รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ๒ ครังที ๑ ประจําปี ๒๕๕๓
วันจันทร์ที ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
------------------------รายนามผูเ้ ข้าประชุม
๑.นายประสิทธิ
๒.น.พ.วัฒนา
๓.นายจาตุรงค์
๔.นายอนุ กลู
๕.นายสมหมาย
๖.พันตรีสระ
๗.นายพิทกั ษ์
๘.นายกิตติ
๙.นางสาวอมลยา
๑๐.นายนพดล
๑๑.ร้อยเอกศักดิชยั
๑๒.นายสันติ
๑๓.นายสมบูรณ์
๑๔.นางสุดารัตน์
๑๕.นายจรูญ
๑๖.นายสุทศั น์
๑๗.นายวิบลู ย์
๑๘.นายสุคนธ์
๑๙.พันตรีวิชานนท์
๒๐.นางสาวขัตติยา
๒๑.นายสมชาย
๒๒.จ.ส.อ.สมบูรณ์
๒๓.นางอวยพร

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

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ผูไ้ ม่มาประชุม
๑.นายบุญทอง

ใจมา

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ลาป่ วย)

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑.นายนิ มิตร
๒.นายกิตติภมู ิ

จิวะสันติการ
นามวงค์

นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

-๒๓.นายประเสริฐ
๔.นายสุรพล
๕.นายนรเศรษฐ์
๖.นายมนัส
๗.นายเกษม
๘.นายกิตติพงศ์
๙.นางสาวดวงเดือน
๑๐. นายเฉลิม
๑๑.นางสาวภารดี
๑๒.นางอินทมาศ
๑๓.นางจันทร์สม
๑๔.นายจําเนี ยร
๑๕.นายประสงค์
๑๖.นางสาวสุนี
๑๗.นายพงค์กร
๑๘.นายพีระยศ
๑๙.นายสวัสดิ
๒๐.นายสุทธิพนั ธ์
๒๑.นายสุเทพ
๒๒.นายอรรณพ
๒๓.นายเสนี ย ์
๒๔.นายบรรยง
๒๕.นางสาวพัฒนี
๒๖.นางวรรณศรี
๒๗.นางฐิติรตั น์
๒๘.นางปนัดดา

บุพพัณหสมัย
ตันสุวรรณ
จิวะสันติการ
วงษ์ชาญศรี
แช่มช้อย
จิรเมธาธร
ไชยชนะ
แก้วกระจ่าง
เสลานนท์
สมพงษ์
เสียงดี
ทองกระสัน
เรือนสอน
อนงคศักดิ
รัตนประเวศน์
วิรตั น์เกษ
แก้วกระจ่าง
รัตนรังสรรค์
บุญมายอง
สิทธิวงค์
วิไลจิตต์
เอืF อนจิตร์
เมืองใจมา
อินทราชา
คุณชมภู
เกตุเทศ

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที?ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที?ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
ที?ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
เลขานุ การนายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ?งแวดล้อม
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผอ.ส่วนการโยธา
ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผูจ้ ดั การสถานธนานุ บาล
หัวหน้าฝ่ ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ ายแผนงานฯ
หัวหน้าฝ่ ายเลขานุ การผูบ้ ริหาร
หัวหน้าฝ่ ายผลประโยชน์ฯ

เริมประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง ท่านทัFงหลายที?เคารพครับ
วัน นีF เป็ นการประชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปาง สมัย ประชุ ม สามัญ สมัย ที? ๒ ครัFง ที? ๑ ประจํา ปี
พุทธศักราช ๒๕๕๓ บัดนีF สมาชิกได้เข้าประชุ มครบองค์ประชุ ม และได้เวลาตามที? นัดหมายไว้แล้ว
พร้อมทัFงได้รับ เกี ย รติ จ ากท่ านบุ ญ ทวี ฉิ มพลี ย ์ ท้องถิ? นจัง หวัดฯ และแขกผู ้มี เกี ย รติ ประกอบกับ
ทางฝ่ ายบริ หาร หัวหน้าส่วนการงาน ตลอดจนผูน้ ํ าชุ มชนและประชาชนที? สนใจรับฟั งการประชุ ม
ในวัน นีF และได้เ วลาตามกํา หนดนั ด หมายแล้ว คื อ เวลา ๑๓.๓๐ น. ในการนีF ผมขอเรี ย นเชิ ญ
นายประสิ ท ธิ หรรษ์ หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ได้ขึF นมาทํา หน้ า ที? เ ป็ นประธาน
ในที?ประชุมในครัFงนีF ขอเรียนเชิญครับ

-๓นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ในนามสภาเทศบาล
นครลําปาง ขอต้อนรับท่ านบุ ญ ทวี ฉิ มพลี ย ์ ท้องถิ? นจังหวัดลําปาง และแขกผูม้ ีเกี ยรติ สื? อมวลชน
คณะกรรมการชุมชน ที? ได้ให้เกียรติ เข้ามาร่วมฟั งการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครัFงนีF ด้วย
ความยินดียิ?ง

ระเบียบวาระที ๑ เรือ งทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนีF สภาเทศบาลนคร
ลําปางได้เรี ยกประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัย ที? ๒ ครัFงที? ๑ ประจําปี
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ในระเบียบวาระที? ๑ เรื?อง ประธานแจ้งให้ที?ประชุมทราบ ขอเชิญท่านเลขานุ การ
สภาเทศบาลฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที? เคารพและสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปางทุ ก ท่ าน กระผม นายจาตุ รงค์
พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง ก่ อนที? ท่ านประธานในที? ป ระชุ มจะได้ดําเนิ นการ
ประชุ มตามระเบี ย บวาระที? ๑ ของการประชุ มสภาในวันนีF กระผมมี ประกาศของสภาเทศบาล
นครลําปาง และหนังสือเทศบาลนครลําปาง เพื?อเรียนแจ้งให้ที?ประชุมได้รบั ทราบ ดังนีF
ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง
เรือง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที ๒ ครังที ๑ ประจําปี ๒๕๕๓
........................................
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื? อง กําหนดสมัยประชุ มสามัญ ประจําปี
๒๕๕๓ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๔ ลงวันที? ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กาํ หนด
สมัย ประชุ มสามัญ สมัย ที? ๒ ประจําปี ๒๕๕๓ มี กําหนด ๓๐ วัน เริ? มต้นตัFงแต่ ว ัน ที? ๑– ๓๐
พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๓ และได้เรี ยกประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง ในสมัย ประชุ มสามัญ
ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดความแจ้งแล้วนัFน แต่เนื? องจากในระหว่างสมัยประชุมสามัญดังกล่าว ได้รบั
แจ้งจากกองบัญชาการกําลังจังหวัดลําปางว่า นายกรัฐมนตรีโดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี
ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นที?มีความร้ายแรง ฉบับที? ๒ ลงวันที? ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมี
ผลบังคับใช้ในเขตพืF นที?จงั หวัดลําปาง ซึ? งหากมีการชุมนุ มหรือกระทําการใดๆ อันเป็ นการยุยงทําให้
เกิดความไม่สงบเรียบร้อยได้ จึงได้แจ้งเลื?อนการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ
ดังกล่าวออกไปพลางก่อน
จากกรณีดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ ่าราชการจังหวัดลําปาง ได้อนุ ญาตให้สภาเทศบาลนคร
ลําปางขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที? ๒ ประจําปี ๒๕๕๓
ออกไปอีกไม่เกิน ๓๐ วัน นับตัFงแต่วนั ที? ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓–วันที? ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ปรากฏ
ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ด่วนที?สุด ที? ลป ๐๐๓๗.๔ / ๑๐๖๓๒ ลงวันที? ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

-๔เนื? องจาก สภาเทศบาลนครลําปาง ยังมีญตั ติที?จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
ระเบี ย บวาระที? ย ัง ไม่ ไ ด้พิ จ ารณา ในสมัย ประชุ ม สามัญ สมัย ที? ๒ ประจําปี ๒๕๕๓ ดัง นัF น เพื? อ
ประโยชน์ ของการบริหารงานเทศบาล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ?มเติ มถึ ง (ฉบับที? ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศให้เรี ยกประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที? ๒ ครัFงที? ๑ ประจําปี ๒๕๕๓ ในวันจันทร์ที? ๒๑
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศ ณ วันที? ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั
(นายประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั )
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
และ
หนังสือที? ลป ๕๒๐๐๑/ ๒๘๓๑

สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ถนนฉัตรไชย ลป ๕๒๑๐๐
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื?อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็ นผูเ้ สนอญัตติแทน
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที? ๖๒/๒๕๕๓ ลงวันที? ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
ตามหนั งสืออ้างถึ ง สภาเทศบาลนครลําปาง เชิญประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที? ๒ ประจําปี ๒๕๕๓ ในวันจันทร์ที? ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นัFน
เพื? อ ให้ก ารประชุ ม ดั ง กล่ า ว เป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้อ ย ข้า พเจ้า นายนิ มิ ต ร
จิ ว ะสั น ติ ก าร ตํ า แหน่ ง นายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง ขอมอบหมายให้ร องนายกเทศมนตรี ฯ
ที? รับ ผิ ด ชอบสํา นั ก และกองเป็ นผู ้แ ทนในการตอบกระทู ้ และเสนอญัต ติ ต่ อสมาชิ ก สภาเทศบาล
นครลําปาง ดังรายชื?อต่อไปนีF
๑. นายกิตติภมู ิ นามวงค์
๒. นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย
๓. นายสุรพล ตันสุวรรณ
๔. นายนรเศรษฐ จิวะสันติการ

รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง

จึงเรียนมาเพื?อโปรดทราบและดําเนิ นการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

-๕นิ มิตร จิวะสันติการ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
กระผมมีขอ้ เรื?องดังที? แจ้งให้ที?ประชุมได้ทราบ จากนีF ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทาํ หน้าที?
ในการประชุมครัFงนีF ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

๑.๑ เรื อ ง ขอแสดงความยิ น ดี กั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง
จํานวน ๘ ราย ทีได้รบั พระราชทานเครือ งราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี ๒๕๕๒
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที? ๑ เรื?อง
ประธานแจ้งให้ที?ประชุมทราบ
ขอแสดงความยินดีกบั สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน ๘ ราย ที?ได้รบั พระราชทาน
เครื? อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์อัน เป็ นที? เ ชิ ด ชู ยิ? ง ช้า งเผื อ กและเครื? อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์อัน มี เ กี ย รติ ย ศยิ? ง
มงกุฎไทย ชัFนตํา? กว่าสายสะพาย เนื? องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที? ๕ ธันวาคม
๒๕๕๒ ในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที? ๖ ข ลงวันที? ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ (เล่มที? ๖,๖/๑,๖/
๒) ชัFนตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ดังรายนามต่อไปนีF .๑.นายกิตติ จิวะสันติการ
๒.นายจาตุรงค์ พรหมศร
๓.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
๔.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
๕.นางสุดารัตน์ บุญมี
๖.นายสุทศั น์ พุทธวงค์
๗.นางสาวอมลยา เจนตวนิ ชย์
๘.นางอวยพร พรรัตนพิทกั ษ์
ในนามของสภาขอแสดงความยินดีกบั สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทัFง ๘ ท่านด้วยนะครับ

๑.๒ เรือ ง แนะนําคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน
ฝ่ ายสภาท้องถิน (จากผูท้ รงคุณวุฒิ)
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที? ๑ เรื?อง
ประธานแจ้งให้ที?ประชุมทราบ ข้อ ๑.๒ เรื?อง แนะนําคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ?น ฝ่ ายสภาท้องถิ?น (จากผูท้ รงคุณวุฒิ) โดยอํานาจของประธานสภาเป็ นผูแ้ ต่งตัFงได้ มีทFงั หมด
๔ ท่าน ได้แก่
๑.พันเอกวรเดช ศรีวรเจษฎีกุล
ประวัติการทํางานในอดีต
- หัวหน้าฝ่ ายการเงิน หน่ วยพัฒนาการเคลื?อนที? ๓๒ สํานักงานพัฒนา ภาค ๓
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- หัวหน้าฝ่ ายการเงิน สํานักงานพัฒนา ภาค ๓ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
- หัวหน้าหน่ วยบริการสนับสนุ นเคลื?อนที? ๓๖ สํานักงานพัฒนา ภาค ๓
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ผูช้ ่วยการทหารตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน หน่ วยบัญชาการ

-๖ทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
- ผูจ้ ดั การโรงเรียนวิสุทธิวิทยากร จังหวัดลําปาง
ที อยู่
๓๒๘ ถนนวังขวา ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
๒. นายวันชาติ นภาศรี
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี-รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโท-รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาเอก-รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
- (กําลังศึกษา) Research for Public Administration
The University of Queensland Australia

ประวัติการทํางาน
- ปี พ.ศ.๒๕๔๔-ปั จจุบนั อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยโยนก
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
- ปี พ.ศ.๒๕๕๒ - (ปั จจุบนั ) ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และประธานหลักสูตร ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาการ (เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิหลายๆ ด้าน ) ยกตัวอย่าง
- คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดลําปาง
- เป็ นวิทยากรบรรยาย เรื?อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครลําปาง
ตามโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาล
นครลําปาง ซึ?งปั จจุบนั สภาเทศบาลนครลําปาง ก็ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
สภาเทศบาลฯ แล้ว นับเป็ นจุดเริ?มต้นที?ดีในการสร้างแนวทางการดําเนิ นงานของ
กิจการสภาเทศบาล เพื?อก้าวสู่การเป็ นสภาต้นแบบของท้องถิ?นต่อไป
ผลงานวิจยั
- งานวิจยั เรื?อง “การพลิกฟื นวิถีชีวิตกาดกองต้า ถนนคนเดิน กองฮิมวัง”
- วิจยั ศึกษาเพื?อวางกรอบในการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนกาดกองต้า
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
๓. นายบริบูรณ์ วชิรานุ ภาพ
การศึกษา
- มัธยมราษฎร์ วิทยาลัย
- บุญวาทย์ วิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๗)
- ดุสิตพาณิชยการ
- ทุนวิชาการเงินการธนาคาร สถานฝึ กอบรมวิชาการธนาคาร รุ่นที? ๑๔
สมาคมธนาคารไทย
- ปริญญาตรี สาขานิ ติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-๗ประวัติการทํางาน
- ผูจ้ ดั การธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หลาย ๆ จังหวัด
และผูจ้ ดั การสาขาแม่ทะ จังหวัดลําปาง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒
ผลงานกับหน่ วยงานภายนอก
- เป็ นประธานชมรมธนาคารจังหวัดลําปาง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
- เป็ นประธานชุมชนจามเทวี ต.เวียงเหนื อ อ.เมือง จ.ลําปาง ปี พ.ศ.๒๕๕๑– ๒๕๕๒
๔.นางอรุณมาศ เตชะนิเวศน์
การศึกษา
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) วิชาเอกการสอนภาษาไทย วิชาโทวิทยุกระจายเสียง
ภาควิชาการสื?อสารมวลชน (พ.ศ.๒๕๓๒) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิ เทศศาสตร์พฒ
ั นาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๐)
ประวัติการทํางาน
- เจ้าหน้าที?ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทชิดลมจํากัด (เซ็นทรัล)
กรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๕๓๓)
- เจ้าหน้าที?ฝ่ายบุคคลเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๕)
- อาจารย์ประจําคณะนิ เทศศาสตร์ วิทยาลัยโยนก ลําปาง (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๕๒)
ตําแหน่ งงาน
- ผูช้ ่วยคณหบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยนก
(พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๑)
- คณบดีคณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยนก ลําปาง (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๑)
- ผูช้ ่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยโยนก ลําปาง (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒)
กิจกรรมทางสังคม
- กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
(พ.ศ.๒๕๓๙-ปั จจุบนั )
- กรรมการสมาคมนิ สิตเก่าจุฬาลงกรณ์ลาํ ปาง (พ.ศ.๒๕๕๑-ปั จจุบนั )
- อาจารย์พิเศษวิชาการใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยโยนก ลําปาง
(พ.ศ.๒๕๕๒-ปั จจุบนั )
- เกิดที?จงั หวัดลําปาง เมื?อวันที? ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๑
- ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที? ๒๕๘ / ๖๗ ถ.เวียงละคร
- สมรสกับทันตแพทย์วนั ชัย เตชะนิ เวศน์ ทันตแพทย์ ระดับ ๘
โรงพยาบาลศูนย์ลาํ ปาง
ทางสภาเทศบาลนครลําปางขอต้อนรับ คณะกรรมการจริ ย ธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ? น
ฝ่ ายสภาเทศบาล ซึ? งทัFง ๔ ท่านได้ให้เกียรติ มาร่วมงานกับสภาเทศบาลนครลําปางของเราในครัFงนีF
ขอขอบคุณมากครับ

-๘ระเบียบวาระที ๒ เรือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง
๒.๑ เรือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ ม
สามัญ สมัยที ๑ ครังที ๑ ประจําปี ๒๕๕๓ วันจันทร์ที ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที? ๒ ข้อที?
๒.๑ เรื?อง รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ มสามัญ สมัยที? ๑ ครัFงที? ๑
ประจําปี ๒๕๕๓ วันจันทร์ที? ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื?อไม่มี
ผู ้ใ ดขอแก้ไ ข ผมจะขอมติ ที? ป ระชุ ม สมาชิ ก ฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล
นครลํ า ปาง สมัย ประชุ ม สามัญ สมัย ที? ๑ ครัF ง ที? ๑ ประจํา ปี ๒๕๕๓ เมื? อ วัน จั น ทร์ ที? ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ขอได้โปรดยกมือขึF น ที?ประชุมมีมติรบั รองเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม ที? ประชุ มมีมติ เป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนคร
ลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที? ๑ ครัFงที? ๑ ประจําปี ๒๕๕๓ วันจันทร์ที? ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที ๓ กระทูถ้ าม เรือง ผลการดําเนินงานขององค์การจัดการนํา
เสีย (อจน.) (โดย...นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง)
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบี ย บวาระที? ๓
กระทู ้ ถ าม เรื? อ ง ผลการดํ า เนิ นงานขององค์ ก ารจั ด การนํF าเสี ย (อจน.) เชิ ญ คุ ณ สมบู ร ณ์
คุรุภากรณ์ ครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานที? เคารพ
กระผมนายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ขอตัF ง กระทู ้ ถ ามต่ อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
เรื?อง ผลการดําเนิ นงานขององค์การจัดการนํFาเสีย (อจน.)
ตามที? อ งค์ก ารจัด การนํF า เสี ย ได้เ ข้า ดํ า เนิ น การบริ ห ารระบบบํา บัด นํF า เสี ย ของ
เทศบาลนครลําปางมาได้ระยะหนึ? งแล้ว และเทศบาลนครลําปางได้อุดหนุ นงบประมาณให้แก่ อจน.
ตามข้อ ตกลงแล้ว นัF น ข้า พเจ้า ขอทราบ วิ ธี ก ารบริ ห ารจัด การ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
การบริหารของ อจน. เมื?อเปรียบเทียบกับเทศบาลดําเนิ นการเอง เพื?อเป็ นข้อมูลสําหรับสภาฯ ที?จะได้
พิ จ ารณาอนุ มัติง บประมาณให้แ ก่ อจน. ในปี ต่ อ ไป ข้า พเจ้าจึ งขอตัFงกระทูถ้ ามนายกเทศมนตรี
เพื?อขอทราบการดําเนิ นงานในเรื?องนีF เพื?อจะได้แจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป และขอความกรุณาท่าน
บรรจุกระทูถ้ ามนีF เข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ

จึงเรียนมาเพื?อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

-๙สมบูรณ์ คุรุภากรณ์
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ขอเชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ท่ า นสมาชิ ก ฯ ผู ้ท รงเกี ย รติ ที? เ คารพทุ ก ๆ ท่ าน ผม นายนิ มิ ตร จิ ว ะสันติ ก าร นายกเทศมนตรี
นครลําปาง ขอเรียนท่านว่า ระบบบําบัดนํFาเสียของเทศบาลนครลําปางได้ก่อสร้างติดตัFงระบบเสร็จ
เมื?อ พ.ศ.๒๕๔๘ และในเวลานัFนก็จาํ เป็ นต้องให้มีระบบบริหารการจัดการซึ?งเป็ นระบบค่อนข้างใหม่
สําหรับเทศบาลนครลําปาง และเมื?อสมัยประชุ มสมัยที? ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีการอนุ มตั ิ ให้ทําความ
ตกลงกับ องค์ก ารจัด การนํF า เพื? อ ให้โ ครงการจัด การนํF า ซึ? ง ให้ผู ้มี ป ระสบการณ์บ ริ ห ารจัด การนํF า
ด้วยเทคนิ คและวิธีการที?ถูกต้องมาดําเนิ นการ ทางเทศบาลก็ได้ตFงั งบประมาณเพื?อให้องค์การจัดการ
นํF าเสี ยมาดําเนิ นการในการจัดการนํF าเสี ยให้กับ เทศบาลเป็ นระยะเวลา ๑๐ ปี โดยมี ห ลักการว่า
องค์การจัดการนํFาเสียจะเป็ นผูด้ แู ลระบบจัดการนํFาเสียของเทศบาลไปจนถึงบ่อบําบัดนํFาเสีย ในปี ที? ๑
องค์ก ารจั ด การนํF า เสี ย เป็ นผู ้ดํ า เนิ น การให้เ องทัF ง หมดโดยที? เ ทศบาลไม่ ต ้อ งมี ภ าระค่ า ใช้จ่ า ย
แต่อย่างใด แต่ในปี ที? ๒ เทศบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณร้อยละ ๒๕ ให้กบั องค์การจัดการนํF าเสีย
ในปี ที? ๓ เพิ?มเป็ นร้อยละ ๕๐ และในปี ที? ๔ ร้อยละ ๗๕ จากนัFนปี ต่อๆ ไปเทศบาลจะต้องดําเนิ นการ
เรื? องภาระค่าใช้จ่ ายทัFงหมด ซึ? งระบบจัดการนํF าเสี ย ก็ เป็ นไปด้วยดี และมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ตามที? ได้มี
เอกสารรายงานให้แ ก่ ส มาชิ ก ฯ เรี ย บร้อ ยแล้ว ในปี ที? ๑ และปี ที? ๒ ส่ ว นในปี ที? ๓ นัF น กํ า ลั ง
ดําเนิ นการอยู่ โดยการดําเนิ นการเดิ นระบบเรื? องของการปรับปรุ งอาคาร ปรับปรุ งภูมิทัศน์ และ
การควบคุ มดูแลปริ มาณนํF าเสี ย ตลอดจนรายงานการวิเคราะห์คุณภาพนํF าที? เกิ ดขึF นในปี ที? ๑ และ
ปี ที? ๒ ส่ ว นในปี ที? ๓ นีF เราได้ตFังสัดส่ ว นไว้ที? รอ้ ยละ ๕๐ เพื? อเป็ นการดํา เนิ นการจัดการนํF า เสี ย
ตามบันทึกข้อตกลง และมีเหตุขดั ข้องบางประการที?เกี?ยวข้องกับการตีความในเรื?องของอํานาจหน้าที?
ขององค์การจัดการนํF าเสีย ซึ?งมีปัญหาข้อกฎหมายที? ไม่ชดั เจนและยังต้องรอการตี ความอยู่ องค์การ
จั ด การนํF า เสี ย จึ ง ไม่ ส ามารถที? จ ะดํ า เนิ นการต่ อ ตามบั น ทึ ก ข้อ ตกลงได้ เทศบาลนครลํ า ปาง
และองค์ก ารจัดการนํF าเสี ย จึ ง ตกลงร่ ว มกันในการยกเลิ ก บัน ทึ ก ข้อตกลงนัF น ไปพลางก่ อน เพื? อ ที?
จะทําให้เกิ ดความชัดเจนในเรื? องข้อกฎหมาย ซึ? งอยู่ในการตี ความของกฤษฎี ก า แต่ อย่างไรก็ ตาม
หลังจากที?เราได้ศึกษาผลดีผลเสีย ความสามารถ และประสบการณ์ของเราในการดูแลติดตามควบคู่
ไปกับองค์การจัดการนํFาเสียมาเป็ นเวลา ๒ ปี ครึ?งแล้ว เรามีความเชื?อมัน? ว่าในที?สุดแล้วความสามารถ
และประสบการณ์ ที? เ ราได้เ รี ย นรู จ้ ากองค์ก ารจัด การนํF า เสี ย ใน ๒ ปี ครึ? ง ที? ผ่ า นมานัF น น่ า จะอยู่
ในความสามารถที? ทางเทศบาลจะบริหารจัดการเองได้ และจะมีค่าใช้จ่ายที? น่าจะถูกกว่าและตํา? กว่า
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๔ เราจึ งได้ทําโครงการเพื? อที? จะดําเนิ นการจัดการนํF าเสียด้วยตัวของเราเอง
โดยงบประมาณของเทศบาล ซึ?งจะเสนอเป็ นโครงการแผนงานในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ๒๕๕๔ เสนอต่อสภาในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
มีอะไรจะถามต่อหรือไม่ ไม่มีนะครับ

- ๑๐ ระเบี ย บวาระที ๔ ญัตติ เรือ ง ขอเสนอญัต ติให้ส ภาเทศบาลนครลํา ปาง
พิจารณาคัดเลือกสมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสีคนเป็ นคณะกรรมการ
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน ฝ่ ายสภาท้องถิน สภาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบี ยบวาระที? ๔
ญัตติ เรื? อง ขอเสนอญัตติ ให้ส ภาเทศบาลนครลําปางพิ จ ารณาคัดเลื อกสมาชิ กสภาเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวนสี?คนเป็ นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ? น ฝ่ ายสภาท้องถิ? น
สภาเทศบาลนครลําปาง
เรื?อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จํานวนสี?คนเป็ นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ?น ฝ่ ายสภาท้องถิ?น
สภาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
ให้ส ภาเทศบาลนครลํา ปาง พิ จ ารณาคัด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง จํ า นวนสี? ค น
เป็ นคณะกรรมการจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ? น ฝ่ ายสภาท้องถิ? น สภาเทศบาลนคร
ลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนีF
หลักการ
เพื?อให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ?น
ฝ่ ายสภาท้องถิ?น สภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.๒๕๕๓
เหตุผล
เนื? องจากระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ?น ฝ่ ายสภา
ท้องถิ? น สภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๓ ข้อ ๓๒ ให้ประธานสภาเทศบาลแต่ งตัFง
คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ?น ฝ่ ายสภาท้องถิ?น สภาเทศบาลนครลําปาง
เพื?อควบคุมกํากับให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมนีF ประกอบด้วย
๑) ประธานสภาเทศบาลเป็ นประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) สมาชิกสภาท้องถิ?นที?สภาท้องถิ?นคัดเลือก จํานวนสี?คน เป็ นคณะกรรมการ
๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก จํานวนสี?คน ที?ผูก้ าํ กับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตัFงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ?นนัFนๆ เป็ นผูเ้ ลือก เป็ นคณะกรรมการ
๔) หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ?น เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการ
ทัFงนีF หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ?นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
หากเคยถู ก ลงโทษทางวิ นั ย มาก่ อนให้น ายกเทศมนตรี พิ จ ารณาแต่ งตัFง ข้า ราชการจากตํา แหน่ ง
ในฝ่ ายบริหาร

- ๑๑ ดังนัFน จึงขอให้ที?ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ได้โปรดพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสี?คน เป็ นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ? น
ฝ่ ายสภาท้องถิ?น สภาเทศบาลนครลําปางต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื?อ

ประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั
(นายประสิทธิ หรรษ์หิรญ
ั )
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ผูเ้ สนอ

ลงชื?อ ร้อยเอก

ศักดิชยั หงษ์ใจสี
(ศักดิชยั หงษ์ใจสี)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ผูร้ บั รอง

ลงชื?อ

สันติ เขียวอุไร
(นายสันติ เขียวอุไร)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ผูร้ บั รอง

นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิ ญ ท่ านสมาชิ ก
ได้เสนอชื?อคณะกรรมจํานวน ๔ ท่าน เชิญ คุณสันติ เขียวอุไร
นายสัน ติ เขี ย วอุ ไ ร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรี ย นประธานสภาที? เ คารพ
กระผม นายสันติ เขี ย วอุ ไ ร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง ผมใคร่ ข อเสนอชื? อ สมาชิ ก สภาฯ
เพื?อเป็ นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ? น ฝ่ ายสภาท้องถิ? น จํานวน ๔ ท่าน
ประกอบด้วย ๑.นายแพทย์วฒ
ั นา วานิ ชสุขสมบัติ ๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ๓.นายวิบลู ย์
ฐานิ สรากูล ๔.นางสาวอมลยา เจนตวนิ ชย์ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผูร้ บั รอง มีผูร้ บั รอง
ถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื?นอีกหรือไม่ เมื?อไม่มีก็ขอมติที?ประชุม มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม มีมติเป็ นเอกฉันท์ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน
สี?คนเป็ นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ?น ฝ่ ายสภาท้องถิ?น สภาเทศบาลนคร
ลําปาง ประกอบด้วย
๑.นายแพทย์วฒ
ั นา วานิ ชสุขสมบัติ
๒.นางสาวอมลยา เจนตวนิ ชย์
๓.นายวิบลู ย์ ฐานิ สรากูล
๔.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์

- ๑๒ ระเบียบวาระที ๕ ญัตติเรือง ขอเสนอญัตติเรืองขอรับความเห็ นชอบให้
สถานธนานุ บ าลเทศบาลนครลํา ปาง ทํา สัญ ญากู เ้ บิ ก เงิ น เกิ น บัญ ชี ใ หม่ จํา นวน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที? ๕ ญัตติ
เรื?อง ขอเสนอญัตติเรื?องขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุ บาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากูเ้ งิน
เกินบัญชีใหม่ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เชิญฝ่ ายผูบ้ ริหาร
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรี ยนท่ านประธานสภาที? เคารพ
ผมนายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมตรีนคลําปาง ขอเสนอญัตติ
เรื?อง ขอเสนอญัตติเรื?องขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุ บาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญา
กูเ้ บิกเงินเกินบัญชีใหม่ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื?อง
ขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุ บาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชีใหม่ จํานวน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนีF
หลักการ
เพื? อให้มีก ารทํา สัญ ญากูเ้ บิ ก เงิ น เกิ น บัญ ชี ใ หม่ข องสถานธนานุ บ าลเทศบาลนคร
ลําปางกับธนาคารพาณิ ชย์ วงเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิ บล้านบาทถ้วน) ซึ? งมีอายุ สญ
ั ญา
ครัFงละ ๑ ปี และให้สามารถต่ ออายุ สัญญาได้ ๔ ครัFง และเมื?อรวมระยะเวลาที? จะต้องส่งคื นเงินต้น
ทัFงหมดนับตัFงแต่การทําสัญญาครัFงแรกแล้วจะต้องไม่เกิน ๕ ปี ซึ?งจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ? นแล้ว จึงเสนอเรื?องเพื?อขออนุ มตั ิต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด ตามข้อ ๑ ข้อ ๒
ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ทัF ง นีF เป็ นไปตามหนั ง สื อ สั ง? การของสํ า นั ก งาน จ.ส.ท. กรมส่ ง เสริ ม
การปกครองส่วนท้องถิ?นที? มท ๐๘๐๑.๕/ ว ๑๔๗ ลงวันที? ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เหตุผล
ด้วยสัญญากูเ้ งินเบิกเงินเกินบัญชีของสถานธนานุ บาลเทศบาลนครลําปาง ตามบัญชี
กระแสรายวัน (O.D) เลขที? ๕๐๓-๖-๐๕๑๓๒-๗ ที?ทาํ ไว้กบั ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขา
ลําปาง ฉบับ ลงวันที? ๒ กันยายน ๒๕๔๘ วงเงิ นจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิ บ ล้านบาทถ้ว น)
ซึ?งใกล้ระยะเวลาที?จะหมดอายุสญ
ั ญาการต่อสัญญาระยะเวลา ๕ ปี ในวันที? ๒ กันยายน ๒๕๕๓ นีF แล้ว
ขณะนีF สถานธนานุ บาลเทศบาลนครลํ า ปาง มี ส ถานะการเงิ น ณ วั น ที? ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนีF
๑. เงินสดในมือ
จํานวน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจํา)
จํานวน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) จํานวน

๙๔,๗๘๘.๖๕ บาท
๑๐,๐๐๐
บาท
๓,๓๐๐
บาท

- ๑๓ ๒. หนีF สินต่าง ๆ ได้แก่
เงินกูจ้ ากสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล วงเงินจํานวน
๒,๔๙๓,๔๔๒.๗๘ บาท
เงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง
ตามสัญญาฉบับที? ๑ ลงวันที? ๒ กันยายน ๒๕๔๘ วงเงินจํานวน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง
ตามสัญญาฉบับที? ๒ ลงวันที? ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วงเงินจํานวน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง
ตามสัญญาฉบับที? ๓ ลงวันที? ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วงเงินจํานวน
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ทรัพย์รบั จํานําคงเหลือ จํานวน ๘,๓๕๖ ราย จํานวนเงิน
๑๑๔,๓๑๑,๘๐๐ บาท
ในการนีF ธนาคารกรุ งไทย จํา กัด (มหาชน) สาขาลําปาง ได้คิด ดอกเบีF ยสําหรับ
เบิ กเงิ นเกิ นบัญ ชี (O.D) ในอัตราร้อยละ ๒ บาท ต่ อปี โดยคิ ดจากอัตราดอกเบีF ยเงิ นฝากประจํา
ของธนาคารร้อยละ ๐.๗๕ บาท บวกร้อยละ ๑.๒๕ บาท (ปั จจุบนั ร้อยละ ๐.๗๕+๑.๒๕)
ดังนัF น ขอได้โปรดนํ าเสนอที? ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง เพื?อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการทําสัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง วงเงิน
จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิ บล้านบาทถ้วน) แทนสัญญาฉบับเดิ ม ซึ? งครบกําหนดระยะเวลา
ต่อสัญญา ๕ ปี ดังกล่าว ทัFงนีF เพื?อให้กิจการสถานธนานุ บาลสามารถดําเนิ นงานได้ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื?อ

ลงชื?อ

นิ มิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

สันติ เขียวอุไร
ผูร้ บั รอง
(นายสันติ เขียวอุไร)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ลงชื?อ

พิทกั ษ์ แสนชมภู ผูร้ บั รอง
(นายพิทกั ษ์ แสนชมภู)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง จะมี ส มาชิ ก ท่ า นใด
อภิปรายเป็ นอย่างอื?นหรือไม่ เชิญ คุณสันติ เขียวอุไร
นายสัน ติ เขี ย วอุ ไ ร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรี ย นประธานสภาที? เ คารพ
กระผม นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในฐานะที?ผมเป็ นผูร้ บั รองญัตตินีFผมขอ
ใคร่อภิ ปรายเพื? อเป็ นข้อมูลประกอบการพิ จารณาในการตัดสินใจให้กับสมาชิ กสภาฯ ก่อนที? จะลง

- ๑๔ ความเห็น ตามข้อมูลและเหตุผลในญัตตินีF เพื?อความคล่องตัว และการดําเนิ นงานที?ไม่ติดขัดปั ญหา
ของสถานธนานุ บาล โดยตามพระราชบัญญัติเทศบาล ในมาตรา ๖๖ (๖) เงินกูท้ ี? ได้จากกระทรวง
ทบวง กรม หรือองค์กรหรือนิ ติบุคคลต่างๆ ในวรรค ๒ ในการที?จะกระทําการต่างๆ เหล่านัFนได้ตอ้ ง
ได้รบั การอนุ มตั ิ จากสภาเทศบาล ท่านนายกฯ จึงได้เสนอญัตติ นีFเข้าสภา ดังนัF นผมจึงเสนอชีF แจง
รายละเอียดเพื?อความกระจ่างชัดในญัตตินีF ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง จะมี ส มาชิ ก ท่ า นใด
อภิปรายเป็ นอย่างอื?นอีกหรือไม่ เมื?อไม่มี ดังนัFน ในญัติเรื?อง ขอเสนอญัตติเรื?องขอรับความเห็นชอบ
ให้สถานธนานุ บาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากูเ้ งิ นเกิ นบัญชีใหม่ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สิบล้านบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึF น
มติทีประชุม มี ม ติ เ ป็ นเอกฉันท์ เห็ นชอบให้ส ถานธนานุ บ าลเทศบาลนครลําปาง
ทําสัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชีใหม่ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สิบล้านบาทถ้วน) กับธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ระยะเวลา ๕ ปี

ระเบียบวาระที ๖ ญัต ติ เ รื อ ง ขอเสนอญัต ติ ใ ห้ส ภาเทศบาลนครลํา ปาง
พิ จ ารณาคัด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง จํา นวนสามคนเข้า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที? ๖ ญัตติ
เรื?อง ขอเสนอญัตติ ให้สภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จํานวนสามคนเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง เชิญฝ่ ายบริหาร
นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรี ย นท่ า นประธานสภา
ที? เคารพ ผมนายประเสริ ฐ บุ พ พัณหสมัย รองนายกเทศมตรี นครลําปาง ได้รับ มอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ให้เสนอญัตติ
เรื?อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จํานวนสามคน เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื?อง
ให้ส ภาเทศบาลฯ พิ จ ารณาคัดเลื อกสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปางจํา นวนสามคนเข้า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนีF

หลักการ

- ๑๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ?น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทําแผน ข้อ ๘ ให้ผูบ้ ริหารท้องถิ?นแต่งตัFงคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ?น ประกอบด้วย
(๑) ผูบ้ ริหารท้องถิ?น
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ?นนัFนทุกคน
กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ?นที?สภาท้องถิ?นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิที?ผูบ้ ริหารท้องถิ?นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(๕) ผูแ้ ทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที?ผูบ้ ริหารท้องถิ?น
คัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
กรรมการ
(๖) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ?นที?ประชาคมท้องถิ?นคัดเลือก
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
กรรมการ
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ?น
กรรมการและ
เลขานุ การ
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที?มีหน้าที?จดั ทําแผน
ผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยูใ่ นตําแหน่ งคราวละสองปี
และอาจได้รบั การคัดเลือกอีกได้
เหตุผล
เนื? องจากกรรมการพัฒ นาเทศบาลนครลําปางที? สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง
คัดเลือกไว้จาํ นวน สามคน จะครบกําหนดวาระในวันที? ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และเพื?อให้การจัดทํา
แผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ที? จะต้องดําเนิ นการให้แล้ว เสร็ จภายในเดื อนมิ ถุนายน
และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปางเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการนีF จึงต้องดําเนิ นการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ จํานวนสามคน เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ตามระเบียบฯ ในข้อ ๘ (๓)
ดัง นัF น ขอได้โ ปรดนํ า เสนอต่ อ ที? ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครลํา ปาง เพื? อ พิ จ ารณา
คัดเลือกสมาชิก สภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครลําปาง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื?อ

นิ มิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

ลงชื?อ ร้อยเอก ศักดิชยั หงษ์ใจสี
ผูร้ บั รอง
(ศักดิชยั หงษ์ใจสี)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ลงชื?อ

สันติ เขียวอุไร
ผูร้ บั รอง
(นายสันติ เขียวอุไร)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

- ๑๖ นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิ ญ ท่ านสมาชิ ก
ได้เสนอชื?อสมาชิกสภาฯ คณะกรรมการ จํานวน ๓ ท่าน เชิญ ร้อยเอกศักดิชยั หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ2 ชัย หงษ์ใ จสี สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ย นท่ านประธานสภา
ที? เคารพ ผม ร้อยเอกศักดิ ชยั หงษ์ใจสี สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอให้สภาเทศบาล
นครลํา ปางพิ จ ารณาคัด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง จํา นวนสามคน เข้า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประกอบด้วย ๑.นายกิ ตติ จิวะสันติ การ ๒.พันตรีสระ
สุยะใจ ๓.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผูร้ บั รอง มีผูร้ บั รอง
ถูกต้อง จะมีสมาชิกท่ านใดเสนอเป็ นอย่างอื?นอีกหรือไม่ เมื?อไม่มีก็ขอมติ ที?ประชุ ม สมาชิ กท่านใด
เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึF น มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม มีมติเป็ นเอกฉันท์ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน
สามคน เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประกอบด้วย
๑.นายกิตติ จิวะสันติการ
๒.พันตรีสระ สุยะใจ
๓.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย

ระเบียบวาระที ๗ ญัต ติ เ รื อ ง ขอเสนอญัต ติ ใ ห้ส ภาเทศบาลนครลํา ปาง
พิ จ ารณาคัด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง จํา นวนสามคนเข้า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที? ๗ ญัตติ
เรื? องขอเสนอญัตติ ให้สภาเทศบาลนครลําปาง พิ จารณาคัดเลื อกสมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง
จํานวนสามคนเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
เชิญฝ่ ายบริหารครับ
นายประเสริฐ บุพพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลเทศบาลนครลําปางที? เคารพ กระผมนายประเสริ ฐ บุ พพัณหสมัย รองนายกเทศมนตรี
ได้รบั มอบหมายจากท่านนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีให้เสนอญัตติ
เรื?อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
จํานวนสามคนเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครลําปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติเรื?องให้สภา
เทศบาลฯ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปางจํ า นวนสามคนเข้า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนีF

- ๑๗ หลักการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ? น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้อ ๒๘ ให้ผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ?นแต่งตัFงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ?น ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ?นที?สภาท้องถิ?นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ?นที?ประชาคมท้องถิ?นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแ้ ทนหน่ วยงานที?เกี?ยวข้องที?ผูบ้ ริหารท้องถิ?นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที?คดั เลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูท้ รงคุณวุฒิที?ผูบ้ ริหารท้องถิ?นคัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีว าระอยู่ในตําแหน่ งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลื อก
อีกได้
เหตุผล
เนื? องจากกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ที? สมาชิ กสภา
เทศบาลนครลําปาง ได้คัดเลือกไว้จาํ นวนสามคน จะหมดวาระลงในวันที? ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
ในการนีF จึ งต้องดําเนิ นการคัดเลื อกสมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เพื? อเข้าร่ ว ม
เป็ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบฯ ในข้อ ๒๘ (๑)
ดังนัF น ขอได้โ ปรดนํ าเสนอต่ อที? ประชุ มสภาเทศบาลนครลําปาง เพื? อพิ จารณา
คัด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปางจํา นวนสามคน เข้า ร่ ว มเป็ นคณะกรรมการติ ด ตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื?อ นิ มิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ลงชื?อ ร้อยเอก ศักดิชยั หงษ์ใจสี ผูร้ บั รอง
(นายศักดิชยั หงษ์ใจสี)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ลงชื?อ สันติ เขียวอุไร ผูร้ บั รอง
(นายสันติ เขียวอุไร)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเชิญสมาชิกฯ ได้เสนอ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวน ๓ ท่านเป็ นคณะกรรมการ เชิญ คุณสันติ เขียวอุไร
นายสัน ติ เขี ย วอุ ไ ร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ขอเสนอรายชื? อ สมาชิ ก สภาฯ
จํานวน ๓ ท่านเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง
ประกอบด้วย ๑. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ๒.นายนพดล ผดุงพงษ์ ๓.นายพิทกั ษ์ แสนชมภู

- ๑๘ นายประสิ ทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผู ้รับ รอง มี ผูร้ ับรอง
ถูกต้องจะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื?นหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื?น ก็ขอ
มติที?ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึF น มติเป็ นเอกฉันท์
มติทีประชุม มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ เรื? อ ง ขอเสนอให้ส ภาเทศบาลนครลํา ปางพิ จ ารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เข้าร่วมเป็ นเป็ นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประกอบด้วย
๑. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
๒.นายนพดล ผดุงพงษ์
๓.นายพิทกั ษ์ แสนชมภู

ระเบียบวาระที ๘ ญัตติเรือ ง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลนครลํา ปาง เพื อ ก่ อ สร้า งสวนสาธารณะประตู เ วี ย ง เป็ นจํา นวนเงิ น
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที? ๘ ญัตติ
เรื?อง ขอเสนอญัตติ ขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื?อก่อสร้างสวนสาธารณะ
ประตูเวียง เป็ นจํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เชิญฝ่ ายบริหารครับ
นายกิ ต ติ ภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี น ครลํา ปาง เรี ย นท่ า นประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกฯ ผูท้ รงเกียรติ กระผมนายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ซึ?งได้รบั มอบหมายจากท่านนิ มิตร จิวะสันติ การ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ให้เสนอ
ญัตติ
เรื?อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื?อก่อสร้าง
สวนสาธารณะประตูเวียง เป็ นจํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้าพเจ้า นายนิ มิตร จิวะสันติ การ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ เรื?อง
ขออนุ มตั ิจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางเพื?อดําเนิ นการก่อสร้างสวนสาธารณะประตูเวียง
เป็ นจํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนีF
หลักการ
เพื? อ ขออนุ มัติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมของเทศบาลนครลํา ปาง ดํ า เนิ น การก่ อ สร้า ง
สวนสาธารณะประตูเวียง โดยทําการก่อสร้างอาคารวัฒนธรรม บ้านต้นไม้,ซุ ม้ ไม้เลืF อย,บ้านเด็ ก,
ศาลเจ้า พ่ อ-เจ้าแม่ , ห้อ งนํF า -ห้องส้ว ม, หอถังสู ง , ศาลาพัก ผ่ อ น, ศาลาเอนกประสงค์, อาคาร
ซ่อมบํารุ ง, ถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายนํF าพร้อมบ่อพัก,ขุดลอกแต่งคูเมือง, ปรับปรุงภูมิทัศน์ , ติ ดตัFง
ไฟฟ้ าส่องสว่างภายในสวน ก่อสร้างรัFวพร้อมป้ายสวน และอื?นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เป็ นจํานวน
เงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ บริเวณที? ราชพัสดุ ตําบลเวียงเหนื อ (โรงฆ่าสัตว์เดิ ม) อันเป็ นกิจกรรม

- ๑๙ ที? อยู่ในอํานาจหน้าที? ของเทศบาลนครลําปางซึ? งเกี? ยวกับด้านการบริ การชุ มชนและสังคม โดยเป็ น
โครงการที?ดําเนิ นการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ๓ ปี (๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) ในยุ ทธศาสตร์
ที? ๔ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ?งแวดล้อมเมือง และเพื?อให้เป็ นไปตาม ข้อ ๘๙ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ?น (ฉบับที? ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
เหตุผล
ด้ว ยจัง หวัด ลําปางได้แ ต่ ง ตัFงคณะทํา งานการจัด สร้า งสวนสาธารณะ สนามกี ฬ า
ลานกี ฬา ห้องสมุ ด และหอศิ ลป์ ในที? ราชพัสดุ เพื?อพิ จารณาเห็ นชอบในการคัดเลื อกพืF นที? ซึ?งเป็ นที?
ราชพัส ดุ ที? จ ะใช้รองรับ การจัด สร้า งสวนสาธารณะ สนามกี ฬ า ลานกี ฬา ห้อ งสมุ ด และหอศิ ล ป์
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื? อ วั น ที? ๑๙ ตุ ล าคม ๒๕๔๗ เพื? อ นํ า ที? ดิ น ราชพั ส ดุ ม าจั ด สร้า ง
สวนสาธารณะ หรื อแหล่งพักผ่ อนหย่อนใจ เพื? อเป็ นการช่วยฟืF นฟูและดูแลรักษาสภาพสิ? งแวดล้อม
อี ก ทัFงเป็ นการสร้างพืF นที? สี เขี ย วให้เพิ? มมากขึF น ซึ? งมติ ที? ป ระชุ มคณะทํางานดังกล่ าว เมื? อวันที? ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ได้เห็นชอบให้เทศบาลนครลําปางดําเนิ นการก่อสร้างสวนสาธารณะ ณ บริเวณ
ที? ร าชพั ส ดุ แปลงหมายเลขทะเบี ย นที? ลป ๑๔๐ ตํ า บลเวี ย งเหนื อ เนืF อที? ๓ – ๓ – ๘๓ ไร่
ซึ? งเทศบาลได้ขอเปลี? ยนวัตถุ ป ระสงค์การใช้เดิ ม คื อ จากสถานประกอบการโรงฆ่ าสัตว์ เป็ นเพื? อ
จัดสร้างสวนสาธารณะ โดยเทศบาลได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็ นที? ปรึกษาออกแบบในการ
ก่อสร้างเป็ นสวนสาธารณะ พร้อมได้ทําการรับฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนเป็ นที? เรี ยบร้อยแล้ว
และขณะนีF เทศบาลได้ทํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลง ( MOU) กับ กรมธนารัก ษ์ กระทรวงการคลัง โดยผู ้ว่ า
ราชการจังหวัดลําปาง ในการจัดสร้างสวนสาธารณะดังกล่ าวแล้ว เมื?อวันที? ๑๕ มี นาคม ๒๕๕๓
ซึ?งจะต้องดําเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ของมติที?ประชุมคณะทํางาน และข้อกําหนด
ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ต่อไป
จากเหตุ ผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจําเป็ นที?จะต้องดําเนิ นการโดยใช้งบประมาณ
เป็ นจํานวนเงิ นทัFงสิF น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิ บ ห้าล้านบาทถ้วน) แต่ เทศบาลนครลําปางไม่ไ ด้
ตัFงงบประมาณเพื? อ การนีF ไว้แ ละมี ความจําเป็ นต้องดําเนิ นการเพื? อ บรรลุ เป้ าหมายในการพัฒ นา
เทศบาลตามยุ ท ธศาสตร์ที? ๔ การพัฒ นาสาธารณู ป โภคและสิ? งแวดล้อมเมื อ ง ในการส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ นการเพิ? มพืF นที? สี เขี ยวและสวนสาธารณะ อันจะเป็ นประโยชน์ โ ดยส่ ว นรวมต่ อประชาชน
อย่างแท้จ ริ ง ตามอํานาจหน้าที? ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ? นที? มีห น้าที? ตอ้ งให้บริ ก ารด้านการ
บริการชุ มชนและสังคม ตามวิสัยทัศน์ ที?กาํ หนดไว้ว่า “นครน่ าอยู่ ผูค้ นเป็ นสุ ข สังคมดี งาม มรดก
วัฒนธรรมลํFาค่า” จึงมีความจําเป็ นต้องใช้เงินสะสมของเทศบาลนครลําปางดําเนิ นการ
เงินสะสม ณ วันที? ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
หัก
เงินฝาก กสท.
ลูกหนีF เงินยืมสะสม
ลูกหนีF ภาษีโรงเรือน
ลูกหนีF ภาษีทอ้ งที?
ลูกหนีF ภาษีป้าย
ผลต่างจากการชําระหนีF เงินกู ้

๑๘๓,๑๓๗,๔๐๕.๐๕
๗๑,๓๕๔,๔๒๔.๓๓
๘๘๒,๐๕๐.๐๐
๕,๒๖๐.๖๗
๒๐๗,๗๗๐.๒๕
๖,๕๕๙,๐๐๐.๐๐

- ๒๐ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
หัก

๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื?น ๆ ร้อยละ ๒๕%

จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยืมสะสม (คงค้างเบิกจ่าย)
๑. โครงการปรับปรุงภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาลนครลําปาง (อาคาร 1)
เป็ นหอเกียรติยศ (พิพิธภัณฑ์เมืองเทศบาลนครลําปาง)
๒. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
๓. เงินประโยชน์ตอบแทนอื?นเป็ นกรณีพิเศษ (โบนัส)
๔. เงินเพิ?มต่างๆ สําหรับ นางสาววรลักษณ์
เมธาจารย์
๕. เงินเดือน สําหรับนางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์
๖. เงินเพิ?มต่างๆ (เงินประจําตําแหน่ ง นายธงชัย
พัวศรีพนั ธุ)์
๗. ค่าเช่าบ้าน (งานป้องกัน) นายอัษฎา
พรชนะภากรณ์
๘. ค่าเช่าบ้าน (งานตรวจสอบภายใน) นางอรพิน โสภะ
๙. ค่ารักษาพยาบาล ตามใบขออนุ มตั ิที? ๑๐, ๑๗/๒๕๕๓
(สํานักการศึกษา)
๑๐. ค่ารักษาพยาบาล ตามใบขออนุ มตั ิที? ๑๖/๒๕๕๓
(สํานักการช่าง)
๑๑. ค่ารักษาพยาบาล ตามใบขออนุ มตั ิที? ๑๘/๒๕๕๓
(สํานักปลัดเทศบาล)
เงินสะสมคงเหลือในมือที?พอจ่ายได้ ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

๑๓๙,๐๐๘,๕๐๕.๒๕
๔๔,๑๒๘,๘๙๙.๘๐
๑๑,๐๓๒,๒๒๔.๙๕
๓๓,๐๙๖,๖๗๔.๘๕

หัก

๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕,๓๐๐.๐๐
๓๔,๙๙๖.๐๐
๔,๘๐๐,๐๐
๕๔,๗๔๐.๐๐
๒๘,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๑๑,๒๐๐.๐๐
๑๖๕,๖๕๑.๕๐
๔๓,๑๙๘.๒๕
๑๐,๐๓๓.๐๐

๘,๓๖๕,๙๑๘.๗๕
๒๔,๗๓๐,๗๕๖.๑๐

ดังนัFน ขอได้โปรดนําเรียนต่อที?ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื?อขออนุ มตั ิจ่ายขาด
เงิ นสะสมของเทศบาลนครลําปาง จํานวนเงิ น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิ บ ห้าล้านบาทถ้ว น) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ?น (ฉบับที? ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื?อ)

(ลงชื?อ)

นิ มิตร จิวะสันติการ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

สมหมาย พงษ์ไพบูลย์
ผูร้ บั รอง
(นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

(ลงชื?อ)

ผูเ้ สนอ

พิทกั ษ์ แสนชมภู ผูร้ บั รอง
(นายพิทกั ษ์ แสนชมภู)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

- ๒๑ นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง จะมี ส มาชิ ก ท่ า นใด
อภิปรายเป็ นอย่างอื?นหรือไม่ เชิญ คุณสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุ ค นธ์ อิ น เตชะ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรี ย นท่ า นประธาน
สภาเทศบาลนครลําปางที? เคารพ ท่ านสมาชิ กฯ ผูท้ รงเกี ยรติ ที? เคารพทุ ก ท่ าน กระผมนายสุ คนธ์
อิ นเตชะ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ตามที? ท่ า นนายกเทศมนตรี น ครลําปาง ได้ขออนุ มัติ
จ่ายขาดเงิ นสะสมของเทศบาลนครลําปาง เป็ นจํานวนเงิ น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื? อที? จะนํ าไป
ก่อสร้างถนนสวนสาธารณะประตูเวี ยงหรื อโรงฆ่ าสัตว์เดิ ม ซึ? งมี รายการที? ได้แนบในเอกสารให้
สมาชิกฯ ทุกท่านที?ได้รบั ทราบ กระผมในนามสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เห็นว่าโครงการใหญ่ๆ
สําคัญอีกมากมายที?จะต้องดําเนิ นการก่อสร้าง โดยเฉพาะในเรื?องสาธารณูปโภคต่างๆ ตามชุมชนที?มี
อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยเฉพาะถนน บางแห่งยังเป็ นถนนลูกรังเช่นเดิ ม ไม่มีการพัฒนา
ไปในทางที? ดี ผมได้ไปออกพืF นที? หลาย ๆ พืF นที? ในเขตเทศบาลนครลําปาง ประชาชนต้องการถนน
นํFาประปา ไฟฟ้ า ตามที? ท่านได้เสนองบประมาณจํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมคิดว่าโครงการ
ดังกล่าวน่ าจะนํ าไปดําเนิ นการอย่างอื?นที?มีความสําคัญกว่านีF แต่มิใช่ว่าจะไม่สนั บสนุ นโครงการนีF
ผมเห็ น ด้ว ยกับ การปรับ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ข องเทศบาลฯ ของเราทุ ก แห่ ง ให้เ ป็ นภู มิ ทั ศ น์ ที? ดี แต่ ก็
ให้ค วามสํา คัญ ค่ อ นข้า งจะน้ อ ยลง สมาชิ ก ฯ ที? เ คารพรัก ทุ ก ท่ า นผมทราบว่ า สถานที? ต รงนีF ยัง มี
ประชาชนไปยื?นต่ อศาลชัFนต้นและศาลชัFนต้นก็ ย กฟ้ องไป และเขาก็ ไ ปยื?นฟ้ องต่ อศาลปกครองอี ก
ขณะนีF ศาลปกครองสูงสุดรับอุทธรณ์ไว้ ฉะนัFนสถานที?ตรงนีF ยังมีปัญหาอยู่ ยังไม่โปร่งใส ยังอยู่แบบนัFน
ก็ แ สดงว่ า ยัง ไม่ เ รี ย บร้อ ย ผมคิ ด ว่ า ถ้า จะอนุ มัติ ง บประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นํ า ไปลงทุ น
ในครัFงนีF หากมีการเปลี?ยนแปลงขึF นมาใครจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ เป็ นปั ญหาหนึ? งผมเพียงแต่จะยกปั ญหา
นํ า เสนอต่ อ สภาฯ แห่ ง นีF และหน้ า ที? ข องฝ่ ายบริ ห าร หรื อ ท่ า นนายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง
ท่ านจะต้องปฏิ บัติตามพระราชบัญ ญัติเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา (๓) ที? จ ะต้องมี
โรงฆ่าสัตว์ไว้ในเขตเทศบาลนครลําปาง เพื?อให้พี?น้องประชาชนที? ประกอบอาชีพในด้านนีF ได้นําสัตว์
มาชําแหละให้ถูกต้องถูกสุ ขลักษณะ บังเอิญเราไม่มีและปล่อยให้กระจายไปทัว? ทุ กแห่งและจําหน่ าย
ในสถานที? ต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ไม่ท ราบว่าเนืF อสัตว์ที? ชําแหละมาเหล่ านัF น จะถู ก สุ ขลัก ษณะ
มีเชืF อโรคอะไรเราไม่ทราบ เป็ นเรื?องหนึ? งที?นําเรียนในสภาแห่งนีF สําหรับปั ญหาเรื?องนีF ในฐานะที?เรา
เป็ นสมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ผมใคร่ขอนํ าเสนอต่ อท่ านสมาชิ กฯ ผูท้ รงเกี ยรติ ทุกท่ าน ได้
โปรดนําปั ญหาเหล่านีF มาพิจารณาเพื?อช่วยกันแก้ไขในชุมชนต่อไป ขอขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง เชิ ญ คุ ณ สมบู ร ณ์
คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาล เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ
ที? เคารพ กระผมนายสมบูรณ์ คุ รุภากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง
เกี? ย วกับญัตติ นีF
เมื?อสัก ครู่ท่ านสมาชิ ก สภาฯ ท่ านหนึ? งก่ อนหน้านีF ได้พูดถึ งเหตุ ผลที? อาจจะคัดค้านในเรื? องนีF ก็ เป็ น
เรื? องที? น่ ารับ ฟั ง แต่ ผ มจะพูดในประเด็ นที? ว่า ถ้า หากจะมี ก ารก่ อสร้า งในโครงการนีF อยากจะให้
ข้อสังเกต ๓ ประการ ได้แก่
๑.การก่อสร้างอาคารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ?งอาคารที? เราเคยสร้างในสวนสาธารณะที? มี
และไม่ได้ใช้งาน เช่น อาคารวัฒนธรรมที?อยูใ่ นสวนสาธารณะเขลางค์นคร สร้างมาก็ไม่ค่อยได้ใช้งาน

- ๒๒ สําหรับในโครงการนีF ปรากฏอาคารวัฒนธรรมขึF นอีก จึงอยากจะตัFงข้อสังเกตว่า หากจะปรับเปลี?ยน
อาคารนีF สามารถใช้ได้เป็ นทัFงอาคารวัฒนธรรมและอาคารที?ใช้เอนกประสงค์ดา้ นสุขภาพ น่ าจะเป็ น
ประโยชน์สงู สุด ดีกว่านานนานใช้และสร้างด้วยเงินสองล้านกว่าบาทเป็ นงบที?ไม่นอ้ ยเลย
๒.ต้นไม้ใหญ่ที?มีอยูห่ ากจะทําการก่อสร้างจริง ๆ ขอให้ช่วยรักษาไว้ ต้นไม้ใหญ่ที?ยงั มีในขณะนีF
๓.ระบบท่ อต่ างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ?งถ้าเราวางระบบไว้ดีจ ะทําให้ลดค่าใช้จ่ายบํารุ งรักษา
ระยะยาวมาก ปั จจุบนั มีท่อที?มีความคงทน ที?ใช้ฝังไว้ในดินเมื?อเวลามีการทรุดตัวต่างๆ ท่อก็ยงั คงอยู่
ผมอยากจะให้เทศบาลฯ วางระบบที? มีความคงทน เหมาะสม หากเป็ นไปได้ให้ใช้ระบบอัตโนมัติ
ที? ใช้คนไปดําเนิ นการน้อยที? สุ ด จะสังเกตเห็ นสวนสาธารณะหรื อสวนใหญ่ ๆ ที? อยู่ในเมืองใหญ่ ๆ
จะไม่ค่อยใช้คนมารดนํFา เขาจะใช้วิธีกดปุ่ มหรือเป็ นตัFงเป็ นเวลา พอถึงเวลาเช้ามาสปริงเกอร์ที?ตFงั ไว้
ก็ทําหน้าที? รดนํF า ทําให้เราลดค่าใช้จ่ายได้ นอกจากนีF แล้วยังมีเรื?องอาคารที? หน้าห้องนํF า ห้องส้วม
เมื?อจะทําขึF นมาใหม่ควรจะทําให้ดีอย่าให้มีการตัFงกระทูถ้ ามเหมือนคราวที?แล้ว และท่านนายกฯ ก็คง
ไม่ได้ลอกท่อด้วยตัวเอง ขอฝากเรื?องนีF ไว้ดว้ ยขอบคุณครับ
นายประสิท ธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีส มาชิ กฯ ท่ านใด
อภิปราย ทางท่านผูบ้ ริหารมีท่านใดชีF แจง เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ที?เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็เป็ นข้อสังเกตและเป็ นความคิดเห็นที?ดี ที?ท่านสมาชิก
สภาฯ ที?กรุณาให้ขอ้ สังเกต ให้ความคิดเห็นทัFงในเชิงที?บกพร่อง ขัดแย้งรวมทัFงเชิงสนับสนุ น ตลอดจน
ข้อ สั ง เกตในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ผมขอเรี ย นท่ า นประธานว่ า ในเรื? อ งการพั ฒ นาบ้า นเมื อ ง
มีสาระสําคัญ ๓ เรื?อง คือ
๑.ระบบสาธารณู ป โภค เพื? อ แก้ไ ขปั ญหาและอํา นวยความสะดวกให้แ ก่ พี? น้ องประชาชน
ทัFงหลายในเขตพืF นที?องค์การบริหารการจัดการ
๒.การพัฒนาบ้านเมืองไปสู่การพัฒนาในวิสยั ทัศน์ ขา้ งหน้าที?เราจะกําหนดทิศทางบ้านเมือง
ว่าเราจะกําหนดทิศทางบ้านเมืองอย่างไร โซนไหน เขตไหน เราจะพัฒนาไปอย่างไร
๓.การบริ หารการจัดการและการให้บ ริ การแก่พี?น้องประชาชน ซึ? งเป็ นหัวใจสําคัญ ในการ
ผลักดันนโยบาย วิสยั ทัศน์ ยุ ทธศาสตร์ เพื?อสนองความต้องการพี?น้องประชาชนและสามารถแก้ไข
ปั ญหาทัFงหมดได้
ในเรื?องที?มีการให้เหตุผล ระหว่างสาธารณูปโภค ถนนหนทาง ไฟฟ้ า ท่อระบายนํFา และเรื?อง
ของการพัฒนาเมือง ความจริงมีความจําเป็ นทัFงสองด้าน แต่ว่าเราจะต้องเข้าใจและมองภาพรวมว่า
ทัFงสองเรื?องในตลอดเวลาที? ผ่านมา ในยุ คสมัยที? ผมได้บริหารงานเทศบาลฯ ทัFงสองเรื?องเราเดิ นไป
ข้างหน้าพร้อมๆ กัน ในงานของสาธารณูปโภค ในช่วงระยะเวลาสี? ปีที? ผ่านมาเราเข้ารุ กถึ งพืF นที? ที?มี
ปั ญหามากที? สุดเท่าที?จะมากได้ เราสามารถที?จะทําทัFงทางถนน ท่อระบายนํF า ทัFงทางเท้า ทัFงไฟฟ้ า
ในพืF นที? ต่ า งๆ ที? มี ป ระชาชนอยู่ อ าศัย หนาแน่ น โดยที? เ รามองว่ า ประการหนึ? ง มี ปั ญหามากที? สุ ด
ประการที?สองประชาชนอยู่อาศัยจํานวนมาก ที?มีผลกระทบ ที?ได้รบั ความเดือดร้อน และรบกวนมาก
ที? สุ ด เราจึ ง จัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของสาธารณู ป โภค ตามพืF นที? ตามชุ ม ชน ตามถนนสายต่ า งๆ
เรี ย งตามลําดับความสําคัญ จริ งอยู่ยงั มีถนนที? ย ังมี สภาพที? ไ ม่เรี ยบร้อย เป็ นถนนที? เก่ า เนื? องจาก
เป็ นชุ ม ชนที? เ กิ ด ขึF นใหม่ เป็ นที? ดิ น จัด สรร หรื อ เป็ นบ้า นเรื อ นที? เ ข้า ไปปลูก ใหม่ ก็ ย ัง มี จํา นวนที?
มากพอสมควร ในเรื?องเหล่านีF เราก็ไปดูแล และก็อยูใ่ นการสํารวจ ประมาณการและสํารวจบรรจุไว้ใน

