสม ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 และข้อที< 1.5 เรื< อง รายงานผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ประจําปี 2552 (ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2552 – 2554) ที< เกี<ยวข้องกับ
รายงานต่าง ๆ ของเทศบาลตามนโยบายที<ได้แถลงไว้ ขอบคุณครับ
1.3 เรือง ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาล
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ในระเบี ยบวาระที< 1
ข้อ 1.3 เรื<อง ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาล
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ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
และคณะกรรมการสภาเทศบาลนครลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------โดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐
ได้บญ
ั ญัติให้มีประมวลจริยธรรมของผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที< ของรัฐ
แต่ละประเภท
เพื<อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ สภาเทศบาลนครลําปาง จึ งได้กาํ หนดระเบียบ ว่าด้วยประมวล
จริ ยธรรมของสมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปางและคณะกรรมการสภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.
๒๕๕๒ ขึG นไว้ดงั ความต่อไปนีG
ข้อ ๑ ระเบี ย บนีG เรี ย กว่า “ระเบี ย บว่าด้ว ยประมวลจริ ย ธรรมของสมาชิ กสภาเทศบาลนคร
ลําปางและคณะกรรมการสภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนีG ให้ใช้บงั คับตัGงแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนีG
“สมาชิกสภา” หมายถึง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
“คณะกรรมการสภา” หมายถึง คณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิส ามัญซึ<งสภา
เทศบาลนครลํา ปางตัGงขึG น รวมถึ งคณะอนุ ก รรมการซึ< งคณะกรรมการดังกล่า วตัGงขึG นตามระเบี ย บ
กฎหมาย
“ประธานสภา”หมายถึง ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
“สภาเทศบาล” หมายถึง สภาเทศบาลนครลําปาง
ข้อ ๔ ให้ประธานสภา รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนีG
หมวด ๑
ส่วนที< ๑
อุดมคติของการเป็ นสมาชิกสภาและคณะกรรมการสภา
-----------------------------ข้อ ๕ สมาชิ ก สภาและคณะกรรมการสภาจั ก ต้ อ งจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์ เป็ นแบบอย่างที<ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็ นประมุข
ข้อ ๖ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องเป็ นแบบอย่างที<ดีในการรักษาไว้และปฏิบตั ิ
ตามซึ<งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ
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กฎหมาย
ข้อ ๘ สมาชิกสภาและคระกรรมการสภาจักต้องเป็ นแบบอย่างที<ดี ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ<น โดยเคร่งครัด
ข้อ ๙ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานเพื<อเทศบาลนคร
ลําปาง และมีจิตสาธารณะรับใช้ประชาชนอย่างเต็ มความสามารถ ด้วยความรับผิ ดชอบ ซื< อสัตย์
สุจริต เสียสละ
ข้อ ๑๐ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องปฏิบตั ิตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม
และศีลธรรม ทัGงโดยส่วนตัวและโดยหน้าที<ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน
ส่วนที< ๒
การปฏิบตั ิหน้าที<ในฐานะสมาชิกสภาและกรรมการสภา
-----------------------------ข้อ ๑๑ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องรักษาไว้ซึ<งชื<อเสียงของสภาเทศบาลและไม่
กระทํา การใดๆ อันอาจก่ อ ให้เ กิ ด ความเสื< อมเสี ย ต่ อเกี ย รติ ภูมิ ของเทศบาลนครลํา ปางและสภา
เทศบาล
ข้อ ๑๒ สมาชิ กสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องคํานึ งถึ งผลประโยชน์ ของเทศบาลนคร
ลําปางและประชาชนเป็ น สิ<งสูงสุ ด มีความยุ ติธรรม ปฏิบตั ิ ต่อประชาชนทัว< ไปอย่างเป็ นธรรมและ
เสมอภาคกัน
ข้อ ๑๓ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผูอ้ ื<น ไม่
แสดงกิ ริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย ใส่รา้ ยหรือเสียดสี บุคคลใดโดยไม่มีหลักฐาน
หรือนําเอาเรื<องที<เป็ นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที<ประชุมสภาเทศบาล
ข้อ ๑๔ สมาชิ ก สภาและคณะกรรมการสภาจัก ต้อ งรัก ษาความลับ ในการประชุ ม สภา
เทศบาลที< กระทําเป็ นการลับ โดยไม่นําไปเปิ ดเผยแก่ผูใ้ ดหรือในทางใด เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิ ตาม
กฎหมายหรือระเบียบการประชุมสภาท้องถิ<น
ข้อ ๑๕ สมาชิ กสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุ ม โดยไม่ขาด
ประชุมสภาเทศบาลเกินจํานวนหนึ< งในสี<ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่ วย
หรือเหตุสุตวิสยั
ข้อ ๑๖ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องพิจารณากฎหมาย ญัตติ กระทู ้ หรือเรื<อง
ร้องทุกข์ ที<เป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลนครลําปางและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว
ข้อ ๑๗ สมาชิ ก สภาและคณะกรรมการสภาจัก ต้อ งไม่ ส มคบหรื อ ให้ก ารสนั บ สนุ น แก่ ผู ้
ประพฤติผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ ๑๘ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาพึงพบปะเยี<ยมเยียนและรับฟั งเรื<องราวร้องทุ กข์
ของประชาชน
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ปฏิบตั ิหน้าที<บกพร่อง หรือผิดพลาด อย่างร้ายแรง
ข้อ ๒๐ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องไม่ใช้และบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการเพื<อให้ผูอ้ ื<น หรือประชาชน เข้าใจผิด หรือเพื<อผลประโยชน์ส่วนตัว และพวกพ้อง
ข้อ ๒๑ สมาชิ ก สภาและคณะกรรมการสภาจัก ต้อ งไม่ ร่ ว มมื อ กับ บุ ค คลหรื อ องค์ก รใดๆ
กระทําการหรือแสวงหาผลประโยชน์ที<ขดั ต่อการทําหน้าที<และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการ
ข้อ ๒๒ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรือการกระทําที< อาจทําให้
ราชการเสียหาย การฉ้อฉล หลอกลวง การใช้อาํ นาจในทางที<ผิด และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ ต่อเจ้าหน้าที<ผูร้ บั ผิดชอบ
ส่วนที< ๓
ความเกี<ยวพันของตน ครอบครัวและบุคคลอื<น
--------------------------ข้อ ๒๓ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือผูอ้ ื<น
ใช้ตาํ แหน่ งหน้าที<ของตนโดยมิชอบ
ข้อ ๒๔ สมาชิ กสภาและคณะกรรมการสภาต้องไม่นํา ความลับของราชการไปเพื< อใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ื<น ทัGงในขณะที<ดาํ รงตําแหน่ ง หรือเมื<อพ้นจากตําแหน่ งหน้าที< เว้นแต่กฎหมาย
จะอนุ ญาตให้กระทําได้
ข้อ ๒๕ สมาชิ ก สภาและคณะกรรมการสภาจัก ต้อ งไม่เ รี ย กร้อ งของขวัญ ของกํา นั ลหรื อ
ประโยชน์อื<นใดจากบุคคลอื<น เพื<อประโยชน์ต่างๆ อันอาจจะเกิดขึG นจากการปฏิบตั ิหน้าที<ของตน และ
จะต้องดูแลให้ คู่สมรสและบุคคลในครอบครัวปฏิบตั ิเช่นเดียวกันด้วย
หมวด ๒
การควบคุมให้เป็ นไปตามจริยธรรม
-------------------ข้อ ๒๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ< งเรียกว่า “คณะกรรมการจริยธรรมสภาเทศบาล” จํานวน
ห้าคน ประกอบด้วย ประธานสภา เป็ นประธานคณะกรรมการโดยตําแหน่ ง และคณะกรรมการอื<น
อีกสี<คน โดยเลือกจากผูซ้ ึ< งเป็ นสมาชิ กสภาของกลุ่มการเมืองท้องถิ< นที< มีอยู่ในสภาเทศบาล เขตละ
หนึ< งคน ทัGงนีG ถ้ามีจาํ นวนกลุ่มการเมืองท้องถิ<นที<มีสมาชิกสภาเกินกว่าหนึ< งกลุ่มในเขตเดียวกัน ก็ให้
เลื อกคณะกรรมการจากกลุ่ มการเมื องท้องถิ< นที< มีส มาชิ กสภาในเขตนัG นน้อยกว่าอี กกลุ่ มหนึ< งเป็ น
คณะกรรมการ ส่วนในกรณี ที<มีกลุ่มการเมืองท้องถิ< นซึ< งมีสมาชิกสภาในสภาเทศบาลเกินกว่าหนึ< ง
กลุ่ มในเขตเดี ย วกันและมี ส มาชิ ก สภาเท่ า กัน ก็ ให้เ ลื อกคณะกรรมการจากสมาชิ ก สภาของกลุ่ ม
การเมืองท้องถิ<นซึ<งมีจาํ นวนสมาชิกสภาในสภาเทศบาลน้อยสุดเป็ นคณะกรรมการ และกรณีดงั กล่าว

-9นีG หากกลุ่มการเมืองท้องถิ<นมีจาํ นวนสมาชิกสภาในสภาเทศบาลเท่ากันอีก ก็ให้ใช้วิธีจบั ลากเพื<อเป็ น
คณะกรรมการ
ข้อ ๒๗ กรรมการจริยธรรมสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่ งเมื<อ
(๑) อายุของสภาเทศบาลสิG นสุดลง หรือมีการยุบสภาเทศบาล
(๒) ขาดจากสมาชิกและกรรมการภาพของการเป็ นสมาชิกและกรรมการสภาเทศบาล
(๓) ตาย
(๔) ลาออก
(๕) ขาดการประชุมสามครัGงติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมิได้แจ้งเป็ นหนังสือให้
ประธานกรรมการทราบ
(๖) สภาเทศบาลมีมติให้ออก
ข้อ ๒๘ คณะกรรมการจริ ย ธรรมสภาเทศบาล มีห น้าที< ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นกํา กับ ให้มีก าร
ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมนีG อย่างเคร่งครัด
หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และระเบี ย บ ข้อบังคับ ในการนํ า เสนอเรื< องเข้า สู่ก ารพิ จ ารณาและวิ ธี
พิจารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมสภาเทศบาลให้เป็ นไปตามที< คณะกรรมการกําหนด ซึ< งต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ข้อ ๒๙ วิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภาเทศบาล อย่างน้อยต้องมีหลักประกัน
ขันG พืG นฐานเรื<องการพิจารณาโดยเปิ ดเผย การให้โอกาสคู่กรณีแสดงพยานหลักฐานและความเห็นของ
ตนก่อนการวินิจฉัย การให้สิทธิค่กู รณีขอตรวจดูเอกสารที<เกี<ยวกับตน การเปิ ดโอกาสให้มีการคัดค้าน
กรรมการจริยธรรมสภาเทศบาล
คํา วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการให้ถื อ เอาคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในห้า ของจํา นวน
กรรมการทัGงหมดเท่าที< มีอยู่ การให้เหตุ ผลประกอบ คําวินิจฉัยหรื อคําสัง< ของคณะกรรมการอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยความเป็ นมา หรื อคํากล่าวหา สรุ ปข้อเท็ จจริ งที< ได้มาจากการพิ จารณาและ
บทบัญญัติของข้อบังคับที<เกี<ยวข้อง
ข้อ ๓๐ ในกรณี ที< ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมสภาเทศบาลมี คํา วินิ จ ฉัย ว่ า สมาชิ ก สภาและ
กรรมการสภาผูใ้ ดฝ่ าฝื นระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้อใด คณะกรรมการมีอาํ นาจที<จะลงโทษ
สมาชิกสภาและกรรมการสภาผูน้ Gัน โดยการตําหนิ ให้เป็ นที<ประจักษ์และรายงานต่อสภาเทศบาลเพื<อ
ทราบ
ข้อ ๓๑ สมาชิ กสภาและคณะกรรมการสภาที< วางตนอยู่ในกรอบข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรมนีG อย่างเคร่งครัดจนเป็ นแบบอย่างที<ดี ควรได้รบั การยกย่องให้เป็ นที<ประจักษ์ต่อสาธารณชน
ประกาศ ณ วันที< ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
1.4 เรือง รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุ นทีได้รบั อุดหนุ นจากหน่วยงานอืน และเงิน
ทีจา่ ยขาดจากเงินสะสม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 (กองวิชาการและแผนงาน)
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ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที< 1 ข้อ
1.4 เรื<อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุ นที<ได้รบั อุดหนุ นจากหน่ วยงานอื<น และเงินที<จ่ายขาดจาก
เงินสะสม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 เชิญเจ้าหน้าที<จากกองวิชาการและแผนงาน
นายประสงค์ เรื อ นสอน ผู ้อ ํา นวยการกองวิ ช าการและแผนงาน กราบเรี ย น
ประธานสภาเทศบาลที< เคารพ สมาชิ กสภาผูท้ รงเกียรติ คณะผูบ้ ริหาร รวมทัGงผูเ้ ข้าร่วมประชุ มทุ ก
ท่าน กระผมนายประสงค์ เรือนสอน ผูอ้ าํ นวยการกองวิชาการและแผนงาน ขออนุ ญาตนํ าเรียน
ที<ประชุมสภาเทศบาลฯ ตามหนังสือ
ที< ลป 52002/6789
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
18 ธันวาคม 2552
เรื<อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุ นที<ได้รบั อุดหนุ นจากหน่ วยงานอื<น และเงินที<จ่ายขาดสะสม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ< น
พ.ศ.2541 ข้อ 36 วรรคสอง ระบุว่า “การใช้จ่ายเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ เงินกู ้ เงินจ่ายขาดจากเงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุ นจากระทรวง ทบวง กรม หรือหน่ วยงานอื<นใด ที< มีลกั ษณะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ< นดําเนิ นการ ตามที<ระบุไว้เป็ นการเฉพาะโดยไม่มีเงื<อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ< น
ดํา เนิ น การตาที< ร ะบุ ไ ว้เ ป็ นการเฉพาะโดยไม่มี เ งื< อ นไข ให้องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ< น พิ จ ารณา
ดําเนิ นการตามที< ระบุไว้ โดยไม่ตอ้ งตราเป็ นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนีG ” และหนังสือสัง< การ
ด่วนมาก ที< มท 0313.4/ว 2231 ลงวันที< 29 กันยายน 2541 ระบุ ว่า “ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ< นดําเนิ นการใช้จ่ายเงิ นอุ ดหนุ นที< ได้รับอุ ดหนุ นจากหน่ วยงานอื< น และเงิ นที< จ่ายขาดจากเงิ น
สะสมได้ โดยไม่ตอ้ งตราเป็ นงบประมาณรายจ่ายแต่ อย่างใด และเมื<อดําเนิ นการก่อหนีG ผูกพันแล้ว
รายงานสภาท้องถิ<นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นัGน
เทศบาลนครลําปาง จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุ นที<ได้รบั อุดหนุ นจากหน่ วยงานอื<น
และเงินที<จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ดังกล่าวมาข้างต้น เพื<อให้สภาเทศบาล
นครลํา ปางทราบ ในคราวประชุ มสภาเทศบาลนครลํา ปาง สมัย ประชุ มสามัญ สมัยที< 4 ประจํา ปี
2552 ได้รบั ทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร ขอบคุณครับ
1.5 เรือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2552
(ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2552 – 2554) (กองวิชาการและแผนงาน)
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที< 1 ข้อ
1.5 เรื<อง รายงานผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2552 (ภายใต้
แผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2552 – 2554) เชิญเจ้าหน้าที<จากกองวิชาการและแผนงาน