- ๒๓ แผนงาน เพียงแต่งบประมาณแต่ละปี มีจาํ กัด โดยเฉพาะอย่างยิ?ง ๒ ปี ที? ผ่านมามีงบประมาณจํากัด
มากและลดจํานวนงบประมาณค่อนข้างมาก แต่ อย่างไรก็ ตามถนนและพืF นที? ต่างๆ เหล่านีF เราเชื? อ
แน่ ว่าภายในสามปี ข้างหน้า จะถูกลดปั ญหาในปริมาณพอสมควร แต่ขณะเดี ยวกันบ้านเรือนที? สร้าง
ขึF นมาใหม่ ชุ มชนที? เกิดขึF นมาใหม่ ถนนสายใหม่ที?เกิดขึF นมาเรื?อยๆ เราสามารถสํารวจและค่อย ๆ
ทําไปตามแผน ตามงบประมาณกําลังเงิ นที? มี อยู่ ขณะเดี ย วกันบ้านเมื องของเราขณะนีF เรากําลัง
จัดระบบ ระเบียบ การพัฒนาบ้านเมืองสู่นครลําปางที? มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ถ้าเรามองเมือง
เทศบาลนครลําปางของเรา จะเห็ นว่ามี พืFนที? ที?มีความสําคัญของมันเองตัFงแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุ บัน
มาแล้วสามารถที?จะอธิบายได้ และสามารถแยกแยะเขตอย่างชัดเจน เช่น เขตเมืองเก่าที? อยู่ทางด้าน
ตะวันตกของแม่นFํ าวัง ซึ? งสามารถอธิ บ ายได้ มี โ บราณสถาน มี ตํานานมี รากฐานที? เห็ นได้เด่ นชัด
ไม่ว่าจะเป็ นวัดวาอาราม กําแพงเมือง ซากวัดโบราณเก่าแก่ ตัFงแต่สมัยล้านนาพันกว่าปี จนกระทัง?
ถึงยุ คมิชชันนารี สมัยร้อยกว่าปี ไม่ว่าจะเป็ นโบสถ์ โรงเรียน โรงพยาบาล รวมถึ งต้นไม้ใหญ่เก่าแก่
บ้านเรือนที?มีสถาปั ตยกรรมต่างๆ แหล่งตรงนัF นเองจะต้องเป็ นแหล่งอนุ รกั ษ์พฒ
ั นาที?สร้างเศรษฐกิจ
ให้กบั บ้านเมือง ขณะเดี ยวกันกับเขตที? มีการทําธุ รกิจหนาแน่ น เขตสีแดง เช่นตําบลหัวเวียง ตําบล
สวนดอก ตําบลสบตุ๋ ย ซึ? งเป็ นย่านธุ รกิ จเก่าแก่ใจกลางเมือง ทําอย่างไรจะให้เกิ ดการพัฒนาเขตนีF
ในยุ ครัตนโกสินทร์ และค่อนข้างร่วมสมัยจนถึ งปั จจุบนั ทําให้เกิดศักยภาพในธุ รกิจตรงนีF ไม่ว่าจะ
เป็ นตลาดใหม่ ไม่ว่ าจะเป็ นที? จ อดรถจํานวนมากพอที? จ ะให้ป ระชาชนเข้า มาทําธุ รกิ จ มาค้าขาย
มี ที? จ อดรถ และให้ป ระชาชนเดิ น มาทํ า ธุ ร กิ จ ไปธนาคาร ไปโรงพยาบาล ไปสถานที? ร าชการ
สถานศึ กษาต่ างๆ รวมถึ งอํานวยความสะดวกทางเดิ นเท้า เราเร่งพัฒนาทางเดิ นเท้าเพื? อให้เมือง
ลําปางในเขตตําบลสวนดอก ตําบลหัวเวียง ตําบลสบตุ๋ย โดยเฉพาะอย่างยิ?งตําบลสวนดอก ซึ? งเป็ น
แหล่งธุ รกิจค่อนข้างหนาแน่ น เราทําทางเท้า ทางเดินประกอบด้วยโคมไฟเสาไฟที?สวยงามเพื?อชักจูง
ให้คนมาทําธุ รกิจตรงนีF จอดรถและเดินเท้าได้ดว้ ยความสะดวกสบาย ลดการติ ดขัดจราจร ส่งเสริม
การลดพลังงาน ส่งเสริ มการลดภาวะโลกร้อนในเขตตรงนีF เราก็ มีแนวทางที? จะพัฒนาให้เป็ นแหล่ง
ธุรกิจดัFงเดิมและอํานวยความสะดวกการค้าขาย การจราจร การจอดรถให้มากที?สุด ในเขตชุมชนใหม่
ได้แก่ตาํ บลพระบาท ตําบลพิชยั ตําบลสบตุ๋ย ก็เป็ นเขตใหม่ เป็ นเขตที?เปิ ดให้ทาํ ธุ รกิจอย่างกว้างขวาง
อะไรที? เราสามารถพัฒนาได้เราก็ จะพัฒนา โดยเฉพาะคุ ณภาพชีวิตของคนบริ เวณนีF เป็ นบริเวณที? มี
ศักยภาพในการที? จะต้องพัฒนาให้เกิดความสวยงามของเมืองเก่าและทําให้เป็ นพืF นที? สีเขียวเพื? อให้
เขตเมื องเก่าเป็ นพืF นที? ส วยงาม ซึ? งบริ เวณนีF เป็ นไปไม่ไ ด้อีก แล้ว ที? จ ะเป็ นโรงฆ่ าสัตว์ ยกเลิ ก สภาพ
โรงฆ่าสัตว์เพราะเป็ นแหล่งชุ มชนแออัด และแหล่งชุ มชนตรงนีF ติ ดกับโรงเรี ยนซึ? งโรงเรี ยนอนุ บาล
มี นั ก เรี ย นจํ า นวน ๓,๐๐๐ คน โรงเรี ย นปงสนุ ก ก็ เ ป็ นศู น ย์ก ลางเมื อ งใกล้กั บ วัด กั บ ชุ ม ชน
จะปล่ อ ยให้มี ก ารฆ่ า สั ต ว์อ ยู่ ก ลางชุ ม ชนเมื อ ง มี ปั ญหาในเรื? อ งสิ? ง แวดล้อ ม ปั ญหาสุ ข าภิ บ าล
เราปล่อยปละละเลยอย่างนีF ไม่ได้ เพราะเราได้ยกเลิกโรงฆ่าสัตว์ไปแล้ว และที? ราชพัสดุ ก็มีนโยบาย
ให้เรี ยกพืF นที? ราชพัสดุ คืนทัFงหมด นอกจากบางพืF นที? ก็ จ ะต้องมาจัดสรรตามนโยบายของรัฐ บาล
ในเรื?องการทําหอศิ ลป์ ทําพิพิธภัณฑ์ ทําลานกีฬาและสวนสาธารณะ ในพืF นที? ตรงนีF เราได้รบั ข้อมูล
จากราชพัส ดุ มาว่ า เทศบาลฯ มี ความประสงค์จ ะทําอะไร ถ้าเราไม่ทําประโยชน์ ใ นด้า นนีF เช่ น
ลานกีฬา ลานชุมชน สวนสาธารณะ หอศิลป์ ตามมติรฐั บาลแล้ว พืF นที?ตรงนีF ราชพัสดุก็จะขอคืน ผมก็
ทําบันทึกข้อตกลงว่าจะใช้พืFนที?ตรงนีF เป็ นสวนสาธารณะเพื?อใช้ประโยชน์กบั พี?นอ้ งประชาชนทัFงหลาย

- ๒๔ ในกรณีเรื?องการฟ้ องร้องที?ศาลปกครองที?เชียงใหม่ ได้จาํ หน่ ายคดีและมีการอุทธรณ์ในขณะที?
อุทธรณ์มี ๒ กรณี ในกรณี ที?ศาลอุทธรณ์ก็จะเห็ นชอบตามศาลปกครองเชียงใหม่ และยกอุทธรณ์
หรื อพิ จารณาอย่างใดอย่างหนึ? ง เราก็ สามารถดําเนิ นการได้ ถ้าศาลปกครองบอกว่าเทศบาลนคร
ลําปางจําเป็ นต้องมีส วนสาธารณะ เราก็ มาว่ากันอี กครัFง แต่ ไ ม่จําเป็ นต้องผู ก พันที? จ ะต้องมาทํา
สวนสาธารณะกลางเมื อ งเช่ น นีF โดยไม่ตอ้ งจัดหาที? ใหม่ ทํา เลใหม่ และต้องมี ก ารทําประชาคม
ทําประชาพิ จารณ์ว่าประชาชนใด แหล่งใด ต้องการโรงฆ่าสัตว์บา้ ง อาจจะเป็ นบริ เวณสุ ขสวัสดิ ที?มี
ที?ว่างเปล่ามากมาย และประชาชนอยู่น้อย ถ้าศาลปกครองให้ทําโรงฆ่าสัตว์บริเวณสุ ขสวัสดิก็ทําได้
แต่เราต้องทําประชาคม ทําประชาพิจารณ์พี?นอ้ งบริเวณนัFน และจากที?เราได้ไปพูดคุยกับผูย้ ื?นอุทธรณ์
จํานวน ๑๔ ราย เดีZยวนีF ๑๓ รายที?ได้ลงนามถอนอุทธรณ์ เพราะเห็นชอบกับเทศบาลฯ ว่าเขาไม่ได้
รับความเดื อนร้อนและลงนามขอถอนอุทธรณ์แล้ว เหลือเพียง ๑ คน คาดว่าหาพบคงจะไม่มีปัญหา
แต่อย่างไรก็ตามคําถามที? ถามว่าใครจะเป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบ ก็คือนายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรับ
ข้อสังเกตของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในเรื?องศาลา ห้องนํF า ห้องส้วม เสาไฟ โคมไฟ สปริงเกอร์ ก็ดี
ทางสํานักการช่างก็จะเป็ นผูด้ แู ล
นายประสิท ธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีส มาชิ กฯ ท่ านใด
อภิปราย เชิญ คุณอนุ กลู ศิริพนั ธุ ์
นายอนุ กูล ศิริพนั ธุ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปางที?เคารพ กระผมนายอนุ กลู ศิริพนั ธุ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอเรื?องชื?อ
สวนสาธารณะประตูเวียง อยากจะให้วงเล็ บว่าเป็ น ประตูปลายนา เพราะว่าคําว่าประตูเวียงนัF น
เป็ นชื? อที? ชาวบ้านเรี ยกกันมาเป็ นเวลาแปดสิ บปี ที? ผ่านมา แต่ คาํ ว่าปลายนานัF นได้มีการจารึ กหรื อ
บั น ทึ ก ในพงศาวดาร และสอดคล้อ งกั บ เมื อ งเขลางค์ วั ด ร้า งปลายนา เพราะว่ า ในอนาคต
การเรี ย นการสอนเราไปชีF จุ ด ว่ า จุ ด นีF เป็ นเมื อ งโบราณแล้ว ควรจะมี ชื? อ ปรากฏทัF ง สองชื? อ คื อ
ชื?อที?ชาวบ้านเรียกปกติและชื?อเดิมที?มีการจารึกไว้ดว้ ย
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝากให้คณะผูบ้ ริหาร
พิ จ ารณา มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ ไม่ เมื? อไม่มี ในระเบี ย บวาระที? ๘ ญัตติ เรื? อ ง
ขอเสนอญัต ติ ข ออนุ มัติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมของเทศบาลนครลํา ปาง เพื? อ ก่ อ สร้า งสวนสาธารณะ
ประตูเวี ย ง เป็ นจํา นวนเงิ น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิ บ ห้า ล้านบาทถ้ว น) สมาชิ ก ฯ ท่ า นเห็ นชอบ
โปรดยกมือขึF น มติเสียงข้างมาก
มติ ที ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ อนุ มั ติ ใ ห้จ่ า ยขาดเงิ น สะสมของเทศบาลนครลํ า ปาง
เพื? อก่อสร้างสวนสาธารณะประตูเวียง เป็ นจํานวนเงิ น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
ด้วยมติเสียงข้างมาก(เห็นชอบ ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง)

ระเบียบวาระที ๙ ญัต ติเ รือ ง ขอเสนอญัต ติร่า งเทศบัญ ญัติเ ทศบาลนคร
ลําปาง เรือ ง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลียนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในพื นทีบางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมื องลําปาง
จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๕.

- ๒๕ นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที? ๙ ญัตติ
เรื?อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง
หรื อเปลี? ย นการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภทในพืF นที? บ างส่ ว น ในเขตเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๕. เชิญฝ่ ายบริหาร
นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนประธานที? เคารพ กระผม
นายนิ มิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ
เรื?อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือเปลี?ยนการใช้อาคารบางชนิ ด หรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๕.
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
ข้า พเจ้า นายนิ มิ ต ร จิ ว ะสั น ติ ก าร นายกเทศมนตรี น ครลํ า ปาง ขอเสนอญั ต ติ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้
อาคารบางชนิ ด หรื อบางประเภทในพืF นที? บางส่วนในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๕. โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนีF
หลักการ
เพื?อให้มีการกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรือ
บางประเภทในพืF นที? บ างส่ ว นในเขตเทศบาลนครลํ า ปาง ให้เ ป็ นไปตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ?มเติมถึ ง ( ฉบับที? ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ?งให้อาํ นาจ
เทศบาลตราเทศบัญญัติในเรื?องนัF นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวได้ เนื? องจากมีความจําเป็ น
หรือมีเหตุ ผลพิเศษเฉพาะท้องถิ? นและให้มีผลใช้บงั คับได้เมื?อได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุ มอาคารและได้รบั อนุ มตั ิจากรัฐมนตรี และตามมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ?มเติมถึง(ฉบับที? ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็ นกฎหมายที?มีบทบัญญัติบางประการ
เกี?ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ?งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา
๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ ห้ก ระทํา ได้โ ดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผล
ตามที? มี ก ฎกระทรวงกํา หนดบริ เ วณห้า มก่ อ สร้า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี? ย นการใช้อ าคาร
บางชนิ ด หรื อ บางประเภท ในพืF นที? บ างส่ว น ในท้องที? ตาํ บลบ้า นเป้ า ตํา บลบ่อ แฮ้ว ตํา บลพิ ช ัย
ตําบลเวียงเหนื อ ตําบลหัวเวียง ตําบลสบตุ๋ย ตําบลปงแสนทอง ตําบลสวนดอก ตําบลพระบาท
ตําบลชมพู และตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที? ๑
กันยายน ๒๕๔๗

- ๒๖ เทศบาลนครลําปาง เห็นว่า ข้อกําหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวบางประการยังไม่เหมาะสม
สอดคล้องกับ สภาพพืF นที? ใ นสภาวการณ์ปั จจุ บัน ควรตราเทศบัญ ญัติใ นเรื? องนัF น ขัด หรื อ แย้งกับ
กฎกระทรวงดังกล่าวเพื?อบังคับใช้อนั เป็ นความจําเป็ นหรือมีเหตุ ผลพิเศษเฉพาะท้องถิ? นนครลําปาง
โดยเฉพาะบริเวณพืF นที?ตอนล่างของเทศบาลนครลําปาง เนื? องจากในเขตพืF นที?ของเทศบาลนครลําปาง
มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่ นและเป็ นสังคมเมือง มีความต้องการในการอุปโภคบริโภคสูง มีการ
ขยายตัวของภาคเอกชนเพิ?มขึF นอย่างรวดเร็ว มีการย้ายถิ?นของประชากรจากต่างพืF นที?เข้ามาประกอบ
อาชีพเพิ?มมากขึF นและมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าแก่ทอ้ งถิ?น ทัFงในด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ
ด้วยเหตุ และผลดังกล่าว จึงขอได้โปรดนํ าร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?องกําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี? ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภทในพืF นที? บางส่วน
ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๕. เสนอต่ อที? ประชุ มสภา
เทศบาลนครลําปาง เพื?อพิ จารณาให้ความเห็นชอบและนํ าเสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดลําปางอนุ มตั ิ
ทัFงนีF เทศบาลนครลําปางจะได้ส่งให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอ
รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยเพื? อ สั ง? การอนุ มัติ ใ ห้ป ระกาศใช้เ ป็ นเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
นครลําปาง ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื?อ)

นิ มิตร จิวะสันติการ
ผูเ้ สนอ
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง
เรื?อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภท
ในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕.
……………………………
หลักการ
เพื?อให้มีการกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคารบางชนิ ด
หรื อ บางประเภทในพืF นที? บ างส่ ว นในเขตเทศบาลนครลํ า ปาง ให้เ ป็ นไปตามมาตรา ๑๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ? มเติ มถึ ง ( ฉบับที? ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ? งให้
อํานาจเทศบาลตราเทศบัญญัติในเรื?องนัFนขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวได้ เนื? องจากมีความ
จํา เป็ นหรื อ มี เ หตุ ผ ลพิ เ ศษเฉพาะท้อ งถิ? น และให้มี ผ ลใช้บัง คับ ได้เ มื? อ ได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการควบคุ ม อาคารและได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี และตามมาตรา ๖๐ (๒)