- 11 นายประสงค์ เรื อ นสอน ผู ้อ ํา นวยการกองวิ ช าการและแผนงาน กราบเรี ย น
ประธานสภาเทศบาลที< เคารพ สมาชิ กสภาผูท้ รงเกียรติ คณะผูบ้ ริหาร รวมทัGงผูเ้ ข้าร่วมประชุ มทุ ก
ท่าน กระผมนายประสงค์ เรือนสอน ผูอ้ าํ นวยการกองวิชาการและแผนงาน ขออนุ ญาตนํ าเรียน
ที<ประชุมสภาเทศบาลฯ ตามหนังสือ
ที< ลป 52002/6770
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100
18 ธันวาคม 2552
เรื<อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2552
(ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2552 – 2554)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ด้ว ยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาเทศบาลนครลํา ปาง ได้
ดําเนิ นการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2552 ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2552 – 2554) รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลที<
แนบมาพร้อมนีG
เพื< อปฏิ บัติให้เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาไทยว่า ด้วยการจัดทํา แผนพัฒ นา
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ< น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) ผู ้บ ริ ห ารท้องถิ< นเสนอผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ<น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ<น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ<นทราบโดยทัว< กันอย่างน้อยปี ละ 1 ครัGง ภายในเดื อนธันวาคมของ
ทุกปี ทัGงนีG ให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
จึ งขอรายงานผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง เพื< อ
นําเสนอต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร ขอบคุณครับ
1.6 เรือง รายงานผลสํารวจการศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง (โดย...นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการสามัญ
ของสภาเทศบาลนครลําปาง)
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที< 1 ข้อ
1.6 เรื<อง รายงานผลสํารวจการศึกษาพฤติ กรรมการอ่านของนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครลําปาง เชิญนายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายสันติ เขี ยวอุไร สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ยนท่ านประธานสภาที<
เคารพ กระผมนายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที<สภาเทศบาลนครลําปาง
ได้แ ต่ งตัGง คณะกรรมการสามัญ ของสภาเทศบาลนครลํา ปาง เพื< อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการอ่ า นของ
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง โดยมีระยะเวลา 90 วัน ตามประกาศของ
สภาเทศบาล ซึ<งประกอบด้วยคณะกรรมการ จํานวน 5 ท่าน

- 12 คือ 1.นายสันติ เขียวอุไร 2.นายพิทกั ษ์ แสนชมภู 3.นายวิบลู ย์ ฐานิ สรากูล 4.นายอนุ กูล ศิริพนั ธุ ์
5.นายสุคนธ์ อินเตชะ บัดนีG ครบกําหนดของระยะเวลาการศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ได้จดั ทํา
รายงานเสนอต่อท่านประธานสภาแล้วนัGน ผมในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ใคร่ขอรายงานผล
การดําเนิ นงานต่อสภาเพื<อทราบ ดังต่อไปนีG
รายงานผลการศึกษา
พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง ได้ตระหนักถึ งความสําคัญของการอ่านที<มีผลต่อการพัฒนาในปั จจุบนั
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๒ เทศบาลนครลําปางได้กาํ หนดให้ดําเนิ นโครงการบ่มเพาะการอ่าน เพื< อ
สนองนโยบายด้า นการศึ กษาของรัฐบาล จึ งได้ทําการศึ กษาพฤติ กรรมการอ่านของนั กเรี ยนและ
บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ที< มีวตั ถุ ประสงค์หลัก คือ (๑) เพื<อศึ กษาศึ กษา
พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง (๒) เพื<อวิเคราะห์
และจัดหาหนังสือที<เหมาะสมต่อความต้องการของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
และ (๓) เพื<อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลําปางรักการอ่านอย่างยัง< ยืน
เป็ นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมนั กเรียนระดับการศึ กษาขัGนประถมศึกษาถึ งมัธยมศึกษาและ
บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ในการนีG สภาเทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนิ นการเก็ บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ถามนั กเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง เกี<ยวกับพฤติ กรรมการอ่านหนังสือ
ของนั กเรียน จํานวน ๒,๑๐๐ ฉบับ ได้รบั กลับคืนมาจํานวน ๑,๙๒๘ ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ ๙๑.๘๑
และพฤติ กรรมการอ่านหนั งสื อของบุ คลากรโรงเรี ยน จํานวน ๒๐๐ ฉบับ ได้รับกลับคื นมาจํานวน
๑๙๘ ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ ๙๙.๐๐ นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าจากการแจกแจงความถี<และร้อยละ
สรุปผลพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน ได้ดงั นีG
พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ตอนที ๑ ข้อมูลพื นฐานทั วไป
๑. จํานวนนักเรียนที<ตอบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในจํานวนใกล้เคียงกัน
โดยเป็ นเพศหญิง จํานวน ๙๕๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๙.๕๐ และเป็ นเพศชาย จํานวน ๘๘๒ คน คิด
เป็ นร้อยละ ๔๕.๗๐ ในจํานวนนีG มีผูต้ อบแบบสอบถามที<ไม่ตอบคําถาม จํานวน ๙๒ คน คิดเป็ นร้อย
ละ ๔.๘
๒. จํานวนนักเรียนทีต อบแบบสอบถาม มีช่ว งอายุระหว่ าง ๑๐ – ๑๒ ปี มากทีสุด จํานวน
๑,๐๖๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕๕.๓๐ รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง ๑๓ – ๑๕ ปี จํานวน ๔๐๒ คน คิด
เป็ นร้อยละ ๒๐.๙๐ ช่วงอายุต ํากว่า ๙ ปี จํานวน ๓๓๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๗.๓๐ และช่วงอายุ ๑๕
– ๑๘ ปี จํานวน ๒๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑.๒๐ คน ในจํานวนนี4มผี ตู้ อบแบบสอบถามทีไ ม่ตอบคําถาม
จํานวน ๑๐๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕.๓

- 13 ๓. จํานวนนักเรียนทีตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาปี ที ๖ มาก
ทีสุด จํานวน ๓๙๘ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒๐.๖๐ รองลงมา คือ ระดับการศึกษาประถมศึก ษาปี ที ๔
จํานวน ๒๙๔ คน คิด เป็ นร้อ ยละ ๑๕.๒๐ ประถมศึก ษาปี ที ๕ จํานวน ๒๙๒ คน คิด เป็ นร้อ ยละ
๑๕.๑๐ มัธยมศึกษาปี ที ๓ จํานวน ๒๓๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๙๐ มัธ ยมศึกษาปี ที ๑ จํานวน
๑๕๘ คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ ๘.๒ ประถมศึ ก ษาปี ที ๓ จํ า นวน ๑๕๒ คน คิด เป็ น ร้อ ยละ ๗.๙๐
ประถมศึกษาปี ที ๒ จํานวน ๑๒๘ คน คิดเป็ นร้อยละ ๖.๖๐ ประถมศึกษาปี ที ๑ จํานวน ๙๒ คน คิด
เป็ นร้อยละ ๔.๘๐ และมัธยมศึกษาปี ที ๒ จํานวน ๗๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓.๖๐ ในจํานวนนี4มผี ูต้ อบ
แบบสอบถามทีไ ม่ตอบคําถาม จํานวน ๑๑๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕.๙
ตอนที ๒ พฤติ กรรมการอ่านหนังสือ
๑. สถานที สถานทีทผี ู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการอ่านหนังสือโดยภาพรวม มากทีสุด คือ
สถานศึกษา ความถี ๖๒๘ รองลงมา คือ บ้าน ความถี ๔๐๖ และห้องสมุด/ห้องสมุดเคลือนที ความถี
๓๓๒
๒. ประเภทของหนังสือทีอ่าน มีรายละเอียด ดังนี4
(๑) หนังสือ/ตําราเรียนตามหลักสูตร ผูต้ อบแบบสอบถามอ่านสัปดาห์ละ ๒ – ๓
วัน มากทีสุด ความถี ๖๔๒ คิดเป็ นร้อยละ ๓๓.๓๐ รองลงมา คือ อ่านทุกวัน ความถี ๓๕๘ คิดเป็ น
ร้อยละ ๑๘.๖๐ สัปดาห์ละ ๔ – ๖ ความถี ๒๖๒ คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๖๐ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี
๒๓๐ คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๙๐ นานๆ ครัง4 ความถี ๑๘๖ คิดเป็ นร้อยละ ๙.๖๐ และไม่อ่าน ความถี ๖๘
คิดเป็ นร้อยละ ๓.๕๐
(๒) หนังสืออืนๆ นอกเหนื อจากตําราเรียนตามหลักสูตร
 หนั ง สื อ พิ ม พ์ ผู้ต อบแบบสอบถามอ่ า นนานๆ ครัง4 มากทีสุ ด ความถี
๓๙๐ คิด เป็ นร้อ ยละ ๒๐.๒๐ รองลงมา คือ สัปดาห์ล ะ ๒ – ๓ วัน ความถี ๓๑๒ คิดเป็ นร้อ ยละ
๑๖.๒๐ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๒๗๘ คิดเป็ นร้อยละ ๑๔.๔๐ ทุกวัน ความถี ๒๖๒ คิดเป็ นร้อยละ
๑๓.๖๐ สัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน ความถี ๑๘๘ คิดเป็ นร้อยละ ๙.๘๐ และไม่อ่าน ความถี ๑๒๐ คิดเป็ น
ร้อยละ ๖.๒๐
 นิ ตยสาร ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครัง4 มากทีส ุด ความถี ๓๙๒
คิดเป็ นร้อยละ ๒๐.๓๐ รองลงมา คือ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๒๗๘ คิดเป็ นร้อยละ ๑๔.๔๐ ไม่อ่าน
ความถี ๒๕๖ คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๓๐ สัปดาห์ละ ๒ – ๓ วัน ความถี ๒๓๔ คิดเป็ นร้อยละ ๑๒.๑๐
ทุกวัน ความถี ๑๗๔ คิดเป็ นร้อยละ ๙.๐๐ และสัปดาห์ละ ๔ – ๖ ความถี ๑๑๘ คิดเป็ นร้อยละ ๖.๑๐
 วารสาร/เอกสารประเภทอืนๆ ทีออกเป็ นประจํา ผูต้ อบแบบสอบถาม
ไม่อ่านมากทีส ุด ความถี ๔๑๔ คิดเป็ นร้อยละ ๒๑.๕๐ รองลงมา คือ นานๆ ครัง4 ความถี ๓๘๘ คิด
เป็ นร้อยละ ๒๐.๑๐ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๒๗๖ คิดเป็ นร้อยละ ๑๔.๓๐ สัปดาห์ละ ๒ – ๓ วัน
ความถี ๑๔๘ คิดเป็ นร้อยละ ๗.๗๐ สัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน ความถี ๑๑๐ คิดเป็ นร้อยละ ๕.๗๐ และ
อ่านทุกวัน ความถี ๑๐๔ คิดเป็ นร้อยละ ๕.๔๐

- 14  หนั งสื อ ตลก/ขําขัน /เบาสมอง ผู้ต อบแบบสอบถามอ่ า นนานๆ ครัง4

มากทีส ุด ความถี ๒๙๘ คิดเป็ นร้อยละ ๑๕.๕๐ รองลงมา คือ สัปดาห์ละ ๒ -๓ วัน ความถี ๒๖๘ คิด
เป็ นร้อยละ ๑๓.๙๐ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๒๕๘ คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๔๐ อ่านทุกวัน ความถี ๒๕๐
คิด เป็ นร้อ ยละ ๑๓.๐๐ สัปดาห์ล ะ ๔ – ๖ วัน ความถี ๒๓๘ คิด เป็ นร้อ ยละ ๑๒.๓ และไม่อ่ า น
ความถี ๒๐๘ คิดเป็ นร้อยละ ๑๐.๘๐
 หนังสื อการ์ตูน/หนังสือภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านสัปดาห์ละ ๒ –

๓ วัน ความถี ๓๕๔ คิดเป็ นร้อยละ ๑๘.๔๐ รองลงมา คือ อ่านทุกวัน ความถี ๓๓๒ คิดเป็ นร้อยละ
๑๗.๒๐ สัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน ความถี ๒๗๒ คิดเป็ นร้อยละ ๑๔.๑๐ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๒๒๘
คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๘๐ นานๆ ครัง4 ความถี ๒๐๘ คิดเป็ นร้อยละ ๑๐.๘๐ และไม่อ่าน ความถี ๑๑๐
คิดเป็ นร้อยละ ๕.๗๐
 หนังสือความรู้รอบตัว/ความรู้ทวไป
ั
ผูต้ อบแบบสอบถามอ่านสัปดาห์/
ละ ๒ – ๓ วัน มากทีสุด ความถี ๓๘๖ คิดเป็ นร้อยละ ๒๐.๐๐ รองลงมา คือ นานๆ ครัง4 ความถี
๒๗๔ คิดเป็ นร้อยละ ๑๔.๒๐ สัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน ความถี ๒๖๐ คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๕๐ อ่านทุกวัน
ความถี ๒๔๖ คิดเป็ นร้อยละ ๑๒.๘๐ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๒๐๖ คิดเป็ นร้อยละ ๑๐.๗๐ และไม่
อ่าน ความถี ๑๒๔ คิดเป็ นร้อยละ ๖.๔๐
 หนังสือนิ ยาย/เรืองสัน. ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครัง4 มากทีสุด
ความถี ๓๔๐ คิดเป็ นร้อยละ ๑๗.๖๐ รองลงมา คือ ไม่อ่าน ความถี ๓๓๘ คิดเป็ นร้อยละ ๑๗.๕๐
สัปดาห์ละ ๒ – ๓ วัน คิดเป็ นร้อยละ ๒๕๐ คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๐๐ อ่านทุกวัน ความถี ๒๐๔ คิดเป็ น
ร้อยละ ๑๐.๖๐ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๑๘๔ คิดเป็ นร้อ ยละ ๙.๕๐ และสัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน
ความถี ๑๖๔ คิดเป็ นร้อยละ ๘.๕๐
 หนั ง สื อ ท่ อ งเที ย ว ผู้ ต อบแบบสอบถามอ่ า นนานๆ ครัง4 มากทีสุ ด
ความถี ๓๖๖ คิดเป็ นร้อยละ ๑๙.๐๐ รองลงมา คือ ไม่อ่ าน ความถี ๓๒๐ คิดเป็ นร้อยละ ๑๖.๖๐
สัปดาห์ละ ๒ – ๓ วัน ความถี ๒๓๐ คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๙๐ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๒๐๖ คิดเป็ น
ร้อยละ ๑๐.๗๐ สัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน ความถี ๑๘๐ คิดเป็ นร้อยละ ๙.๓๐ และอ่านทุกวัน ความถี
๑๕๖ คิดเป็ นร้อยละ ๘.๑๐
 คู่มือเตรียมสอบ ผูต้ อบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครัง4 มากทีส ุด ความถี
๓๐๘ คิด เป็ นร้อ ยละ ๑๖.๐๐ รองลงมา คือ สัปดาห์ล ะ ๒ – ๓ วัน ความถี ๒๖๒ คิด เป็ นร้อ ยละ
๑๓.๖๐ ไม่อ่าน ความถี ๒๔๘ คิดเป็ นร้อยละ ๑๒.๙๐ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๒๓๒ คิดเป็ นร้อยละ
๑๒.๐๐ สัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน ความถี ๒๓๐ คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๙๐ และอ่านทุกวัน ความถี ๑๘๖ คิด
เป็ นร้อยละ ๙.๖๐
 หนังสื อสารคดี ผูต้ อบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครัง4 มากทีส ุด ความถี
๔๑๔ คิดเป็ นร้อยละ ๒๑.๕๐ รองลงมา คือ ไม่อ่าน ความถี ๒๗๔ คิดเป็ นร้อยละ ๑๔.๒๐ สัปดาห์ละ
๑ วัน ความถี ๒๒๒ คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๕๐ สัปดาห์ละ ๒๑๒ คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๐๐ สัปดาห์ละ ๒ –
๓ ความถี ๑๙๖ คิดเป็ นร้อยละ ๑๐.๒๐ และอ่านทุกวัน ๑๓๐ คิดเป็ นร้อยละ ๖.๗๐