- ๒๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไ ขเพิ? ม เติ ม ถึ ง (ฉบับ ที? ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒อัน เป็ น
กฎหมายที? มี บ ทบัญ ญั ติ บ างประการเกี? ย วกับ การจํา กัด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของบุ ค คล ซึ? ง มาตรา ๒๙
ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผล
ตามที? มี ก ฎกระทรวงกํา หนดบริ เ วณห้า มก่ อ สร้า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี? ย นการใช้อ าคาร
บางชนิ ด หรื อ บางประเภท ในพืF นที? บ างส่ว น ในท้องที? ตาํ บลบ้า นเป้ า ตํา บลบ่อ แฮ้ว ตํา บลพิ ช ัย
ตําบลเวียงเหนื อ ตําบลหัวเวียง ตําบลสบตุ๋ย ตําบลปงแสนทอง ตําบลสวนดอก ตําบลพระบาท
ตําบลชมพู และตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที? ๑
กันยายน ๒๕๔๗
เทศบาลนครลํ า ปาง เห็ น ว่ า ข้อ กํ า หนดในกฎกระทรวงดั ง กล่ า วบางประการยั ง
ไม่ เ หมาะสมสอดคล้อ งกับ สภาพพืF นที? ใ นสภาวการณ์ ปั จจุ บัน ควรตราเทศบัญ ญั ติ ใ นเรื? อ งนัF น
ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวเพื?อบังคับใช้อนั เป็ นความจําเป็ นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ?น
นครลําปางโดยเฉพาะบริเวณพืF นที?ตอนล่างของเทศบาลนครลําปาง เนื? องจากในเขตพืF นที?ของเทศบาล
นครลําปางมีประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่ นและเป็ นสังคมเมือง มีความต้องการในการอุปโภคบริโภคสูง
มี ก ารขยายตั ว ของภาคเอกชนเพิ? ม ขึF นอย่ า งรวดเร็ ว มี ก ารย้า ยถิ? น ของประชากรจากต่ า งพืF นที?
เข้ามาประกอบอาชี พ เพิ? มมากขึF นและมี ศัก ยภาพสูงในการพัฒ นาความเจริ ญ ก้าวหน้าแก่ ท อ้ งถิ? น
ทัFงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทัFงนีF เหตุผลในการเสนอพืF นที?บริเวณที? ๓ มีสาระสําคัญ ดังนีF
๑.ผังเมืองรวมเมืองลําปาง
ตามข้อกําหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวม (ฉบับปรับปรุ งครัFงที? ๓) โซนการใช้ประโยชน์ ที?ดิน
ประเภทที? มี ค วามเหมาะสมซึ? ง ได้มี ก ารวิ เ คราะห์ ท างผั ง เมื อ งแล้ว ว่ า สามารถรองรั บ กิ จ กรรม
ด้านพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ในพืF นที?ได้นFัน ได้แก่
๑. โซนพาณิชยกรรมและที?อยูอ่ าศัยหนาแน่ นมาก (สีแดง)
๒.โซนที?อยูอ่ าศัยหนาแน่ นปานกลาง (สีสม้ )
โซนพาณิชยกรรมและที? อยู่อาศัยหนาแน่ นมาก (สีแดง) ซึ?งปั จจุบนั ตัFงอยู่ตอนกลางของพืF นที?
มีกิจกรรมการค้าการบริการตัFงอยู่หนาแน่ นมาก มีพืFนที? ว่างน้อย มีปริ มาณการสัญจรจํานวนมาก
ในขณะที? ช่องทางการจราจรหรื อถนนคับแคบ มักประสบกับปั ญหาการจราจรติ ดขัดอยู่เป็ นประจํา
จึงไม่เหมาะสมในการเลือกเป็ นที?ตFงั ของห้างค้าปลีกค้าส่ง ในขณะที?โซนที?อยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง
(สีสม้ ) น่ าจะมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะตัFงอยู่ในบริเวณโดยรอบศูนย์กลางชุ มชน มีช่องทาง
การจราจรกว้างขวาง และยังมีพืFนที?วา่ งขนาดใหญ่ เพื?อใช้ในการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ซึ?งพืF นที?บริเวณที? ๓ ที?คดั เลือกนัFนตัFงอยู่ในโซนที?อยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง (สีสม้ ) ที?สามารถรองรับ
การขยายตั ว ด้านพาณิ ชยกรรมในระดั บ รองจากโซนพาณิ ชยกรรม (สี แ ดง) และสอดคล้อ งตาม
แนวทางการพัฒนาของผังเมืองรวมเมืองลําปาง

- ๒๘ ๒.ศักยภาพของพื นที
หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของการพัฒนาพืF นที?ในเขตเทศบาลนครลําปางนัFนจะพบว่า
พืF นที?ดา้ นบนเป็ นเขตพืF นที?ประวัติศาสตร์เมืองเก่านครลําปาง
พืF นที?ตอนกลางเป็ นที?ตFังของศูนย์กลางการค้าและการบริการ เป็ นเขตชุมชนของนครลําปาง
ปั จจุบนั มีกิจกรรมพาณิชยกรรมตัFงอยูห่ นาแน่ น ปริมาณการจราจรหนาแน่ น ถนนคับแคบ
พืF นที?ตอนล่างเป็ นพืF นที?ในเขตเทศบาลนครลําปางที?มีการพัฒนาค่อนข้างช้า เพราะมีแนวทาง
หลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๑ ตัดผ่ านพืF นที? เมื อง และจากสภาพข้อเท็ จ จริ งของพืF นที? บ ริ เวณดังกล่ าว
เมื?อเปรียบเที ยบกับพืF นที? ส่วนอื?นๆ ของเทศบาลนครลําปาง จะเห็นได้ว่า มีการเกาะกลุ่มของชุ มชน
และกิ จ กรรมการค้า ยังไม่ ห นาแน่ น เช่ น ร้า นประดับ ยนต์ ร้านอาหาร ร้านจําหน่ า ยยางรถยนต์
เป็ นต้น นอกจากนีF ยัง มี พืF นที? ว่ า งเปล่ า อี ก จํา นวนมากที? ย ัง ไม่ มี ก ารพัฒ นา การเพิ? ม กิ จ กรรม
ด้านพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งในบริเวณดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมตามศักยภาพของพืF นที?
อีกทัFงยังเป็ นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพืF นที?อย่างสมดุลในพืF นที?เขตเทศบาลนครลําปาง
๓.ปริมาณการจราจร
ทําเลที?ตFังห้างค้าปลีกค้าส่ง ควรมีเขตทางด้านที?ติดกับถนนสาธารณะที?มีขนาดเขตทางกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรื อมี ช่ องจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่ องทาง ตามเงื? อนไขการเลื อกที? ตFังของ
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯ (ค้าปลีกค่าส่ง) พ.ศ.๒๕๔๗ เพราะห้างดังกล่าวเป็ นกิจการ
ที?ดึงดูดให้เกิดปริมาณการสัญจร การขนส่ง จํานวนยานพาหนะของลูกค้าจํานวนมาก กิจกรรมการค้า
ประเภทนีF จึงควรตัFงอยู่บนแนวถนนสายหลัก มีเขตทางกว้างขวาง มีการเข้าถึ งที? สะดวกในทุ กรูปแบบ
ได้แ ก่ รถยนต์ส่ ว นตัว รถโดยสารประจํา ทาง รถบรรทุ ก สิ น ค้า เป็ นต้น สามารถรองรับ ปริ ม าณ
การสัญจรได้ โดยไม่ก่อเกิ ดปั ญหาด้านการจราจร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ ๑๕-๒๐ นาที และมี
ความพร้อมของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
จากผลการวิเคราะห์และคัดเลื อกพืF นที? บ ริ เวณที? ๓ ให้เป็ นที? ตFังของกิ จกรรมค้าปลี ก-ค้าส่ ง
เพราะพืF นที?ดงั กล่าวตัFงอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ซึ?งมีเขตทางกว้าง ๗๐ เมตร การเดินทาง
ไปมาสะดวก ทําให้การสัญจรเข้าออกห้างค้าปลีกค้าส่ง ส่งผลกระทบน้อยต่อการสัญจรหลักบนถนน
สายนีF และยังสามารถรองรับปริมาณการสัญจรที?จะเพิ?มขึF นได้ในอนาคต
ดัง นัF น เพื? อ ประโยชน์ ใ นด้า นการรัก ษาคุ ณ ภาพสิ? ง แวดล้อ ม การผั ง เมื อ ง การอํา นวย
ความสะดวกเกี? ย วกับการจราจร ตลอดจนการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมโดยรวมของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลําปางและประโยชน์ ของประเทศเป็ นส่วนรวม จึงจําเป็ นต้องตราเทศบัญญัตินีF
ขึF นบังคับใช้

- ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง
เรื?อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภท
ในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
พ.ศ.๒๕๕.
……………………………

- ๒๙ โดยที? เ ป็ นการสมควรตราเทศบัญ ญัติเ ทศบาลนครลําปาง เรื? อ ง กํา หนดบริ เ วณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาล
นครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๕.
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ? มเติ มถึ ง (ฉบับที? ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ?มเติมถึง (ฉบับที? ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็ นกฎหมายที?มีบทบัญญัติ
บางประการเกี?ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ?งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา
๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ ห้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลนครลําปางโดยความเห็ นชอบ
ของสภาเทศบาลนครลําปางและโดยอนุ มตั ิ ของผูว้ ่าราชการจังหวัดลําปาง ประกอบความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการควบคุ ม อาคารและได้รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนีF
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินีFเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาล
นครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๕. ”
ข้อ ๒ เทศบัญ ญัตินีFให้ใช้บังคับ ตัFงแต่ ว ันถัดจากวันประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ใช้กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคาร
บางชนิ ด หรื อบางประเภท ในพืF นที? บางส่ วน ในท้องที? ตํ าบลบ้านเป้ า ตํ าบลบ่ อแฮ้ว ตํ าบลพิ ชั ย
ตําบลเวียงเหนื อ ตําบลหัวเวียง ตําบลสบตุ๋ย ตําบลปงแสนทอง ตําบลสวนดอก ตําบลพระบาท ตําบลชมพู
และตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๔๗ บังคับในเขตเทศบาลนครลําปาง
เว้นแต่ที?ขดั หรือแย้งกับเทศบัญญัตินีF
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินีF
“บริ เ วณที? ๑” และ “บริ เ วณที? ๒” หมายความว่ า พืF นที? บ ริ เ วณตามที? กํา หนดไว้
ในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงตามข้อ ๓ ของเทศบัญญัตินีF
“บริเวณที? ๓” หมายความว่า พืF นที?บริเวณดังต่อไปนีF
ทิศเหนื อ
จดเขตทางด้านทิศใต้ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
ทิศใต้
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตรและ ๖๐๐ เมตร กับเขตทางด้านทิศใต้
ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลาํ ปาง-งาว)
และเขตเทศบาลนครลําปาง
ทิศตะวันออก จดเขตทางด้านทิศตะวันตกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๓๗
ทิศตะวันตก จดเขตทางด้านทิศตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑
(ตอนเลี?ยงเมืองลําปาง)
ทัFงนีF ตามแผนที?ทา้ ยเทศบัญญัตินีF และให้ถือเป็ นส่วนหนึ? งของเทศบัญญัตินีFด้วย

- ๓๐ ข้อ ๕ ให้กาํ หนดพืF นที? บางส่วนในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที?ทา้ ยเทศบัญญัตินีF เป็ นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิ ดหรือ
ประเภทดังต่อไปนีF
(๑) ภายในบริ เวณที? ๑ และบริ เวณที? ๒ ห้ามบุ คคลใดก่อสร้างอาคารพาณิ ชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง ตามที?กาํ หนดไว้ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงตามข้อ ๓ ของเทศบัญญัตินีF
(๒) ภายในบริเวณที? ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนีF
(ก) อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้า ปลี ก ค้า ส่ ง ที? มี พืF นที? ใ ช้ส อยอาคาร
รวมกันเพื?อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(ข) อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้า ปลี ก ค้า ส่ ง ที? มี พืF นที? ใ ช้ส อยอาคาร
รวมกันเพื?อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง ตัFงแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ อาคารพาณิ ชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งนัF นเป็ นไปตามข้อกําหนด
ดังต่อไปนีF
๑.ปากทางเข้าออกหลักต้องเชื? อมต่ อกับทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๑
(ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลาํ ปาง-งาว) เท่านัFน
๒.แนวศูน ย์ก ลางปากทางเข้า ออกของรถยนต์ตอ้ งอยู่ห่ างจากทางร่ ว ม
ทางแยกที? เป็ นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที?มีขนาดเขตทางตัFงแต่ ๑๔ เมตรขึF นไป ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ เมตร เฉพาะด้านทิศใต้ของถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลาํ ปาง-งาว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑)
๓.ตามลักษณะหรือข้อกําหนดในข้อ ๒(๒) (ข) ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ และ
๑๐ แห่งกฎกระทรวงตามข้อ ๓ ของเทศบัญญัตินีF
๔.ความสู ง ของอาคารให้ว ัด แนวดิ? ง จากระดับ ถนนหรื อ ระดับ พืF นดิ น
ที? ก่ อ สร้างขึF นไปถึ ง ส่ ว นของอาคารที? สูงที? สุ ด สํา หรับ อาคารทรงจัว? หรื อปัF นหยาให้ว ัด ถึ ง ยอดผนั ง
ของชัFนสูงสุด
ข้อ ๖ ภายในบริ เวณพืF นที? ที?กําหนดตามข้อ ๕ ห้ามบุ คคลใดดัดแปลง หรื อเปลี? ยน
การใช้อาคารใดๆ ให้เป็ นอาคารชนิ ดหรือประเภทที?มีลกั ษณะต้องห้ามตามที?กาํ หนดในข้อ ๕
ข้อ ๗ อาคารที? มี อ ยู่ แ ล้ว ในบริ เ วณพืF นที? ที? กํ า หนดตามข้อ ๕ ก่ อ นหรื อ ในวัน ที?
เทศบัญญัตินีFใช้บงั คับ ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ ตามเทศบัญญัตินีF แต่หา้ มดัดแปลงหรือเปลี?ยน
การใช้อาคารดังกล่าวให้เป็ นอาคารชนิ ดหรือประเภทที?มีลกั ษณะต้องห้ามตามที?กาํ หนดในข้อ ๕
ข้อ ๘ อาคารที? ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าตหรื อใบรับแจ้งการก่ อสร้าง ดัดแปลง หรื อเปลี? ย น
การใช้ตามกฎหมายว่ าด้ว ยการควบคุ ม อาคาร หรื อ ที? ไ ด้รับ อนุ ญ าตตามกฎหมายเฉพาะว่า ด้ว ย
กิจการนัF นก่อนวันที? เทศบัญญัตินีFใช้บงั คับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี? ยนการใช้ไม่แล้วเสร็ จ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิ บัติตามเทศบัญญัตินีF แต่ จ ะขอเปลี? ยนแปลงการขออนุ ญาตหรื อการแจ้ง
ให้เป็ นการขัดต่อเทศบัญญัตินีFไม่ได้
ข้อ ๙ ให้นายกเทศมนตรีนครลําปางเป็ นผูร้ กั ษาการตามเทศบัญญัตินีF
ประกาศ ณ วันที? .................เดือน................... พ.ศ. ..............

- ๓๑ (ลงชื?อ)
(นายนิ มิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
หมายเหตุ เนื? องจากได้มีกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคาร
บางชนิ ด หรื อ บางประเภท ในพืF นที? บ างส่ ว น ในท้อ งที? ตําบลบ้า นเป้ า ตําบลบ่ อ แฮ้ว ตําบลพิ ชัย
ตํ า บลเวี ย งเหนื อ ตํ าบลหัวเวี ยง ตํ าบลสบตุ๋ ย ตํ าบลปงแสนทอง ตํ าบลสวนดอก ตํ าบลพระบาท
ตําบลชมพู และตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที? ๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๗ เทศบาลนครลําปาง เห็นว่าข้อกําหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวบางประการยังไม่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพพืF นที? สภาวการณ์ปัจจุบนั ประกอบกับมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้อาํ นาจเทศบาลนครลําปางออกเทศบัญญัติทอ้ งถิ?นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง
ดัง กล่ า วได้ หากมี ค วามจํา เป็ นหรื อ เหตุ ผ ลพิ เ ศษเฉพาะท้อ งถิ? น โดยได้ร บั ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการควบคุ มอาคารและได้รบั อนุ มตั ิ จ ากรัฐ มนตรี จึงจําเป็ นต้องตราเทศบัญญัตินีFขึF น
บังคับใช้ นําเรียนที?ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางได้โปรดพิจารณา
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที? ๙ ญัตติ
เรื?อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง
หรื อเปลี? ย นการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภทในพืF นที? บ างส่ ว น ในเขตเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๕. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญ คุณสมบูรณ์
คุรุภากรณ์ ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรี ย นประธานที? เ คารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุ รุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอชื? นชมนายกนะครับที? มี
นโยบายที? จะทําให้บา้ นเมืองนครลําปางของเรามีการพัฒนา มีความรุ่งเรืองในเศรษฐกิจและสังคม
ที? ดีขึFน ผมพิ จารณาดูในร่ างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว มีลักษณะที? ท่านนายกฯ ได้เปิ ดพืF นที? รองรับ
ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง เข้ามาอยู่ในเขตพืF นที? ของเทศบาลนครลําปาง ซึ? งตามสภาพของกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๗ ได้หา้ มไว้วา่ ไม่ให้หา้ งค้าปลีก-ค้าส่งเข้ามาอยูใ่ นพืF นที?ในเขตเทศบาล
เพราะกฎหมายฉบับ นีF มีความคุ ม้ ครองในเขตเทศบาล คื อ มีการคุ ม้ ครอง การแข่งขันที? เป็ นธรรม
และคุ ม้ ครองห้า งค้าปลี ก ทัFงขนาดกลางและขนาดเล็ ก และสาระสํา คัญ ของกฎกระทรวงฉบับ นีF
คื อ ให้หา้ งค้าปลี ก-ค้าส่งขนาดใหญ่ ตFังอยู่ห่างออกไปจากชุ มชนหนาแน่ นประมาณ ๑๐ กิ โลเมตร
ก็ เ พื? อ ให้ก ารเข้า ถึ ง ของผู ้บ ริ โ ภคได้ง่ า ย ร้า นค้า ปลี ก -ค้า ส่ ง ในเขตชุ ม ชนเทศบาลนัF น ก็ จ ะได้รับ
ผลกระทบ ผมเองก็ไม่ได้มีความเห็นคัดค้านในเรื?องที?จะนําห้างค้าปลีก-ค้าส่งเข้ามาในเขตเทศบาล
ผมเห็ นด้วยครับซึ? งก็ อยากจะให้มาตามทํานองครองธรรม ตามกฎหมายที? ได้บัญญัติไว้ว่าให้สร้าง
ตามอําเภอต่ างๆ ซึ? งมี มากเท่ าไหร่ ก็ยิ? งดี เพราะสามารถสร้างงาน สร้างเศรษฐกิ จ ให้ห มุ นเวี ย น
ไปในทางที? ดีขึF น แต่ ผ มขอคัดค้านในการออกเทศบัญ ญัติ เพื? อ เปิ ดพืF นที? ส ร้า งห้า งค้าปลี ก -ค้าส่ ง