- 15  หนั ง สื อคอมพิ ว เตอร์แ ละไอที ผู้ต อบแบบสอบถามอ่ า นนานๆ ครัง4

มากทีส ุด ความถี ๓๙๖ คิดเป็ นร้อยละ ๒๐.๕๐ รองลงมา คือ ไม่อ่าน ความถี ๓๘๒ คิดเป็ นร้อยละ
๑๙.๘๐ สัปดาห์ละ ๒ – ๓ วัน ความถี ๑๙๐ คิดเป็ นร้อยละ ๙.๙๐ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๑๙๐ คิด
เป็ นร้อยละ ๙.๙๐ สัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน ความถี ๑๕๔ คิดเป็ นร้อยละ ๘.๐๐ และอ่านทุกวัน ความถี
๑๑๔ คิดเป็ นร้อยละ ๕.๙๐
 หนังสือเกียวกับสุขภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครัง4 มากทีส ุด
ความถี ๔๐๖ คิดเป็ นร้อยละ ๒๑.๑๐ รองลงมา คือ ไม่อ่าน ความถี ๓๑๘ คิดเป็ นร้อยละ ๑๖.๕๐
สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๒๑๔ คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๑๐ สัปดาห์ละ ๒ – ๓ วัน ความถี ๑๘๘ คิดเป็ น
ร้อยละ ๙.๘๐ สัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน ความถี ๑๘๔ คิดเป็ นร้อยละ ๙.๕๐ และอ่ านทุกวัน ความถี
๑๒๐ คิดเป็ นร้อยละ ๖.๒๐
 หนั ง สื อ เกี ย วกับ การพัฒ นาตนเอง ผู้ต อบแบบสอบถามอ่ า นนานๆ
ครัง4 มากทีสุด ความถี ๓๙๔ คิดเป็ นร้อยละ ๒๐.๔๐ รองลงมา คือ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๒๖๔
คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๗๐ ไม่อ่าน ความถี ๒๕๐ คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๐๐ สัปดาห์ละ ๒ – ๓ วัน ความถี
๒๑๒ คิดเป็ นร้อยละ ๑๑.๐๐ สัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน ความถี ๑๖๔ คิดเป็ นร้อยละ ๘.๕๐ และอ่านทุก
วัน ความถี ๑๕๘ คิดเป็ นร้อยละ ๘.๒๐
 วรรณกรรมสําหรับเยาวชน ผูต้ อบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครัง4 มาก
ทีสุ ด ความถี ๓๘๔ คิด เป็ น ร้อ ยละ ๑๙.๙๐ รองลงมา คือ ไม่อ่ าน ความถี ๓๖๒ คิด เป็ น ร้อ ยละ
๑๘.๘๐ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๒๔๒ คิดเป็ นร้อยละ ๑๒.๖๐ สัปดาห์ละ ๒ – ๓ วัน ความถี ๑๗๖
คิดเป็ นร้อยละ ๙.๑๐ อ่ านทุกวัน ความถี ๑๓๘ คิดเป็ นร้อ ยละ ๗.๒๐ และสัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน
ความถี ๑๒๘ คิดเป็ นร้อยละ ๖.๖๐
 หนั ง สื ออ่ านนอกเวลาตามที ส ถานศึ กษ ากํ า หนด ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามอ่านนานๆ ครัง4 มากทีส ุด ความถี ๓๘๖ คิดเป็ นร้อยละ ๒๐.๐๐ รองลงมา คือ ไม่อ่าน
ความถี ๓๔๔ คิด เป็ นร้อ ยละ ๑๗.๘๐ สัป ดาห์ล ะ ๒ – ๓ ความถี ๒๓๒ คิด เป็ นร้อ ยละ ๑๒.๐๐
สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๑๘๘ คิดเป็ นร้อยละ ๙.๘๐ อ่านทุกวัน ความถี ๑๕๐ คิดเป็ นร้อยละ ๗.๘๐
และสัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน ความถี ๑๓๖ คิดเป็ นร้อยละ ๗.๑๐
 หนังสื อความรู้เกี ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ ผู้ตอบแบบสอบถาม
อ่านนานๆ ครัง4 มากทีสุด ความถี ๓๙๘ คิดเป็ นร้อยละ ๒๐.๖๐ รองลงมา คือ ไม่อ่าน ความถี ๔๘๔
คิด เป็ นร้อ ยละ ๒๕.๑๐ อ่ า นทุ ก วัน ความถี ๑๓๘ คิด เป็ นร้อ ยละ ๗.๒๐ สัปดาห์ล ะ ๒ – ๓ วัน
ความถี ๑๒๔ คิด เป็ นร้อ ยละ ๖.๔๐ สัปดาห์ล ะ ๑ วัน ความถี ๑๒๔ คิด เป็ นร้อยละ ๖.๔๐ และ
สัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน ความถี ๑๐๒ คิดเป็ นร้อยละ ๕.๓๐
 หนั งสื อธรรมะ/คํา สอนทางศาสนา ผู้ต อบแบบสอบถามอ่ านนานๆ
ครัง4 มากทีส ุด ความถี ๓๕๔ คิดเป็ นร้อยละ ๑๘.๔๐ รองลงมา คือ ไม่อ่าน ความถี ๓๓๔ คิดเป็ นร้อย
ละ ๑๗.๓๐ สัปดาห์ละ ๔ – ๖ วัน ความถี ๑๘๘ คิดเป็ นร้อยละ ๙.๘๐ สัปดาห์ละ ๒ – ๓ วัน ความถี
๑๘๖ คิดเป็ นร้อยละ ๙.๖๐ สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๑๖๒ คิดเป็ นร้อยละ ๘.๔๐ และอ่ านทุกวัน
ความถี ๑๔๒ คิดเป็ นร้อยละ ๗.๔๐

- 16  อ่ านจากอิ นเทอร์เน็ ต ผู้ต อบแบบสอบถามอ่ านนานๆ ครัง4 มากทีสุด

ความถี ๓๘๒ คิดเป็ นร้อยละ ๑๙.๘๐ รองลงมา คือ ไม่อ่าน ความถี ๓๑๔ คิดเป็ นร้อยละ ๑๖.๓๐
สัปดาห์ละ ๑ วัน ความถี ๑๙๐ คิดเป็ นร้อยละ ๙.๙๐ สัปดาห์ละ ๒ – ๓ วัน ความถี ๑๘๘ คิดเป็ นร้อย
ละ ๙.๘๐ อ่านทุกวัน ความถี ๑๕๔ คิดเป็ นร้อยละ ๘.๐๐ และสัปดาห์ละ ๔ – ๖ ความถี ๑๔๖ คิด
เป็ นร้อยละ ๗.๖๐
๓. กิ จกรรมต่ างๆ ที ผ้ตู อบแบบสอบถามทําเปรียบเที ยบกับการอ่ านหนั งสื อ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมในการอ่านหนังสือมากกว่าการทํากิจกรรมอืนๆ (การฟงั วิทยุ การ
เล่นอินเทอร์เน็ต การเล่นเกมออนไลน์ การเล่นดนตรี การเดินห้างสรรพสินค้า การคุยโทรศัพท์
และการดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์) ถึงร้อยละ ๔๑.๐๐ – ๕๖.๐๐ (ความถี ๗๑๘ – ๙๘๘) ยกเว้น
กิจกรรมการเล่ นกีฬ า ทีผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มพี ฤติก รรมการเล่ นกีฬ ามากกว่ า การอ่ า น
หนังสือร้อยละ ๔๕.๐๐ สําหรับการดูโทรทัศน์ วีซดี ี นัน4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพี ฤติกรรม
พอๆ กันกับการอ่านหนังสือถึงร้อยละ ๕๖.๐๐
๔. การส่ งเสริ มให้ ประชาชนรักการอ่ านหนั งสื อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคี วาม
คิดเห็นเกียวกับวิธกี ารจูงใจ/ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านหนังสือ โดยหนังสือควรมีเนื4อหาสาระที
น่ าสนใจ มากทีส ุด ความถี ๑,๓๓๘ รองลงมา คือ หนังสือควรใช้ภาษาง่ายๆ ทีท ุกคนสามารถเข้าใจ
ได้ ความถี ๑,๐๕๘ ส่งเสริมให้พ่อแม่ปลูกฝงั ให้เด็กรักการอ่านหนังสือ ความถี ๑,๐๓๖ สามารถหา
ซือ4 หนังสือได้งา่ ย ความถี ๑,๐๒๖ ควรมีหอ้ งสมุดประจําหมูบ่ า้ น ความถี ๑,๐๐๘
๕. เนื. อ หาสาระประเภทที ช อบอ่ านมากที สุด ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ชอบอ่ า น
เนื4อหาสาระประเภทบันเทิง มากทีสุด ความถี ๙๒๐ คิดเป็ นร้อยละ ๔๗.๗๐ รองลงมา คือ สารคดี/
ความรูท้ วไป
ั  ความถี ๔๗๖ คิดเป็ นร้อยละ ๒๔.๗๐ ข่าว ความถี ๒๘๒ คิดเป็ นร้อยละ ๑๔.๖๐ ความ
คิดเห็น/วิเคราะห์ ความถี ๕๐ คิดเป็ นร้อยละ ๒.๖๐ ธุรกิจ/โฆษณา ความถี ๑๘ คิดเป็ นร้อยละ ๐.๙๐
และประเภทอืนๆ (คู่มอื เตรียมสอบ และตําราเรียน/หนังสือเรียน) ความถี ๑๒ คิดเป็ นร้อยละ ๐.๖๐
๖. สาเหตุห ลักที จะไม่อ่ านหนั งสื อ ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ต อบว่ าการดูทีว ีเ ป็ น
สาเหตุหลักทีจะทําให้ไม่อ่านหนังสือ ความถี ๕๔๔ คิดเป็ นร้อยละ ๒๘.๒๐ รองลงมา คือ หนังสือ
ราคาแพงเกินไป ความถี ๓๖๐ คิดเป็ นร้อยละ ๑๘.๗๐ หนังสือหาอ่านยาก ความถี ๒๑๖ คิดเป็ นร้อย
ละ ๑๑.๒๐ ไม่ชอบอ่าน/ไม่สนใจ ความถี ๑๙๒ คิดเป็ นร้อยละ ๑๐.๐๐ ไม่มเี งินซือ4 หนังสือ ความถี
๑๕๘ คิด เป็ นร้อ ยละ ๘.๒๐ อ่ านหนังสือ ไม่อ อก ความถี ๙๖ คิดเป็ นร้อ ยละ ๕.๐๐ ชอบฟงั วิท ยุ
ความถี ๕๖ คิดเป็ นร้อยละ ๒.๙ อืนๆ (คุยโทรศัพท์ เดินห้างสรรพสินค้า ดูโทรทัศน์ ฟงั เพลง อ่าน
จากอินเทอร์เน็ต เล่นเกมส์ เล่นกีฬา ทํางานบ้าน ทําการบ้าน และไม่มเี วลา) ความถี ๕๔ คิดเป็ น
ร้อยละ ๒.๘๐ และสายตาไม่ด ี ความถี ๒๔ คิดเป็ นร้อยละ ๑.๒๐

- 17 ตอนที ๓ ข้อเสนอแนะอืนๆ
๑. ห้องสมุดโรงเรียน ควรมีบรรยากาศดี กว้างขวาง มีพนื ที ไม่แออัด จัดทีอ่านหนังสือให้สบาย มี
เครืองปรับอากาศ มีคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตบริการ มีหนังสือใหม่ๆ และหลากหลายประเภทไว้
บริการ (การจัดให้มหี นังสือทีน ่ าอ่าน มีสาระ และมีรปู ภาพประกอบจะทําให้น่าสนใจมากขึน ) และ
โรงเรียนควรจัดให้นกั เรียนมีการเข้าห้องสมุดทุกวันเพือส่งเสริมการอ่าน
๒. ควรมีการจัดโครงการแจกหนังสือฟรีตามสถานทีต ่างๆ ทุกอาทิตย์/ปี ละ ๒ ครัง /ทุกปี โดยจัดให้ม ี
หนังสือหลากหลายประเภท เช่น หนังสือใหม่ หนังสือเรียน บันเทิง การ์ตูน สารคดี หนังสือวรรณคดี
(เพือให้คนส่วนใหญ่รจู้ กั ความเป็ นไทย) หนังสือประวัตศิ าสตร์ หนังสือข้อคิดต่างๆ ทีส ามารถนํ ามา
ปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน หนังสือสําหรับครอบครัว/มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กสําหรับครอบครัวและอยู่ใน
ธรรมชาติทเี ด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง หนังสือภาษาต่างประเทศ หนังสือนิทาน และหนังสือ
ธรรมะ เป็ นต้น
๓. อยากให้ทุกโรงเรียนมีการจัดตลาดนัดหนังสือมือสอง เพือเป็ นการแลกเปลีย นเรียนรูซ้ งึ กันและกัน
และการนําหนังสือสาระดี ราคาถูกมาแจก/จัดจําหน่ าย
๔. ควรรณรงค์ให้มกี ารอ่านหนังสือเพิม มากขึน โดยการจัดกิจกรรมรักการอ่าน/นิทรรศการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรูใ้ นสถานทีต ่างๆ มากขึน เช่น ทีส วนสาธารณะ ฯลฯ อย่างน้อย 2 - 3 กิจกรรม
และไม่น่าเบือจนเกินไป รวมทัง ส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือมากขึน
๕. ควรจัดห้องสมุด/รถหนังสือเคลือนที เพือจะได้เปิดโอกาสให้เด็กอ่านหนังสือมากขึน
๖. ควรจัดให้มมี มุ หนังสือต่างๆ ให้คนทัวไปได้

อ่าน หรือจัดหาสถานทีข ายหนังสือราคาถูก
๗. ควรมีการจัดโครงการอ่านหนังสือทีโ รงเรียน และจัดกิจกรรมพาไปอ่านหนังสือนอกสถานทีด ว้ ย
๘. ควรเร่งรัฐบาลให้จดั สรรงบประมาณในการสร้างห้องสมุดประจําหมู่บา้ น ทุกๆ หมู่บา้ น โดยเฉพาะ
หมูบ่ า้ นทีห ่างไกลความเจริญ
๙. เด็กควรได้รบั การการส่งเสริมให้อ่านหนังสือทุกวัน ก่อนนอนหรือเวลาใดก็ตามทีเ หมาะสมและควร
ให้อ่านทุกวัน เด็กไทยสมัยนีไม่ค่อยรักการอ่านแต่ชอบดูโทรทัศน์เป็ นการทดแทน ซึง อาจได้ความรู้
เช่นเดียวกันกับการอ่านหนังสือ
๑๐. อยากให้เทศบาลจัดมหกรรมหนังสือ โดยเน้นกิจกรรมเพือให้เด็กรักการอ่านมากขึน และจัดรถ
หนังสือเทศบาล โดยเน้นหนังสือ สารคดี/ความรูท้ วไป
ั  และหนังสือบันเทิง และจัดงานให้นักเรียนได้
ไปเรียนรูแ้ ละอ่านหนังสือนอกสถานที
๑๑. อยากให้จดั ทําหนังสือทีใช้หลักสูตรในการสอนและสนุ กสนาน เช่น ตัวการ์ตูนในเรืองพาไป
ท่องเทีย วในทีต ่างๆ และได้ความรูก้ ลับมา อยากให้จดั ทําหนังสือนิยายเกีย วกับความรูใ้ ห้มากๆ
๑๒. อยากให้มอี นิ เทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีในสถานทีร าชการให้ประชาชนใช้ได้
๑๓. อยากให้รฐั บาลจัดงานหนังสือทัวโลกทุ

กจังหวัด
๑๔. หนังสือราคาแพง อยากให้หนังสือมีราคาถูกลง หาซือ ได้ง่าย และควรผลิตหนังสือให้มสี าระ
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๑๕. ควรมีการแบ่งเวลาทํากิจกรรมกับการอ่านหนังสือให้เหมาะสม
๑๖. การรณรงค์ให้ผูป้ กครองของบุตรทุกคนปลูกฝงั การอ่านให้กบั บุตรหลาน แม้แต่กบั บุตรทีกําลัง
พัฒนาในครรภ์ ควรอ่านนิทาน เพลง หรืออืนๆ ให้ฟงั ตัง แต่ตงั  ครรภ์จนถึงใกล้คลอด เพือเสริมสร้าง
พัฒนาการของบุตรตัง แต่ในครรภ์ เพราะพัฒนาการของเด็กจะเรียนรูไ้ ด้เร็ว บุตรทีเ กิดมามีสมองและ
ร่างกายเตรียมพร้อม เด็กทีจ ะเกิดมานัน ถึงแม้มารดาไม่ได้ทํากิจกรรมพัฒนาสมองเด็กตัง แต่ในครรภ์
เด็กประมาณ 3 - 5 ปีกเ็ รียนรูไ้ ด้เร็ว ทีเ สนอแนะมานีเพราะว่าเด็กไทยรุ่นหลัง อ่านหนังสือไม่ได้ เขียน
ไม่เป็ น ฯลฯ เพราะไม่ได้ปลูกฝงั เด็ก หรือตัวเด็กไม่สนใจทีจะอ่าน ควรฝึ กตัง แต่เด็กๆ ตามทีกล่าว
ข้างต้น
๑๗. ปจั จัยอืนๆ มีผลกระทบทําให้คนอ่านหนังสือน้อยลง เช่น การดูโทรทัศน์ การเล่นเกมส์ การอ่าน
การ์ตูน เป็ นต้น อยากให้เด็กรุน่ ใหม่อ่านออกเขียนได้และไม่มวั เมากับสิง ทีไ ม่ด ี เช่น เกมส์ต่างๆ การ
เห็นผูใ้ หญ่ทะเลาะกัน และรายการทีไ ม่ดตี ่อเด็กและเยาวชน
๑๘. ควรส่งเสริมให้มกี ารอ่านและเรียนรูเ้ กียวกับภาษาท้องถิน ของตนเองบ้างเพราะว่าในตอนนีคนใน
ภาคเหนือมักจะไม่พดู ภาษาคําเมือง
๑๙. ควรส่งเสริมให้ทุกคนออมเงินเก็บไว้ซอื หนังสือ

พฤติ กรรมการอ่านของบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ตอนที ๑ ข้อมูลพื.นฐานทัวไป

๑. จํานวนบุคลากรทีตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพในการเป็ นครูมากทีสุด จํานวน ๑๗๘
คน คิดเป็ นร้อยละ ๘๙.๙๐ รองลงมา คือ เจ้าหน้าที จํานวน ๘ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔.๐๐ ในจํานวนนี4
มีผตู้ อบแบบสอบถามทีไ ม่ตอบคําถาม จํานวน ๑๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๖.๑
๒. จํานวนบุคลากรทีตอบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิงมากทีสุด จํานวน ๑๒๒ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๖๑.๖๐ รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน ๓๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๖.๒๐ ในจํานวนนี4มผี ูต้ อบ
แบบสอบถามทีไ ม่ตอบคําถาม จํานวน ๔๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒๒.๒๐
๓. จํานวนบุคลากรทีต อบแบบสอบถาม มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน (เป็ นการรวมรายได้
ทุกประเภท ก่ อนหักภาษี) มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท มากทีสุด ความถี ๘๘ คิดเป็ นร้อยละ ๔๔.๔๐
รองลงมา คือ มีรายได้น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ความถี ๓๘ คิดเป็ นร้อยละ ๑๙.๒๐ รายได้ ๒๐,๐๐๑ –
๒๕,๐๐๐ บาท ความถี ๓๖ คิดเป็ นร้อยละ ๑๘.๒๐ และมีรายได้ ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ความถี
๒๔ คิดเป็ นร้อยละ ๑๒.๑๐ ในจํานวนนี4มผี ูต้ อบแบบสอบถามทีไ ม่ตอบคําถาม จํานวน ๑๒ คน คิด
เป็ นร้อยละ ๖.๑๐
ตอนที ๒ พฤติ กรรมการอ่านหนังสือ
๑. สถานที สถานทีทผี ู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการอ่านหนังสือโดยภาพรวม มากทีสุด คือ
บ้าน ความถี ๙๒ รองลงมา คือ ทีท าํ งาน ความถี ๓๔ และสถานศึกษา ความถี ๓๔
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๓. กิ จกรรมต่ างๆ ที ผ้ตู อบแบบสอบถามทําเปรียบเที ยบกับการอ่ านหนั งสื อ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมในการอ่านหนังสือมากกว่าการทํากิจกรรมอืนๆ (การฟงั วิทยุ การ
เล่นอินเทอร์เน็ต การเล่นเกมออนไลน์ การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การเดินห้างสรรพสินค้า การ
คุยโทรศัพท์ และการดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์) ความถี ๙๘ – ๑๘๐ยกเว้นการดูโทรทัศน์ วีซดี ี ที
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการการทํากิจกรรมเหล่านี4มากกว่าการอ่านหนังสือความถี
๙๐
๔. การส่งเสริ มให้ ประชาชนรักการอ่านหนังสือ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วาม
คิดเห็นเกีย วกับวิธกี ารจูงใจ/ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านหนังสือ โดยส่งเสริมให้พ่อแม่ปลูกฝงั ให้
เด็กรักการอ่านหนังสือ มากทีส ุด ความถี ๑๖๐ รองลงมา คือ หนังสือควรมีเนื4อหาสาระน่ าสนใจ
ความถี ๑๔๘ หนังสือควรมีราคาถูกลง ความถี ๑๔๔
๕. เนื. อหาสาระประเภทที ชอบอ่านมากทีสดุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบอ่าน
เนื4อหาสาระประเภทข่าว มากทีส ุด ความถี ๘๐ คิดเป็ นร้อยละ ๔๐.๔๐ รองลงมา คือ สารคดี/ความรู้
ทัวไป
 ความถี ๖๔ คิดเป็ นร้อยละ ๓๒.๓๐ บันเทิง ความถี ๓๖ คิดเป็ นร้อยละ ๑๘.๒๐ และความ
คิดเห็น/วิเคราะห์ ความถี ๖ คิดเป็ นร้อยละ ๓.๐๐
๖. สาเหตุหลักที จะไม่อ่านหนังสือ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าหนังสือราคาแพง
เกินไปเป็ นสาเหตุหลักทีจะทําให้ไม่อ่านหนังสือ ความถี ๖๐ คิดเป็ นร้อยละ ๓๐.๓๐ รองลงมา คือ
การดูโทรทัศน์ ความถี ๔๒ คิดเป็ นร้อยละ ๒๑.๒๐ สายตาไม่ด ี ความถี ๓๐ คิดเป็ นร้อยละ ๑๕.๒๐
อืนๆ ความถี ๑๘ คิดเป็ นร้อยละ ๙.๑๐ ไม่ชอบอ่าน/ไม่สนใจ ความถี ๘ คิดเป็ นร้อยละ ๔.๐๐ ไม่ม ี
เงินซือ4 หนังสือ ความถี ๘ คิดเป็ นร้อยละ ๔.๐๐ ชอบฟงั วิทยุ ความถี ๖ คิดเป็ นร้อยละ ๓.๐๐ และหา
หนังสืออ่านยาก ความถี ๔ คิดเป็ นร้อยละ ๒.๐๐
ตอนที ๓ ข้อเสนอแนะอืนๆ
๑. ควรคัดกรองหนังสือทีจ ะนํ ามาให้เยาวชนอ่านให้มาก โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูน อาจมีภาพ
ลามกปนอยูแ่ ละคําพูดก็ไม่เหมาะสมด้วย และการบริการหนังสือให้ยมื ได้จะดีมาก
๒. ควรจัดเวทีนกั อ่านให้เด็กๆ ทุกระดับชัน4 และควรมีรางวัลหรือเกียรติบตั รให้นักเรียนทีร ่วม
กิจกรรมดังกล่าว
๓. ควรจัดหาหนังสือดีๆ มาไว้ในห้องสมุดเพือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิม เติม ปริมาณ
หนังสือควรเพียงพอกับจํานวนนักเรียน บรรยากาศและสิง แวดล้อมเป็ นสิง สําคัญทีจ ะทําให้
คนเรารักการอ่านหนังสือ ควรจัดห้องสมุดให้มสี ภาพแวดล้อมทีเ หมาะสม มีโต๊ะเก้าอี4ทเี พียงพอ
มีความสงบเพือให้เกิดสมาธิในการอ่าน
๔. ปรับปรุงห้องสมุดให้ทนั สมัยเหมือนกับมหาวิทยาลัย
๕. อยากให้หน่ วยงานต่างๆ ทีม เี อกสารประจําหน่ วยงานของตนเอง ส่งเผยแพร่ให้กบั บุคคล
ทัวไป

โดยไม่จําเป็ นทีจะต้องเป็ นบุคลากรในหน่ วยงานหรือผู้ทมี คี วามเกียวข้องโดยเฉพาะ
เสนอให้นํามาวางตามแหล่งศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ ทุกคนสามารถหยิบไปอ่าน
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๖. มักเห็นการจัดกิจกรรมลดราคาหนังสือหรือจําหน่ ายหนังสืออย่างหลากหลายตามเมืองใหญ่
เช่น เมืองทองธานี อยากให้ภูมภิ าคหรือจังหวัดของเราจัดงานมหกรรมการอ่านบ้าง และก็
จําหน่ ายหนังสือราคาถูก จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนรักการอ่านมากขึน4
๗. หนังสือเนื4อหาสาระน่ าสนใจ แต่บางเล่มมีราคาแพงเกินไปต่อผูม้ รี ายได้น้อย
๘. การอ่านควรปลูกฝงั ตัง4 แต่เด็กๆ ดังนัน4 การสร้างความตระหนักในเรืองของการอ่านนัน4
ขึน4 อยูก่ บั ผูป้ กครองเป็ นหลัก และโรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรูท้ สี าํ คัญ ซึง จะทําให้เด็กเติบโตขึน4 มา
โดยมีนิสยั รักการอ่านได้ อีกทัง4 รัฐบาลควรจัดระเบียบสืออืนๆ ทีม ผี ลกระทบกับการอ่าน เช่น
ร้านเกมส์อนิ เทอร์เน็ต เป็ นต้น เพราะสือเหล่านี4มผี ลกระทบต่อการอ่านของเด็กในการนํ าเวลา
ไปทิง4 กับเกมส์ทสี นุ กมากกว่าการอ่าน
๙. การอ่านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ นการอ่านหนังสืออะไรก็ตาม เป็ นสิง ทีม คี วามสุขมาก หนังสือ
เท่านัน4 ทีเ ป็ นเพือนทีม คี วามจริงใจและทําให้เรารูถ้ งึ สิง ต่างๆ เกียวกับมนุ ษย์ การอ่านจะทําให้
ประสบผลสําเร็จและพบกับความชนะได้ การอ่านเป็ นเครือ งมือเลีย4 งชีพตนได้
๑๐. การอ่านหนังสือเป็ นสิ<งจําเป็ นสําหรับมนุ ษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม
(ทํางาน/แม่บา้ น/ชาวนา) ต่างๆ นัGน จะได้ความรูจ้ ากข่าวสาร จากหนังสือเป็ นส่วนใหญ่ เช่น
หนังสือพิมพ์ หนังสือ ตําราเรียน หนังสือความรูท้ วั < ไป และหนังสือสารคดี ถ้ามนุ ษย์ทุกคน
อยากเป็ นคนเก่ง/ฉลาด ต้องพยายามหาเวลาว่างอ่านหนังสือให้มากๆ
๑๑. มาที<ทาํ งานไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือ และใช้เวลาในการทํามาหากินก็เหนื< อยแล้ว หัว
ถึงหมอนก็หลับ ต้องเพิ<มเงินเดือนให้มาก จะได้มีเวลาและเงินไปซืG อหนังสือ และควรแจกฟรี
มากๆ
น่ า จะเป็ นประโยชน์ สํา หรับ สภาของเราที< จ ะใช้เ ป็ นข้อ มูล ในการตัด สิ น ใจ ส่ ง เสริ ม หรื อ
การพัฒนา ในเรื<องของการอ่านตามนโยบายของสภาเทศบาล และเทศบาลนครลําปางที<ให้เป็ นวาระ
การอ่าน ขอบคุณครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุ ญาตครับท่านประธานฯ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที< เคารพ
ผมนายนิ มิตร จิวะสันติ การ ผมคิดว่าเป็ นรายงานการศึ กษาที< เป็ นประโยชน์ มากครับท่านประธาน
ทัGงที<ก่อนจะตัGงคณะกรรมการการศึกษาฯ ครัGงนีG เราก็ทราบผลการศึกษากันดีอยู่แล้วว่าน่ าจะออกมา
ในลักษณะใกล้เคี ยงกัน เพราะว่าเป็ นวัฒนธรรมของสังคมไทย ซึ< งเราทราบและเข้าใจกันหมดว่า
ไม่ชอบอ่านหนั งสือ ไม่ว่าจะเป็ นเด็ ก ผูใ้ หญ่ นั กเรียน หรือไม่ว่าจะเป็ นครู ดังที< ปรากฏออกมาก็ไม่
เป็ นสิ<งที<น่าแปลกใจ แต่ก็นับว่าเป็ นประโยชน์มากที<ออกมาเป็ นผลของการศึกษาและทําเป็ นรายงาน
ตรงนีG ขึG นมา เราก็จะไม่เก็บไว้ในลิG นชัก ซึ< งผูอ้ าํ นวยการสํานั กการศึ กษา และผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน
หลาย ๆ โรงเรียนก็อยู่ที<นี< เราจะนํากลับไปพิจารณาโดยเริ<มต้นที<สาํ นักการศึกษา เริ<มต้นที<โรงเรียน
ว่าผลการศึกษาตรงนีG เมื<อเป็ นประเด็ นขึG นมา เราจะสามารถสร้างวัตถุ ประสงค์ สร้างเป้าหมาย และ
กําหนดไปเป็ นแผนกลยุทธ์ในการนําเข้าไปสู่การพัฒนา ซึ<งคาดว่าน่ าจะทําได้ เช่น ในระยะ 3 ปี หรือ

- 21 1 ปี และสามารถกลับมาสํารวจอีก ว่าหลังจากนํ าผลการศึ กษาของทางสภาเทศบาลไปดําเนิ นการ
แล้ว ทางฝ่ ายบริหารของเทศบาล ทางฝ่ ายสถานศึกษาของโรงเรียน เฉพาะการศึกษาในระบบต้องทํา
แผนยุ ทธศาสตร์ และเป้าหมาย ว่าเราจะสร้างแรงจูงใจอย่างไร เพื<อให้สงั คมนครลําปางเป็ นสังคม
แห่ งการอ่ า นมากขึG น เราจะจูงใจนั ก เรี ยนอย่างไร จูงใจครูอย่างไร สร้า งสิ< งแวดล้อมของการอ่ า น
อย่างไร กําหนดเป้าหมายไว้ชดั เจนแค่ไหนในระยะเท่าไหร่ เมื<อครบระยะ 1 ปี หรือ 3 ปี ก็จะขอให้
คณะกรรมการฯ เข้าไปสํารวจเปรียบเทียบ ซึ<งเป็ นประโยชน์อย่างยิ<ง ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการฯ
ขอขอบคุณสภาแห่งนีG และขอบคุณท่านประธานสภา ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที< 1 ผมได้
มีหนังสือส่งให้กบั สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สภาเทศบาลนครลําปาง เกี<ยวกับพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที< 13) พ.ศ.2552 ประกาศราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 126 ตอนที< 85 ก ลงวันที<
13 พฤศจิ กายน 2552 ซึ< งได้ยกเลิ กความในมาตรา 48 สัตต แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ<มเติมถึง (ฉบับที< 12) พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้ตGงั แต่วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจานุ เบกษา เป็ นต้นไป ความเดิมมีอยูว่ า่ “การดํารงตําแหน่ งของนายกเทศมนตรีนGันไม่เกิน 2
สมัย” ข้อความนีG ได้ถูกยกเลิกไป หมายความว่า การดํารงตําแหน่ งของนายกเทศมนตรีสามารถดํารง
ตําแหน่ งเกิน 2 สมัยได้ ตราบใดที<ประชาชนยังเลือกอยู่

ระเบียบวาระที 2 เรือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
2.1 รายงานการประชุมวิสามัญ สภาเทศบาลนครลําปาง ประจําปี 2552 วันที 28
กันยายน 2552
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที< 2 ข้อที<
2.1 เรื<อง รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง รายงานประชุมวิสามัญ สภาเทศบาล
นครลําปาง ประจําปี 2552 วันที< 28 กันยายน 2552 จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื<อไม่มี
ผูใ้ ดขอแก้ไข ผมขอมติ ในที< ประชุ ม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนคร
ลําปาง เมื<อวันที< 28 กันยายน 2552 โปรดยกมือขึG น มีมติรบั รองเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ สภาเทศบาล
นครลําปาง ประจําปี 2552 วันที< 28 กันยายน 2552

ระเบียบวาระที 3 กระทูถ้ าม เรือง สุขาสาธารณะ ทีสวนสาธารณะเขลางค์นคร
(เสนอโดย..นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง)
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบี ยบวาระที< 3
กระทูถ้ าม เรื<อง สุขาสาธารณะ ที<สวนสาธารณะเขลางค์นคร เชิญ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบู รณ์ คุรุ ภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่ านประธานสภาที<
เคารพ ผมนายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ขอตัG ง กระทู ้ถ าม ต่ อ
นายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง ในเรื< อ ง ห้อ งสุ ข าสาธารณะ ที< ส วนสาธารณะเขลางค์น คร
ซึ< ง
สวนสาธารณะเขลางค์นคร เป็ นสวนสวยกลางใจเมืองลําปาง เป็ นสถานที< พักผ่ อน ออกกําลังกาย
จัดกิ จ กรรม ประกอบพิ ธี และพระราชพิ ธี สําคัญต่ าง ๆ เป็ นประจํา จึ งเป็ นสวนฯ ที< มีความสําคัญ