- ๓๒ ขนาดใหญ่นFัน จะทําให้มีผลกระทบต่อระบบการค้าดัFงเดิ มห้างร้านปลีกย่อยต่างๆ ล้มเลิกกิจการไป
คงมากพอสมควร และสัง คมที? มี ค วามเอืF ออาทรและแบ่ ง ปั นกัน จะลดน้ อ ยลง ทุ ก คนจะนึ ก ถึ ง
แต่เรื?องเงิน จะไม่มีภาพที? ลกู หลานช่วยพ่อแม่ขายของให้เห็นอีก เพราะระบบการค้าขายไปอยู่ในมือ
ของห้างใหญ่ ซึ? งจะค่อยๆ กลื นกินสังคมครอบครัวให้หมดไป ข้อดี ของการที? จะนํ าห้างขนาดใหญ่
เข้า มาในเขตเทศบาลนัF น ผมยัง ไม่ เ คยเห็ น การทํ า วิ จัย ที? อ อกมาในเชิ ง ตั ว เลข มี แ ต่ ค นพู ด ว่ า ดี
ผมก็ไม่เชื?อว่าจะเป็ นเช่นนัFน เพราะฉะนัFนผมคิดว่าให้สร้างตามกฎหมายที?ได้บญ
ั ญัติกาํ หนดเอาไว้ว่า
สามารถสร้างได้บริเวณใด และสําหรับผูบ้ ริโภคต่างๆ ที?มีความต้องการจะซืF อสินค้าครัFงละมากๆ นัF น
ถึ งจะอยู่ห่างไกลนิ ดหน่ อยก็สามารถไปซืF อได้ เพราะปั จจุบันสามารถเดิ นทางไปซืF อสินค้าถึ งจังหวัด
ลํา พู น จัง หวัด เชี ย งใหม่ ไ ด้ ผมอยากขอฝากข้อ มู ล นีF ถึ ง เพื? อ นสมาชิ ก ฯ คํา นึ ง ถึ ง ความถู ก ต้อ ง
ชอบธรรม เป็ นประเด็ นสําคัญด้วยครับ ฉะนัF น ผมจึ งขอคัดค้านไม่เห็ นด้วยในการออกเทศบัญญัติ
เรื? อง กํ า ห นดบริ เวณห้ า มก่ อ สร้ า ง ดั ด แ ปลงห รื อเปลี? ย นการใช้ อ าคารบางช นิ ดห รื อ
บางประเภทในพืF นที? บ างส่ ว น ในเขตเทศบาลนครลํา ปาง อํ า เภอเมื อ งลํา ปาง จัง หวัด ลํ า ปาง
พ.ศ.๒๕๕. ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ คุณกิตติ จิวะสันติการ
นายกิ ตติ จิวะสันติการ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่ านประธานที? เคารพ
กระผม นายกิ ต ติ จิ ว ะสัน ติ ก าร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ในญัต ติ ดัง กล่ าวนีF มี ผู ้ส นใจ
เป็ นจํานวนมากซึ? งได้สร้างความอึ ดอัดใจให้กับหลายฝ่ ายมาเป็ นเวลานาน สื? อมวลชนก็ ลงข่าวซึ? ง
ยังไม่ทนั ประชุมก็มีผลสกอร์ออกไปแล้ว แต่ละท่านก็มีมุมมองต่างกันทัFงจากประสบการณ์ตวั เองบ้าง
ผูใ้ กล้ชิดบ้างและจากคําบอกเล่า ผมจึ งขอเสนอในอี กมุ มมองหนึ? งคื อ ถ้าดูในกรณี นีFผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในเรื?องนีF ได้แก่ ผูบ้ ริโภค เทศบาล ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ซึ? งผมจะสรุ ปในตอนท้าย แต่ก็นับเป็ นโชคดี
ของเราอย่างหนึ? งครับท่านประธาน ที?จงั หวัดลําปางของเรานีF โชคดีที?มีกรณีศึกษาจากหลายๆ จังหวัด
หลายๆ พืF นที?ที?มีความคิดเห็นต่างๆ กันแบบนีF เช่น กําแพงเพชร ชุมพร โคราช ซึ?งมีการดําเนิ นการ
ไปแล้ว ผมคิ ดว่าการพิ จ ารณาในวันนีF จะเป็ นไปด้ว ยความรอบคอบ ถ้าเราพิ จ ารณาหรื อดูขอ้ มูล
ทัFงหมดที?มีอยูใ่ ห้ถ่องแท้ ผมจึงอยากขออนุ ญาตนําเสนอข้อมูลบางส่วน คือ
๑.ข้อมูลของผูบ้ ริโภคที? มีภูมิลําเนาในจังหวัดลําปาง เดิ นทางไปซืF อสิ นค้า ณ ห้าง Marko
ถึงจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม่ เมื?อปี ๒๕๕๐ ที?สาขาเชียงใหม่มียอดซืF ออยู่ที?ประมาณ ๗๓.๑๐
ล้านบาท, ปี ๒๕๕๑ ประมาณ ๗๙ ล้านบาท และปี ๒๕๕๒ ประมาณ ๑๐๖ ล้านบาท ส่วนที? สาขา
ลําพูนปี ๒๕๕๐ ประมาณ ๑๓.๖๙ ล้านบาท, ปี ๒๕๕๑ ประมาณ ๕๔.๗๙ ล้านบาท โตขึF น ๓๐๐
เปอร์เซ็นต์ และปี ๒๕๕๒ ประมาณ ๘๐.๒๗ ล้านบาท โตขึF นอีกเกือบ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ รวมยอดซืF อที?
ประชาชนชาวจังหวัดลําปางเดินทางไปซืF อสินค้าจังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงใหม่ทFงั หมด ประมาณ
๑๘๖.๖๗ ล้านบาท ซึ?งเกือบ ๒๐๐ ล้านบาทยังไม่รวมถึ งค่ายานพาหนะ ค่าที? พกั และค่าอื?นๆ ที?เป็ น
ทางอ้อมอีก
๒.ข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ที?จดั ทําโดย คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ที? ทําเสนอให้เทศบาลฯ เมื?อเดื อนมี นาคม ปี ๒๕๕๓ ในกลุ่ มประชาชนที? เห็ นด้ว ย
ในการสร้างห้างขนาดใหญ่ ในเขตเทศบาลนครลําปาง ร้อยละ ๖๘.๘๐ ข้อมูลพืF นที? ที?เห็ นสมควร
ให้สร้างคือ ถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว อยู่ที?รอ้ ยละ ๘๗.๙ ในส่วนผูป้ ระกอบการร้านค้าเห็นด้วยที? จะ

- ๓๓ สร้างในเขตเทศบาลนครลําปาง ร้อยละ ๖๑.๑๐ ข้อมูลพืF นที?สามารถจัดตัFงสร้างบริเวณถนนไฮเวย์
ลํา ปาง-งาว ร้อ ยละ ๘๖.๐๗ ข้อมูลผลกระทบที? ผู ้ป ระกอบการร้า นค้า ได้รับ กรณี ที? ห ากมี ห า้ ง
ค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่แห่งใหม่ที?จะมาตัFงขึF นในเขตเทศบาลนครลําปางหรือพืF นที?อื?นๆ คือ ไม่ได้รบั
ผลกระทบ ร้อยละ ๕๑.๓๐
นี? ก็ เป็ นผลการศึ ก ษาจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ?งผมก็ยงั ไม่หายข้องใจจึงได้คน้ หาข้อมูลเพิ?มเติม โดยได้คน้ หาข้อมูลที?
จัดทําจากที? อื?น ได้แ ก่ งานวิ จัย ส่ ว นหนึ? งของวิ ช าสัมมนาปฏิ บัติก ารเกี? ย วกับ เศรษฐศาสตร์ธุ รกิ จ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื?อง ผลกระทบ
ของร้านค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ที?มีต่อร้านค้าปลีก-ค้าส่งขนาดเล็ก ของกรณีศึกษา เขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา ซึ? งผลสรุ ปพบว่าผลกระทบที? เกิ ดขึF นหลังจากที? รา้ นค้าปลี ก-ค้าส่งขนาดใหญ่
ได้เปิ ดบริ การ คื อ ส่งผลให้ยอดขายของร้านค้าปลี กลดลงเล็ กน้อย ส่วนจํานวนลูกค้าประจํายังคง
เท่ าเดิ ม เนื? องจากร้านค้าปลี ก ขนาดเล็ ก ในอําเภอเมืองส่ว นใหญ่ ย ังคงใช้ระบบเครดิ ตหรื อซืF อเชื? อ
ส่วนลูกค้าขาจรลดลงเล็กน้อย หมายความว่าถ้าท่านประธานมีรา้ นค้าและมีลูกค้าในมือ ๑๐๐ ราย
และหลังจากร้านค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่มาเปิ ดบริการ ลูกค้า ๑๐๐ รายของท่านประธานยังคงอยู่
แต่ ว่ายอดขายของท่ านประธานจะลดลงเล็ กน้อย เนื? องจากพฤติ กรรมในการจับจ่าย ซึ? งในช่วงต้น
เดื อนผูโ้ ภคจะใช้บริ ก ารของร้านค้าปลี กขนาดใหญ่ มากกว่าขนาดเล็ กเพราะเงิ นยังเต็ มกระเป๋าอยู่
แต่พอ ๒-๓ ผ่านไปก็จะกลับมาใช้บริการเป็ นลูกค้าของท่านประธานตามเดิม
๓.ข้อ มูล จากนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง ได้เ ดิ น เก็ บ ข้อ มู ล จากร้า น
ค้าปลี ก-ค้าส่งต่ างๆ ในจังหวัดลําปางที? คิดว่าจะได้รบั ผลกระทบจากร้านค้าปลี ก-ค้าส่งขนาดใหญ่
มี ข ้อ มู ล เรื? อ งชื? อ เจ้า ของ ชื? อ ร้า นค้า วัน ที? สั ม ภาษณ์ ยอดขายต่ อ ปี ตัF ง แต่ ร ะดั บ ๕๐๐,๐๐๐–
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เก็บตัวอย่างมาทัFงหมด ๒๐ ตัวอย่าง เป็ นแบบสอบถามที?ถามตรงถึงแนวทาง
วิธีการปรับตัวของร้านค้าปลีก-ค้าส่งในจังหวัดลําปางที?ได้รบั ผลกระทบ ปรากฏว่ามีผลกระทบอยู่บา้ ง
แต่เนื? องจากมีการปรับตัวล่วงหน้ามาครัFงหนึ? งแล้ว เมื?อสมัยที?มีหา้ งบิ[กซี เซเว่นอีเลเว่นมาเปิ ดบริการ
เพราะฉะนัFนแต่ละร้านก็มีวิธีการปรับตัวของแต่ละแห่งไป
ส่ วนข้อสรุป คือ เมื?อได้รบั ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว ทางฝ่ ายเทศบาล
นครลําปาง ฝ่ ายเทศบาลนครลําปางที?จะเกิดขึF นคือ มีผลงานมีผูบ้ ริโภคสนับสนุ น ได้รบั ประโยชน์จาก
ภาษี ต่างๆ เช่น ภาษี ป้าย ภาษี โรงเรือน ภาษี ซืFอขายที?ดิน และยังสอดคล้องกับนโยบายของผูบ้ ริหาร
ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาเมื องเขตอนุ รัก ษ์ เมื? อมี ก ารอนุ ญ าตให้ส ร้างห้างขนาดใหญ่ ในพืF นที? เป็ น
Modern trade ซึ? งเป็ นห้างขนาดใหญ่ก็จะเป็ นการใช้เขตพืF นที?ได้อย่างสมดุล และกระจายความ
เจริญ ห้างขนาดใหญ่ตอ้ งแข่งขันกันหลายๆ ด้าน เช่น เรื?องเขตพืF นที?ทาํ เลที?ตFงั ระบบการจัดการขนส่ง
และการกระจายสิ นค้า ซึ? งเป็ นสิ? งจําเป็ น ส่วนทางฝ่ ายร้านค้าโชว์ห่วย จะได้รับประโยชน์ คือ การ
ประหยัดค่าขนส่ง เวลาการเดิ นทาง ได้รบั การพัฒนาตามโครงการ “มิตรแท้โชว์ห่วย” ซึ? งมีผลงาน
ชัดเจนมากเพราะร่วมกับมหาวิทยาลัยชัFนนําจํานวน ๓๓ แห่ง และพันธมิตรธุ รกิจอีก ๑๒ แห่ง และ
ส่วนทางฝ่ ายประชาชนผูบ้ ริโภคประชาชนได้ผลประโยชน์จากผลสํารวจสวนดุสิตโพล เมื?อวันที? ๒๑๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ความคิดเห็นของประชาชนกรณีถา้ มีการเปิ ดห้างขนาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เ ห็ น ด้ว ยมากที? สุ ด ถึ ง ร้อ ยละ ๘๕.๔๖ จากสวนดุ สิ ต โพล เพราะมี สิ น ค้า ราคาถู ก มี สิ น ค้า
หลากหลาย และเพี ยงพอต่ อความต้องการ ในขณะที? รา้ นค้าท้องถิ? นที? ได้รับผลกระทบ ก็ เกื อบทุ ก
ตัว อย่างที? ไ ด้รับผลกระทบ แต่ เรื? องแนวทางในการปรับตัว ของร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ ก มี

- ๓๔ วิธีการตัFงแต่การลดต้นทุน การเพิ?มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การให้เครดิตแก่ลกู ค้า รวมกลุ่ม
เพิ?มพลังในการต่อรอง และบางรายก็เปิ ดทําธุ รกิจอื?นๆ เช่น ทําไอทีบา้ ง กิจการอสังหาริมทรัพย์บา้ ง
ซึ? ง ภายหลัง จากการปรับ ตัว ก็ ส ามารถดําเนิ น กิ จ การได้ตามสภาวะเศรษฐกิ จ และอัต ราเงิ นเฟ้ อ
เพราะฉะนัF นภาพโดยรวมทัFงหมดแล้ว ก็ มีผลกระทบอยู่บ า้ ง แต่ ความคิ ดเห็ นส่ว นใหญ่ ยงั สามารถ
ดําเนิ นกิจการอยูไ่ ด้ ดังนัFน จากข้อมูลที?ผมได้นําเรียนเสนอท่านประธานทัFงหมดต่อสภาแห่งนีF ผมจึง
อยากให้เพื? อนสมาชิกสภาผูท้ รงเกี ยรติ ทุกท่านได้ใช้วิจารณญาณบนพืF นฐานข้อมูลที? ถูกต้องในการ
ตัดสิ นใจ เพื? อประโยชน์ ของส่วนรวมเพราะเราเป็ นตัวแทนของประชาชนส่วนรวมทัFงหมดไม่ได้ทํา
หน้าที? แทนใคร ให้จังหวัดลําปางมีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าในการเจริ ญ เติ บโตทางเศรษฐกิ จ สังคม
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง? ยืนต่อไป ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม่ เชิญ คุณสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุ ค นธ์ อิ น เตชะ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรี ย นท่ า นประธานที? เคารพ
และสมาชิกผูท้ รงเกียรติที?เคารพรักทุกท่าน ผมนายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
ตามที? ท่ า นนายกฯ ได้นํ า เสนอญัต ติ เ กี? ย วกับ ร่ า งเทศบัญ ญัติ เรื? อ ง กํา หนดบริ เ วณห้า มก่ อ สร้า ง
ดัด แปลงหรื อ เปลี? ย นการใช้อ าคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภทในพืF นที? บ างส่ ว น ในเขตเทศบาล
นครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๕. ผมคิ ดว่าการนํ าห้างค้าปลี ก-ค้าส่ ง
ขนาดใหญ่เข้ามาในจังหวัดลําปางนัF น ไม่จําเป็ นต้องกําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องก่อสร้างในพืF นที? ใด
ขอให้เป็ นสิ?งที?มีเป็ นประโยชน์ เป็ นการพัฒนาต่อพี?น้องชาวจังหวัดลําปางให้มีงานทํา แต่พืFนที?ในเขต
เทศบาลนครลําปางในอนาคตจะเจริ ญขึF นและมีความแออัดเพิ? มขึF น ซึ? งผมคิ ดว่าเป็ นสิ? งสําคัญและ
ถ้าเป็ นไปได้ก็ไ ม่จําเป็ นต้องกําหนดพืF นที? ในการก่อสร้าง ผมเสี ยดายในเรื? องการดําเนิ นการสร้าง
ตลาดมี งบประมาณอยู่ ๙๓ ล้านบาท ซึ? งเป็ นสิ? งที? ช่ ว ยกระตุ น้ ให้วิถี ชี วิ ตของชาวบ้านไปใช้บ ริ ก าร
แต่ เ มื? อ มี ก ารจัด ตัFง ห้า งขนาดใหญ่ อ ยู่ ใ กล้กับ เขตเทศบาล สิ? ง ที? เ ราได้ล งทุ น ไปนัF น จะคุ ้ม หรื อ ไม่
จะเกิ ด อะไรกั บ ตลาดที? เ ราตัF ง โครงการไว้อ ย่ า งสง่ า งาม ผมจึ ง ขอนํ า เรี ย นที? ป ระชุ ม แห่ ง นีF ว่ า
การตัดสินนัFนเราต้องคิดถึงอนาคตข้างหน้าว่าบ้านเมืองจะเป็ นอย่างไร ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม่ เชิญ คุณขัตติยา สําเภาทอง
นางสาวขัต ติ ย า สํา เภาทอง สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรี ย นท่ า นประธาน
ที?เคารพ ดิฉนั นางสาวขัตติยา สําเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติเรื?อง เกี?ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติ เรื?อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี? ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อ
บางประเภทในพืF นที? บ างส่ ว น ในเขตเทศบาลนครลํา ปาง อํ า เภอเมื อ งลํา ปาง จัง หวัด ลํ า ปาง
พ.ศ.๒๕๕. นัF น เป็ นเรื? องของการตราเทศบัญญัติที?เกิ ดการขัดแย้งต่ อกฎกระทรวงดังกล่ าว เมื?อปี
พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ? งจากที? ดูในข้อมูลต่างๆ นัF น ไม่ว่าจะเป็ นร่างเทศบัญญัติ แผนที? และกฎกระทรวงเดิ ม
ดิฉนั อาจจะไม่ได้มองในประเด็นที?วา่ จะต้องนําสถิติอื?นๆ มาเป็ นข้อพิจารณา แต่ดิฉนั อยากจะให้เพื?อน
สมาชิ กฯ ได้พิจารณาจากข้อมูลโดยอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปางเรา ในการกําหนดบริเวณตามที?
เทศบาลได้มีหลักการและเหตุ ผลในร่างเทศบัญญัติ ในเรื? องของผังเมืองรวมลําปางเป็ นเขตสี แดง
และสี ส ม้ นัF นเป็ นสี เขตของการพาณิ ช ย์ ดิ ฉันก็ เห็ นด้ว ยว่าเขตพาณิ ช ย์นีFหมายรวมถึ งทัFงขนาดเล็ ก

- ๓๕ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในส่ ว นศักยภาพของด้านพืF นที? แ ล้ว ถ้ามองในด้านนโยบายของท่ าน
นายกเทศมนตรี ฯ โดยเฉพาะในเรื? องของเขตพระบาทซึ? งยังไม่หนาแน่ นสมควรที? จะมี เขตพาณิ ช ย์
เกิ ดขึF นนัF นดิ ฉันเห็ นด้วย แต่ เรื? องปริ มาณการจราจรและการกําหนดเขตพืF นที? ในบริ เวณที? ๓ นัF น
บริเวณการจราจรนัFนการจะขยายพืF นที?พาณิชย์จะต้องสัญจรไปมาสะดวก จะต้องส่งผลกระทบให้น้อย
ต่ อการสัญจรหลัก ซึ? งสิ? งต่ างๆ เหล่ านีF ที? จ ะเป็ นประเด็ นในการพิ จ ารณา แต่ ที? ดิฉันไม่เห็ นด้ว ยต่ อ
ร่างเทศบัญญัตินีFออกโดยขัดแย้งต่อกฎหมายกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ?งอาจจะให้อาํ นาจของสภาออก
ได้ก็จริงอยู่ แต่สาระสําคัญของกฎหมายกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ออกเพื?อป้องกันไม่ให้มีการแข่งขัน
ทางการค้า เพราะฉะนัFนจึงกําหนดให้บริเวณที?หา้ มก่อสร้างดัดแปลงนัFนอยู่ในเมือง ควรให้ไปอยู่นอก
เมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ส่วนบริเวณที? ทางเทศบาลกําหนดไว้ในแผนผังนัF น ก็จะอยู่ในแนวเขต
ตัFงแต่ แ ยกศรี ชุ มไปจนถึ งแยกภาคเหนื อ ซึ? ง ในพืF นที? นีFก็ เ ป็ นบริ เวณที? ก ารจราจรหนาแน่ นหรื อไม่
ถ้ามองโดยภาพรวมแล้ว จะเป็ นเขตพาณิ ช ย์ขนาดกลางโดยรอบอยู่แ ล้ว ซึ? งถ้าไม่มีห า้ งขนาดใหญ่
จัด ตัF ง ขึF นก็ จ ะมี ก ารขยายตั ว โดยปกติ อ ยู่ แ ล้ว ดั ง นัF น เหตุ ผ ลความจํา เป็ นตรงนีF ก็ ไ ม่ จํา เป็ นที? จ ะ
ออกร่ า งเทศบัญ ญั ติ นีF ขึF นขัด แย้ง ต่ อ กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ดิ ฉั น จึ ง ขอเสนอความคิ ด เห็ น
ให้ทราบ ขอบคุณค่ะ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม่ เชิญ คุณสุทศั น์ พุทธวงค์
นายสุ ทัศน์ พุ ท ธวงค์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ย นท่ านประธานที? เคารพ
กระผม นายสุ ทั ศ น์ พุ ท ธวงค์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํ า ปาง ในญั ต ติ เ รื? อ ง เกี? ย วกั บ
ร่างเทศบัญญัติ เรื?อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี? ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อ
บางประเภทในพืF นที? บ างส่ ว น ในเขตเทศบาลนครลํา ปาง อํ า เภอเมื อ งลํา ปาง จัง หวัด ลํ า ปาง
พ.ศ.๒๕๕. ผมคิ ดว่าพืF นที? ของจังหวัดลําปางเราเป็ นพืF นที? ว่างมานานประมาณ ๒๐-๓๐ ปี แล้ว มีแต่
ทุ่งนา ความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดลําปางเราก็ลดลงเรื?อยๆ ซึ?งอะไรที?เป็ นของจังหวัดลําปางเรานัFน
ก็ไปอยู่ที?อื?นหมด เช่น สถานี โทรทัศน์ ธนาคารชาติ ปั จจุบนั นีF จังหวัดถอยหลังไปเรื?อยๆ และเมื?อมี
ความเจริ ญเข้ามาก็ จะทําให้บา้ นเมืองเจริญขึF น คนมีกิจการขึF นมา คนมีรายได้มีงานทํามีกาํ ลังจ่าย
กํ า ลั ง ซืF อ ซึ? ง ร้า นโชว์ ห่ ว ยต่ า งๆ แถวบ้า นผมก็ เ ป็ นขาประจํ า อยู่ ส่ ว นห้า งใหญ่ ๆ เดื อ นหนึ? ง
ผมไปไม่กี? ค รัFง เอง เพราะฉะนัF นไม่ ตอ้ งเป็ นห่ ว ง ห่ ว งความเจริ ญ ของบ้านเมื อ งเป็ นหลัก จะดี ก ว่ า
ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม่ เชิญ คุณสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภากรณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง เรี ย นประธานที? เ คารพ
กระผม นายสมบูรณ์ คุ รุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอยํFาว่าไม่ได้คัดค้านที? จะ
สร้างร้านค้าปลีก-ค้าส่งขึF นในเขตเทศบาล ก็คือสร้างโดยไม่ขดั ต่อกฎหมายกระทรวงฯ และแนวโน้ม
มีความเสี? ยงที? จะผิ ดต่ อกฎหมาย เมื?อสักครู่มีสมาชิ กท่ านหนึ? งได้พูดสนั บสนุ นและระบุ ชื?อห้างหนึ? ง
ขึF นมา ซึ?งเป็ นการสุ่มเสี?ยงและไม่สมควรอย่างยิ?งเพราะเป็ นการเชิญชวนให้เห็นด้วย ผมจึงขอเชิญชวน
ให้ส มาชิ ก ฯ ทุ ก ท่ า นใช้ห ลัก ความถู ก ต้อ งในการที? จ ะลงมติ เ ห็ น ชอบหรื อ ไม่ เ ห็ น ชอบกับ ญัต ติ นีF
ขอฝากไว้ดว้ ยครับ ขอบคุณครับ

- ๓๖ นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม่ เชิญ ร้อยเอกศักดิชยั หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ2ชยั หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานที?เคารพ
กระผม ร้อ ยเอกศั ก ดิ ชัย หงษ์ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ในญั ต ติ เ รื? อ ง เกี? ย วกับ
ร่างเทศบัญญัติ เรื?อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี? ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อ
บางประเภทในพืF นที? บ างส่ ว น ในเขตเทศบาลนครลํา ปาง อํ า เภอเมื อ งลํา ปาง จัง หวัด ลํ า ปาง
พ.ศ.๒๕๕. ผมก็เรียนจบทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผมคิดว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ชาวบ้านง่ายๆ คือ
ร้านโชว์ห่วยต้นซอยหรือร้านท้ายซอย มีกาํ ไรจากร้านโชว์ห่วยร้านละ ๑๐๐ บาท ซึ?งกําไร ๑๐๐ บาท
ก็ อยู่ในจังหวัดลําปางไม่ไปไหนหมุ นเวียนอยู่ในลําปางนะครับ และเมื?อมีการเปิ ดพืF นที? ให้ก่อสร้าง
ในเขตเทศบาลแล้ว มี รา้ นค้า ขายขนาดใหญ่ ม าตัFง มี ผู ้ถื อ หุ น้ โดยสมมุ ติหุ น้ ละ ๑๐๐ บาท กํา ไร
ออกจากจัง หวัด ลํา ปางไม่ เ หลื อ เลยนะครับ ซึ? ง ประเด็ น นีF มี ท่ า นสมาชิ ก ฯ ท่ า นแรกที? อ ภิ ป ราย
เมื?อสักครู่นีF ขออนุ ญาตเอ่ยนาม คุ ณสมบูรณ์ คุ รุภากรณ์ ได้พูดเอาไว้ถึงเรื?องการเดินทางซืF อสินค้า
คนลํา ปางก็ ไ ปซืF อสิ น ค้า ที? จัง หวัด เชี ย งใหม่ เ ป็ นประจํา อยู่ แ ล้ว ถ้า ให้อ อกไปตัF ง อยู่ น อกเขตพืF นที?
คนลําปางก็จะไปซืF อเช่นกัน ทําไมต้องออกเทศบัญญัตินีFขึF นมา ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม่ เชิญ คุณสันติ เขียวอุไร
นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานที?เคารพ กระผม
นายสันติ เขียวอุ ไร สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีความรูส้ ึ กอึ ดอัดใจพอสมควรกับญัตติ
ดังกล่าวนีF ผมได้ศึกษาข้อมูลกรณีนีFมาบ้างพอสมควรรวมทัFงข้อมูลจากที?ท่านสมาชิกฯ หลายๆ ท่าน
ได้อภิ ปรายไปเมื?อสักครู่ ในฐานะที? ผมเป็ นนั กวิชาการก็เป็ นห่วงว่าในการตัดสินใจของเราตอนนีF อยู่
บนพืF นฐานของอะไร เราเป็ นผู ้แ ทนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง เพราะในสิ? ง ที? ท าง
ผูบ้ ริหารเสนอมานัF นผมก็ไม่ได้ปฏิเสธและเห็นว่าเป็ นสิ?งที? ไม่ดี มีกระบวนการหลายๆ กระบวนการ
ก่อนที? จะนํ าเรื?องนีF เข้าสู่สภา ซึ? งกระบวนการทางฝ่ ายผูบ้ ริหารก็มีสิทธิ ที?จะศึ กษาถึงผลกระทบต่างๆ
แต่ก็ดว้ ยมุมมองหลายๆ อย่าง เช่นที?สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายไปแล้ว บางอย่างเหรียญมันก็มีทFงั สอง
ด้าน เพราะฉะนัFนการตัดสินใจของเราวันนีF มันหมายถึงว่าในอนาคตเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ เช่น
การจะปลูกบ้านเมื?อปลูกเสร็จ แล้วมารืF อถอนทีหลังนัน? หมายถึงว่ามันจะมีตน้ ทุนแฝงอยู่ในนัFน ฉะนัFน
ที?ท่านประธานสภาฯ ได้ยาFํ กับพวกเราอยู่เสมอว่าสภาแห่งนีF เป็ นสภาต้นแบบ มีแผนยุทธศาสตร์ที?เรา
ทําขึF นมา เป็ นแห่งแรกของประเทศไทย เรามีกระบวนการที? จะทําให้สมาชิกสภาฯ ของเรานัF นเป็ น
ผูท้ รงความรู ้ และจากที? สมาชิกฯ หลายๆ ท่านได้อภิ ปราย ผมก็ขอสนั บสนุ น ซึ? งเป็ นความคิดและ
เป็ นมุมมองของแต่ละท่าน แต่ในกระบวนการตัดสินใจนัFนตัดสินใจด้วยเพียงแค่เวลา ๒ ชัว? โมง ผมคิด
ว่าการตัดสินใจที? จะมีผลกระทบในระยะเวลา ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี จนถึ งลูกหลานเรานัF น เป็ นเรื?องที?
ละเอียดอ่อนจึงอยากให้ท่านพิจารณาว่าในการตัดสินใจครัFงหนึ? งนัFนจะส่งผลกระทบต่ออะไรบ้าง เรามี
ขัFนตอนการแยกแยะปั ญหาที? เกิดขึF นหรือไม่ ระบุปัญหาที?เกิดขึF นสําหรับผูท้ ี?จะตัดสินใจไม่ใช่ทางฝ่ าย
บริ หารที? นําเสนอมา เรามีการระบุตัวปั จจัยหลักและปั จจัยรองหรื อไม่ เรามีการหาทางเลื อกต่างๆ
หรื อไม่ “ถ้า” ภาษาทางวิ ชาการคื อ “If” ถ้ามันเกิ ดขึF นเราจะทําอย่างไร เรามี ก ารวิ เคราะห์ใน
ประเด็ นต่างๆ ที? ท่านอภิ ปรายหรือไม่ และสุดท้ายถ้าเรามีกระบวนการ ๓-๔ กระบวนการเหล่านัF น

- ๓๗ ตัดสินใจเหล่านัF น นั น? คือทางเลือกที? เราจะเลือกตัดสินใจ เพราะฉะนัF นจากที? ผมได้ฟังมา ๕-๖ ท่าน
ก็ยงั มีความคิดเห็นขัดแย้งกัน แต่ถา้ มีการตกผลึกกับข้อปั ญหาทัFงสองด้านแล้ว ผลที?เราเลือกแล้วไม่ว่า
จะเป็ นวันพรุ่งนีF หรือในอนาคต คิดว่าเป็ นสิ?งที? ตอบได้โดยไม่ติดขัดปั ญหาอะไร จึงได้เสนอสิ?งที?คิดว่า
น่ าจะเป็ นประโยชน์ ในส่ ว นของการตัดสิ นใจ ส่ ว นตัว ผมเองนัF นก็ ไ ม่ไ ด้ป ฏิ เสธนะครับ ว่าสิ? งที? ท่ าน
ผูบ้ ริหารนําเสนอ และเพื?อนสมาชิกสภาฯ เสนอมานีF จะไม่ถูกต้องก็เป็ นส่วนหนึ? ง แต่เรื?องนีF ก็เป็ นเรื?อง
ระยะยาวอยู่ ซึ?งผมได้เรียนไปแล้วพอสมควร ขอบคุณครับ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง มี ส มาชิ ก ฯ ท่ า นใด
จะอภิ ป รายในเรื? อ งนีF อี ก หรื อ ไม่ เมื? อ ไม่ มี จ ะให้ท างฝ่ ายบริ ห ารได้ส รุ ป ชีF แจงให้ส มาชิ ก ฯ ทราบ
เชิญฝ่ ายบริหารครับ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาที? เคารพ
ผม นายนิ มิตร จิ วะสันติ การ นายกเทศมนตรีนครลําปาง ผมก็คงจะไม่สามารถสรุ ปอะไรได้มาก
เพราะว่าในเรื? องนีF เป็ นเรื? องที? มีมิติในการพิ จารณาในหลายๆ ด้านและความคิ ดเห็ นที? หลากหลาย
แต่ มีป ระเด็ น อยู่ ๒ ประเด็ นคื อ ผู ้ที? ส นั บ สนุ น และผู ้ที? ไ ม่เห็ น ด้ว ย ทัFงนีF ก็ จ ะมี มิติมุม มองในเรื? อ ง
การพัฒนาหรือการอนุ รกั ษ์ การเปิ ดโอกาส หรือการจํากัดด้วยเหตุ ผลของผลกระทบ หรือในกรณี ที?
อาจจะเกิ ด ผลกระทบเป็ นบางกลุ่ ม บางจุ ด ซึ? ง ในกรณี นีF ก็ มี ก รณี ศึ ก ษาจากหลายๆ ด้ า น
ทัFงสถาบันการศึ กษา และหลายๆ กลุ่ ม ทําวิจัยหรื อวิ ทยานิ พนธ์ แม้แต่ เทศบาลนครลําปางเราก็
ทําการศึ กษาถึ ง ๒ ครัFง ครัFงแรกศึ กษาโดยตรงกับผูป้ ระกอบการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
และเทศบาลเองก็ได้สาํ รวจเฉพาะผูป้ ระกอบการเฉพาะในเขตเทศบาล และผลการสํารวจข้อมูลต่างๆ
ในเชิ ง วิ ช าการ ก็ มี ม ากมายหลากหลาย ซึ? ง ก็ เ ป็ นข้อ มู ล ที? เ พี ย งพอแล้ว แต่ ก็ มี ค วามคิ ด เห็ น
เป็ นสองด้าน ซึ? งถ้าไม่นําเรื?องนีF เสนอต่อสภา ก็จะมีแรงกดดันจากกลุ่มที? ตอ้ งการสนั บสนุ น ต้องการ
เห็นการพัฒนาการ และต้องการโอกาสค่อนข้างมาก และถ้าเสนอเรื?องนีF ต่อสภาก็จะมีกลุ่มที? คิดว่า
จะมีผลกระทบและไม่เห็นด้วยอยูจ่ าํ นวนหนึ? งเช่นกัน แต่วา่ ในฐานะไม่ว่าจะเป็ นนายกฯ หรือสมาชิกฯ
ก็ดี หรือผูร้ บั ผิดชอบในความเป็ นสุขของประชาชน เราคงจะหลีกเลี?ยงในความรับผิ ดชอบของเราไม่ได้
เพราะประชาชนเป็ นผูเ้ ลื อกเรามาเป็ นผูแ้ ทนของประชาชน ต้องเป็ นผูแ้ สดงความคิ ดเห็ นในนาม
ประชาชน เรื? องนีF ใช้เวลามาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ซึ? งมี ทFังผลได้แ ละผลเสี ย ต่ อบ้านเมืองและประชาชน
ทัFง ๒ ด้าน แต่ว่าการตัดสินใจจะหลีกเลี?ยงต่อความรับผิ ดชอบเบืF องต้นของสมาชิกฯ ก็ดี ของนายกฯ
ก็ดี ซึ?งเป็ นผูแ้ ทนของประชาชนที?จะหลีกเลี?ยงไม่ได้อยู่แล้ว เราก็เป็ นเพียงปั จจัยขัFนแรกที?จะนําเสนอ
ในบันไดขัFนต่ อไป ผมก็ เคยปรารภกับสมาชิ กฯ ทัFงเป็ นการส่ว นตัว และเป็ นกลุ่ มการเมื อง ซึ? งผม
เคารพและยอมรับความคิดเห็นที?แตกต่างหลากหลายของทุกๆ ท่าน ผมก็บอกให้ระมัดระวังอยู่เสมอ
ว่าความแตกต่างหลากหลายเป็ นความคิดที?อิสระทางความคิด แต่ความคิดที? อิสระทางความคิดเห็น
ย่อมจะต้องเป็ นข้อมูลที? มาจากประชาชนเพราะเราเป็ นผูแ้ ทนประชาชน ซึ? งสมาชิ ก ฯ ก็ ได้ลงพืF นที?
ไปพบกับ ประชาชนที? พ บปะทุ ก วันๆ หรื อประชาชนในตลาดสด หรื อร้านค้า หรื อที? ไ หนก็ แ ล้ว แต่
เราก็สามารถสอบถามถึ งความคิ ดเห็นของประชาชนได้ทุกพืF นที? โดยส่วนตัวก็ พบปะกับประชาชน
ในพืF นที?ต่างๆ และมีขอ้ มูลอยู่จาํ นวนหนึ? งเหมือนกัน แต่สมาชิกฯ ก็ตอ้ งมีหน้าที?ที?ชดั เจนว่าเป็ นข้อมูล
ที? ต นเองได้รับ มาประชาชนมี ค วามคิ ด เห็ น อย่ า งไร และเราที? ป ระชาชนได้เ ลื อ กมา แต่ ใ นความ
แตกแยกของความคิ ด จะต้อ งไม่ ใ ห้เ กิ ด ความแตกแยก ผมก็ พูด เสมอๆ ว่ า ในกลุ่ ม การเมื อ งและ
ในส่ว นตัว ยกตัว อย่างความแตกแยกระหว่างกลุ่ ม ระหว่างสี ซึ? งทําให้มีความแตกแยกและความ

- ๓๘ เจ็บปวดประเทศมาแล้ว ไม่วา่ จะทางใดทางหนึ? งก็จะมีทFงั ผลได้และผลเสียอยู่แล้วไม่ว่าเราจะพิจารณา
ในทางใด แล้วเราจะต้องมียุทธวิธีในการดําเนิ นการในเรื?องต่างๆ ต่อไปหลังจากนีF อย่างไร ก็ขอเรียน
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ กรุณามีความอิสระในการแสดงความคิดเห็น ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมได้ใช้เวลาพอสมควร
สําหรับให้ส มาชิ ก ฯ ได้อภิ ป ราย และทางฝ่ ายบริ ห ารก็ ไ ด้ชีFแจงสรุ ป เรี ยบร้อยแล้ว ต่ อไปจะขอมติ
ที?ประชุม ในวาระที? ๑ การรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรื อเปลี? ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภทในพืF นที? บางส่วน ในเขต
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมื องลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๕. สมาชิ ก ฯ ท่ านใดเห็ นชอบ
โปรดยกมือขึF น
มติทีประชุ ม ในวาระที? ๑ ที? ประชุ มมีมติ เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครลํา ปาง เรื? อง กํา หนดบริ เ วณห้ามก่ อ สร้าง ดัด แปลงหรื อเปลี? ย นการใช้อาคารบางชนิ ด หรื อ
บางประเภทในพืF นที? บ างส่ ว น ในเขตเทศบาลนครลํา ปาง อํ า เภอเมื อ งลํา ปาง จัง หวัด ลํ า ปาง
พ.ศ.๒๕๕. ด้วยมติเสียงข้างมาก (เห็นชอบ ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง)
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่อไปในวาระที? ๒ จะให้
สมาชิกฯ คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ และกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯ เชิญ คุณกิตติ จิวะสันติการ
นายกิ ตติ จิวะสันติการ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนประธานสภาที? เคารพ
กระผมนายกิ ตติ จิ ว ะสัน ติ ก าร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอให้มี ก ารพิ จ ารณา
ร่างเทศบัญญัติดงั กล่าวนีF เป็ นสามวาระรวดเดียว ครับ
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มี ส มาชิ ก ฯ เสนอให้
พิ จ ารณาสามวาระรวด ขอผู ้รับ รองในการเสนอให้พิ จ ารณาสามวาระรวดด้ว ย ซึ? งต้องมี ผู ้รับ รอง
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ? งในสามของจํานวนสมาชิกฯ ที?อยู่ในที?ประชุม คือไม่น้อยกว่าแปดท่าน จึงขอผูร้ บั รอง
และผู ้เสนอร่ ว มด้ว ย มี ผู ้รับ รองและผู ้เสนอร่ ว มถู ก ต้อง ต่ อ ไปผมจะขอมติ ที? ป ระชุ มเพื? อ อนุ มัติ ใ ห้
พิจารณาสามวาระรวดตามที? มีผูเ้ สนอ สมาชิ กท่ านใดเห็ นชอบโปรดยกมือ ที? ประชุ มเสี ยงข้างมาก
อนุ มตั ิให้พิจารณาสามวาระรวดตามที?มีผูเ้ สนอ
มติทีประชุม ที?ประชุมเสียงข้างมาก อนุ มตั ิให้พิจารณาสามวาระรวด ตามที?มีผูเ้ สนอ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที?จะพิจารณาในวาระ
๒ ซึ? งให้ที? ป ระชุ ม สภาฯ เป็ นกรรมการแปรญัต ติ เ ต็ ม สภา โดยให้ป ระธานที? ป ระชุ ม เป็ นประธาน
คณะกรรมการแปรญัต ติ นFั น ผมขอพัก การประชุ ม เป็ นเวลา ๑๕ นาที และจะประชุ ม ต่ อ ในเวลา
๑๖.๐๐ น.
(พัก ๑๕ นาที)
เริมประชุม(วาระที ๒) เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์ หิ รั ญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ในการพิ จ ารณา
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง วาระที? ๒ โดยการแปรญัตติแบบเต็มสภา ในญัตติเรื?อง ขอเสนอ
ญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื? อง กําหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรื อเปลี? ย น
การใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภทในพืF นที? บ างส่ว น ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง

- ๓๙ ลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๕. ผูแ้ ปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดว้ ยวาจาได้ เชิญท่านเลขานุ การ
สภาเทศบาลนครลําปาง ครับ
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุ การสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่ านประธานสภา
ที? เ คารพ และท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปางทุ ก ท่ า น ก่ อ นที? ที? ป ระชุ ม แห่ ง นีF จะได้ป ระชุ ม
พิจารณาญัตติในระเบียบวาระที? ๙ ต่อในวาระที? ๒ เพื?อความเข้าใจในการปฏิบตั ิในการประชุม ต่อไป
ผมมี ข อ้ บัง คับ การประชุ ม สภาท้อ งถิ? น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ที? ๔๕ เรี ย นแจ้ง ในที? ป ระชุ ม ว่ า ญั ต ติ
ร่างข้อบัญญัติที?ประชุ มสภาท้องถิ? นต้องพิจารณาเป็ นสามวาระ แต่ที?ประชุ มสภาท้องถิ? นจะอนุ มตั ิ ให้
พิจารณาสามวาระรวดเดี ยวก็ได้ ในการพิ จารณาสามวาระรวดเดี ยว ผูบ้ ริ หารท้องถิ? นหรือสมาชิ ก
สภาท้องถิ?นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๓ ของจํานวนผูท้ ี?อยู่ในที?ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอก็ได้ เมื?อที?ประชุม
สภาท้องถิ? นอนุ มตั ิ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดี ยวแล้ว การพิ จารณาวาระที? ๒ นัF นให้ที?ประชุ มสภา
ท้องถิ? นเป็ นกรรมการแปรญัตติ เต็ มสภา โดยให้ประธานที? ประชุ มเป็ นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ โดยการพิจารณาในวาระที? ๒ จะพิจารณาโดยมีสมาชิกสภาเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ แบบ
เต็มสภา ในการเสนอขอแปรญัตติสามารถเสนอด้วยวาจาได้ โดยมีผูร้ บั รองอย่างน้อย ๒ คน และการ
ดําเนิ นการพิจารณาในวาระที? ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที?มีการแปรญัตติเป็ นข้อๆ จนจบ
ร่างเทศบัญญัติในระเบียบวาระที? ๙ นีF ผมคิดว่าที?ประชุมแห่งนีF คงเข้าใจในข้อบังคับที? ผมได้นําเรียน
ไปแล้ว จากนีF ผมขอเรียนเชิญประธานสภาทําหน้าที? เป็ นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา
ในวาระที? ๒ ต่อไป
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิ รัญ ประธานสภาเทศบาลนครลํา ปาง ท่ า นเลขานุ ก ารสภา
เทศบาลฯ ได้เรียนชีF แจงกับท่านสมาชิกฯ ไปแล้ว
ลําดับต่ อไป ขอให้ท่านเปิ ดในเอกสาร หน้าที? ๑ ข้อความ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลําปาง เรื? อง กํา หนดบริ เวณห้ามก่ อสร้า ง ดัดแปลง หรื อ เปลี? ย นการใช้อาคารบางชนิ ด หรื อ
บางประเภท ในพืF นที? บ างส่ ว น ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมื องลําปาง จังหวัดลําปาง
พ.ศ.๒๕๕. จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเสนอคําแปรญัตติหรือไม่ เมื?อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข
ผมขอผ่านไป
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่ อไปเป็ นย่อหน้าที? ๑
“โดยที?เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือเปลี?ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๕.” จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื?อไม่มี ผมขอผ่านไป
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่ อไปเป็ นย่อหน้าที? ๒
“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข
เพิ?มเติมถึง (ฉบับที? ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ?มเติ มถึ ง (ฉบับที? ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็ นกฎหมายที? มีบทบัญญัติบางประการเกี?ยวกับ
การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ?งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ ห้ก ระทํา ได้โ ดยอาศัย
อํา นาจตามบทบัญ ญัติ แ ห่ง กฎหมาย เทศบาลนครลํา ปางโดยความเห็ นชอบของสภาเทศบาล
นครลําปางและโดยอนุ มตั ิของผูว้ ่าราชการจังหวัดลําปาง ประกอบความเห็นชอบของคณะกรรมการ

- ๔๐ ควบคุ ม อาคารและได้รับ อนุ มัติ จ ากรัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย จึ ง ตราเทศบัญ ญัติ ไ ว้
ดังต่อไปนีF ” จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเสนอคําแปรญัตติหรือไม่ เชิญ คุณจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง ในย่อหน้าที? ที?ท่านประธาน
ได้นําเรียนไปเมื?อสักครู่นีF ความว่า “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไ ขเพิ? ม เติ ม ถึ ง (ฉบับ ที? ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ?มเติ มถึ ง (ฉบับที? ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒” ข้อความ
ไม่ได้ผิดแต่ อย่างใด แต่ เพื? อให้ส อดคล้องและถูก ต้องกับวรรคหลัง ความว่า “อันเป็ นกฎหมายที? มี
บทบัญญัติบางประการเกี?ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล” ถ้าเรานําข้อความว่า “มาตรา ๑๐
(๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒” ขึF นไว้ก่ อ นแล้ ว เอา ข้ อ ความว่ า
“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ?มเติมถึ ง (ฉบับที? ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒” มาไว้ขา้ งหลัง
ก็จะขัดกับข้อความว่า “อันเป็ นกฎหมายที? มีบทบัญญัติบางประการเกี?ยวกับการจํากัดสิทธิ เสรีภาพ
ของบุคคล” ซึ?งพระราชบัญญัติเทศบาลไม่ได้มีกฎหมายข้อไหนที?จาํ กัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ผมจึงเสนอคําแปรญัตติขอแก้ไขเปลี?ยนแปลงข้อความ จากความว่า “อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ?มเติ มถึ ง (ฉบับที? ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ?มเติมถึง (ฉบับที?
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็ นกฎหมายที? มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี? ย วกับ การจํากัดสิ ท ธิ เสรี ภ าพ
ของบุ คคล” แก้ไ ขเป็ น ความว่า “อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไ ขเพิ? ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที? ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๑๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ?มเติ มถึ ง (ฉบับที? ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็ น
กฎหมายที? มีบทบัญญัติบางประการเกี?ยวกับการจํากัดสิทธิ เสรี ภาพของบุคคล” ผมขอแก้ไขแบบนีF
ครับท่านประธาน
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผูร้ บั รองครับ มีผูร้ บั รอง
ถูกต้อง จะมีสมาชิกท่ านใดขอแก้ไขหรื อไม่
เมื?อไม่มีจะขอมติ ในที? ประชุ มเป็ น ๒ ประเด็ น คื อ
ให้ความเห็นชอบตามร่างเดิ ม หรื อตามที? สมาชิกฯ ขอแก้ไข สมาชิ กท่านใดเห็ นควรตามร่างเดิ ม
โปรดยกมือขึF น มีสมาชิกฯ เห็นควรตามร่างเดิ ม จํานวน ๑ เสียง และมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
เปลี?ยนแปลงตามที? สมาชิกฯ ขอแก้ไข ได้โปรดยกมือขึF น มีสมาชิกฯ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี?ยนแปลง
ตามที? ส มาชิ ก ฯ ขอแก้ไ ข จํานวน ๑๔ เสี ย ง เป็ นอันว่ า เห็ นสมควรให้แ ก้ไ ขเปลี? ย นแปลงตามที?
คุณจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกฯ ขอแก้ไข
มติทีประชุ ม เห็ นชอบให้แก้ไขข้อความเป็ น “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ?มเติมถึ ง (ฉบับที? ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา
๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ?มเติมถึง (ฉบับที? ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
อันเป็ นกฎหมายที? มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี? ย วกับ การจํากัดสิ ท ธิ เสรี ภ าพของบุ คคล” ด้ว ยมติ
เสียงข้างมาก ๑๔ เสียง
นายประสิ ท ธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมี ส มาชิ ก ฯ ท่ านใด
ขอแก้ไขอีกหรือไม่ เชิญ คุณจาตุรงค์ พรหมศร

- ๔๑ นายจาตุ ร งค์ พรหมศร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ผมขอเสนอคํา แปรญัต ติ
ขอแก้ไขเปลี?ยนแปลงข้อความ จากความว่า “อันเป็ นกฎหมายที?มีบทบัญญัติบางประการเกี?ยวกับการ
จํากัดสิ ท ธิ เสรี ภ าพของบุ คคล ซึ? งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ ห้ก ระทํา ได้โ ดยอาศัย
อํา นาจตามบทบัญ ญัติ แ ห่ง กฎหมาย เทศบาลนครลํา ปางโดยความเห็ นชอบของสภาเทศบาล
นครลําปาง โดยอนุ มตั ิของผูว้ ่าราชการจังหวัดลําปาง” ขอแก้ไขเป็ น “อันเป็ นกฎหมายที?มีบทบัญญัติ
บางประการเกี?ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ?งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา
๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ ห้
กร ะ ทํ า ไ ด โ้ ด ย อ า ศัย อํ า น า จ ต า มบ ท บัญ ญ ัต ิ แ ห่ง ก ฎ ห ม า ย เท ศ บา ล นค ร ลํ า ป าง โ ด ย
ความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง ผู ้ว่าราชการจังหวัดลําปาง” เพราะร่างเทศบัญ ญัติ
เมื?อผ่ านการพิจารณาจากที? ประชุ มสภาในวาระ ๓ แล้ว ท่านประธานสภาจะต้องส่งให้ผูว้ ่าราชการ
จังหวัดให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๒ แห่งพระบัญญัติเทศบาล ในวรรคที? ๒ ใช้คาํ ว่า “เห็นชอบ”
ไม่ ไ ด้ใ ช้คํา ว่ า “อนุ มัติ ” และขอแก้ไ ขเพิ? ม เติ ม ในส่ ว นของข้อ ความว่ า “จึ ง ตราเทศบัญ ญั ติ ไ ว้
ดังต่ อไปนีF ” ขอแก้ไ ขเป็ น “จึ งตราเทศบัญญัติขึFนไว้ ดังต่ อไปนีF ” โดยเพิ? มเติ มคําว่า “ขึF น” เข้าไป
ขอท่านประธานเรียนที?ประชุมพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผูร้ บั รองครับ มีผูร้ บั รอง
ถูกต้อง จะมีสมาชิ กฯ ท่ านใดขอแก้ไขหรื อไม่
เมื?อไม่มีจ ะขอมติ ในที? ประชุ ม ๒ ประเด็ น คื อ
ตามร่างเดิ ม หรื อตามที? ส มาชิ กฯ ขอแก้ไข สมาชิ กฯ ท่ านใดเห็ นควรตามร่างเดิ มโปรดยกมื อขึF น
ไม่มีนะครับ และสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี?ยนแปลงตามที?สมาชิกฯ ขอแก้ไข มีสมาชิกฯ
เห็นชอบให้แก้ไขเปลี?ยนแปลง ด้วยเสียงข้างมาก ตามที? คุณจาตุรงค์ พรหมศร สมาชิกฯ ขอแก้ไข
มติ ที ป ระชุ ม เห็ นชอบให้แ ก้ไ ขเปลี? ย นแปลงข้อความเป็ น “เทศบาลนครลํา ปางโดย
ความเห็ นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง ผูว้ ่าราชการจังหวัดลําปาง ประกอบความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุ ม อาคารและได้รับ อนุ มัติ จ ากรัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย จึ ง ตรา
เทศบัญญัติขึFนไว้ ดังต่อไปนีF ” ด้วยมติเสียงข้างมาก
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่ อไป ร่างเทศบัญญัติ
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินีFเรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภทในพืF นที? บางส่วนในเขตเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ. ๒๕๕. ”
ในข้อ ๑ มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื?อไม่มี ผมขอผ่านไป
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่ อไป ร่างเทศบัญญัติ
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินีFให้ใช้บงั คับตัFงแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป ในข้อ ๒
มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื?อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอผ่านข้อนีF ไป
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่ อไป ร่างเทศบัญญัติ
ข้อ ๓ ให้ใช้กฎกระทรวงกําหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อ
บางประเภท ในพืF นที? บางส่วน ในท้องที? ตาํ บลบ้านเป้า ตําบลบ่อแฮ้ว ตําบลพิชยั ตําบลเวียงเหนื อ ตําบล
หั วเวี ยง ตํ าบลสบตุ๋ ย ตํ าบลปงแสนทอง ตํ าบลสวนดอก ตํ าบลพระบาท ตํ าบลชมพู และตํ าบล

- ๔๒ กล้วยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๔๗ บังคับในเขตเทศบาลนครลําปาง เว้นแต่
ที?ขดั หรือแย้งกับเทศบัญญัตินีF
ในข้อ ๓ มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื?อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอผ่านข้อนีF ไป
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่ อไป ร่างเทศบัญญัติ
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินีF
“บริ เ วณที? ๑” และ “บริ เ วณที? ๒” หมายความว่ า พืF นที? บ ริ เ วณตามที? กํา หนดไว้
ในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงตามข้อ ๓ ของเทศบัญญัตินีF
“บริเวณที? ๓” หมายความว่า พืF นที?บริเวณดังต่อไปนีF
ทิศเหนื อ
จดเขตทางด้านทิศใต้ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
ทิศใต้
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตรและ ๖๐๐ เมตร กับเขตทางด้านทิศใต้
ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลาํ ปาง-งาว)
และเขตเทศบาลนครลําปาง
ทิศตะวันออก จดเขตทางด้านทิศตะวันตกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๓๗
ทิศตะวันตก จดเขตทางด้านทิศตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑
(ตอนเลี?ยงเมืองลําปาง)
ทัFงนีF ตามแผนที?ทา้ ยเทศบัญญัตินีF และให้ถือเป็ นส่วนหนึ? งของเทศบัญญัตินีFด้วย
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในข้อ ๔ มีสมาชิกฯ ท่านใด
ขอแก้ไขหรือไม่ เมื?อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอผ่านข้อนีF ไป
ข้อ ๕ ให้กาํ หนดพืF นที? บางส่วนในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที?ทา้ ยเทศบัญญัตินีF เป็ นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิ ดหรือ
ประเภทดังต่อไปนีF
(๑) ภายในบริ เวณที? ๑ และบริ เวณที? ๒ ห้ามบุ คคลใดก่อสร้างอาคารพาณิ ชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง ตามที?กาํ หนดไว้ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงตามข้อ ๓ ของเทศบัญญัตินีF
(๒) ภายในบริเวณที? ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนีF
(ก) อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้า ปลี ก ค้า ส่ ง ที? มี พืF นที? ใ ช้ส อยอาคาร
รวมกันเพื?อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(ข) อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้า ปลี ก ค้า ส่ ง ที? มี พืF นที? ใ ช้ส อยอาคาร
รวมกันเพื?อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง ตัFงแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ อาคารพาณิ ชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งนัF นเป็ นไปตามข้อกําหนด
ดังต่อไปนีF
๑.ปากทางเข้าออกหลักต้องเชื? อมต่ อกับทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๑
(ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลาํ ปาง-งาว) เท่านัFน
๒.แนวศูน ย์ก ลางปากทางเข้า ออกของรถยนต์ตอ้ งอยู่ห่ างจากทางร่ ว ม
ทางแยกที? เป็ นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที?มีขนาดเขตทางตัFงแต่ ๑๔ เมตรขึF นไป ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ เมตร เฉพาะด้านทิศใต้ของถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลาํ ปาง-งาว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑)

- ๔๓ ๓.ตามลักษณะหรือข้อกําหนดในข้อ ๒(๒) (ข) ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ และ
๑๐ แห่งกฎกระทรวงตามข้อ ๓ ของเทศบัญญัตินีF
๔.ความสู ง ของอาคารให้ว ัด แนวดิ? ง จากระดับ ถนนหรื อ ระดับ พืF นดิ น
ที? ก่ อ สร้างขึF นไปถึ ง ส่ ว นของอาคารที? สูงที? สุ ด สํา หรับ อาคารทรงจัว? หรื อปัF นหยาให้ว ัด ถึ ง ยอดผนั ง
ของชัFนสูงสุด
ในข้อ ๕ สมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เชิญ คุณจาตุรงค์ พรหมศร
นายจาตุ ร งค์ พรหมศร สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลํา ปาง ผมขอเสนอคํา แปรญัต ติ
ขอแก้ไขเปลี? ยนแปลงข้อความ จากความว่า “ให้กาํ หนดพืF นที? บางส่วนในเขตเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที? ทา้ ยเทศบัญญัตินีF เป็ นบริเวณ
ห้ามก่อสร้างอาคารชนิ ดหรือประเภทดังต่อไปนีF ” ขอแก้ไขเป็ น ความว่า “ให้กําหนดพืF นที? บางส่วน
ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมื องลําปาง จังหวัดลําปาง ภายในบริ เวณแนวเขตตามแผนที?
ท้ายเทศบัญญัตินีF เป็ นบริ เวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิ ดและประเภทดังต่อไปนีF ” โดยขอแก้ไขคําว่า
“หรือ” เป็ น “และ” ขอท่านประธานเรียนที?ประชุมพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรญ
ั ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอผูร้ บั รองครับ มีผูร้ บั รอง
ถูกต้อง จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื?อไม่มีจะขอมติในที?ประชุม ๒ ประเด็น คือ เห็นชอบ
ตามร่างเดิ ม หรือเห็ นชอบตามที? สมาชิ กฯ ขอแก้ไข มีสมาชิ กท่ านใดเห็ นควรตามร่างเดิ มได้โปรด
ยกมือขึF น มีจาํ นวน ๒ เสียงนะครับ และมีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้เปลี?ยนแปลงตามที? สมาชิกฯ
ขอแก้ไข ขอได้โปรดยกมือขึF น มติ เป็ นเสียงข้างมาก เห็นสมควรให้เปลี? ยนแปลงตามที? คุ ณจาตุ รงค์
พรหมศร สมาชิกฯ ขอแก้ไข
มติทีประชุ ม เห็นชอบให้แก้ไขข้อ ๕ ด้วยมติ เสียงข้างมาก จากความว่า “ให้กาํ หนดพืF นที?
บางส่วนในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผน
ที?ทา้ ยเทศบัญญัตินีF เป็ นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิ ดหรือประเภทดังต่อไปนีF ”
แก้ไขเป็ น ความว่า “ให้กาํ หนดพืF นที? บางส่วนในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ภายในบริ เวณแนวเขตตามแผนที? ทา้ ยเทศบัญญัตินีF เป็ นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร
ชนิ ดและประเภทดังต่อไปนีF ”
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่ อไป ร่างเทศบัญญัติ
ข้อ ๖ ภายในบริเวณพืF นที? ที?กาํ หนดตามข้อ ๕ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคารใดๆ
ให้เป็ นอาคารชนิ ดหรือประเภทที?มีลกั ษณะต้องห้ามตามที?กาํ หนดในข้อ ๕ มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข
หรือไม่ เมื?อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอผ่านข้อนีF ไป
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่ อไป ร่างเทศบัญญัติ
ข้อ ๗ อาคารที? มีอยู่แล้วในบริเวณพืF นที? ที?กาํ หนดตามข้อ ๕ ก่อนหรือในวันที? เทศบัญญัตินีFใช้บงั คับ
ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเทศบัญญัตินีF แต่หา้ มดัดแปลงหรือเปลี?ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้
เป็ นอาคารชนิ ดหรือประเภทที?มีลกั ษณะต้องห้ามตามที?กาํ หนดในข้อ ๕
ในข้อ ๗ มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื?อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอผ่านข้อนีF ไป
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่ อไป ร่างเทศบัญญัติ
ข้อ ๘ อาคารที?ได้รบั ใบอนุ ญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้ตามกฎหมาย

- ๔๔ ว่า ด้ว ยการควบคุ ม อาคาร หรื อ ที? ไ ด้รับ อนุ ญ าตตามกฎหมายเฉพาะว่ าด้ว ยกิ จ การนัF น ก่ อ นวัน ที?
เทศบัญญัตินีFใช้บงั คับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ ง
ปฏิ บั ติ ต ามเทศบั ญ ญั ติ นีF แต่ จ ะขอเปลี? ย นแปลงการขออนุ ญ าตหรื อ การแจ้ง ให้เ ป็ นการขัด ต่ อ
เทศบัญญัตินีFไม่ได้
ในข้อ ๘ สมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื?อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอผ่านข้อนีF ไป
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ต่ อไป ร่างเทศบัญญัติ
ข้อ ๙ ให้นายกเทศมนตรีนครลําปางเป็ นผูร้ กั ษาการตามเทศบัญญัตินีF
ในข้อ ๙ สมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื?อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอผ่านข้อนีF ไป
เป็ นอันว่าสภาเทศบาลนครลําปางได้แปรญัตติแบบเต็มสภาในวาระที? ๒ ได้สิFนสุดลง ต่อไปจะขอเข้า
สู่วาระที? ๓
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในวาระที? ๓ ญัตติ เรื? อง
ขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรื อ
เปลี?ยนการใช้อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภทในพืF นที? บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๕. สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็ นเทศบัญญัติเทศบาล
นครลํา ปาง เรื? อง กํา หนดบริ เ วณห้ามก่ อ สร้าง ดัด แปลงหรื อเปลี? ย นการใช้อาคารบางชนิ ด หรื อ
บางประเภทในพืF นที? บ างส่ ว น ในเขตเทศบาลนครลํา ปาง อํ า เภอเมื อ งลํา ปาง จัง หวัด ลํ า ปาง
พ.ศ.๒๕๕. ขอได้โปรดยกมือขึF น
มติทีประชุ ม มีมติ เห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ให้ตราเป็ นเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง
เรื? อง กํา หนดบริ เ วณห้ามก่ อสร้าง ดัดแปลงหรื อเปลี? ย นการใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภท
ในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๕. (เห็นชอบ
๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง)
นายประสิท ธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติ เรื? อง ขอเสนอ
ญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื? อง กําหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรื อเปลี? ย น
การใช้อาคารบางชนิ ดหรื อบางประเภทในพืF นที? บ างส่ว น ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๕. ที? ผ่านวาระ ๓ ไปแล้วนัF น เนื? องจากขัFนตอนในการพิจารณานัF น
จะต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจากผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด และต้อ งนํ า เสนอต่ อ อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก าร
และผังเมือง เพื?อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุ มการก่อสร้างกลางพิจารณาเสียก่อน จึงเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็ นผูอ้ นุ มตั ิต่อไป เมื?อคณะกรรมการควบคุ มการก่อสร้างกลาง
ให้คาํ แนะนําปรับปรุงหรือแก้ไขโดยไม่ผิดจากหลักการนีF ก็ให้นายกเทศมนตรีนครลําปางดําเนิ นการ
ตามคําแนะนําต่อไปได้ จึงเรียนมาเพื?อให้สมาชิกฯ ได้รบั ทราบ
ทีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที 10 ญัตติอืน ๆ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบี ยบวาระที? ๑๐
ญัตติอื?น ๆ จะมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ พันตรีสระ สุยะใจ

- ๔๕ พันตรีสระ สุ ยะใจ สมาชิ กสภาเทศบาลนครลําปาง เรี ยนท่ านประธานสภาที? เคารพ
กระผม พันตรีสระ สุ ยะใจ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอขอบคุ ณคณะผูบ้ ริหาร และสมาชิก
สภาฯ ทุ ก ท่ า น ในฐานะตั ว แทนของประชาชนชาวลํ า ปาง และโดยเฉพาะอย่ า งยิ? ง ประชาชน
ในเขตพืF นที? ตําบลเวีย งเหนื อ ที? ท่านผู ้บริ ห ารและท่ านสมาชิ ก สภาฯ เห็ นความสําคัญ ในพืF นที? ของ
เขต ๑ จัดให้มีการก่อสร้างสวนสาธารณะ เพื?อประชาชนได้รบั อากาศที? ดีในพืF นที? เขต ๑ ขอขอบคุ ณ
ครับ
นายประสิทธิ2 หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิ กฯ ท่ านใด
จะเสนอญัตติอื?นๆ อีกหรือไม่ เมื?อไม่มี ผมขอปิ ดการประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

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

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