- 22 อย่างยิ<งของเทศบาล และประชาชนชาวลําปาง ที<ผ่านมาเทศบาลได้ใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท
เพื< อปรับปรุ งก่อสร้างงานภูมิทัศน์ และสิ<งก่อสร้างอื< น ๆ หลายรายการ ทําให้สถานที< มีความร่มรื< น
สวยงาม เป็ นที< พึงพอใจแก่ผูพ้ บเห็นและมาใช้บริการ โดยในแต่ละวันจะมีประชาชนมาพักผ่อน ออก
กําลังกายนั บพันคน แต่ ปัญหาที< เ กิ ดขึG นมานานหลายปี แล้ว คือ ปั ญหาของห้องสุ ขาทัGงสองอาคาร
ได้แก่ ปั ญ หาความสกปรกภายใน มี ก ลิ< นเหม็ น สุ ขภัณฑ์ชํารุ ด ระบบท่ อนํG า ทิG งอุ ดตันใช้การไม่ไ ด้
ดังภาพถ่ายที<จะบรรยายต่อไป ซึ<งประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนและร้องเรียนอยู่เสมอ ข้าพเจ้าเคย
ยื< น คํ า ร้อ งไปหลายฉบั บ เช่ น ใบคํ า ร้อ งลงวัน ที< 16 มี น าคม , 21 เมษายน และลงวัน ที< 4
พฤศจิกายน 2552 ก็ไม่ได้รบั การแก้ไขแต่อย่างใด ทัGง ๆ ที< เทศบาลมีบุคลากรด้านช่างมากมาย มี
หน้าที<ตรวจสอบ ออกแบบ อนุ ญาตการก่อสร้างอาคารให้ผูอ้ ื<น แต่เมื<อเทียบกับห้องสุขาสาธารณะของ
เอกชนอื<น ๆ แล้ว นับว่าด้อยกว่ามาก จึงเป็ นเรื<องเสื<อมเสียชื<อเสียงต่อเทศบาลและน่ าอับอายมาก
ข้าพเจ้าจึงขอถามนายกเทศมนตรีนครลําปางว่า ปั ญหาดังกล่าวท่านจะแก้ไขอย่างไร เมื<อใด
และท่านพึงพอใจในห้องสุขานีG หรือไม่ โปรดชีG แจงตอบข้าพเจ้าด้วย เพื<อจะได้แจ้งต่อพี<น้องประชาชน
ที<มาใช้บริการให้ทราบต่อไป
และขออนุ ญาตท่านประธานสภา ฯ เพื<อเสนอข้อมูลด้วยภาพถ่าย จากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่า
สวนสาธารณะเขลางค์นครมีความสวยงามมาก ภายในจะเป็ นสวนที<ร่มรื<น ซึ< งประชาชนที<มาพบเห็น
จะรูส้ ึ กผ่ อนคลาย ทางซ้า ยมือก็ จะมีนGํ า พุ และทางขวามือก็ จะมี ลานฟิ สเนส มีผู ้มาใช้บริ การมาก
พอสมควร และส่วนเวที ใหญ่ เมื<อวันที< 5 ธันวาคม ที< ผ่านมา มีการจัดงานราชพิธีเพื<อแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ปั ญหาที<จะพูดถึงคือ จะเป็ นห้องสุขาซึ<งในสวนสาธารณะ
เขลางค์นครของเรามีอยู่ 2 อาคาร ด้วยกัน รูปด้านซ้ายมือเป็ นอาคารอยู่ทางด้านหลังเวทีใหญ่ และ
รูปด้านขวามือเป็ นอาคารที<อยู่ดา้ นหลังทางด้านปั ทมาคอร์ด และนี< คือภาพถ่ายภายในของสุ ขาชาย
ตามที<ลกู ศร 2 ลูกศร ทางซ้ายมือชีG ที<โถส้วมแสดงให้เห็นว่าได้ทาํ ความสะอาดเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยงั มี
คราบสกปรกติ ดอยู่พอประมาณ และลูกศรทางขวามือนัGน ชีG ให้เห็นถึงถังเก็บนํG าที< ภายในยังมีสีดาํ ซึ< ง
ดูไม่ค่อยน่ าใช้เท่าไหร่นะครับ และยังมีภาพที< แสดงให้เห็นโถปั สสาวะชายที<ชาํ รุ ด ซึ<งเมื<อมีคนเข้ามา
ยืนปั สสาวะก็จะทําให้นGํารัว< รดใส่เท้าตัวเอง และภาพที<ชีGให้เห็นถึงการระบายนํG าทิG งที< พืGน ซึ<งทราบว่า
ระบบท่อนํGาทิG งใช้การไม่ได้ เข้าใจว่าอาจจะเนื< องจากว่ามีเศษดินเศษทรายอุดอยู่ทาํ ให้ท่อตันและไม่
สามารถจะระบายนํG าได้ และมีการเจาะรูกวาดนํG าเพื< อจะทําให้นGํ าระบายออกไปได้ และนี< เป็ นภาพ
ขยายตําแหน่ งเมื<อสักครู่ที<พดู ถึงท่อนํGาทิG งของโถปั สสาวะชาย ส่วนภาพภายในห้องสุ ขาหญิ งจะเป็ น
ภาพของท่ อนํG าทิG งใต้อ่างล้างมือในห้องสุ ขาหญิ ง ซึ< งลูกศรชีG ให้เห็ นชัดเจนว่าเมื<อเปิ ดก๊อกนํG าก็ จะรัว<
ทันที ที<เ ปิ ดนํG า อี ก ภาพคื อสภาพโถปั สสาวะของสุ ขาชายฝั <งปั ทมาคอร์ดซึ< งคล้า ยๆ กับอาคารแรก
ภาพชีG ให้เ ห็ น ถึ ง ร่ อ งรอยการซ่ อ มแซมตระแกรงนํG า ทิG งที< พืG น หรื อ บริ เ วณท่ อ นํG า ทิG งใต้โ ถปั สสาวะ
ส่วนสภาพภายในห้องอาบนํGาซึ<งมันแปลกเพราะปกติฝักบัวจะอยู่ในแนวเดียวกันกับวาล์วนํGา แต่นี<อยู่
คนละฝั ง< กัน

- 23 ระเบียบวาระที 4 ญัตติ เรือง เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเ ทศบาลนครลําปาง
เรือง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายทีดิน พ.ศ. 255.. (วาระที 1 )
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบี ยบวาระที< 4
ญัตติ เรื<อง เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการ
อนุ ญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. 255.. (วาระที< 1 ) เรียนเชิญ
ฝ่ ายบริหาร
นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลํ า ปาง ท่ า นสมาชิ ก สภาผู ้ ท รงเกี ย รติ กระผมนายประเสริ ฐ บุ พ พั ณ หสมั ย
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้รบั มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ให้เสนอญัตติ
ที< ลป 52004/6386

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100

เรื<อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาต
ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. .....
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาต ตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. ..... โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนีG
หลักการ
เพื< อให้การดําเนิ นการเป็ นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ< มเติ มประมวลกฎหมาย
ที< ดิน (ฉบับ ที< 11) พุ ทธศักราช 2551 ในกรณี ผูไ้ ด้รับ อนุ ญาตจากพนั กงานเจ้า หน้า ที< ให้เข้าไป
ดําเนิ นงานตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ.2497 ซึ<งจะต้องเสียค่าตอบแทนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ<นตามอัตราที<กาํ หนดไว้
เหตุผล
โดยที<ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี<ยวกับการจัดเก็บค่าตอบแทนจากผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที< ดิน พ.ศ.2497 ซึ< งเดิ มมาตรา 9 ทวิ ได้กําหนดให้ผูไ้ ด้รับ
อนุ ญ าตต้องเสี ย ค่ า ตอบแทนเป็ นรายปี ให้แ ก่ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจังหวัด ตามวิ ธี การและอัต ราที<
กําหนดได้ไว้ในข้อบัญญัติจงั หวัด แต่ปัจจุบนั ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ<มเติม ประมวลกฎหมายที<ดิน
(ฉบับที< 11) พ.ศ.2551 ซึ< งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที< 125 ตอนที< 29 ก
วันที< 6 กุ มภาพันธ์ 2551 โดยความในมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่ าว ได้กําหนดให้
ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตตามมาตรา 9 ต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมเป็ นรายปี ให้แก่เทศบาล หรื อองค์กรปกครอง

- 24 ส่วนท้องถิ<นอื<น ที<มีกฎหมายจัดตัGง ซึ<งที<ดินได้รบั อนุ ญาตตัGงอยู่ ทัGงนีG ตามวิธีการและอัตราที<กาํ หนด
ในข้อบัญญัติทอ้ งถิ<นนัGน ดังนัGน เทศบาลนครลําปางจึงจําเป็ นต้องตราเทศบัญญัตินีGขึG นบังคับใช้
ด้วยเหตุ และผลดังกล่าว จึงขอได้โปรดนํ าร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง
การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ......
เสนอต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื<อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนํ าเสนอผูว้ ่าราชการ
จังหวัดอนุ มตั ิให้ประกาศเป็ นเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื<อ)

(ลงชื<อ)

นิ มิตร จิวะสันติการ
ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

บุญทอง ใจมา ผูร้ บั รอง
(นายบุญทอง ใจมา)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

(ลงชื<อ) กิตติ จิวะสันติการ ผูร้ บั รอง
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบี ยบวาระที< 4
ญัตติ เรื<อง เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการ
อนุ ญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. 255.. ท่านสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย เชิญครับ เชิญคุณนพดล ผดุงพงษ์
นายนพดล ผดุ ง พงษ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง เรี ย นท่ า นประธานที< เ คารพ
กระผมนายนพดล ผดุ งพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออภิ ปรายเสนอแนะกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการอนุ ญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. 25.. จากการที<
ทางจังหวัด ได้กาํ หนดให้เทศบาลกําหนดเทศบัญญัติขึGนในเรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการ
อนุ ญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน ผมมีขอ้ สังเกตดังนีG
ตามบัญชีค่าตอบแทน แนบท้ายเทศบัญญัติฯ เทศบาลนครลําปาง เรื<อง การกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนและวิธีการเสียค่าตอบแทน ตามความมาตรา 9 ซึ<งในร่างเทศบัญญัติ
- ข้อที< 1 เทศบัญญัตินีGเรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื< อง การกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการอนุ ญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที< ดิน พ.ศ. ....." พอไปถึ ง
ตอนท้า ยกลายเป็ นคนละเรื< อ งกัน เป็ น “เรื< อ ง การกํา หนดอัต ราค่ า ตอบแทนและวิ ธี ก ารเสี ย
ค่าตอบแทน ตามความในมาตรา 9 ”
- ข้อที< 3 ก การเสียค่าตอบแทนการเข้าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้าง หรือ
เผาป่ า ในการอนุ ญาต ตามมาตรา 9 ให้เสียค่าตอบแทน ไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี แต่พอมาตรา
9(2) และ (3) เป็ นการขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท แต่ตามข้อ ข (1) การขุดหรือ
ดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท ซึ< งในท้ายร่างเทศบัญญัตินีGแตกต่างกันมาก อยากทราบว่าเป็ น

- 25 ตัวเลขที<ถูกตัดจากร่างเดิมซึ<งกําหนดไว้ ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท แต่ทา้ ยร่างนีG เหลือเพียง
ลูกบาศก์เมตร 5 บาท
- ข้อ ข (2) การขุดดินหรือลูกรังหรืออื<น ๆ ไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี หรือลูกบาศก์เมตรละ
10 บาท แต่ ท า้ ยร่ า งหายไป 8 บาท จึ ง อยากทราบว่า พิ มพ์ผิ ด หรื อมี ก ารกํา หนดขึG นใหม่ในร่ า ง
แนบท้ายนีG
- ข้อ ค ค่าพยานอัตราคนละ 10 บาท ซึ< งลดจากในพระราชบัญญัติที<ดินฯ ตามข้อกําหนด
ในบัญชีอตั ราท้ายประมวลกฎหมายที<ดินฯ กําหนดไว้ค่าพยานคนละ 20 บาท จากเศรษฐกิจปั จจุบนั
นีG ค่านํGามันลิตรละ 30 บาท ซึ<ง ค่าพยานที<กาํ หนดไว้ตามเทศบัญญัตินีGเหลือคนละ 10 บาท จะพอ
หรือไม่ ผมก็อยากจะเรียนถามว่าตามท้ายร่างเทศบัญญัติฯ ได้เข้าไปตรวจทานตรวจสอบทัGงทางด้าน
ตัวเลข และเรื<องให้ถูกต้องหรือไม่ จึงเรียนถามท่านประธานเพื<อโปรดพิจารณาด้วยครับ และการที<
จะกําหนดอัตราค่าตอบแทน ผมมีเรื<องเดิมตามหนังสือสัง< การ ฯลฯ
จึงเรียนมาเพื<อโปรดพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิ กท่ านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานที< เคารพ
ผมนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ เรื<อง การ
กําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. .... ผมมีความ
ห่วงใยในการเรื<องวิธีการวัดปริมาณงาน ในมาตรา 9 ข้อ ข (1) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตร
ละ 5 บาท ตามอัตราที<กาํ หนดไว้ หรือ ข้อ ข (2) การขุดดินหรือลูกรังหรืออื<น ๆ ไร่ละ 10,000 บาท
ต่อปี หรือลูกบาศก์เมตรละ 2 บาท ซึ<งผมก็ไม่ติดใจแต่อยากจะฝากถึงฝ่ ายบริหารว่า ที<ผ่านมาในการ
รับเรื< องราวการร้องเรียนที< มีการทุ จริตส่วนมากจะเป็ นเรื<องการวัดปริมาณงานกับวัสดุ อุปกรณ์ ซึ< ง
วัดได้ยาก เมื<อมีกฎหมายฉบับนีG แล้ว ผมก็อยากจะให้พดู คุยหาวิธีการวัดปริมาณงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดต่อเทศบาลให้มากที< สุด เพราะถ้าไม่ได้ระบุปริมาณงานให้ถูกต้องและชัดเจน ผมเกรงว่าทาง
ฝ่ ายราชการจะเสียประโยชน์ ผมจึงขอตัGงข้อสังเกตไว้ประเด็นนีG ประเด็นเดียว ฝากไว้ดว้ ยครับ ขอบคุณ
ครับ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิ กท่ านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ คุณจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุร งค์ พรหมศร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ยนท่ า นประธาน
ที< เคารพ กระผมนายจาตุ รงค์ พรหมศร สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เกี< ยวกับญัตติ ที<กําลัง
พิจารณาอยูน่ ีG ผมมีขอ้ คิดเห็นที<จะกล่าวกับท่านประธานเพื<อใช้ประกอบการพิจารณาในช่วงวาระที< 2
และที< 3 ด้วยว่า สืบเนื< องจากตามประมวลกฎหมายที< ดิน ในมาตรา 9 ได้กาํ หนดเอาไว้ว่า ภายใต้
กฎหมายบังคับว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่ าไม้ ที<ดินของรัฐนัGน ถ้ามิได้รบั สิทธิครอบครองหรือมิได้
รับอํานาจมอบหมายจากพนั กงานเจ้าหน้าที< แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใดกระทําตามมาตรา 9 (1) (2)
และ (3) ซึ<งตรงนีG ผมจะไม่กล่าวในรายละเอียด แต่สิ<งที<ผมจะกล่าวคือ ในมาตรา 9/1 ซึ<งได้บญ
ั ญัติไว้
เป็ นหลัก การว่ า ให้ผู ้ที< ไ ด้รับ อนุ ญ าตในมาตรา 9 นัG น เสี ย ค่ า ตอบแทนเป็ นรายปี ให้แ ก่ เ ทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ<นอื<น ที<มี

- 26 กฎหมายจัดตัGง ซึ<งที<ดินได้รบั อนุ ญาตตัGงอยู่ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทัGงนีG ตามวิธีการและ
อัต ราที< กํา หนดในข้อ บัญ ญัติ ท ้อ งถิ< น นัG น จะต้อ งไม่ เ กิ น อัต ราตามบัญ ชี ท ้า ยประมวลกฎหมายนีG
ท่ า นประธานครับ ประเด็ น ที< ผ มจะชีG คื อ ในวรรคที< “ทัG ง นีG ตามวิ ธี ก ารและอัต ราที< กํา หนดใน
ข้อบัญญัติ ทอ้ งถิ< นนัG น แต่ ตอ้ งไม่เกิ นอัตราตามบัญชี ท า้ ยประมวลกฎหมายนีG ” ผมได้พิจารณาร่า ง
เทศบัญญัติฯ ตามหลักการเหตุ ผลและรายละเอี ยดของร่างแล้ว ซึ< งมีทGังหมด 5 ข้อ และมีร่างบัญชี
ค่าตอบแทนแนบท้ายร่างเทศบัญญัตินีG ผมขอเรียนท่านประธานว่า เรื<องที<กาํ หนดในมาตรา 9 ก็ดี
เรื<องที<กาํ หนดในมาตรา 9/1 ก็ดี มันเกี<ยวกับทรัพยากรของชาติ ผมคิดว่าการตราประมวลกฎหมาย
ที<ดิน ซึ<งได้กาํ หนดอัตราตามบัญชีทา้ ยประมวลกฎหมายที<ดินไว้แล้วนัGน น่ าจะมีการพิจารณากันอย่าง
รอบคอบแล้ว ผมเห็นด้วยอย่างยิ<งที< ในร่างเทศบัญญัติฯ ในข้อที< 3 ได้กาํ หนดอัตราไว้อย่างชัดเจน
โดยกําหนดไว้ในอัตราสูงสุดของบัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายที<ดินฯ แต่มีตวั เลขที<ขดั แย้งอยู่ผมก็
ไม่เข้าใจในความประสงค์ของผูเ้ สนอร่างฯ ผมกราบเรียนผ่านท่านประธานให้ผูเ้ สนอร่างเทศบัญญัตินีG
ได้ชีGแจงให้ที<ประชุ มแห่งนีG ได้เข้าใจเพื<อประกอบการตัดสินใจเกี<ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ
ฉบับนีG ด้วย
อีกประเด็ นหนึ< งในข้อ 3 ค ข้อความว่า “ทําสิ<งหนึ< งสิ<งใดอันเป็ นอันตรายแก่ทรัพยากรใน
ที< ดิน ไร่ ละ 10,000 บาท เศษของไร่ให้คิด เป็ นหนึ< งไร่ หรื อลูก บาศก์เมตรละ 10 บาท เศษของ
ลูก บาศก์เ มตรให้คิด เป็ นหนึ< งลูก บาศก์เมตร” คํา ว่า “เศษของไร่ให้คิ ดเป็ นหนึ< งไร่ และเศษของ
ลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็ นลูกบาศก์เมตร” นัGน ตามความคิดเห็นของผมคําว่า “เศษของลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็ นหนึ< งลูกบาศก์เมตร” ไม่ควรจะมีอีก เพราะว่าเศษของไร่ก็คิดเป็ นหนึ< งไร่อยู่แล้วในไร่ละ
10,000 บาท ผมก็ให้ขอ้ สังเกตตรงนีG ไว้ดว้ ยสําหรับสมาชิกที<จะพิจารณาในวาระที< 2 ต่อไป ส่วนข้อ
ที< 3 ข้อ ก และ ข นัG น ผมคิ ด ว่า ผู ้เ สนอร่ า งคงจะคัด ลอกข้อความมาจากมาตรา 9 ตามประมวล
กฎหมายที<ดิน (1) (2) และ (3) ซึ<งในข้อ ข จะมีคาํ ว่า “กระทํา” แต่ในข้อ ค ใช้คาํ ว่า “ทํา” ตาม
หลักการในกฎหมายที<มาตรา 9 ใช้คาํ ว่า “ทํา” ทัGงหมดไม่มีคาํ ว่า “กระทํา” ผมให้ขอ้ สังเกตไว้ดว้ ย
สําหรับที<จะพิจารณาในวาระที< 2 ต่อไป และเมื<อพิจารณาร่างเทศบัญญัตินีGแล้ว ร่างกฎหมายฉบับนีG
เป็ นเรื<องที<กฎหมายให้อาํ นาจไว้ ตามมาตรา 9/1 ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ<มเติม
(ฉบับที< 13) พ.ศ.2552 มาตรา 60(2) ให้อาํ นาจเทศบาลตราเทศบัญญัติได้ และผมได้พิจารณา
หลักการแล้วเห็นว่าอยูใ่ นขอบข่ายของกฎหมายดังกล่าว ผมเห็นด้วยกับหลักการร่างเทศบัญญัตินีGครับ
ท่านประธาน
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิ กท่ านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญฝ่ ายผูบ้ ริหารชีG แจงครับ
นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
สําหรับร่างเทศบัญญัติการกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาต ในชัGนนีG ผมเองยังสับสน ข้อ 3 ข
(1) ซึ< งมีความขัดแย้งกับบัญชีแนบท้ายร่างเทศบัญญัตินีG แต่อย่างไรก็ดีอาจจะผิ ดตัGงแต่ขGนั ตอนการ
เตรียมร่างเทศบัญญัติหรืออาจจะมีเหตุผลอื<น ตรงนีG ทางสภาเทศบาลก็ได้รบั หลักการไปแล้วยังมีเวลา
ที<จะขอเวลาในการแปรญัตติ แก้ไขข้อความในวาระที< 2 สําหรับข้อ 3 ค ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติได้
อภิปรายในเรื<องเศษของไร่ และเศษของลูกบาศก์เมตร ฟั งดูแล้วอาจจะเป็ นเหตุผลอย่างหลัง แต่ก็จะ

- 27 ไปดําเนิ นการในวาระที< 2 เพื<อคํานวณให้ถูกต้องชัดเจนอีกครัGง มีนัยสําคัญอะไรบ้าง ซึ<งจะนําเสนอใน
วาระที< 2 ต่อไป ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิ กท่ านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ เมื<อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติในที<ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าจะลง
มติรบั หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ฯ ในวาระที< 1 หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึG น
มติทีประชุ ม ที< ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง มีมติ เป็ นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาต ตามมาตรา 9
แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ.255.. นีG
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่ อไปจะให้สมาชิ กได้
เสนอกําหนดระยะเวลาการแปรญัต ติ และพิ จารณาแต่ งตัGงคณะกรรมการแปรญัตติ เชิ ญคุ ณสันติ
เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปางที< เคารพ ผมนายสันติ เขียวอุ ไร สมาชิ กสภาเทศบาลนครลํา ปาง ผมขอใช้สิท ธิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าข้อบังคับการประชุ มสภาท้องถิ< น พ.ศ.2547 ข้อ 39 โดยขอ
เสนอญัต ติ ด ้ว ยวาจา และข้อ 45 ขอให้ที< ป ระชุ ม สภาเทศบาลฯ ให้ก ารพิ จ ารณาญัต ติ นีG เป็ น
สามวาระรวดเดียว
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผูร้ บั รองการเสนอญัตติ
ด้วยวาจาของ นายสันติ เขียวอุไร ( มีสมาชิกรับรองถูกต้อง ) เนื< องจากมีสมาชิกได้เสนอแปรญัตติ
เป็ นสามวาระรวดเดี ย ว สมาชิ ก ท่ า นใดเสนอญัต ติ ร่ว มตามที< ส มาชิ ก ได้เ สนอเมื< อสัก ครู่ ได้โ ปรด
ยกมือขึG น ซึ<งจะต้องมีไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภาที<อยู่ในที<ประชุมสภานีG เนื< องจากมี
สมาชิกได้เสนอญัตติร่วมในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติฯ เป็ นสามวาระรวดเดี ยว ดังนัGน ตาม
ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุ มสภาท้องถิ<น พ.ศ.2547 ข้อ 45 แบบเต็มสภาในการแปร
ญัตติ มีสมาชิกสภายกมือเห็นด้วย ทัGงหมด จํานวน 9 ท่าน (มีผูร้ บั รองถูกต้อง) จึงขอให้ที<ประชุ ม
สภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุ มตั ิ ให้พิจารณาเป็ นสามวาระรวดเดี ยว สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการ
พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติฯ แบบสามวาระ รวดเดียว ขอได้โปรดยกมือขึG น มีผูย้ กมือจํานวน 9
ท่าน สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ มีผูย้ กมือ จํานวน 5 ท่าน งดออกเสียง 9 ท่าน
เป็ นอันว่าที< ประชุ มมีมติ ดว้ ยเสียงข้างมาก อนุ มตั ิ ให้พิจารณาญัตติ ร่างเทศบัญญัติฯ เป็ นสามวาระ
รวดเดียว
มติทีประชุ ม ที<ประชุ มมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก อนุ มตั ิ ให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเป็ น
สามวาระรวดเดียว (เห็นชอบ จํานวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ จํานวน 5 เสียง และงดออกเสียง จํานวน
10 เสียง)
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในการพิจารณาวาระที< 2
ให้ที< ประชุ มสภาเทศบาลฯ เป็ นกรรมการแปรญัต ติ เต็ มสภา โดยมี ป ระธานสภาเทศบาล เป็ น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และก่อนเข้าสู่วาระที< 2 การแปรญัตติขอเชิญท่านเลขานุ การสภาฯ
ชีG แจง

- 28 นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานที<
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุ กท่าน กระผมนายจาตุ รงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาล
นครลําปาง ตามที< มีสมาชิกสภาพร้อมด้วยสมาชิกผูใ้ ห้การรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ตามระเบียบ
มท. ว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ<น พ.ศ.2547 ในระเบียบ ข้อ 45 วรรคที< 2 ได้มีการร่วมกัน
เสนอญัตติ เพื<อให้พิจารณาญัตติ ในระเบียบวาระที< 4 การพิ จารณาญัตติ ร่างเทศบัญญัติฯ แบบสาม
วาระรวดเดียว ผลปรากฏว่าที<ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบให้มีการพิจารณาสามวาระรวด ก่อนที<จะ
มีการประชุมในวาระที< 2 นีG ผมมีขอ้ บังคับการประชุมสภาท้องถิ<นฯ ในข้อ 45 ที< จะเรียนต่อสมาชิก
เพื< อได้ทําความเข้าใจในการพิ จารณาในวาระที< 2 ให้ถูกต้องตามระเบี ยบข้อบังคับ ว่า “ญัตติ ร่า ง
ข้อบัญ ญัติ ที< ป ระชุ มสภาท้องถิ< นต้องพิ จ ารณาเป็ นสามวาระ แต่ ที< ป ระชุ มสภาท้อ งถิ< นจะอนุ มัติ ใ ห้
พิจารณาสามวาระรวดเดี ยวก็ ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดี ยว ผูบ้ ริ หารท้องถิ< นหรือสมาชิ ก
สภาท้องถิ<นต้องมีมติไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนผูท้ ี<อยูใ่ นที<ประชุมจักเป็ นผูเ้ สนอก็ได้”
เมื<อสักครู่ที<ประชุ มสภาท้องถิ< นอนุ มตั ิให้พิจารณาสามวาระรวดแล้ว การพิจารณาวาระที< 2
นัGน ให้ที<ประชุ มสภาท้องถิ< นเป็ นกรรมการแปรญัตติ เต็ มสภา โดยให้ประธานที< ประชุ มเป็ นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ นอกจากนีG ข้อบังคับระเบียบเดียวกัน ข้อ 49 ในวรรคท้าย “ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระที<สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผูแ้ ปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดว้ ย
วาจาได้” แต่ทGังนีG ก็ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบส่วนอื<น ๆ ประกอบด้วย แม้ว่าจะเป็ นการเสนอคําแปร
ด้วยวาจาได้ก็ต าม ผูเ้ สนอด้ว ยวาจาก็ ต อ้ งมี ผูร้ ับ รองถู กต้องด้วย เมื<อสมาชิ ก ได้พิ จารณาระเบี ย บ
ข้อบังคับที<ได้ชีGแจงไปเมื<อสักครู่เป็ นที<เข้าใจแล้ว จากนีG ผมจะนําเรียนท่านประธานซึ<งต้องทําหน้าที<เป็ น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เพื<อให้คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ<งในที<นีGหมายถึ งสมาชิกทุกท่านที<
อยู่ในที< ประชุ มนีG เป็ นกรรมการแปรญัตติ เต็ มสภา ผมขอเรียนท่านประธานได้ดําเนิ นการประชุ มใน
ระเบียบวาระที< 4 ญัตติ เรื<อง เสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การกําหนด
อัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. 255.. .
ในวาระที< 2 ต่อไป
นายนิ มิต ร จิวะสัน ติก าร นายกเทศมนตรี นครลําปาง ขออนุ ญ าตท่ า นประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ท ธิ1 หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง เชิ ญ ครั บ ท่ า น
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสัน ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง เมื< อ สัก ครู่ ที< ป ระชุ ม สภาได้
พิจารณาในวาระที< 1 ในขัGนตอนของการรับหลักการ ผมได้กราบเรียนว่าท่านจะให้สภารับหลักการ
ไว้ก่อน ส่วนตัวเลขที<ไม่ชดั เจนเนื< องจากอาจเกิดจากการเตรียมเทศบัญญัติผิด อาจจะมีขอ้ บกพร่องใน
การจัดทําการจัดพิมพ์ หรือเหตุผลในการอธิบายอื<นๆ ในตัวเลขที<ขดั แย้ง เจ้าหน้าที<จะได้มีเวลาในการ
พิ จ ารณาทบทวนและกลับ มานํ า เสนอ แต่ ท างที< ส ภาได้มีม ติ เ สนอให้พิ จ ารณาในวาระที< 2 และ
วาระที< 3 รวดนัG น ผมจึงขอระยะเวลาให้เจ้าของร่างเทศบัญญัติซึ<งเป็ นหน่ วยงานต้นเรื<องและนิ ติกร
ได้ทาํ ความกระจ่างอธิบายในถ้อยคํา ข้อความ และตัวเลขต่อสภาแห่งนีG เพื<อที<ยืนยันหรือเพื<อขอแก้ไข
หรือขออนุ ญาตท่านประธานสภาพักการประชุมสัก 5 หรือ 10 นาที เพื<อดําเนิ นทําการแก้ไข เพราะ
ถ้า เสนอร่ า งเทศบัญ ญั ติ โ ดยไม่ ถู ก ไม่ ช อบแล้ว ทางสภาก็ ต ้อ งเป็ นผู ้รับ ผิ ด ชอบ ผู ้บ ริ ห ารก็ ต ้อ ง

- 29 รับ ผิ ด ชอบ ในขัGน ตอนนีG เชิ ญ เจ้า หน้ า ที< ที< รับ ผิ ด ชอบให้ค วามเห็ นและเสนอต่ อ สภาด้ว ยว่ า ท่ า นมี
ความเห็นใด
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ
ขอพักการประชุม ฯ เพื<อขอทบทวนแก้ไขตัวเลขในร่างเทศบัญญัติ ดังนัG น จึงให้พกั การประชุมและ
นั ด ประชุ มในวาระที< 2 และวาระที< 3 เวลา 15.30 น. เพื< อให้ท่ า นมี เวลาในการหาข้อเท็ จ จริ ง
ขอบคุณครับ
เริมประชุมต่อใน เวลา 15.30 น.
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง บัดนีG ถึงเวลาที<ได้นัดหมาย
ให้มีการประชุ มต่อ ในวาระที< 2 และวาระที< 3 ในระเบียบวาระที< 4 ญัตติ เรื< อง เสนอญัตติ ร่าง
เทศบัญ ญัติ เทศบาลนครลํา ปาง เรื< อง การกําหนดอัต ราค่า ตอบแทนการอนุ ญาต ตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. 255.... วาระที< 2 เรียนเชิญฝ่ ายบริหาร
นายประเสริ ฐ บุ พ พัณ หสมั ย รองนายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาที< เ คารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาผู ้ ท รงเกี ย รติ กระผมนายประเสริ ฐ บุ พ พั ณ หสมั ย
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง หลังจากพักการประชุมเมื<อสักครู่นีG ท่านนายกฯ ได้รบั มอบหมาย
ให้ชีGแจงในเบืG องต้นนัG น กระผมขอเรียนว่าในการจัดทําเอกสารได้มีที<มาที< ไปซึ< งแต่เดิ มนัG นมีตัวเลข
แบบใด และที< อ อกมาแบบนีG เป็ นเพราะเหตุ ใ ด ขออนุ ญ าตท่ า นประธานโดย กระผมขอมอบให้
นายจําเนี ยร ทองกระสัน ผูอ้ าํ นวยการสํานักการช่าง เป็ นผูช้ ีG แจงรายละเอียดต่อที<ประชุมสภาครับ
นายประสิ ท ธิ1 หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง เชิ ญ คุ ณ จํ า เนี ยร
ทองกระสัน ผูอ้ าํ นวยการสํานักการช่าง
นายจําเนี ยร ทองกระสัน ผูอ้ าํ นวยการสํานักการช่าง เรียนท่านประธานที< เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจําเนี ยร ทองกระสัน ผูอ้ าํ นวยการสํานักการช่าง
ตามที<ท่านนายกฯได้แต่งตัGงคณะกรรมการในการศึกษาและกําหนดค่าตอบแทนตามมาตรา 9 นีG ไว้
ตัGง แต่ เ มื< อ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2552 ที< ผ่ า นมาแล้ว ซึ< ง คณะกรรมการโดยมี ท่ า นมนั ส วงษ์ ช าญศรี
ที< ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็ นประธาน ได้พิจารณาโดยนํ าหลักการข้อบัญญัติขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปางมาเป็ นแบบอย่างในการกําหนดอัตราค่าธรรมเนี ยม ซึ<งค่าธรรมเนี ยมที<กาํ หนดไว้
ในร่างเทศบัญญัตินGันเป็ นอัตราค่าตอบแทนสูงสุดตามที<กฎหมายได้กาํ หนด แต่เพื<อให้เหมาะสมกับ
ท้อ งถิ< น ว่ า จะกํา หนดที< อัต ราเท่ า ไหร่ ซึ< ง องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด สมัย ที< ย กร่ า งพิ จ ารณาเพื< อ
กําหนดการขุดหรือดูดทราย ขีดละลูกบาศก์เมตรละ 3 บาท และค่าตอบแทนต่อไร่ ๆ ละ 100,000
บาท ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ<งคณะกรรมการในช่วงนัGนและประกอบกับหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ<นออกเทศบัญญัติเป็ นของตนเอง ใน
การปรับค่าธรรมเนี ยมค่าตอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ< นได้เฉพาะส่วนของเทศบาลเอง โดยมี
อัตราค่าตอบแทนตามบัญชีแนบท้ายร่างเทศบัญญัตินีGที<เสนอต่อสภาเมื<อสักครู่ ในข้อเท็จจริงตามที<
คณะกรรมการนํ าเสนอบัญชี ค่าตอบแทน ในข้อ ก ไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี และข้อ ข (1) ซึ< งของ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดได้กําหนดไว้ ลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท การขุดดิ นหรือลูกรังหรื ออื<น ๆ
ไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี หรือลูกบาศก์เมตรละ 2 บาท ตรงส่วนนีG เป็ นไปตามที<คณะกรรมการเสนอ
แต่ เนื< องจากเกิ ดการพิ มพ์ผิดพลาดทําให้ร่างเทศบัญญัติตามข้อ 3 ซึ< งกําหนดอัตราค่าตอบแทนไว้

- 30 ข้อ ข (1) ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท ที<ถูกต้องคือ ลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท และ (2) การขุดดินหรือ
ลูกรัง อัตราไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี หรือลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท ที<ถูกต้องคือ ลูกบาศก์เมตรละ
2 บาท ซึ< งเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาดของเจ้าหน้าที< และตามข้อ ค จากเดิ ม “ไร่ละ 10,000 บาท
เศษของไร่ให้คิดเป็ นหนึ< งไร่ หรือลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท” ขอแก้ไขเป็ น “ลูกบาศก์เมตรละ 2
บาท” ส่วนข้อความ “เศษของไร่ให้คิดเป็ นหนึ< งไร่” นัG น นํ ามาจากประมวลกฎหมายที< ดินจึงคงไว้
เหมือนเดิม วัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการเปลี<ยนแปลงให้เป็ นไปตามบัญชีที<แนบท้ายร่างเทศบัญญัติ
ที<นําเสนอนีG ครับ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกที<ได้อภิ ปราย
คงเข้าใจแล้วนะครับ ตามที<ท่านผูอ้ าํ นวยการสํานักการช่างได้ชีGแจงไปเมื<อสักครู่นีG โดยผมจะให้มีการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัตินีGตัGงแต่บรรทัดแรก ความว่า โดยที<เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาล
นครลําปาง เรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที<ดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ.2497 แก้ไขเพิ<มเติม
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ<มเติ มประมวลกฎหมายที< ดิน (ฉบับที< 11) พ.ศ.2551 ประกอบมาตรา
60(2) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไ ขเพิ< ม เติ ม ถึ ง (ฉบับ ที< 13) พ.ศ. 2552
เทศบาลนครลําปาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และโดยอนุ มตั ิ ของผูว้ ่าราชการ
จังหวัดลําปาง จึงตราเทศบัญญัติขึGนไว้ ดังนีG ถึ งตรงนีG จะมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใดแก้ไข ผมขอผ่ านนะครับ มีท่านผูใ้ ดขอแก้ไข เชิญคุณจาตุ รงค์ พรหมศร (ขอผูร้ บั รอง
มีผูร้ บั รองถูกต้อง)
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
ที<เคารพ กระผมนายจาตุ รงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที< ท่านประธานสภา
และในฐานะที<เป็ นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 3 วาระรวด นัGน ในข้อความที< ท่านประธานได้
กล่าวไปเมื<อสักครู่นGัน ในส่วนที< “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน
พ.ศ.2497” แค่นีGนะครับ ผมมีความเห็นจะเสนอแก้ไขต่อที< ประชุมว่า “อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ<มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ<มเติ ม
ประมวลกฎหมายที< ดิน (ฉบับที< 11) พ.ศ. 2551 ประกอบมาตรา 60(2) แห่งพระราชบัญ ญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ< มเติ มถึ ง (ฉบับที< 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลนครลําปาง โดยความ
เห็ น ชอบของสภาเทศบาลนครลํ า ปาง และโดยอนุ มัติ ข องผู ้ว่ า ราชการจั ง หวัด ลํา ปาง จึ ง ตรา
เทศบัญญัติขึGนไว้ ดังนีG ” ผมนําเรียนเสนอแก้ไขเป็ นแบบนีG ขอท่านประธานพิจารณาด้วยครับ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที<คุณจาตุ รงค์ฯ ท่าน
พูดว่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ<มเติมถึง (ฉบับที< 13) พ.ศ. 2552 มาจาก
ที<ใดขอยืนยันด้วย
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ย นท่ า นประธาน
ที<เคารพ ปั จจุบนั นีG พระราชบัญญัติเทศบาลฯ มีการแก้ไขถึงฉบับที< 13 พ.ศ. 2552 ซึ<งเมื<อสักครู่ท่าน
ประธานได้ก ล่ า วว่ า “พระราชบัญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไ ขเพิ< ม เติ ม ถึ ง (ฉบับ ที< 12)
พ.ศ. 2546” ได้มีการแก้ไขเพิ<มเติ มในบางมาตรา โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ< มเติ มถึ ง (ฉบับ ที< 13) พ.ศ. 2552 ฉะนัG น ด้ว ยเหตุ ผลที< ขอเสนอแก้ไขในส่ ว นนีG ผมจึ งเสนอใช้

- 31 ข้อความว่า “มาตรา 60(2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ<มเติมถึง (ฉบับที< 13)
พ.ศ. 2552” ครับ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกคงเข้าใจแล้ว
นะครับ จะมี ส มาชิ ก ท่ า นใดมี ค วามเห็ นแก้ไ ขเป็ นอย่า งอื< นหรื อไม่ เมื< อไม่มี ก็ ให้เ ป็ นไปตามที< คุ ณ
จาตุรงค์ได้อภิปรายไปเมื<อสักครู่ ผมขอความเห็นชอบต่อข้อความทัGงหมดในวรรคแรกที< ผมเรียนต่อ
สภาครับ สมาชิ ก ต้อ งเอาใจใส่ ช่ ว ยพิ จ ารณาด้ว ยนะครับ สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบตามความที<
คุณจาตุรงค์เสนอแก้ไขเมื<อสักครู่ โปรดยกมือขึG น เสียงข้างมากมีมติเห็นชอบนะครับ
มติทีประชุ ม ที< ประชุ มมีมติ ให้แก้ไข ข้อความจาก“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ<มเติ มถึง (ฉบับที< 12) พ.ศ. 2546” เป็ น “มาตรา 60(2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ<มเติมถึง (ฉบับที< 13) พ.ศ. 2552”
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป
ข้อ 1 เทศบัญ ญัติ นีG เรี ย กว่ า “เทศบัญ ญัติ เ ทศบาลนครลํา ปาง เรื< อ ง การกํา หนดอัต รา
ค่าตอบแทนการอนุ ญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. .....” สมาชิกท่านจะแก้ไข
ครับ (ไม่มี) เมื<อไม่มีผ่านนะครับ
ข้อ 2 เทศบัญญัตินีG ให้ใช้บังคับในเขตท้องถิ< นที< ของเทศบาลนครลําปาง เมื<อได้ประกาศไว้
โดยเปิ ดเผย ณ ที<ทาํ การของเทศบาลแล้ว 7 วัน สมาชิกท่านจะแก้ไขครับ (ไม่มี) เมื<อไม่มีผ่านนะครับ
ข้อ 3 ผู ้ไ ด้รับ อนุ ญ าตให้ก ระทํา การตามมาตรา 9 แห่ ง ประมวลกฎหมายที< ดิ น ต้องเสี ย
ค่าตอบแทนให้แก่เทศบาลนครลําปาง ก่อนการดําเนิ นการ ดังนีG
ก. เข้าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้าง หรือเผาป่ าให้เสียค่าตอบแทน
ไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี
ข. กระทําด้วยประการใดให้เป็ นการทําลาย หรือทําให้เสื<อมสภาพที<ดิน ที<กรวดหรือ
ทราย ในบริเวณที<รฐั มนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุ เบกษา ให้เสียค่าตอบแทน ดังนีG
(1) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท ตามที<ผูอ้ าํ นวยการสํานักการ
ช่างเรียนไปเมื<อสักครู่นีG
(2) การขุดดินหรือลูกรังหรืออื<น ๆ ไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี หรือลูกบาศก์เมตร
ละ 2 บาท ตามที<ผูอ้ าํ นวยการสํานักการช่างเรียนไปเมื<อสักครู่นีG
ค. ทําสิ<งหนึ< งสิ<งใดอันเป็ นอันตรายแก่ทรัพยากรในที< ดิน ไร่ละ 10,000 บาท เศษ
ของไร่ให้คิดเป็ นหนึ< งไร่ หรื อลูกบาศก์เมตรละ 2 บาท เศษลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็ นหนึ< งลูกบาศก์
เมตร สมาชิกท่านจะแก้ไขในข้อ 3 เชิญคุณจาตุรงค์ พรหมศร และขอผูร้ บั รอง มีผูร้ บั รองถูกต้อง
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ย นท่ า นประธาน
คณะกรรมการฯ ที<เคารพ กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในส่วน
ของข้อ 3 ตามที<ท่านประธานได้นําเรียนนัGน ผมเห็นด้วยในส่วนของข้อ 3 วรรคแรก ส่วนข้อ ข คําว่า
“กระทํา ” ผมอยากให้ตัด คํา ว่ า “กระ” ออก ผมเห็ นว่ า ได้คัด ลอกข้อ ความตามมาตรา 9 แห่ ง
ประมวลกฎหมายที<ดิน (2) ซึ< งใช้คาํ ว่า “ทําด้วยประการใดหรือทําให้เสื<อมสภาพที<ดิน ที< กรวดหรือ
ทราย ในบริเวณที< รฐั มนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุ เบกษา…” ดังนัGนผมเสนอให้ตดั คําว่า

- 32 “กระ” เป็ นว่าข้อ ข “ทําด้วยประการใดให้เป็ นการทําลาย...” ส่วนข้อ ข (1) การขุดหรือดูดทราย
ลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท ตามที< ท่านประธานได้เรียนเมื<อสักครู่ ซึ< งตามประมวลกฎหมายที< ดินและ
อัต ราท้า ยประมวลกฎหมายที< ดิ น ฯ กํา หนดไว้ไ ม่ เ กิ น 28 บาท ผมคิ ด ว่ า ดิ น หรื อ ทรายนัG น เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ< งถ้าใครคิดจะไปขุดหรือดูดนํ าไปใช้นGั น ต้องมีการตอบแทนในอัตราที< เป็ นไป
ด้วยความเหมาะสม แต่ดว้ ยสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั นีG ผมเห็นว่าเมื<อเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติที<มี
อยู่อย่างจํากัด แล้วผมคิดว่ามันน้อยไปครับท่านประธาน ในเมื<ออัตราท้ายประมวลกฎหมายที< ดิน
กํา หนดอัต ราไว้ถึ งลูก บาศก์เ มตรละ 28 บาท ผมเรี ย นท่ า นประธานว่า ทรายส่ ว นที< ขุด หรื อดู ด
นําไปใช้ประโยชน์ ก็ควรจะมีค่าตอบแทนให้เป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิจประกอบกับให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรที< ตอ้ งหวงแหนรักษาไว้ ฉะนัG นผมขอเสนอว่า ข้อ ข (1) การขุดหรื อ ดูดทรายนัG น ให้คิด
อัตราลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท ส่วน (2) การขุดดินหรือลูกรังอื<น ๆ ไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี ก็
เช่นกันครับท่านประธานเรียนว่า ลูกบาศก์เมตรละ 2 บาท นัGน ดินและลูกรังเป็ นทรัพยากรที<มีค่าซึ<ง
ในทุกวันนีG การหาที<ดินเพื<อยังชีพทํามาหากินก็มีอยู่อย่างจํากัด ฉะนัGนผมก็ขอเสนอเป็ นลูกบาศก์เมตร
ละ 10 บาท ตามบัญชี แนบท้ายประมวลกฎหมายที< ดินข้อ ค. ทําสิ< งหนึ< งสิ<งใดอันเป็ นอันตรายแก่
ทรัพยากรในที< ดิน ไร่ละ 10,000 บาท เศษของไร่ให้คิดเป็ นหนึ< งไร่ หรือลูกบาศก์เมตรละ 2 บาท
ผมก็ขอเสนอเป็ นลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท เช่นเดี ยวกันครับ ผมมีเหตุ ผลเหมือนกับใน (2) ส่วน
ข้อความ “เศษของลูกบาศก์เมตรคิดเป็ นหนึ< งลูกบาศก์เมตร” นัG น ผมไม่ติดใจ ผมมีส่วนที< จะเสนอ
แก้ไขต่อท่านประธานเพื<อปรึกษาหารือต่อที<ประชุมแห่งนีG ด้วยครับ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นายจาตุ รงค์ พรหมศร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอแปรญัตติ ตามข้อความข้างต้น ก่อนลงมติ ผมขอชีG แจงต่ อสมาชิกครับว่า
ตามที< ท่านสมาชิกชีG แจงว่าผมเสนอตัGงอัตราค่าตอบแทนไว้ 2 บาท หรือ 5 บาทนัG น ไม่ใช่ผมแต่เป็ น
ผูอ้ ํานวยการสํานั กการช่างเป็ นผูเ้ สนอ ตามความเห็นของคุ ณจาตุ รงค์ฯ คื อ ให้คงข้อความไว้ตาม
ร่างเดิ ม เพียงแต่แก้ไขตัดคําว่า “กระทํา” ให้เป็ น “ทํา” เท่านัG นเอง ขณะนีG กลายเป็ น 2 ประเด็ น
คือ ประเด็ นแรกที< ท่านผูอ้ าํ นวยการสํานักการช่างได้ชีGแจงไปเมื<อสักครู่ ตามอัตราลูกบาศก์เมตรที<
ชีG แจงขอแก้ไขนัGน กับประเด็นที<สองคือ ตามที<คุณจาตุรงค์ฯ เสนอให้คิดอัตราค่าตอบแทนตามร่างเดิม
ที<ได้เสนอมา ผมขอความเห็นชอบที<ประชุม เชิญคุณสมบูรณ์
นายสมบู รณ์ คุรุ ภากรณ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่ านประธานสภาที<
เคารพ ผมนายสมบูร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ผมใคร่ ข อความกระจ่ า ง
เพิ< มเติ มจากผู ้อํา นวยการสํา นั ก การช่ า งในส่ ว นของข้อ 3 ข(2) เราจะมี ห ลัก เกณฑ์พิ จ ารณาคิ ด
ค่าตอบแทนอย่างไร เพราะว่าไร่ละ 10,000 บาท ต่ อปี และลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท มี อยู่ 2
อัตรา ซึ<งหมายความว่าเราจะคิดในอัตราที<ราชการได้ประโยชน์สูงสุด หรืออย่างไร เพราะในที<นีGไม่ได้
มีการระบุ ว่าจะเก็ บในอัตราไหน ซึ< งมีการเปรี ยบเที ยบเพื< อจะให้เลื อกว่าจะเก็ บเป็ นไร่ หรื อเป็ น
ลูกบาศก์เมตร ขอท่านผูอ้ าํ นวยการสํานักการช่างช่วยชีG แจงเพิ<มเติมด้วยครับ
นายจําเนี ยร ทองกระสัน ผูอ้ าํ นวยการสํานักการช่าง เรียนท่านประธานสภาและท่าน
สมาชิ กผูท้ รงเกี ยติ ทุกท่ านครับ กรณี ดังกล่าว การคิ ดอัตราค่าธรรมเนี ยมว่า ไร่ละ 10,000 บาท
หรือลูกบาศก์เมตร 2 บาท ตรงส่วนนีG มีความเป็ นไปได้ทGงั 2 ทาง คือ พืG นที< 1 ไร่ เราจะคิดให้หลาย
ลูกบาศก์เมตรก็ได้ ถ้าความลึกนัGนมีไม่จาํ กัด แต่กรณีที<เราจะคิดอัตราค่าธรรมเนี ยม เราก็ตอ้ งดูว่าจะ

- 33 อนุ ญาตให้ขุดลึ กได้เท่ าไหร่ ถ้าใน 1 ไร่ จะขุดลึ กมากเกิ นกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร คงต้องคิ ดเป็ น 2
ลูก บาศก์เ มตร แต่ ถ ้า ขุ ด ในบริ เ วณ 1 ไร่ ลึ ก แค่ ไ ม่ กี< เ ซนติ เ มตร ซี< ง ปริ ม าตรที< ไ ด้นGั น น้ อ ยกว่ า 1
ลูกบาศก์เมตร เราควรจะคิ ดค่าธรรมเนี ยมเป็ นไร่ เราต้องดูที<ว่าค่าตอบแทนที< เค้าให้อตั ราไหนให้
ประโยชน์ต่อทางราชการสูงที<สุด เพราะพืG นที< 1 ไร่ สามารถขุดได้ลึกมากกว่าหลายหมื<นคิว
นายประสิ ท ธิ1 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญคุณสุดารัตน์ บุญมี
นางสุ ด ารัต น์ บุ ญ มี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรี ย นท่ า นประธานที< เ คารพ
ข้าพเจ้านางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คือ สังเกตเห็นบัญชีแนบท้ายประมวล
กฎหมายที<ดิน หน้า 51 เรื<องอัตราค่าตอบแทนที<เสนอว่า 5 บาท เป็ น 28 บาท หรือ 10 บาท เป็ น
2 บาท อยากทราบว่าเป็ นยังไงค่ะ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที< ท่านผูอ้ าํ นวยการ
สํานั กการช่างได้ชีGแจงไปเมื<อสักครู่ และส่วนท่ านจาตุรงค์ยงั ยืนยันเสนอให้เป็ นราคาเดิ มอยู่ไม่ตอ้ ง
แก้ไขตามท่านผูอ้ าํ นวยการสํานักการช่างเสนอ ผมจะขอมติที<ประชุม ซึ<งมีอยูส่ องประเด็น คือ
ประเด็ นแรก สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างเดิ มที< นายจาตุ รงค์ ฯ ได้อภิ ปรายไปเมื<อ
สักครู่ หรือ
ประเด็ นที< สอง เห็ นชอบด้วยตามที< ผูบ้ ริ หารเสนอ ซึ< งชีG แจงโดย นายจําเนี ยร ทองกระสัน
สมาชิกท่านใดจะเห็นชอบให้คงตามร่างเดิมหรือตามที<นายจาตุรงค์ฯ เสนอโปรดยกมือขึG น มีสมาชิก
ให้ความเห็ นชอบจํานวน 23 เสี ย ง ให้ค งตามร่ า งเดิ ม หรื อตามที< นายจาตุ รงค์ฯ เสนอ มติ เ ป็ น
เอกฉันท์
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบให้คงตามร่างเดิม ข้อความ
“ข้อ 3 ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้กระทําการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที< ดิน ต้องเสี ย
ค่าตอบแทนให้แก่เทศบาลนครลําปาง ก่อนการดําเนิ นการ ดังนีG
ก. เข้าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้าง หรือเผาป่ าให้เสียค่าตอบแทน
ไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี
ข. ทํา ด้ว ยประการใดให้เ ป็ นการทํา ลาย หรื อทําให้เ สื< อมสภาพที< ดิ น ที< กรวดหรื อ
ทราย ในบริเวณที<รฐั มนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุ เบกษา ให้เสียค่าตอบแทน ดังนีG
(1) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท
(2) การขุดดินหรือลูกรังหรืออื<น ๆ ไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี หรือลูกบาศก์เมตร
ละ 10 บาท
ค. ทํ า สิ< ง หนึ< ง สิ< ง ใดอัน เป็ นอัน ตรายแก่ ท รัพ ยากรในที< ดิ น ไร่ ล ะ 10,000 บาท
เศษของไร่ ให้คิ ด เป็ นหนึ< งไร่ หรื อลูก บาศก์เ มตรละ 10 บาท เศษลูก บาศก์เ มตรให้คิ ด เป็ นหนึ< ง
ลูกบาศก์เมตร
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป
ข้อ 4 ผู ้ใ ดละเมิ ด ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามเทศบัญ ญั ติ นีG ต้อ งระวางโทษปรับ ไม่ เ กิ น หนึ< ง พัน บาท
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื<อไม่มีผ่านนะครับ

- 34 ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีนครลําปาง รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัตินีG สมาชิกท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื<อไม่มีผ่านนะครับ
ในส่วนของบัญชีค่าตอบแทนแนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การกําหนด
อัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. 255..
จะมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ เชิญคุณจาตุรงค์ พรหมศร ขอผูร้ บั รองด้วย (มีผูร้ บั รองถูกต้อง)
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ย นท่ า นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร ในส่วนของร่างบัญชีค่าตอบแทน เรื<อง การ
กํ า หนดอั ต ราค่ า ตอบแทนการอนุ ญ าต ตามความในมาตรา 9 แห่ ง ประมวลกฎหมายที< ดิ น
พ.ศ. 255.. ผมขอเรียนต่อท่านประธานคณะกรรมการ ว่า คําว่า “บัญชีค่าตอบแทน” ผมขอใช้คาํ ว่า
“บัญชีค่าตอบแทนท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง” ให้เติมคําว่า “ท้าย” ด้วยนะครับ ส่วนคํา
ว่า “เรื<อง” ผมขอแก้ไขให้ไปสอดคล้อง ข้อ 1 ว่า “เรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาต
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน” ครับ ขอบคุณท่านประธาน
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกจาตุ รงค์ฯ ได้
ขอแก้ไข โดยใช้คาํ ว่า “บัญชีค่าตอบแทนท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง” และจาก “เรื<อง การ
กําหนดอัตราค่าตอบแทนและวิธีการเสียค่าตอบแทนตามมาตรา 9” เป็ น “เรื<อง การกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการอนุ ญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที< ดิน” สมาชิกท่ านใดจะมีความเห็ น
เป็ นอย่างอื< นหรื อไม่ เมื<อไม่มีสมาชิ กท่ านใดเสนอ ผมขอมติ ที<ประชุ มให้ความเห็ นชอบตามที< ท่า น
สมาชิกจาตุ รงค์ ได้เสนอให้ใช้คาํ ว่า “บัญชี ค่าตอบแทนท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง” และ
“เรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน” สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึG น เห็นชอบเป็ นเสียงข้างมากครับ ขอบคุณมากครับ ต่อไป
มติทีประชุ ม ที<ประชุ มมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้แก้ไข จากข้อความ “ ร่างบัญชีค่าตอบแทน
เรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน
พ.ศ. 255..” เป็ นข้อความ “บัญชีค่าตอบแทนท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง”
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป
ข้อ ก ค่าตอบแทนในการอนุ ญาต
(1) ตามมาตรา 9 (1) ไร่ละ
10,000 บาท ต่อปี
(2) ตามมาตรา 9 (2) หรือมาตรา 9 (3)
(ก) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ
2 บาท
(ข) การขุดดินหรือลูกรังหรืออื<น ๆ ไร่ละ
10,000 บาท ต่อปี
หรือลูกบาศก์เมตรละ
10 บาท
มีสมาชิกจะขอแก้ไข หรือไม่ เชิญคุณจาตุรงค์ พรหมศร ขอผูร้ บั รองด้วย (มีผูร้ บั รองถูกต้อง)
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ย นท่ า นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ที<เคารพ กระผมนายจาตุ รงค์ พรหมศร ส่วนข้อ ก เรื<องค่าตอบแทนการ
อนุ ญ าต ใน (1) ตรงนีG ผมไม่ติดใจ ส่ ว น มาตรา 9 (2) หรื อ มาตรา 9 (3) (ก) การขุด ทราย
ลูก บาศก์เ มตรละ 5 บาท ในเมื< อตามร่ างเทศบัญ ญัติ ขา้ งหน้า คณะกรรมการได้เห็ นชอบให้เ ป็ น
28 บาทตรงนีG ผมเสนอว่ า ให้เ ป็ น 28 บาท ส่ ว น ข้อ ข การขุ ด ดิ น หรื อ ลูก รัง หรื อ อื< น ๆ ไร่ ล ะ

- 35 10,000 บาท ต่อปี ตรงนีG ผมไม่ติดใจ ส่วนหรือลูกบาศก์เมตรละ 2 บาท ผมเสนอว่าให้สอดคล้องกับ
ร่างเทศบัญญัติขา้ งหน้าที<เห็นชอบไปแล้วให้เป็ น 10 บาท ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เพื<อให้เป็ นไปตามที< มีมติ
เห็นชอบไปก่อนแล้วสักครู่ ก็ตอ้ งแก้ไขเป็ น “การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท” และ
“การขุ ด ดิ น หรื อ ลู ก รัง หรื อ อื< น ๆ ไร่ ล ะ 10,000 บาทต่ อ ปี หรื อ ลูก บาศก์เ มตรละ 10 บาท”
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็ นอย่างอื<นหรือไม่ (ไม่มี) เมื<อไม่มีถือว่าที<ประชุมนีG เห็นชอบ
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้แก้ไขข้อความข้อ ก เป็ น
ข้อ ก ค่าตอบแทนในการอนุ ญาต
(1) ตามมาตรา 9 (1) ไร่ละ
10,000 บาท ต่อปี
(2) ตามมาตรา 9 (2) หรือมาตรา 9 (3)
(ก) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท
(ข) การขุดดินหรือลูกรังหรืออื<น ๆ ไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี
หรือลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป
ข้อ ข ค่าปิ ดประกาศให้แก่ผูป้ ิ ดประกาศ แปลงละ 10 บาท ข้อ ค ค่าพยานให้แก่พยาน
คนละ 10 บาท มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ เชิญคุณจาตุรงค์ พรหมศร ขอผูร้ บั รองด้วย
(มีผูร้ บั รองถูกต้อง)
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง กราบเรี ย นท่ า นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ที<เคารพ ในส่วนของข้อ ค บอกว่า “ค่าพยาน... 10 บาท” ผมเสนอเป็ น
“20 บาท” ครับ ตามอัตราค่าตอบแทนประมวลกฎหมายที< ดิน ที< ระบุไว้ 20 บาท จาก 10 บาท
เป็ น 20 บาท ด้วยสภาวะเศรษฐกิจหรือเพื<อให้สอดคล้องตามความเป็ นจริง ผมจึงขอเสนอต่อท่าน
ประธานว่า “ค่าพยาน... 10 บาท” เป็ น “ค่าพยาน 20 บาท” ครับ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็ น
อย่างอื<นหรือไม่ (ไม่มี) เมื<อไม่มีให้เป็ นไปตามที<คุณจาตุรงค์ฯ เสนอ
มติทีประชุม ที<ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้แก้ไขข้อความ ใน
ข้อ ข ค่าปิ ดประกาศให้แก่ ผูป้ ิ ดประกาศ แปลงละ 10 บาท
ข้อ ค ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 20 บาท
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป
ข้อ ง เอกสารการขออนุ ญาต 1.คําร้องขออนุ ญาต 2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบ้านของผูข้ ออนุ ญาต พร้อมรับรองสําเนา 3.แผนที< สงั เขป แสดงตําแหน่ งพืG นที< ที<ขอ
อนุ ญาต มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข (ไม่มี) ไม่มีการแก้ไขนะครับ
ข้อ จ วิธีการขออนุ ญาต
1.ผูข้ ออนุ ญาตยื<นคําร้องขออนุ ญาตที< ส่วนควบคุ มอาคารและ
ผังเมือง สํานักการช่าง 2.เจ้าหน้าที<รบั เรื<อง ออกตรวจสอบสถานที<ตามคําร้อง 3.คํานวณพืG นที< เพื<อ
หาค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุ ญาต 4.ชําระค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญาต มีสมาชิกท่านใดขอ
แก้ไขหรือไม่ (ไม่มี) ไม่มีการแก้ไขนะครับ

- 36 ในขันG ตอนวิธีการขออนุ ญาต มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ (มีมี) เมื<อไม่มีก็เป็ นอันว่า
ในญัตติ ระเบียบวาระที< 4 เรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาต ตามความในมาตรา 9
แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. 255.. ได้ผ่านการพิจารณาวาระที< 2 แล้วนะครับ
ต่ อ ไปในวาระที< 3 ผมจะขอมติ ในระเบี ย บวาระที< 4 ญั ต ติ เรื< อ ง เสนอญั ต ติ ร่ า ง
เทศบัญ ญัติ เทศบาลนครลํา ปาง เรื< อง การกําหนดอัต ราค่า ตอบแทนการอนุ ญาต ตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที< ดิน พ.ศ. 255.. สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็ นเทศบัญญัตินีG
โปรดยกมือขึG น เห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที< ประชุ มมีมติ เป็ นเอกฉันท์ ให้ตราเป็ นเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง
เรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุ ญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน
พ.ศ. 255.. เพื<อบังคับใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที 5 ญัตติ เรือง เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเ ทศบาลนครลําปาง
เรือง การควบคุมรถม้าและรถม้าในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 255.. (วาระที 1)
นายประสิ ท ธิ1 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบี ย บวาระที< 5
ญัตติ เรื<อง เสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การควบคุมรถม้า และรถม้าในเขต
เทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 255.. (วาระที< 1) เชิญฝ่ ายผูบ้ ริหาร
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลที< เ คารพ และท่ า นสมาชิ ก สภาผู ้ท รงเกี ย รติ กระผมนายสุ ร พล ตั น สุ ว รรณ รองนายก
เทศมนตรีนครลําปาง ได้รบั มอบหมายจากนายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ให้
เสนอญัตติ เรื<อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การควบคุมม้าและรถม้า
ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 255.. โดยมีหลัก การและเหตุ ผ ลที< จะคุ ม้ ครองประชาชนด้า น
สาธารณู ป โภค การจัด ระเบี ย บ การประกอบอาชี พ รวมไปถึ ง การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที< ย ว และ
ยุทธศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี แต่มีสาเหตุประการหนึ< งที<ได้รบั การ
ชีG แนะจากผูท้ รงคุ ณวุฒิจากหลายๆ ท่าน ณ ที< นีG กระผมจึงกราบเรียนท่านประธานสภาขออนุ ญาต
นําเรื<องดังกล่าวกลับเข้าไปทบทวน และหารือทางหลาย ๆ ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริหาร ผูเ้ กี<ยวข้อง รวมถึ ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เพื<อกลัน< กรองเรื<องดังกล่าวเกี<ยวกับเทศบัญญัติดังกล่าว ก่อนที< จะ
นํ า เสนอต่ อ สภาต่ อ ไป ผมขอกราบเรี ย นว่ า ในการที< จ ะมี ร่ า งเทศบัญ ญัติ ฯ ออกมา ตัGง แต่ เ ดื อ น
พฤษภาคม 2552 จนถี งวันที< 10 กันยายน 2552 มี ก ารประชุ ม หารื อเรื< องดังกล่ า วถึ ง 8 ครัGง
ประกอบด้วยสมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง นิ ติกร สถาบันวิ จัยราชภัฎ ภาคประชาชน สมาคม
รถม้า และผูเ้ กี<ยวข้องทางกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามยังมีขอ้ บกพร่องอยู่ จึงกราบเรียนท่านประธาน
ว่าโปรดพิจารณาขอถอนญัตติดงั กล่าวเพื<อนํากลับไปพิจารณาให้ละเอียดถี<ถว้ นอีกครัGง ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที< 5 เรื<อง
เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การควบคุมรถม้า และรถม้าในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง พ.ศ. 255.. ทางฝ่ ายผูบ้ ริหารนัG นขอถอดเพื< อนํ าไปปรับปรุ งใหม่อีกครัGงหนึ< ง แต่ในการถอด
ญัต ติ นGั น ต้องขอมติ ในที< ป ระชุ ม มี ส มาชิ ก ท่ า นใดเห็ นชอบที< จ ะให้ค ณะเทศมนตรี ถ อดญัต ติ เรื< อง
เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การควบคุมรถม้า และรถม้าในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง พ.ศ. 255.. ได้โปรดยกมือขึG น มติเป็ นเอกฉันท์

- 37 ระเบียบวาระที 6 ญัตติอืน ๆ
นายประสิทธิ1 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที< 6 ญัตติ
อื<น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื<อไม่มีผมขอปิ ดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

.................................................
(นายประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั )
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง

...................................................
(นายจาตุรงค์ พรหมศร)
เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง

