
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมยัประชุมสามญั  สมยัที� ๒  ครั�งที� ๑  ประจาํปี  ๒๕๕๓ 

วนัจนัทรที์�  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 

------------------------- 
รายนามผูเ้ขา้ประชุม 
 ๑.นายประสิทธิ� หรรษ์หิรญั ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๒.น.พ.วฒันา วานิชสุขสมบติั รองประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  

 ๓.นายจาตุรงค ์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๔.นายอนุกลู ศิริพนัธุ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๕.นายสมหมาย พงษ์ไพบลูย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๖.พนัตรีสระ สุยะใจ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๗.นายพิทกัษ์ แสนชมภ ู สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
 ๘.นายกิตติ จิวะสนัติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   

 ๙.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
 ๑๐.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๑๑.รอ้ยเอกศกัดิ�ชยั หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๑๒.นายสนัติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๑๓.นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๑๔.นางสุดารตัน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๑๕.นายจรญู เติงจนัต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๑๖.นายสุทศัน์ พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๑๗.นายวิบลูย ์ ฐานิสรากลู สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๑๘.นายสุคนธ ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๑๙.พนัตรีวิชานนท ์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
 ๒๐.นางสาวขตัติยา สาํเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๒๑.นายสมชาย ดงัควฒันา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
 ๒๒.จ.ส.อ.สมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 ๒๓.นางอวยพร พรรตันพิทกัษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
 

ผูไ้ม่มาประชุม 
 ๑.นายบุญทอง ใจมา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง (ลาป่วย)
  

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 ๑.นายนิมิตร จิวะสนัติการ นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 ๒.นายกิตติภมิู นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
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 ๓.นายประเสริฐ บุพพณัหสมยั รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง   

 ๔.นายสุรพล ตนัสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  
 ๕.นายนรเศรษฐ ์ จิวะสนัติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง   

 ๖.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ที?ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาํปาง  

 ๗.นายเกษม   แช่มชอ้ย ที?ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 ๘.นายกิตติพงศ ์ จิรเมธาธร ที?ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 ๙.นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ  

 ๑๐. นายเฉลิม แกว้กระจ่าง รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
 ๑๑.นางสาวภารดี เสลานนท ์ รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
 ๑๒.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง   

 ๑๓.นางจนัทรส์ม เสียงดี ผอ.สาํนักการศึกษา   

 ๑๔.นายจาํเนียร ทองกระสนั ผอ.สาํนักการช่าง 
 ๑๕.นายประสงค ์ เรือนสอน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 ๑๖.นางสาวสุนี อนงคศกัดิ� ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 ๑๗.นายพงคก์ร รตันประเวศน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ?งแวดลอ้ม 
 ๑๘.นายพีระยศ วิรตัน์เกษ หวัหนา้สาํนักปลดัเทศบาล 
 ๑๙.นายสวสัดิ� แกว้กระจ่าง ผอ.ส่วนการโยธา 
 ๒๐.นายสุทธิพนัธ ์ รตันรงัสรรค ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 ๒๑.นายสุเทพ บุญมายอง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสรา้ง   

 ๒๒.นายอรรณพ สิทธิวงค ์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผงัเมือง 
 ๒๓.นายเสนีย ์  วิไลจิตต ์ ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 ๒๔.นายบรรยง เอืF อนจิตร ์ หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
 ๒๕.นางสาวพฒันี เมืองใจมา             หวัหนา้ฝ่ายกิจการสภา 
 ๒๖.นางวรรณศรี อินทราชา หวัหนา้ฝ่ายแผนงานฯ 
 ๒๗.นางฐิติรตัน์ คุณชมภ ู หวัหนา้ฝ่ายเลขานุการผูบ้ริหาร 
 ๒๘.นางปนัดดา เกตุเทศ หวัหนา้ฝ่ายผลประโยชน์ฯ 
 

เริ�มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
 

นายจาตรุงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง   ท่านทัFงหลายที?เคารพครบั 
วันนีF เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที?  ๒ ครัFงที?  ๑ ประจําปี
พุทธศกัราช ๒๕๕๓   บดันีF สมาชิกไดเ้ขา้ประชุมครบองคป์ระชุม และไดเ้วลาตามที?นัดหมายไวแ้ลว้ 
พรอ้มทัFงไดร้ับเกียรติจากท่านบุญทวี ฉิมพลีย์ ทอ้งถิ?นจังหวัดฯ และแขกผู ้มีเกียรติ ประกอบกับ 
ทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ตลอดจนผูนํ้าชุมชนและประชาชนที?สนใจรับฟังการประชุม 
ในวันนีF  และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแลว้ คือ เวลา ๑๓.๓๐ น. ในการนีF ผมขอเรียนเชิญ  
นายประสิทธิ�   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึF นมาทําหน้าที? เป็นประธาน 
ในที?ประชุมในครัFงนีF  ขอเรียนเชิญครบั 
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นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในนามสภาเทศบาล 
นครลําปาง ขอตอ้นรับท่านบุญทวี ฉิมพลีย์ ทอ้งถิ?นจังหวดัลําปาง และแขกผูมี้เกียรติ สื?อมวลชน
คณะกรรมการชุมชน  ที?ไดใ้หเ้กียรติเขา้มาร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางในครัFงนีF ดว้ย
ความยินดียิ?ง 

 
ระเบียบวาระที� ๑  เรื�องที�ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบ 

 นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   วนันีF สภาเทศบาลนคร
ลําปางไดเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามญั สมยัที? ๒  ครัFงที?  ๑ ประจําปี
พุทธศกัราช ๒๕๕๓  ในระเบียบวาระที? ๑ เรื?อง ประธานแจง้ใหที้?ประชุมทราบ ขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที?เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค ์  
พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที?ท่านประธานในที?ประชุมจะไดด้ําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที?  ๑  ของการประชุมสภาในวันนีF   กระผมมีประกาศของสภาเทศบาล 
นครลาํปาง และหนังสือเทศบาลนครลาํปาง เพื?อเรียนแจง้ใหที้?ประชุมไดร้บัทราบ ดงันีF  
 

ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรื�อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั 

สมยัที� ๒  ครั�งที� ๑ ประจาํปี  ๒๕๕๓ 
........................................ 

 

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื?อง กําหนดสมยัประชุมสามญั ประจําปี 
๒๕๕๓  และสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี ๒๕๕๔ ลงวนัที? ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ไดก้าํหนด 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที? ๒ ประจําปี ๒๕๕๓  มีกําหนด ๓๐ วัน  เริ?มต้นตัFงแต่วันที? ๑– ๓๐  
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  และไดเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ในสมัยประชุมสามัญ 
ดงักล่าวแลว้ รายละเอียดความแจง้แลว้นัFน  แต่เนื?องจากในระหว่างสมยัประชุมสามญัดงักล่าว ไดร้บั
แจง้จากกองบัญชาการกําลังจังหวดัลําปางว่า นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที?มีความรา้ยแรง  ฉบบัที? ๒  ลงวนัที? ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๓  โดยมี
ผลบงัคบัใชใ้นเขตพืF นที?จงัหวดัลาํปาง ซึ?งหากมีการชุมนุมหรือกระทาํการใดๆ อนัเป็นการยุยงทําให้
เกิดความไม่สงบเรียบรอ้ยได ้ จึงไดแ้จง้เลื?อนการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั
ดงักล่าวออกไปพลางก่อน 

 

  จากกรณีดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้่าราชการจงัหวดัลาํปาง ไดอ้นุญาตใหส้ภาเทศบาลนคร
ลาํปางขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  สมยัประชุมสามญั  สมยัที? ๒ ประจาํปี ๒๕๕๓ 

ออกไปอีกไมเ่กิน ๓๐ วนั  นับตัFงแต่วนัที? ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓–วนัที? ๒๙  มิถุนายน ๒๕๕๓ ปรากฏ
ตามหนังสือจงัหวดัลาํปาง  ด่วนที?สุด ที? ลป ๐๐๓๗.๔ / ๑๐๖๓๒  ลงวนัที?  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 
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  เนื?องจาก สภาเทศบาลนครลาํปาง ยงัมีญตัติที?จะตอ้งพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตาม
ระเบียบวาระที?ยังไม่ได้พิจารณา ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที? ๒ ประจําปี ๒๕๕๓  ดังนัFน เพื?อ
ประโยชน์ของการบริหารงานเทศบาล  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  จึงประกาศใหเ้รียกประชุมสภา
เทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั  สมยัที? ๒ ครัFงที? ๑ ประจาํปี  ๒๕๕๓  ในวนัจนัทรที์?  ๒๑  
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓   
  

   ประกาศ  ณ  วนัที?  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั 
(นายประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั) 

ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

และ 
หนังสือที?  ลป ๕๒๐๐๑/ ๒๘๓๑           สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง  
        ถนนฉตัรไชย   ลป  ๕๒๑๐๐ 
 

                              ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
 

เรื?อง มอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีนครลาํปางเป็นผูเ้สนอญตัติแทน 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

อา้งถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาํปาง ที? ๖๒/๒๕๕๓ ลงวนัที? ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 

  ตามหนังสืออา้งถึง สภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมยัประชุมสามญั สมยัที? ๒  ประจาํปี ๒๕๕๓  ในวนัจนัทรที์? ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.   
ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง ความละเอียดแจง้แลว้ นัFน 
 

เพื?อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข ้าพเจ้า นายนิมิตร   
จิวะสันติการ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ  
ที?รับผิดชอบสํานักและกองเป็นผู ้แทนในการตอบกระทู ้และเสนอญัตติต่อสมาชิกสภาเทศบาล 
นครลาํปาง  ดงัรายชื?อต่อไปนีF   
  

๑. นายกิตติภมิู  นามวงค ์    รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง     
๒. นายประเสริฐ  บุพพณัหสมยั  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
๓. นายสุรพล  ตนัสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
๔. นายนรเศรษฐ  จิวะสนัติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

จึงเรียนมาเพื?อโปรดทราบและดาํเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
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นิมิตร  จิวะสนัติการ 
(นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

กระผมมีขอ้เรื?องดังที?แจง้ใหที้?ประชุมไดท้ราบ จากนีF ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ไดท้าํหน้าที? 
ในการประชุมครัFงนีF ต่อไป ขอเรียนเชิญครบั 

๑.๑ เรื�อง   ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
จาํนวน ๘ ราย  ที�ไดร้บัพระราชทานเครื�องราชอิสรยิาภรณ ์ ประจาํปี  ๒๕๕๒ 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที?  ๑  เรื?อง 
ประธานแจง้ใหที้?ประชุมทราบ  

ขอแสดงความยินดีกบัสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  จาํนวน ๘ ราย  ที?ไดร้บัพระราชทาน
เครื?องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที?เชิดชูยิ?งชา้งเผือกและเครื?องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ?ง 
มงกุฎไทย ชัFนตํ ?ากวา่สายสะพาย  เนื?องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วนัที?  ๕  ธนัวาคม  
๒๕๕๒  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๒๗ ตอนที? ๖ ข  ลงวนัที? ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ (เล่มที? ๖,๖/๑,๖/

๒) ชัFนตรา  จตุัรถาภรณม์งกุฎไทย   ดงัรายนามต่อไปนีF .- 

๑.นายกิตติ  จิวะสนัติการ  ๒.นายจาตุรงค ์ พรหมศร 

๓.นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์  ๔.จ่าสิบเอกสมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์

๕.นางสุดารตัน์  บุญมี   ๖.นายสุทศัน์  พุทธวงค ์

๗.นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย ์  ๘.นางอวยพร  พรรตันพิทกัษ์ 

ในนามของสภาขอแสดงความยินดีกบัสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปางทัFง ๘ ท่านดว้ยนะครบั 
 

๑.๒ เรื�อง  แนะนาํคณะกรรมการจรยิธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิ�น 
ฝ่ายสภาทอ้งถิ�น (จากผูท้รงคุณวุฒิ) 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที?  ๑  เรื?อง 
ประธานแจง้ใหที้?ประชุมทราบ ขอ้ ๑.๒ เรื?อง แนะนําคณะกรรมการจริยธรรมของขา้ราชการการเมือง
ทอ้งถิ?น ฝ่ายสภาทอ้งถิ?น (จากผูท้รงคุณวุฒิ) โดยอาํนาจของประธานสภาเป็นผูแ้ต่งตัFงได ้มีทัFงหมด  
๔ ท่าน ไดแ้ก่ 

๑.พนัเอกวรเดช  ศรีวรเจษฎีกุล     
ประวติัการทาํงานในอดีต 
- หวัหนา้ฝ่ายการเงิน  หน่วยพฒันาการเคลื?อนที?  ๓๒  สาํนักงานพฒันา ภาค ๓  
   อาํเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม ่
- หวัหนา้ฝ่ายการเงิน  สาํนักงานพฒันา ภาค ๓  อาํเภอจอมทอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

- หวัหนา้หน่วยบริการสนับสนุนเคลื?อนที? ๓๖  สาํนักงานพฒันา ภาค ๓  
   อาํเภอแมส่ะเรียง  จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
- ผูช้่วยการทหารตรวจสอบ สาํนักงานตรวจสอบภายใน  หน่วยบญัชาการ 
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   ทหารพฒันา  กองบญัชาการทหารสงูสุด 
- ผูจ้ดัการโรงเรียนวิสุทธิ�วิทยากร  จงัหวดัลาํปาง 

  ที� อย ู ่
๓๒๘  ถนนวงัขวา  ตาํบลสบตุ๋ย  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํปาง 

 ๒. นายวนัชาต ิ นภาศรี                   
  ประวติัการศึกษา  

 - ปริญญาตรี-รฐัศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 - ปริญญาโท-รฐัประศาสนศาสตร ์       สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
 - ปริญญาเอก-รฐัประศาสนศาสตร ์     มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต  
- (กาํลงัศึกษา)  Research for Public Administration  
    The University of  Queensland Australia 

  ประวติัการทาํงาน 
  - ปี พ.ศ.๒๕๔๔-ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจาํสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์

   มหาวิทยาลยัโยนก 
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๒   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
- ปี พ.ศ.๒๕๕๒ - (ปัจจุบนั) ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา  
   และประธานหลกัสตูร  ปริญญาโท  สาขารฐัประศาสนศาสตร ์  

  ผ ูท้รงคณุวฒิุทางวชิาการ  (เป็นผูท้รงคณุวฒิุหลายๆ ดา้น ) ยกตวัอยา่ง 
  - คณะกรรมการแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา จงัหวดัลาํปาง 

- เป็นวิทยากรบรรยาย  เรื?อง การจดัทาํแผนยุทธศาสตรส์ภาเทศบาลนครลาํปาง    
   ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ  การจดัทาํแผนยุทธศาสตรส์ภาเทศบาล  
   นครลาํปาง ซึ?งปัจจุบนั  สภาเทศบาลนครลาํปาง ก็ไดป้ระกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร ์
   สภาเทศบาลฯ  แลว้ นับเป็นจุดเริ?มตน้ที?ดีในการสรา้งแนวทางการดาํเนินงานของ 
   กิจการสภาเทศบาล   เพื?อกา้วสู่การเป็นสภาตน้แบบของทอ้งถิ?นต่อไป 

  ผลงานวจิยั   
- งานวิจยัเรื?อง “การพลิกฟื� นวิถีชีวิตกาดกองตา้ ถนนคนเดิน กองฮิมวงั”   
- วิจยัศึกษาเพื?อวางกรอบในการปรบัปรุงและพฒันาชุมชนกาดกองตา้  
   อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 

๓. นายบริบูรณ ์ วชิรานุภาพ    
         การศึกษา  

- มธัยมราษฎร ์วิทยาลยั 
- บุญวาทย ์วิทยาลยั (พ.ศ. ๒๕๐๗) 
- ดุสิตพาณิชยการ 
- ทุนวิชาการเงินการธนาคาร สถานฝึกอบรมวิชาการธนาคาร รุ่นที? ๑๔  
   สมาคมธนาคารไทย 
- ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาโท   สาขาเศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ประวติัการทาํงาน 
- ผูจ้ดัการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  หลาย ๆ จงัหวดั  
   และผูจ้ดัการสาขาแมท่ะ จงัหวดัลาํปาง  ปี พ.ศ.  ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ 
ผลงานกบัหน่วยงานภายนอก 
- เป็นประธานชมรมธนาคารจงัหวดัลาํปาง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  
- เป็นประธานชุมชนจามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลาํปาง ปี พ.ศ.๒๕๕๑– ๒๕๕๒ 

๔.นางอรุณมาศ  เตชะนิเวศน ์         
การศึกษา 
 - ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศศบ.) วิชาเอกการสอนภาษาไทย  วิชาโทวิทยุกระจายเสียง   
   ภาควิชาการสื?อสารมวลชน (พ.ศ.๒๕๓๒)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 - นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขานิเทศศาสตรพ์ฒันาการ   
   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (พ.ศ.๒๕๔๐) 
ประวติัการทาํงาน 
 - เจา้หนา้ที?ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์บริษัทชิดลมจาํกดั (เซ็นทรลั)  
   กรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
 - เจา้หนา้ที?ฝ่ายบุคคลเซ็นทรลักาดสวนแกว้ เชียงใหม่  (พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๕) 
 - อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร ์ วิทยาลยัโยนก ลาํปาง (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๕๒) 
ตาํแหน่งงาน 
 - ผูช้่วยคณหบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัโยนก  
   (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๑) 
 - คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัโยนก ลาํปาง  (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๑) 
 - ผูช้่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลยัโยนก ลาํปาง (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒) 
กิจกรรมทางสงัคม 
 - กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์  
   (พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจุบนั) 
 - กรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณล์าํปาง  (พ.ศ.๒๕๕๑-ปัจจุบนั) 
 - อาจารยพิ์เศษวิชาการใชภ้าษาไทย  มหาวิทยาลยัโยนก ลาํปาง   
   (พ.ศ.๒๕๕๒-ปัจจุบนั) 
- เกิดที?จงัหวดัลาํปาง  เมื?อวนัที?  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๑๑ 
 - ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที?  ๒๕๘ / ๖๗  ถ.เวียงละคร   
- สมรสกบัทนัตแพทยว์นัชยั  เตชะนิเวศน์  ทนัตแพทย ์ ระดบั ๘  
   โรงพยาบาลศนูยล์าํปาง  

ทางสภาเทศบาลนครลําปางขอตอ้นรับคณะกรรมการจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิ?น  
ฝ่ายสภาเทศบาล ซึ?งทัFง ๔ ท่านไดใ้หเ้กียรติมาร่วมงานกบัสภาเทศบาลนครลาํปางของเราในครัFงนีF  
ขอขอบคุณมากครบั 
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ระเบียบวาระที�  ๒  เรื�อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
          ๒.๑ เรื�อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมัยประชุม
สามญั สมยัที� ๑ ครั�งที� ๑ ประจาํปี  ๒๕๕๓  วนัจนัทรที์�  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๓ 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ระเบียบวาระที?  ๒  ขอ้ที? 
๒.๑ เรื?อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที? ๑ ครัFงที? ๑ 
ประจาํปี  ๒๕๕๓  วนัจนัทรที์?  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๓  จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือไม่ เมื?อไม่มี
ผู ้ใดขอแกไ้ข ผมจะขอมติที?ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที?  ๑ ครัFงที?  ๑ ประจําปี  ๒๕๕๓  เมื?อวันจันทร์ที?   ๒๒  
กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๓ ขอไดโ้ปรดยกมือขึF น ที?ประชุมมีมติรบัรองเป็นเอกฉนัท ์
 มตทิี�ประชุม ที?ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที? ๑ ครัFงที? ๑ ประจาํปี  ๒๕๕๓  วนัจนัทรที์?  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๓ 

 
ระเบียบวาระที�  ๓   กระทูถ้าม เรื�อง ผลการดาํเนินงานขององคก์ารจดัการนํ�า

เสยี (อจน.) (โดย...นายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง) 
นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ระเบียบวาระที?  ๓   

กระทู ้ถาม เ รื?อง ผลการดําเนินงานขององค์การจัดการนํF าเ สีย (อจน.) เ ชิญคุณสมบูรณ ์  
คุรุภากรณ ์ครบั 
 นายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานที?เคารพ 
กระผมนายสมบูรณ์  คุ รุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอตัF งกระทู ้ถามต่อ
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  
 

เรื?อง ผลการดาํเนินงานขององคก์ารจดัการนํFาเสีย (อจน.) 
 

  ตามที?องค์การจัดการนํF าเสีย ได้เขา้ดําเนินการบริหารระบบบําบัดนํF าเสียของ
เทศบาลนครลาํปางมาไดร้ะยะหนึ?งแลว้ และเทศบาลนครลาํปางไดอุ้ดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ อจน. 
ตามขอ้ตกลงแล้วนัFน  ขา้พเจ้าขอทราบ วิธีการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การบริหารของ อจน. เมื?อเปรียบเทียบกบัเทศบาลดาํเนินการเอง เพื?อเป็นขอ้มลูสาํหรบัสภาฯ ที?จะได้
พิจารณาอนุมัติงบประมาณใหแ้ก่ อจน. ในปีต่อไป  ขา้พเจา้จึงขอตัFงกระทูถ้ามนายกเทศมนตรี  
เพื?อขอทราบการดาํเนินงานในเรื?องนีF  เพื?อจะไดแ้จง้ใหป้ระชาชนทราบต่อไป และขอความกรุณาท่าน
บรรจุกระทูถ้ามนีF  เขา้สู่วาระการประชุมสภาฯ 
  

 

 

 

จึงเรียนมาเพื?อโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 



 - ๙ -

สมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์
(นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ)์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 นายประสิทธิ2   หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง    ขอเ ชิญท่าน
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 นายนิมิตร  จวิะสนัตกิาร  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ท่านสมาชิกฯ ผู ้ทรงเกียรติที?เคารพทุกๆ ท่าน ผม นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรี 
นครลาํปาง  ขอเรียนท่านว่า ระบบบาํบดันํFาเสียของเทศบาลนครลาํปางไดก้่อสรา้งติดตัFงระบบเสร็จ
เมื?อ พ.ศ.๒๕๔๘ และในเวลานัFนก็จาํเป็นตอ้งใหมี้ระบบบริหารการจดัการซึ?งเป็นระบบค่อนขา้งใหม่
สาํหรับเทศบาลนครลําปาง และเมื?อสมยัประชุมสมยัที? ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีการอนุมติัใหท้ําความ 
ตกลงกับองค์การจัดการนํF า เพื?อใหโ้ครงการจัดการนํFาซึ?งใหผู้ ้มีประสบการณ์บริหารจัดการนํF า 
ดว้ยเทคนิคและวิธีการที?ถูกตอ้งมาดาํเนินการ ทางเทศบาลก็ไดต้ัFงงบประมาณเพื?อใหอ้งคก์ารจดัการ 
นํFาเสียมาดําเนินการในการจัดการนํFาเสียใหก้ับเทศบาลเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี โดยมีหลักการว่า
องคก์ารจดัการนํFาเสียจะเป็นผูด้แูลระบบจดัการนํFาเสียของเทศบาลไปจนถึงบ่อบาํบดันํFาเสีย ในปีที? ๑ 
องค์การจัดการนํF าเสียเป็นผู ้ดําเนินการให้เองทัFงหมดโดยที? เทศบาลไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่าย 
แต่อย่างใด แต่ในปีที? ๒ เทศบาลจะตอ้งจดัสรรงบประมาณรอ้ยละ ๒๕ ใหก้บัองคก์ารจดัการนํFาเสีย 
ในปีที? ๓ เพิ?มเป็นรอ้ยละ ๕๐ และในปีที? ๔ รอ้ยละ ๗๕  จากนัFนปีต่อๆ ไปเทศบาลจะตอ้งดาํเนินการ
เรื?องภาระค่าใชจ้่ายทัFงหมด ซึ?งระบบจัดการนํFาเสียก็เป็นไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพ ตามที?ไดมี้
เอกสารรายงานให้แก่สมาชิกฯ เรียบร้อยแล้วในปีที?  ๑ และปีที?  ๒  ส่วนในปีที?  ๓ นัF น กําลัง 
ดําเนินการอยู่ โดยการดําเนินการเดินระบบเรื?องของการปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ 
การควบคุมดูแลปริมาณนํFาเสีย ตลอดจนรายงานการวิเคราะห์คุณภาพนํFาที?เกิดขึF นในปีที? ๑ และ 
ปีที? ๒  ส่วนในปีที? ๓ นีF เราไดต้ัFงสัดส่วนไวที้?รอ้ยละ ๕๐  เพื?อเป็นการดําเนินการจัดการนํFาเสีย 
ตามบนัทึกขอ้ตกลง และมีเหตุขดัขอ้งบางประการที?เกี?ยวขอ้งกบัการตีความในเรื?องของอาํนาจหน้าที?
ขององคก์ารจดัการนํFาเสีย ซึ?งมีปัญหาขอ้กฎหมายที?ไม่ชดัเจนและยงัตอ้งรอการตีความอยู่ องคก์าร
จัดการนํF าเสียจึงไม่สามารถที?จะดําเนินการต่อตามบันทึกข้อตกลงได้ เทศบาลนครลําปาง 
และองค์การจัดการนํFาเสียจึงตกลงร่วมกันในการยกเลิกบันทึกขอ้ตกลงนัFนไปพลางก่อน เพื?อที? 
จะทําใหเ้กิดความชัดเจนในเรื?องขอ้กฎหมาย ซึ?งอยู่ในการตีความของกฤษฎีกา แต่อย่างไรก็ตาม
หลงัจากที?เราไดศึ้กษาผลดีผลเสีย ความสามารถ และประสบการณข์องเราในการดูแลติดตามควบคู่
ไปกบัองคก์ารจดัการนํFาเสียมาเป็นเวลา ๒ ปีครึ?งแลว้  เรามีความเชื?อมั ?นว่าในที?สุดแลว้ความสามารถ
และประสบการณ์ที? เราได้เรียนรูจ้ากองค์การจัดการนํF าเสียใน ๒ ปีครึ?งที? ผ่านมานัFน น่าจะอยู ่
ในความสามารถที?ทางเทศบาลจะบริหารจดัการเองได ้และจะมีค่าใชจ้่ายที?น่าจะถูกกว่าและตํ ?ากว่า 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เราจึงไดท้ําโครงการเพื?อที?จะดําเนินการจัดการนํFาเสียดว้ยตัวของเราเอง 
โดยงบประมาณของเทศบาล ซึ?งจะเสนอเป็นโครงการแผนงานในร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี ๒๕๕๔ เสนอต่อสภาในโอกาสต่อไป ขอบคุณครบั 
 นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   คุณสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์
มีอะไรจะถามต่อหรือไม ่ไมมี่นะครบั 
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ระเบียบวาระที�  ๔  ญัตติ เรื�อง ขอเสนอญัตติใหส้ภาเทศบาลนครลาํปาง
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวนสี�คนเป็นคณะกรรมการ
จรยิธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิ�น ฝ่ายสภาทอ้งถิ�น สภาเทศบาลนครลาํปาง 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ในระเบียบวาระที?  ๔ 
ญัตติ เรื?อง ขอเสนอญัตติใหส้ภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง จํานวนสี?คนเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิ?น ฝ่ายสภาทอ้งถิ?น 
สภาเทศบาลนครลาํปาง   
 

เรื?อง ขอเสนอญตัติใหส้ภาเทศบาลนครลาํปาง  พิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
          จาํนวนสี?คนเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิ?น ฝ่ายสภาทอ้งถิ?น   
          สภาเทศบาลนครลาํปาง 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 

ขา้พเจา้ นายประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอเสนอญตัติ
ให้สภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสี?คน  
เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิ?น ฝ่ายสภาทอ้งถิ?น  สภาเทศบาลนคร
ลาํปาง  ตามหลกัการและเหตุผล ดงันีF  
 

หลกัการ  
เพื?อใหเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิ?น   

ฝ่ายสภาทอ้งถิ?น สภาเทศบาลนครลาํปาง พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

เหตผุล 
เนื?องจากระเบียบว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิ?น ฝ่ายสภา

ทอ้งถิ?น สภาเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.๒๕๕๓  หมวด ๓ ขอ้ ๓๒ ใหป้ระธานสภาเทศบาลแต่งตัFง
คณะกรรมการจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิ?น  ฝ่ายสภาทอ้งถิ?น สภาเทศบาลนครลาํปาง  
เพื?อควบคุมกาํกบัใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนีF  ประกอบดว้ย  

๑)  ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 

๒)  สมาชิกสภาทอ้งถิ?นที?สภาทอ้งถิ?นคดัเลือก จาํนวนสี?คน เป็นคณะกรรมการ 

๓)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก จาํนวนสี?คน ที?ผูก้าํกบัดูแลตามพระราชบญัญติั
จดัตัFงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?นนัFนๆ  เป็นผูเ้ลือก เป็นคณะกรรมการ 

๔) หวัหนา้สาํนักงานปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
ทัFงนีF  หวัหนา้สาํนักงานปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?นดงักล่าวตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตัFงขา้ราชการจากตําแหน่ง 
ในฝ่ายบริหาร 
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ดงันัFน  จึงขอใหที้?ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  ไดโ้ปรดพิจารณาคดัเลือกสมาชิก 

สภาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวนสี?คน เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิ?น    
ฝ่ายสภาทอ้งถิ?น สภาเทศบาลนครลาํปางต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

ลงชื?อ  ประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั          ผูเ้สนอ 
      (นายประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั) 

   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

  

ลงชื?อ  รอ้ยเอก    ศกัดิ�ชยั  หงษ์ใจสี         ผูร้บัรอง 

            (ศกัดิ�ชยั  หงษ์ใจสี) 

               สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 

ลงชื?อ      สนัติ  เขียวอุไร          ผูร้บัรอง 

          (นายสนัติ  เขียวอุไร) 

              สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ขอเชิญท่านสมาชิก 
ไดเ้สนอชื?อคณะกรรมจาํนวน ๔ ท่าน เชิญ คุณสนัติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนประธานสภาที? เคารพ  
กระผม นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมใคร่ขอเสนอชื?อสมาชิกสภาฯ  
เพื?อเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิ?น ฝ่ายสภาทอ้งถิ?น จาํนวน ๔ ท่าน 
ประกอบดว้ย ๑.นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบติั  ๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ๓.นายวิบลูย ์ 
ฐานิสรากลู  ๔.นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย ์ ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ขอผูร้บัรอง  มีผูร้บัรอง
ถูกตอ้ง  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอยา่งอื?นอีกหรือไม ่เมื?อไมมี่ก็ขอมติที?ประชุม มติเป็นเอกฉนัท ์
 มตทิี�ประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์พิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน
สี?คนเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิ?น ฝ่ายสภาทอ้งถิ?น  สภาเทศบาลนคร
ลาํปาง ประกอบดว้ย   

๑.นายแพทยว์ฒันา  วานิชสุขสมบติั   
๒.นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย ์ 
 
๓.นายวิบลูย ์ ฐานิสรากลู   
๔.จ่าสิบเอกสมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์  
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ระเบียบวาระที� ๕   ญัตติเรื�อง  ขอเสนอญัตติเรื�องขอรับความเห็นชอบให้
สถานธนานุบาลเทศบาลนครลาํปาง ทาํสัญญากูเ้บิกเงินเกินบัญชีใหม่ จาํนวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สบิลา้นบาทถว้น) 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที? ๕ ญตัติ
เรื?อง  ขอเสนอญตัติเรื?องขอรบัความเห็นชอบใหส้ถานธนานุบาลเทศบาลนครลาํปาง ทาํสญัญากูเ้งิน
เกินบญัชีใหม ่จาํนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลา้นบาทถว้น)  เชิญฝ่ายผูบ้ริหาร 

นายนิมิตร  จวิะสนัตกิาร  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภาที?เคารพ 
ผมนายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมตรีนคลาํปาง ขอเสนอญตัติ 

 

เรื?อง ขอเสนอญตัติเรื?องขอรบัความเห็นชอบใหส้ถานธนานุบาลเทศบาลนครลาํปาง ทาํสญัญา 
กูเ้บิกเงินเกินบญัชีใหม ่จาํนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลา้นบาทถว้น) 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

  ขา้พเจา้ นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ขอเสนอญตัติ เรื?อง 
ขอรบัความเห็นชอบใหส้ถานธนานุบาลเทศบาลนครลาํปาง ทาํสญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชีใหม่ จาํนวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลา้นบาทถว้น) ตามหลกัการและเหตุผล ดงันีF  
 

หลกัการ 
  เพื?อใหมี้การทําสัญญากูเ้บิกเงินเกินบัญชีใหม่ของสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
ลาํปางกบัธนาคารพาณิชย ์วงเงินจาํนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลา้นบาทถว้น) ซึ?งมีอายุสญัญา
ครัFงละ ๑ ปี และใหส้ามารถต่ออายุสัญญาได ้๔ ครัFง และเมื?อรวมระยะเวลาที?จะตอ้งส่งคืนเงินตน้
ทัFงหมดนับตัFงแต่การทาํสญัญาครัFงแรกแลว้จะตอ้งไมเ่กิน ๕ ปี ซึ?งจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?นแลว้ จึงเสนอเรื?องเพื?อขออนุมติัต่อผูว้่าราชการจงัหวดั ตามขอ้ ๑  ขอ้ ๒  
ขอ้ ๓  ข ้อ ๔  และข้อ ๕ ทัFงนีF เป็นไปตามหนังสือสั ?งการของสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนทอ้งถิ?นที? มท ๐๘๐๑.๕/ ว ๑๔๗ ลงวนัที? ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
 

เหตผุล 
  ดว้ยสญัญากูเ้งินเบิกเงินเกินบญัชีของสถานธนานุบาลเทศบาลนครลาํปาง ตามบญัชี
กระแสรายวนั (O.D) เลขที? ๕๐๓-๖-๐๕๑๓๒-๗ ที?ทาํไวก้บัธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) สาขา
ลําปาง ฉบับลงวนัที? ๒ กันยายน ๒๕๔๘ วงเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลา้นบาทถว้น)  
ซึ?งใกลร้ะยะเวลาที?จะหมดอายุสญัญาการต่อสญัญาระยะเวลา ๕ ปี ในวนัที? ๒ กนัยายน ๒๕๕๓ นีF แลว้ 
  ขณะนีF สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง มีสถานะการเ งิน ณ วันที?  ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดงันีF  
 

๑. เงินสดในมือ    จาํนวน     ๙๔,๗๘๘.๖๕  บาท 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจาํ) จาํนวน     ๑๐,๐๐๐    บาท 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรพัย)์ จาํนวน       ๓,๓๐๐    บาท 
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๒. หนีF สินต่าง ๆ ไดแ้ก ่
เงินกูจ้ากสาํนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล วงเงินจาํนวน 
๒,๔๙๓,๔๔๒.๗๘ บาท 
เงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง 
ตามสญัญาฉบบัที? ๑ ลงวนัที? ๒ กนัยายน ๒๕๔๘  วงเงินจาํนวน   
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง 
ตามสญัญาฉบบัที? ๒ ลงวนัที? ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วงเงินจาํนวน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง 
ตามสญัญาฉบบัที? ๓ ลงวนัที? ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วงเงินจาํนวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. ทรพัยร์บัจาํนําคงเหลือ จาํนวน ๘,๓๕๖ ราย  จาํนวนเงิน   
๑๑๔,๓๑๑,๘๐๐ บาท 
  ในการนีF ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ไดคิ้ดดอกเบีF ยสําหรับ 
เบิกเงินเกินบัญชี (O.D) ในอัตรารอ้ยละ ๒ บาท ต่อปี โดยคิดจากอัตราดอกเบีF ยเงินฝากประจํา 
ของธนาคารรอ้ยละ ๐.๗๕ บาท บวกรอ้ยละ ๑.๒๕ บาท (ปัจจุบนัรอ้ยละ ๐.๗๕+๑.๒๕) 
  

  ดงันัFน ขอไดโ้ปรดนําเสนอที?ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง เพื?อพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบการทําสญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง วงเงิน
จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลา้นบาทถว้น) แทนสัญญาฉบับเดิม ซึ?งครบกําหนดระยะเวลา 
ต่อสญัญา ๕ ปี ดงักล่าว  ทัFงนีF   เพื?อใหกิ้จการสถานธนานุบาลสามารถดาํเนินงานไดต่้อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื?อ      นิมิตร  จิวะสนัติการ   ผูเ้สนอ 
(นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

ลงชื?อ        สนัติ  เขียวอุไร    ผูร้บัรอง      ลงชื?อ       พิทกัษ์  แสนชมภ ู     ผูร้บัรอง 
 (นายสนัติ  เขียวอุไร)         (นายพิทกัษ์  แสนชมภ)ู 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง    สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใด
อภิปรายเป็นอยา่งอื?นหรือไม ่เชิญ คุณสนัติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนประธานสภาที? เคารพ  
กระผม นายสนัติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในฐานะที?ผมเป็นผูร้บัรองญตัตินีF ผมขอ
ใคร่อภิปรายเพื?อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจใหก้ับสมาชิกสภาฯ ก่อนที?จะลง
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ความเห็น ตามขอ้มลูและเหตุผลในญัตตินีF  เพื?อความคล่องตัว และการดําเนินงานที?ไม่ติดขดัปัญหา
ของสถานธนานุบาล โดยตามพระราชบัญญัติเทศบาล ในมาตรา ๖๖ (๖) เงินกูที้?ไดจ้ากกระทรวง 
ทบวง กรม หรือองคก์รหรือนิติบุคคลต่างๆ ในวรรค ๒  ในการที?จะกระทาํการต่างๆ เหล่านัFนไดต้อ้ง
ไดร้บัการอนุมติัจากสภาเทศบาล ท่านนายกฯ จึงไดเ้สนอญัตตินีF เขา้สภา ดังนัFนผมจึงเสนอชีF แจง
รายละเอียดเพื?อความกระจ่างชดัในญตัตินีF  ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใด
อภิปรายเป็นอย่างอื?นอีกหรือไม่ เมื?อไม่มี  ดงันัFน ในญติัเรื?อง ขอเสนอญตัติเรื?องขอรบัความเห็นชอบ
ใหส้ถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ทําสัญญากูเ้งินเกินบัญชีใหม่ จาํนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สิบลา้นบาทถว้น) สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึF น 
 มตทิี�ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบใหส้ถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง  
ทาํสญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชีใหม ่จาํนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สิบลา้นบาทถว้น) กบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง ระยะเวลา ๕ ปี 

 
ระเบียบวาระที�  ๖ ญัตติเรื�อง  ขอเสนอญัตติใหส้ภาเทศบาลนครลาํปาง  

พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวนสามคนเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที? ๖ ญตัติ
เรื?อง  ขอเสนอญัตติใหส้ภาเทศบาลนครลาํปาง  พิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
จาํนวนสามคนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายประเสริฐ  บุพพณัหสมยั  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภา 
ที?เคารพ ผมนายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมตรีนครลําปาง ไดร้ับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ใหเ้สนอญตัติ 

 

เรื?อง ขอเสนอญตัติใหส้ภาเทศบาลนครลาํปางพิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
จาํนวนสามคน  เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 

 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

ขา้พเจา้  นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ขอเสนอญตัติเรื?อง
ใหส้ภาเทศบาลฯ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง ตามหลกัการและเหตุผล  ดงันีF  

 
 
 

 

หลกัการ 
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   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทําแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ?น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องคก์รจดัทาํแผน  ขอ้ ๘ ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ?นแต่งตัFงคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถิ?น  ประกอบดว้ย 
  (๑) ผูบ้ริหารทอ้งถิ?น     ประธานกรรมการ 
  (๒) รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?นนัFนทุกคน  กรรมการ 
  (๓) สมาชิกสภาทอ้งถิ?นที?สภาทอ้งถิ?นคดัเลือกจาํนวนสามคน กรรมการ 
  (๔) ผูท้รงคุณวุฒิที?ผูบ้ริหารทอ้งถิ?นคดัเลือกจาํนวนสามคน กรรมการ 
  (๕) ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือรฐัวิสาหกิจ ที?ผูบ้ริหารทอ้งถิ?น  
         คดัเลือกจาํนวนไม่น้อยกวา่สามคน    กรรมการ 
  (๖) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ?นที?ประชาคมทอ้งถิ?นคดัเลือก 
        จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแต่ไมเ่กินหกคน   กรรมการ 
  (๗) ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?น    กรรมการและ 

เลขานุการ 
  (๘) หวัหนา้ส่วนการบริหารที?มีหนา้ที?จดัทาํแผน   ผูช้่วยเลขานุการ 
  กรรมการตามขอ้ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖)  ใหมี้วาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี 
และอาจไดร้บัการคดัเลือกอีกได ้
 

เหตผุล 
  เนื?องจากกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปางที?สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
คดัเลือกไวจ้าํนวน สามคน จะครบกาํหนดวาระในวนัที? ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และเพื?อใหก้ารจดัทาํ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ที?จะตอ้งดําเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน  
และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปางเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
ในการนีF จึงตอ้งดาํเนินการคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ จาํนวนสามคน เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พฒันาเทศบาล ตามระเบียบฯ ในขอ้ ๘ (๓)  
 

  ดังนัFน  ขอได้โปรดนําเสนอต่อที?ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื?อพิจารณา
คดัเลือกสมาชิก  สภาเทศบาลนครลาํปางจาํนวนสามคน เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาล
นครลาํปาง ต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื?อ          นิมิตร  จิวะสนัติการ ผูเ้สนอ 
(นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

ลงชื?อ  รอ้ยเอก  ศกัดิ�ชยั  หงษ์ใจสี ผูร้บัรอง ลงชื?อ     สนัติ  เขียวอุไร ผูร้บัรอง  
        (ศกัดิ�ชยั  หงษ์ใจสี)    (นายสนัติ  เขียวอุไร) 

          สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง       สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 



 - ๑๖ - 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ขอเชิญท่านสมาชิก 
ไดเ้สนอชื?อสมาชิกสภาฯ คณะกรรมการ จาํนวน ๓ ท่าน เชิญ รอ้ยเอกศกัดิ�ชยั  หงษ์ใจสี 

รอ้ยเอกศักดิ2ชัย  หงษใ์จสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภา 
ที?เคารพ ผม รอ้ยเอกศักดิ�ชยั  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอใหส้ภาเทศบาล
นครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  จํานวนสามคน  เขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  ประกอบดว้ย ๑.นายกิตติ  จิวะสันติการ  ๒.พนัตรีสระ   
สุยะใจ  ๓.พนัตรีวิชานนท ์ แดงสรอ้ย ขอบคุณครบั  

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ขอผูร้บัรอง  มีผูร้บัรอง
ถูกตอ้ง  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื?นอีกหรือไม่ เมื?อไม่มีก็ขอมติที?ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ ขอไดโ้ปรดยกมือขึF น มติเป็นเอกฉนัท ์
 มตทิี�ประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์พิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน
สามคน  เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  ประกอบดว้ย   

๑.นายกิตติ  จิวะสนัติการ   
๒.พนัตรีสระ  สุยะใจ   
๓.พนัตรีวิชานนท ์ แดงสรอ้ย 

 

ระเบียบวาระที�  ๗  ญัตติเรื�อง  ขอเสนอญัตติใหส้ภาเทศบาลนครลาํปาง 
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวนสามคนเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที? ๗ ญตัติ
เรื?องขอเสนอญัตติใหส้ภาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
จํานวนสามคนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
เชิญฝ่ายบริหารครบั 

นายประเสริฐ  บุพพณัหสมยั  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง     เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลเทศบาลนครลําปางที?เคารพ กระผมนายประเสริฐ  บุพพัณหสมยั  รองนายกเทศมนตรี  
ไดร้บัมอบหมายจากท่านนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีใหเ้สนอญตัติ 

 

เรื?อง ขอเสนอญตัติใหส้ภาเทศบาลนครลาํปางพิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

จาํนวนสามคนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 

นครลาํปาง   
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 

ขา้พเจา้  นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ขอเสนอญตัติเรื?องใหส้ภา
เทศบาลฯ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง ตามหลกัการและเหตุผล ดงันีF  
 



 - ๑๗ -

หลกัการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ?น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด  ๖   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขอ้ ๒๘ ใหผู้บ้ริหาร
ทอ้งถิ?นแต่งตัFงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ?น ประกอบดว้ย 

 (๑) สมาชิกสภาทอ้งถิ?นที?สภาทอ้งถิ?นคดัเลือกจาํนวนสามคน 

 (๒) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ?นที?ประชาคมทอ้งถิ?นคดัเลือกจาํนวนสองคน 

 (๓) ผูแ้ทนหน่วยงานที?เกี?ยวขอ้งที?ผูบ้ริหารทอ้งถิ?นคดัเลือกจาํนวนสองคน 

 (๔) หวัหนา้ส่วนการบริหารที?คดัเลือกกนัเองจาํนวนสองคน 

 (๕) ผูท้รงคุณวุฒิที?ผูบ้ริหารทอ้งถิ?นคดัเลือกจาํนวนสองคน 

 กรรมการตามขอ้ ๒๘ ใหมี้วาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจไดร้ับการคัดเลือก 
อีกได ้

 

เหตผุล 
 เนื?องจากกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ที?สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาํปาง ไดค้ัดเลือกไวจ้าํนวนสามคน จะหมดวาระลงในวนัที?  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓   
ในการนีF จึงตอ้งดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เพื?อเขา้ร่วม 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ตามระเบียบฯ ในขอ้  ๒๘ (๑)  

 

  ดังนัFน  ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที?ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื?อพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน  เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง ต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

ลงชื?อ นิมิตร  จิวะสนัติการ ผูเ้สนอ 

  (นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 

 นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

ลงชื?อ รอ้ยเอก   ศกัดิ�ชยั  หงษ์ใจสี      ผูร้บัรอง          ลงชื?อ     สนัติ  เขียวอุไร    ผูร้บัรอง 

      (นายศกัดิ�ชยั  หงษ์ใจสี)       (นายสนัติ  เขียวอุไร) 

          สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง         สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 

 นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอเชิญสมาชิกฯ ไดเ้สนอ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน ๓ ท่านเป็นคณะกรรมการ   เชิญ คุณสนัติ  เขียวอุไร 
 นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอเสนอรายชื?อสมาชิกสภาฯ  
จาํนวน  ๓  ท่านเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง 
ประกอบดว้ย  ๑. จ.ส.อ.สมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์ ๒.นายนพดล  ผดุงพงษ์  ๓.นายพิทกัษ์  แสนชมภ ู



 - ๑๘ -

 นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอผู ้รับรอง มีผูร้ับรอง
ถูกตอ้งจะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอยา่งอื?นหรือไม ่ถา้ไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื?น ก็ขอ
มติที?ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอไดโ้ปรดยกมือขึF น  มติเป็นเอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เรื?อง ขอเสนอให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณา
คดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  จาํนวนสามคน  เขา้ร่วมเป็นเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง  ประกอบดว้ย   

๑. จ.ส.อ.สมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์   
๒.นายนพดล  ผดุงพงษ์   

๓.นายพิทกัษ์  แสนชมภ ู

 
ระเบียบวาระที�  ๘ ญตัตเิรื�อง  ขอเสนอญตัตขิออนุมตัิจ่ายขาดเงินสะสมของ

เทศบาลนครลําปาง เพื�อก่อสรา้งสวนสาธารณะประตูเวียง เป็นจ ํานวนเงิน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สบิหา้ลา้นบาทถว้น) 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที? ๘ ญตัติ
เรื?อง  ขอเสนอญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื?อก่อสรา้งสวนสาธารณะ
ประตเูวียง เป็นจาํนวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหา้ลา้นบาทถว้น) เชิญฝ่ายบริหารครบั 
 นายกิตติภูมิ   นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลาํปาง   ท่านสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติ กระผมนายกิตติภูมิ  นามวงค ์รองนายกเทศมนตรี
นครลาํปาง ซึ?งไดร้บัมอบหมายจากท่านนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ใหเ้สนอ
ญตัติ 

 

เรื?อง ขอเสนอญตัติขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปาง เพื?อก่อสรา้ง 
สวนสาธารณะประตเูวียง  เป็นจาํนวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหา้ลา้นบาทถว้น) 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

ขา้พเจา้ นายนิมิตร  จิวะสนัติการ นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ขอเสนอญัตติ เรื?อง         
ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาํปางเพื?อดาํเนินการก่อสรา้งสวนสาธารณะประตูเวียง  
เป็นจาํนวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบหา้ลา้นบาทถว้น) ตามหลกัการและเหตุผล ดงันีF  
 

หลกัการ 
เพื?อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง ดําเนินการก่อสร้าง

สวนสาธารณะประตูเวียง โดยทําการก่อสรา้งอาคารวฒันธรรม บา้นตน้ไม,้ซุม้ไมเ้ลืF อย,บา้นเด็ก, 
ศาลเจา้พ่อ-เจา้แม่, หอ้งนํF า-หอ้งสว้ม, หอถังสูง, ศาลาพักผ่อน, ศาลาเอนกประสงค์, อาคาร 
ซ่อมบาํรุง, ถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายนํFาพรอ้มบ่อพกั,ขุดลอกแต่งคูเมือง, ปรบัปรุงภูมิทัศน์, ติดตัFง
ไฟฟ้าส่องสวา่งภายในสวน ก่อสรา้งรัFวพรอ้มป้ายสวน และอื?นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เป็นจาํนวน
เงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ บริเวณที?ราชพสัดุ ตําบลเวียงเหนือ (โรงฆ่าสตัวเ์ดิม) อนัเป็นกิจกรรม 
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ที?อยู่ในอํานาจหน้าที?ของเทศบาลนครลาํปางซึ?งเกี?ยวกับดา้นการบริการชุมชนและสังคม โดยเป็น
โครงการที?ดําเนินการตามแผนพฒันาเทศบาลนครลาํปาง ๓ ปี (๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) ในยุทธศาสตร ์
ที? ๔ การพฒันาสาธารณูปโภคและสิ?งแวดลอ้มเมือง และเพื?อใหเ้ป็นไปตาม   ขอ้ ๘๙  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?น (ฉบบัที? ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

เหตผุล 
  ดว้ยจังหวัดลําปางได้แต่งตัFงคณะทํางานการจัดสรา้งสวนสาธารณะ สนามกีฬา  
ลานกีฬา หอ้งสมุด และหอศิลป์ในที?ราชพสัดุ เพื?อพิจารณาเห็นชอบในการคัดเลือกพืF นที?ซึ?งเป็นที? 
ราชพัสดุที?จะใชร้องรับการจัดสรา้งสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา หอ้งสมุด และหอศิลป์  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื?อวันที?  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗    เพื?อนําที? ดินราชพัสดุมาจัดสร้าง
สวนสาธารณะ หรือแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ เพื?อเป็นการช่วยฟืF นฟูและดูแลรักษาสภาพสิ?งแวดลอ้ม  
อีกทัFงเป็นการสรา้งพืF นที?สีเขียวใหเ้พิ?มมากขึF น ซึ?งมติที?ประชุมคณะทํางานดังกล่าว เมื?อวันที? ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไดเ้ห็นชอบใหเ้ทศบาลนครลาํปางดาํเนินการก่อสรา้งสวนสาธารณะ ณ บริเวณ 
ที?ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที?  ลป ๑๔๐ ตําบลเวียงเหนือ เนืF อที?   ๓ – ๓ – ๘๓ ไร่  
ซึ?งเทศบาลไดข้อเปลี?ยนวัตถุประสงค์การใชเ้ดิม คือ จากสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เป็นเพื?อ
จดัสรา้งสวนสาธารณะ โดยเทศบาลไดว้่าจา้งใหม้หาวิทยาลยัแม่โจ ้ เป็นที?ปรึกษาออกแบบในการ
ก่อสรา้งเป็นสวนสาธารณะ พรอ้มไดท้ําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นที?เรียบรอ้ยแลว้ 
และขณะนีF เทศบาลไดท้ําบันทึกขอ้ตกลง (MOU) กับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยผู ้ว่า
ราชการจังหวัดลําปาง ในการจัดสรา้งสวนสาธารณะดังกล่าวแลว้ เมื?อวันที? ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓  
ซึ?งจะตอ้งดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ (Action Plan)  ของมติที?ประชุมคณะทาํงาน และขอ้กาํหนด
ตามบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ต่อไป 
  จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ จึงมีความจาํเป็นที?จะตอ้งดําเนินการโดยใชง้บประมาณ 
เป็นจํานวนเงินทัFงสิF น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สิบหา้ลา้นบาทถว้น) แต่เทศบาลนครลําปางไม่ได ้
ตัFงงบประมาณเพื?อการนีF ไวแ้ละมีความจําเป็นต้องดําเนินการเพื?อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
เทศบาลตามยุทธศาสตร์ที?  ๔  การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ?งแวดลอ้มเมือง ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเพิ?มพืF นที?สีเขียวและสวนสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์โดยส่วนรวมต่อประชาชน 
อย่างแทจ้ริง ตามอํานาจหน้าที?ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ?นที?มีหน้าที?ตอ้งใหบ้ริการดา้นการ
บริการชุมชนและสงัคม  ตามวิสัยทัศน์ที?กาํหนดไวว้่า “นครน่าอยู่ ผูค้นเป็นสุข สงัคมดีงาม มรดก
วฒันธรรมลํFาค่า”  จึงมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินสะสมของเทศบาลนครลาํปางดาํเนินการ 
 

เงินสะสม ณ วนัที? ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓   ๑๘๓,๑๓๗,๔๐๕.๐๕ 
หกั   เงินฝาก กสท. ๗๑,๓๕๔,๔๒๔.๓๓  
  ลกูหนีF เงินยมืสะสม    
 ลกูหนีF ภาษีโรงเรือน ๘๘๒,๐๕๐.๐๐  
 ลกูหนีF ภาษีทอ้งที? ๕,๒๖๐.๖๗  
 ลกูหนีF ภาษีป้าย ๒๐๗,๗๗๐.๒๕  
 ผลต่างจากการชาํระหนีF เงินกู ้ ๖,๕๕๙,๐๐๐.๐๐  



 - ๒๐ -

 เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๙,๐๐๘,๕๐๕.๒๕ 
  ๔๔,๑๒๘,๘๙๙.๘๐ 
หกั สาํรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื?น ๆ รอ้ยละ ๒๕%  ๑๑,๐๓๒,๒๒๔.๙๕ 
  ๓๓,๐๙๖,๖๗๔.๘๕ 
หกั จ่ายขาดเงินสะสมและเงินยมืสะสม (คงคา้งเบิกจ่าย)   
 ๑. โครงการปรบัปรุงภายในอาคารสาํนักงาน 
     เทศบาลนครลาํปาง (อาคาร 1) 

๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  

     เป็นหอเกียรติยศ (พิพิธภณัฑเ์มืองเทศบาลนครลาํปาง)   
 ๒. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ๕,๓๐๐.๐๐  
 ๓. เงินประโยชน์ตอบแทนอื?นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ๓๔,๙๙๖.๐๐  
 ๔. เงินเพิ?มต่างๆ สาํหรบั นางสาววรลกัษณ ์  
เมธาจารย ์

๔,๘๐๐,๐๐  

 ๕. เงินเดือน สาํหรบันางสาววรลกัษณ ์ เมธาจารย ์ ๕๔,๗๔๐.๐๐  
 ๖. เงินเพิ?มต่างๆ (เงินประจาํตาํแหน่ง นายธงชยั   
พวัศรีพนัธุ)์ 

๒๘,๐๐๐.๐๐  

 ๗. ค่าเช่าบา้น (งานป้องกนั) นายอษัฎา   
พรชนะภากรณ ์

๘,๐๐๐.๐๐  

 ๘. ค่าเช่าบา้น (งานตรวจสอบภายใน) นางอรพิน  โสภะ ๑๑,๒๐๐.๐๐   
 ๙. ค่ารกัษาพยาบาล ตามใบขออนุมติัที? ๑๐, ๑๗/๒๕๕๓  
                (สาํนักการศึกษา) 

๑๖๕,๖๕๑.๕๐  

 ๑๐. ค่ารกัษาพยาบาล ตามใบขออนุมติัที? ๑๖/๒๕๕๓  
      (สาํนักการช่าง) 

๔๓,๑๙๘.๒๕  

 ๑๑. ค่ารกัษาพยาบาล ตามใบขออนุมติัที? ๑๘/๒๕๕๓  
      (สาํนักปลดัเทศบาล) 

๑๐,๐๓๓.๐๐ ๘,๓๖๕,๙๑๘.๗๕ 

เงินสะสมคงเหลือในมือที?พอจา่ยได ้ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓  ๒๔,๗๓๐,๗๕๖.๑๐ 
 

  ดงันัFน ขอไดโ้ปรดนําเรียนต่อที?ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางเพื?อขออนุมติัจ่ายขาด
เงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหา้ลา้นบาทถว้น) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?น (ฉบบัที? ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ้ ๘๙ ต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื?อ)     นิมิตร  จิวะสนัติการ           ผูเ้สนอ 
(นายนิมิตร    จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

(ลงชื?อ)        สมหมาย  พงษ์ไพบลูย ์      ผูร้บัรอง     (ลงชื?อ)     พิทกัษ์  แสนชมภ ู    ผูร้บัรอง 
             (นายสมหมาย  พงษ์ไพบลูย)์         (นายพิทกัษ์  แสนชมภ)ู 
            สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง          สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 



 - ๒๑ - 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใด
อภิปรายเป็นอยา่งอื?นหรือไม ่เชิญ คุณสุคนธ ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์    อินเตชะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   เ รียนท่านประธาน 
สภาเทศบาลนครลําปางที?เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติที?เคารพทุกท่าน กระผมนายสุคนธ ์  
อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที?ท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้ขออนุมัติ 
จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เป็นจํานวนเงิน   ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท เพื?อที?จะนําไป
ก่อสรา้งถนนสวนสาธารณะประตูเวียงหรือโรงฆ่าสัตวเ์ดิม  ซึ?งมีรายการที?ไดแ้นบในเอกสารให ้
สมาชิกฯ ทุกท่านที?ไดร้บัทราบ กระผมในนามสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เห็นว่าโครงการใหญ่ๆ 
สาํคญัอีกมากมายที?จะตอ้งดาํเนินการก่อสรา้ง โดยเฉพาะในเรื?องสาธารณูปโภคต่างๆ ตามชุมชนที?มี
อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยเฉพาะถนน บางแห่งยงัเป็นถนนลูกรังเช่นเดิม ไม่มีการพัฒนา 
ไปในทางที?ดี ผมไดไ้ปออกพืF นที?หลาย ๆ พืF นที?ในเขตเทศบาลนครลาํปาง  ประชาชนตอ้งการถนน 
นํFาประปา ไฟฟ้า  ตามที?ท่านไดเ้สนองบประมาณจาํนวน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ผมคิดว่าโครงการ
ดงักล่าวน่าจะนําไปดําเนินการอย่างอื?นที?มีความสาํคญักว่านีF    แต่มิใช่ว่าจะไม่สนับสนุนโครงการนีF    
ผมเห็นด้วยกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลฯ ของเราทุกแห่งให้เป็นภูมิทัศน์ที? ดี  แต่ก็ 
ให้ความสําคัญค่อนขา้งจะน้อยลง สมาชิกฯ ที?เคารพรักทุกท่านผมทราบว่าสถานที?ตรงนีF ยังมี
ประชาชนไปยื?นต่อศาลชัFนตน้และศาลชัFนตน้ก็ยกฟ้องไป และเขาก็ไปยื?นฟ้องต่อศาลปกครองอีก 
ขณะนีF ศาลปกครองสงูสุดรบัอุทธรณไ์ว ้ฉะนัFนสถานที?ตรงนีF ยงัมีปัญหาอยู่ ยงัไม่โปร่งใส ยงัอยู่แบบนัFน
ก็แสดงว่ายังไม่เรียบรอ้ย  ผมคิดว่าถ้าจะอนุมัติงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นําไปลงทุน 
ในครัFงนีF  หากมีการเปลี?ยนแปลงขึF นมาใครจะเป็นผูร้บัผิดชอบ เป็นปัญหาหนึ?งผมเพียงแต่จะยกปัญหา
นําเสนอต่อสภาฯ แห่งนีF   และหน้าที?ของฝ่ายบริหาร หรือท่านนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
ท่านจะตอ้งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา (๓) ที?จะตอ้งมี 
โรงฆ่าสตัวไ์วใ้นเขตเทศบาลนครลาํปาง เพื?อใหพี้?น้องประชาชนที?ประกอบอาชีพในดา้นนีF ไดนํ้าสตัว์
มาชาํแหละใหถู้กตอ้งถูกสุขลกัษณะ บงัเอิญเราไม่มีและปล่อยใหก้ระจายไปทั ?วทุกแห่งและจาํหน่าย 
ในสถานที?ต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ  ไม่ทราบว่าเนืF อสัตว์ที?ชําแหละมาเหล่านัFน จะถูกสุขลักษณะ  
มีเชืF อโรคอะไรเราไม่ทราบ  เป็นเรื?องหนึ?งที?นําเรียนในสภาแห่งนีF   สาํหรบัปัญหาเรื?องนีF ในฐานะที?เรา
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมใคร่ขอนําเสนอต่อท่านสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ได้
โปรดนําปัญหาเหล่านีF มาพิจารณาเพื?อช่วยกนัแกไ้ขในชุมชนต่อไป ขอขอบคุณครบั 
 นายประสิทธิ2   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   เชิญคุณสมบูรณ ์  
คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ที?เคารพ กระผมนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เกี?ยวกับญัตตินีF  
เมื?อสักครู่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านหนึ? งก่อนหน้านีF ไดพู้ดถึงเหตุผลที?อาจจะคัดคา้นในเรื?องนีF ก็เป็น 
เรื?องที?น่ารับฟัง  แต่ผมจะพูดในประเด็นที?ว่าถา้หากจะมีการก่อสรา้งในโครงการนีF  อยากจะให้
ขอ้สงัเกต  ๓  ประการ ไดแ้ก่ 
 ๑.การก่อสรา้งอาคารต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ?งอาคารที?เราเคยสรา้งในสวนสาธารณะที?มี
และไมไ่ดใ้ชง้าน เช่น อาคารวฒันธรรมที?อยูใ่นสวนสาธารณะเขลางคน์คร  สรา้งมาก็ไม่ค่อยไดใ้ชง้าน 
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สาํหรบัในโครงการนีF ปรากฏอาคารวฒันธรรมขึF นอีก จึงอยากจะตัFงขอ้สงัเกตว่า หากจะปรบัเปลี?ยน
อาคารนีF สามารถใชไ้ดเ้ป็นทัFงอาคารวฒันธรรมและอาคารที?ใชเ้อนกประสงคด์า้นสุขภาพ น่าจะเป็น
ประโยชน์สงูสุด ดีกวา่นานนานใชแ้ละสรา้งดว้ยเงินสองลา้นกวา่บาทเป็นงบที?ไมน่อ้ยเลย 
 ๒.ตน้ไมใ้หญ่ที?มีอยูห่ากจะทาํการก่อสรา้งจริง ๆ ขอใหช้่วยรกัษาไว ้ตน้ไมใ้หญ่ที?ยงัมีในขณะนีF  
 ๓.ระบบท่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ?งถา้เราวางระบบไวดี้จะทําใหล้ดค่าใชจ้่ายบํารุงรักษา
ระยะยาวมาก  ปัจจุบนัมีท่อที?มีความคงทน ที?ใชฝั้งไวใ้นดินเมื?อเวลามีการทรุดตวัต่างๆ ท่อก็ยงัคงอยู ่ 
ผมอยากจะใหเ้ทศบาลฯ วางระบบที?มีความคงทน  เหมาะสม  หากเป็นไปไดใ้หใ้ชร้ะบบอตัโนมติั  
ที?ใชค้นไปดําเนินการน้อยที?สุด  จะสังเกตเห็นสวนสาธารณะหรือสวนใหญ่ๆ ที?อยู่ในเมืองใหญ่ๆ  
จะไม่ค่อยใชค้นมารดนํFา เขาจะใชว้ิธีกดปุ่มหรือเป็นตัFงเป็นเวลา พอถึงเวลาเชา้มาสปริงเกอรที์?ตัFงไว ้
ก็ทําหน้าที?รดนํFา ทําใหเ้ราลดค่าใชจ้่ายได ้ นอกจากนีF แลว้ยงัมีเรื?องอาคารที?หน้าหอ้งนํFา หอ้งสว้ม 
เมื?อจะทาํขึF นมาใหม่ควรจะทาํใหดี้อย่าใหมี้การตัFงกระทูถ้ามเหมือนคราวที?แลว้ และท่านนายกฯ ก็คง
ไมไ่ดล้อกท่อดว้ยตวัเอง ขอฝากเรื?องนีF ไวด้ว้ยขอบคุณครบั 

 นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปราย ทางท่านผูบ้ริหารมีท่านใดชีF แจง เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

 นายนิมิตร  จวิะสนัตกิาร  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ที?เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ก็เป็นขอ้สงัเกตและเป็นความคิดเห็นที?ดี ที?ท่านสมาชิก
สภาฯ ที?กรุณาใหข้อ้สงัเกต ใหค้วามคิดเห็นทัFงในเชิงที?บกพร่อง ขดัแยง้รวมทัFงเชิงสนับสนุน ตลอดจน
ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนา   ผมขอเรียนท่านประธานว่าในเรื?องการพัฒนาบ้านเมือง 
มีสาระสาํคญั  ๓  เรื?อง คือ 

 ๑.ระบบสาธารณูปโภค เพื?อแกไ้ขปัญหาและอํานวยความสะดวกใหแ้ก่พี?น้องประชาชน
ทัFงหลายในเขตพืF นที?องคก์ารบริหารการจดัการ 

 ๒.การพฒันาบา้นเมืองไปสู่การพฒันาในวิสยัทศัน์ขา้งหน้าที?เราจะกาํหนดทิศทางบา้นเมือง
วา่เราจะกาํหนดทิศทางบา้นเมืองอยา่งไร โซนไหน  เขตไหน เราจะพฒันาไปอยา่งไร 
 ๓.การบริหารการจัดการและการใหบ้ริการแก่พี?น้องประชาชน ซึ?งเป็นหัวใจสําคัญในการ
ผลกัดันนโยบาย วิสยัทัศน์ ยุทธศาสตร ์เพื?อสนองความตอ้งการพี?น้องประชาชนและสามารถแกไ้ข
ปัญหาทัFงหมดได ้ 

ในเรื?องที?มีการใหเ้หตุผล ระหวา่งสาธารณูปโภค ถนนหนทาง  ไฟฟ้า ท่อระบายนํFา และเรื?อง
ของการพฒันาเมือง ความจริงมีความจาํเป็นทัFงสองดา้น แต่ว่าเราจะตอ้งเขา้ใจและมองภาพรวมว่า  
ทัFงสองเรื?องในตลอดเวลาที?ผ่านมา ในยุคสมยัที?ผมไดบ้ริหารงานเทศบาลฯ ทัFงสองเรื?องเราเดินไป
ขา้งหน้าพรอ้มๆ กนั ในงานของสาธารณูปโภค ในช่วงระยะเวลาสี?ปีที?ผ่านมาเราเขา้รุกถึงพืF นที?ที?มี
ปัญหามากที?สุดเท่าที?จะมากได ้เราสามารถที?จะทําทัFงทางถนน ท่อระบายนํFา ทัFงทางเทา้  ทัFงไฟฟ้า 
ในพืF นที? ต่างๆ ที?มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น โดยที?เรามองว่าประการหนึ? งมีปัญหามากที?สุด  
ประการที?สองประชาชนอยู่อาศยัจาํนวนมาก ที?มีผลกระทบ ที?ไดร้บัความเดือดรอ้น และรบกวนมาก
ที?สุด เราจึงจัดลําดับความสําคัญของสาธารณูปโภค ตามพืF นที? ตามชุมชน ตามถนนสายต่างๆ  
เรียงตามลําดับความสําคัญ จริงอยู่ยงัมีถนนที?ยังมีสภาพที?ไม่เรียบรอ้ย เป็นถนนที?เก่า เนื?องจาก 
เป็นชุมชนที?เกิดขึF นใหม่ เป็นที?ดินจัดสรร หรือเป็นบา้นเรือนที? เขา้ไปปลูกใหม่ ก็ยังมีจํานวนที? 
มากพอสมควร ในเรื?องเหล่านีF เราก็ไปดแูล และก็อยูใ่นการสาํรวจ ประมาณการและสาํรวจบรรจุไวใ้น
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แผนงาน  เพียงแต่งบประมาณแต่ละปีมีจาํกดั  โดยเฉพาะอย่างยิ?ง ๒ ปีที?ผ่านมามีงบประมาณจาํกดั
มากและลดจํานวนงบประมาณค่อนขา้งมาก แต่อย่างไรก็ตามถนนและพืF นที?ต่างๆ เหล่านีF เราเชื?อ 
แน่ว่าภายในสามปีขา้งหน้า จะถูกลดปัญหาในปริมาณพอสมควร แต่ขณะเดียวกนับา้นเรือนที?สรา้ง
ขึF นมาใหม่ ชุมชนที?เกิดขึF นมาใหม่ ถนนสายใหม่ที?เกิดขึF นมาเรื?อยๆ  เราสามารถสาํรวจและค่อย ๆ  
ทําไปตามแผน ตามงบประมาณกําลังเงินที?มีอยู่ ขณะเดียวกันบา้นเมืองของเราขณะนีF เรากําลัง
จดัระบบ ระเบียบ การพฒันาบา้นเมืองสู่นครลาํปางที?มีศักยภาพในการพฒันาสูง ถา้เรามองเมือง  
เทศบาลนครลําปางของเรา  จะเห็นว่ามีพืF นที?ที?มีความสําคัญของมันเองตัFงแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
มาแลว้สามารถที?จะอธิบายได ้และสามารถแยกแยะเขตอย่างชดัเจน เช่น เขตเมืองเก่าที?อยู่ทางดา้น
ตะวันตกของแม่นํFาวัง ซึ?งสามารถอธิบายได ้มีโบราณสถาน มีตํานานมีรากฐานที?เห็นไดเ้ด่นชัด   
ไม่ว่าจะเป็นวดัวาอาราม กาํแพงเมือง ซากวดัโบราณเก่าแก่  ตัFงแต่สมยัลา้นนาพนักว่าปี จนกระทั ?ง 
ถึงยุคมิชชนันารี สมยัรอ้ยกว่าปี ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ โรงเรียน  โรงพยาบาล รวมถึงตน้ไมใ้หญ่เก่าแก่ 
บา้นเรือนที?มีสถาปัตยกรรมต่างๆ แหล่งตรงนัFนเองจะตอ้งเป็นแหล่งอนุรกัษ์พฒันาที?สรา้งเศรษฐกิจ
ใหก้บับา้นเมือง ขณะเดียวกนักบัเขตที?มีการทําธุรกิจหนาแน่น เขตสีแดง เช่นตําบลหวัเวียง ตําบล
สวนดอก ตําบลสบตุ๋ย ซึ?งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่ใจกลางเมือง ทําอย่างไรจะใหเ้กิดการพัฒนาเขตนีF  
ในยุครตันโกสินทร ์และค่อนขา้งร่วมสมยัจนถึงปัจจุบนั ทําใหเ้กิดศกัยภาพในธุรกิจตรงนีF   ไม่ว่าจะ
เป็นตลาดใหม่  ไม่ว่าจะเป็นที?จอดรถจํานวนมากพอที?จะใหป้ระชาชนเขา้มาทําธุรกิจมาคา้ขาย  
มีที?จอดรถ และใหป้ระชาชนเดินมาทําธุรกิจ  ไปธนาคาร ไปโรงพยาบาล ไปสถานที?ราชการ 
สถานศึกษาต่างๆ รวมถึงอํานวยความสะดวกทางเดินเทา้ เราเร่งพัฒนาทางเดินเทา้เพื?อใหเ้มือง
ลาํปางในเขตตําบลสวนดอก ตําบลหวัเวียง ตําบลสบตุ๋ย โดยเฉพาะอย่างยิ?งตําบลสวนดอก ซึ?งเป็น
แหล่งธุรกิจค่อนขา้งหนาแน่น เราทาํทางเทา้ ทางเดินประกอบดว้ยโคมไฟเสาไฟที?สวยงามเพื?อชกัจูง
ใหค้นมาทาํธุรกิจตรงนีF  จอดรถและเดินเทา้ไดด้ว้ยความสะดวกสบาย ลดการติดขดัจราจร  ส่งเสริม
การลดพลังงาน ส่งเสริมการลดภาวะโลกรอ้นในเขตตรงนีF เราก็มีแนวทางที?จะพัฒนาใหเ้ป็นแหล่ง
ธุรกิจดัFงเดิมและอาํนวยความสะดวกการคา้ขาย การจราจร การจอดรถใหม้ากที?สุด ในเขตชุมชนใหม ่
ไดแ้ก่ตาํบลพระบาท ตาํบลพิชยั ตาํบลสบตุ๋ย ก็เป็นเขตใหม ่เป็นเขตที?เปิดใหท้าํธุรกิจอย่างกวา้งขวาง 
อะไรที?เราสามารถพฒันาไดเ้ราก็จะพัฒนา โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของคนบริเวณนีF เป็นบริเวณที?มี
ศักยภาพในการที?จะตอ้งพฒันาใหเ้กิดความสวยงามของเมืองเก่าและทําใหเ้ป็นพืF นที?สีเขียวเพื?อให ้
เขตเมืองเก่าเป็นพืF นที?สวยงาม ซึ?งบริเวณนีF เป็นไปไม่ไดอี้กแลว้ที?จะเป็นโรงฆ่าสัตว์ ยกเลิกสภาพ 
โรงฆ่าสัตวเ์พราะเป็นแหล่งชุมชนแออัด และแหล่งชุมชนตรงนีF ติดกับโรงเรียนซึ?งโรงเรียนอนุบาล 
มีนักเรียนจํานวน  ๓,๐๐๐ คน  โรงเรียนปงสนุกก็เป็นศูนย์กลางเมืองใกล้กับวัด กับชุมชน  
จะปล่อยให้มีการฆ่าสัตว์อยู่กลางชุมชนเมือง มีปัญหาในเรื?องสิ?งแวดล้อม ปัญหาสุขาภิบาล  
เราปล่อยปละละเลยอย่างนีF ไม่ได ้เพราะเราไดย้กเลิกโรงฆ่าสตัวไ์ปแลว้ และที?ราชพสัดุก็มีนโยบาย 
ใหเ้รียกพืF นที?ราชพัสดุคืนทัFงหมด  นอกจากบางพืF นที?ก็จะตอ้งมาจัดสรรตามนโยบายของรัฐบาล 
ในเรื?องการทําหอศิลป์  ทาํพิพิธภัณฑ ์ทําลานกีฬาและสวนสาธารณะ ในพืF นที?ตรงนีF เราไดร้บัขอ้มูล
จากราชพัสดุมาว่า  เทศบาลฯ มีความประสงค์จะทําอะไร ถา้เราไม่ทําประโยชน์ในดา้นนีF  เช่น  
ลานกีฬา ลานชุมชน สวนสาธารณะ หอศิลป์ ตามมติรฐับาลแลว้ พืF นที?ตรงนีF ราชพสัดุก็จะขอคืน ผมก็
ทาํบนัทึกขอ้ตกลงวา่จะใชพื้F นที?ตรงนีF เป็นสวนสาธารณะเพื?อใชป้ระโยชน์กบัพี?นอ้งประชาชนทัFงหลาย  



 - ๒๔ -

ในกรณีเรื?องการฟ้องรอ้งที?ศาลปกครองที?เชียงใหม ่ไดจ้าํหน่ายคดีและมีการอุทธรณใ์นขณะที?
อุทธรณ์มี  ๒ กรณี  ในกรณีที?ศาลอุทธรณ์ก็จะเห็นชอบตามศาลปกครองเชียงใหม่ และยกอุทธรณ์
หรือพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ?ง เราก็สามารถดําเนินการได ้ถา้ศาลปกครองบอกว่าเทศบาลนคร
ลําปางจําเป็นตอ้งมีสวนสาธารณะ เราก็มาว่ากันอีกครัFง  แต่ไม่จําเป็นตอ้งผูกพันที?จะตอ้งมาทํา
สวนสาธารณะกลางเมืองเช่นนีF  โดยไม่ตอ้งจัดหาที?ใหม่ ทําเลใหม่  และตอ้งมีการทําประชาคม  
ทําประชาพิจารณ์ว่าประชาชนใด แหล่งใด ตอ้งการโรงฆ่าสัตวบ์า้ง อาจจะเป็นบริเวณสุขสวสัดิ� ที?มี 
ที?ว่างเปล่ามากมาย และประชาชนอยู่น้อย ถา้ศาลปกครองใหท้ําโรงฆ่าสตัวบ์ริเวณสุขสวสัดิ� ก็ทําได ้
แต่เราตอ้งทาํประชาคม ทาํประชาพิจารณพี์?นอ้งบริเวณนัFน และจากที?เราไดไ้ปพดูคุยกบัผูย้ื?นอุทธรณ์
จาํนวน  ๑๔  ราย เดีZยวนีF   ๑๓ รายที?ไดล้งนามถอนอุทธรณ ์เพราะเห็นชอบกบัเทศบาลฯ ว่าเขาไม่ได้
รบัความเดือนรอ้นและลงนามขอถอนอุทธรณ์แลว้ เหลือเพียง ๑ คน คาดว่าหาพบคงจะไม่มีปัญหา 
แต่อย่างไรก็ตามคาํถามที?ถามว่าใครจะเป็นผูร้บัผิดชอบ ก็คือนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  สาํหรับ
ขอ้สงัเกตของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในเรื?องศาลา หอ้งนํFา หอ้งสว้ม  เสาไฟ โคมไฟ สปริงเกอร ์ก็ดี
ทางสาํนักการช่างก็จะเป็นผูด้แูล 

 นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปราย เชิญ คุณอนุกลู  ศิริพนัธุ ์

 นายอนุกูล  ศิริพนัธุ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลาํปางที?เคารพ   กระผมนายอนุกลู  ศิริพนัธุ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอเสนอเรื?องชื?อ
สวนสาธารณะประตูเวียง อยากจะใหว้งเล็บว่าเป็น  ประตูปลายนา  เพราะว่าคาํว่าประตูเวียงนัFน  
เป็นชื?อที?ชาวบา้นเรียกกนัมาเป็นเวลาแปดสิบปีที?ผ่านมา  แต่คาํว่าปลายนานัFนไดมี้การจารึกหรือ
บันทึกในพงศาวดาร และสอดคล้องกับเมืองเขลางค์ วัดร้างปลายนา เพราะว่าในอนาคต 
การเรียนการสอนเราไปชีF จุดว่าจุดนีF เป็นเมืองโบราณแล้ว ควรจะมีชื?อปรากฏทัFงสองชื?อ คือ  
ชื?อที?ชาวบา้นเรียกปกติและชื?อเดิมที?มีการจารึกไวด้ว้ย  
 นายประสิทธิ2   หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    ฝากใหค้ณะผูบ้ริหาร
พิจารณา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื?อไม่มี  ในระเบียบวาระที? ๘ ญัตติเรื?อง  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื?อก่อสร้างสวนสาธารณะ 
ประตูเวียง เป็นจํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหา้ลา้นบาทถว้น) สมาชิกฯ ท่านเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึF น มติเสียงขา้งมาก 
 มติที�ประชุม  มีมติเห็นชอบ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง  
เพื?อก่อสรา้งสวนสาธารณะประตูเวียง เป็นจํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหา้ลา้นบาทถว้น) 
ดว้ยมติเสียงขา้งมาก(เห็นชอบ ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง) 
 

ระเบียบวาระที�  ๙ ญัตติเรื�อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาํปาง เรื�อง กาํหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืเปลี�ยนการใชอ้าคารบางชนิด
หรือบางประเภทในพื� นที�บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลาํปาง อาํเภอเมืองลาํปาง 
จงัหวดัลาํปาง พ.ศ.๒๕๕. 



 - ๒๕ - 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที? ๙ ญตัติ
เรื?อง  ขอเสนอญตัติร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง เรื?อง กาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง
หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พ.ศ.๒๕๕. เชิญฝ่ายบริหาร 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  เรียนประธานที?เคารพ กระผม 
นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขอเสนอญตัติ 

เรื?อง ขอเสนอญตัติร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง เรื?อง กาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง
หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิด หรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาลนครลาํปาง 
อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง  พ.ศ. ๒๕๕. 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  

                ข ้าพเจ้านายนิมิตร   จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ 
ร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง  เรื?อง  กาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี?ยนการใช้
อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง 
จงัหวดัลาํปาง   พ.ศ. ๒๕๕.  โดยมีหลกัการและเหตุผล ดงัต่อไปนีF  
 

หลกัการ 
  เพื?อใหมี้การกาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือ

บางประเภทในพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาลนครลําปาง ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่ง
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒   แกไ้ขเพิ?มเติมถึง  ( ฉบบัที? ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ?งใหอ้าํนาจ
เทศบาลตราเทศบญัญัติในเรื?องนัFนขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าวได ้ เนื?องจากมีความจาํเป็น
หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทอ้งถิ?นและใหมี้ผลใชบ้งัคบัไดเ้มื?อไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรี และตามมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบญัญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไ้ขเพิ?มเติมถึง(ฉบบัที? ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อนัเป็นกฎหมายที?มีบทบญัญติับางประการ
เกี?ยวกบัการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ?งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา 
๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศัย
อาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

 

เหตุผล 
ตามที? มีกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคาร 

บางชนิดหรือบางประเภท ในพืF นที?บางส่วน ในทอ้งที?ตาํบลบา้นเป้า  ตาํบลบ่อแฮว้ ตําบลพิชัย 
ตาํบลเวียงเหนือ ตาํบลหวัเวียง   ตาํบลสบตุ๋ย   ตาํบลปงแสนทอง   ตาํบลสวนดอก  ตาํบลพระบาท 
ตําบลชมพู และตําบลกลว้ยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๔๗ ใหไ้ว ้ณ วนัที? ๑  
กนัยายน   ๒๕๔๗  



 - ๒๖ - 

เทศบาลนครลาํปาง เห็นว่า ขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวบางประการยงัไม่เหมาะสม
สอดคลอ้งกับสภาพพืF นที?ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ควรตราเทศบัญญัติในเรื?องนัFนขัดหรือแยง้กับ
กฎกระทรวงดังกล่าวเพื?อบงัคบัใชอ้นัเป็นความจาํเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทอ้งถิ?นนครลาํปาง
โดยเฉพาะบริเวณพืF นที?ตอนล่างของเทศบาลนครลาํปาง เนื?องจากในเขตพืF นที?ของเทศบาลนครลาํปาง
มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและเป็นสงัคมเมือง  มีความตอ้งการในการอุปโภคบริโภคสูง  มีการ
ขยายตวัของภาคเอกชนเพิ?มขึF นอยา่งรวดเร็ว  มีการยา้ยถิ?นของประชากรจากต่างพืF นที?เขา้มาประกอบ
อาชีพเพิ?มมากขึF นและมีศกัยภาพสงูในการพฒันาความเจริญกา้วหน้าแก่ทอ้งถิ?น ทัFงในดา้นสงัคมและ
เศรษฐกิจ  

ดว้ยเหตุและผลดังกล่าว จึงขอไดโ้ปรดนําร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาํปาง เรื?องกาํหนด
บริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วน  
ในเขตเทศบาลนครลาํปาง อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลําปาง พ.ศ. ๒๕๕.  เสนอต่อที?ประชุมสภา
เทศบาลนครลาํปาง  เพื?อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและนําเสนอผูว้่าราชการจังหวดัลาํปางอนุมติั 
ทัFงนีF เทศบาลนครลาํปางจะไดส้่งใหค้ณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื?อสั ?งการอนุมัติให้ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติเทศบาล 
นครลาํปาง   ต่อไป 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

        

(ลงชื?อ)  นิมิตร  จิวะสนัติการ    ผูเ้สนอ 
                                                           (นายนิมิตร     จิวะสนัติการ) 

         นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

บนัทึกหลกัการและเหตผุล 
ประกอบร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง 

เรื?อง  กาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภท           
ในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลาํปาง อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 

พ.ศ. ๒๕๕. 
…………………………… 

 
หลกัการ 

      เพื?อใหมี้การกําหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิด
หรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาลนครลําปาง ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒   แกไ้ขเพิ?มเติมถึง  ( ฉบับที? ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ?งให้
อาํนาจเทศบาลตราเทศบญัญติัในเรื?องนัFนขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดังกล่าวได ้ เนื?องจากมีความ
จําเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ?นและให้มีผลใช้บังคับได้เมื?อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี  และตามมาตรา ๖๐ (๒)  



 - ๒๗ - 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไ้ขเพิ?มเติมถึง(ฉบับที? ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒อันเป็น
กฎหมายที? มีบทบัญญัติบางประการเกี?ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ?งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
 

เหตผุล 
ตามที? มีกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใช้อาคาร 

บางชนิดหรือบางประเภท ในพืF นที?บางส่วน ในทอ้งที?ตาํบลบา้นเป้า  ตาํบลบ่อแฮว้ ตําบลพิชัย 
ตาํบลเวียงเหนือ ตาํบลหวัเวียง   ตาํบลสบตุ๋ย   ตาํบลปงแสนทอง   ตาํบลสวนดอก  ตาํบลพระบาท 
ตาํบลชมพ ูและตาํบลกลว้ยแพะ  อาํเภอเมืองลาํปาง  จงัหวดัลาํปาง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหไ้ว ้ณ วนัที? ๑ 
กนัยายน ๒๕๔๗ 

               เทศบาลนครลําปาง เห็นว่า ข ้อกําหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวบางประการยัง 
ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพืF นที?ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ควรตราเทศบัญญัติในเรื?องนัFน 
ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าวเพื?อบงัคบัใชอ้นัเป็นความจาํเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทอ้งถิ?น 
นครลาํปางโดยเฉพาะบริเวณพืF นที?ตอนล่างของเทศบาลนครลาํปาง เนื?องจากในเขตพืF นที?ของเทศบาล
นครลาํปางมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นและเป็นสงัคมเมือง มีความตอ้งการในการอุปโภคบริโภคสูง  
มีการขยายตัวของภาคเอกชนเพิ?มขึF นอย่างรวดเร็ว  มีการยา้ยถิ?นของประชากรจากต่างพืF นที? 
เขา้มาประกอบอาชีพเพิ?มมากขึF นและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาความเจริญกา้วหน้าแก่ทอ้งถิ?น  
ทัFงในดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ  ทัFงนีF  เหตุผลในการเสนอพืF นที?บริเวณที? ๓   มีสาระสาํคญั ดงันีF  
 ๑.ผงัเมืองรวมเมืองลาํปาง 

ตามขอ้กาํหนดกฎกระทรวงผังเมืองรวม (ฉบบัปรบัปรุงครัFงที? ๓) โซนการใชป้ระโยชน์ที?ดิน
ประเภทที? มีความเหมาะสมซึ? งได้มีการวิ เคราะห์ทางผังเมืองแล้วว่า สามารถรองรับกิจกรรม 
ดา้นพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ในพืF นที?ไดนั้Fน ไดแ้ก่   

๑. โซนพาณิชยกรรมและที?อยูอ่าศยัหนาแน่นมาก (สีแดง)                
   ๒.โซนที?อยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง (สีสม้) 

โซนพาณิชยกรรมและที?อยู่อาศยัหนาแน่นมาก (สีแดง) ซึ?งปัจจุบนัตัFงอยู่ตอนกลางของพืF นที? 
มีกิจกรรมการคา้การบริการตัFงอยู่หนาแน่นมาก  มีพืF นที?ว่างน้อย มีปริมาณการสญัจรจาํนวนมาก 
ในขณะที?ช่องทางการจราจรหรือถนนคบัแคบ มกัประสบกบัปัญหาการจราจรติดขดัอยู่เป็นประจํา  
จึงไมเ่หมาะสมในการเลือกเป็นที?ตัFงของหา้งคา้ปลีกคา้ส่ง ในขณะที?โซนที?อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง 
(สีสม้) น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะตัFงอยู่ในบริเวณโดยรอบศูนยก์ลางชุมชน มีช่องทาง
การจราจรกวา้งขวาง และยงัมีพืF นที?วา่งขนาดใหญ่ เพื?อใชใ้นการก่อสรา้งตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย  
ซึ?งพืF นที?บริเวณที? ๓ ที?คดัเลือกนัFนตัFงอยู่ในโซนที?อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง (สีสม้) ที?สามารถรองรบั
การขยายตัวด้านพาณิชยกรรมในระดับรองจากโซนพาณิชยกรรม (สีแดง) และสอดคล้องตาม 
แนวทางการพฒันาของผงัเมืองรวมเมืองลาํปาง   
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๒.ศกัยภาพของพื� นที� 
หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของการพฒันาพืF นที?ในเขตเทศบาลนครลาํปางนัFนจะพบวา่ 
พืF นที?ดา้นบนเป็นเขตพืF นที?ประวติัศาสตรเ์มืองเก่านครลาํปาง  
พืF นที?ตอนกลางเป็นที?ตัFงของศูนยก์ลางการคา้และการบริการ เป็นเขตชุมชนของนครลาํปาง  

ปัจจุบนัมีกิจกรรมพาณิชยกรรมตัFงอยูห่นาแน่น ปริมาณการจราจรหนาแน่น ถนนคบัแคบ 
พืF นที?ตอนล่างเป็นพืF นที?ในเขตเทศบาลนครลาํปางที?มีการพฒันาค่อนขา้งชา้ เพราะมีแนวทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ตัดผ่านพืF นที?เมือง และจากสภาพขอ้เท็จจริงของพืF นที?บริเวณดังกล่าว 
เมื?อเปรียบเทียบกบัพืF นที?ส่วนอื?นๆ ของเทศบาลนครลาํปาง จะเห็นไดว้่า มีการเกาะกลุ่มของชุมชน
และกิจกรรมการคา้ยังไม่หนาแน่น เช่น รา้นประดับยนต์ รา้นอาหาร รา้นจําหน่ายยางรถยนต ์  
เป็นต้น นอกจากนีF ยังมีพืF นที?ว่างเปล่าอีกจํานวนมากที?ยังไม่มีการพัฒนา  การเพิ?มกิจกรรม 
ดา้นพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลีกคา้ส่งในบริเวณดงักล่าวจึงมีความเหมาะสมตามศกัยภาพของพืF นที?   
อีกทัFงยงัเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาพืF นที?อยา่งสมดุลในพืF นที?เขตเทศบาลนครลาํปาง  
 ๓.ปริมาณการจราจร 

ทาํเลที?ตัFงหา้งคา้ปลีกคา้ส่ง ควรมีเขตทางดา้นที?ติดกบัถนนสาธารณะที?มีขนาดเขตทางกวา้ง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือมีช่องจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง ตามเงื?อนไขการเลือกที?ตัFงของ
กฎกระทรวงกาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ฯ (คา้ปลีกค่าส่ง) พ.ศ.๒๕๔๗ เพราะหา้งดงักล่าวเป็นกิจการ
ที?ดึงดดูใหเ้กิดปริมาณการสญัจร การขนส่ง จาํนวนยานพาหนะของลกูคา้จาํนวนมาก กิจกรรมการคา้
ประเภทนีF  จึงควรตัFงอยู่บนแนวถนนสายหลกั มีเขตทางกวา้งขวาง มีการเขา้ถึงที?สะดวกในทุกรูปแบบ 
ได้แก่ รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกสินคา้ เป็นต้น สามารถรองรับปริมาณ 
การสัญจรได ้โดยไม่ก่อเกิดปัญหาดา้นการจราจร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ๑๕-๒๐ นาที และมี 
ความพรอ้มของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

จากผลการวิเคราะห์และคัดเลือกพืF นที?บริเวณที? ๓ ใหเ้ป็นที?ตัFงของกิจกรรมคา้ปลีก-คา้ส่ง 
เพราะพืF นที?ดงักล่าวตัFงอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ซึ?งมีเขตทางกวา้ง ๗๐ เมตร การเดินทาง
ไปมาสะดวก ทาํใหก้ารสญัจรเขา้ออกหา้งคา้ปลีกคา้ส่ง ส่งผลกระทบน้อยต่อการสญัจรหลกับนถนน
สายนีF  และยงัสามารถรองรบัปริมาณการสญัจรที?จะเพิ?มขึF นไดใ้นอนาคต   
            ดังนัFน เพื?อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ?งแวดลอ้ม การผังเมือง การอํานวย 
ความสะดวกเกี?ยวกับการจราจร ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประชาชน 
ในเขตเทศบาลนครลาํปางและประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  จึงจาํเป็นตอ้งตราเทศบญัญัตินีF  
ขึF นบงัคบัใช ้
  

- ร่าง - 
เทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง 

เรื?อง กาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลาํปาง อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 

พ.ศ.๒๕๕. 

…………………………… 
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โดยที?เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณ 
หา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาล
นครลาํปาง อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พ.ศ. ๒๕๕. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.๒๕๒๒ แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบับที? ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  อนัเป็นกฎหมายที?มีบทบญัญัติ
บางประการเกี?ยวกบัการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ?งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๒  มาตรา  
๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา ๔๓   ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระทาํไดโ้ดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   เทศบาลนครลาํปางโดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลนครลาํปางและโดยอนุมติัของผูว้่าราชการจงัหวดัลาํปาง  ประกอบความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
จึงตราเทศบญัญติัไว ้ดงัต่อไปนีF  

  ขอ้ ๑  เทศบญัญติันีF เรียกวา่  “เทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง เรื?อง  กาํหนดบริเวณ
หา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาล
นครลาํปาง อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง  พ.ศ. ๒๕๕. ” 

  ขอ้ ๒ เทศบัญญัตินีF ใหใ้ชบ้ังคับตัFงแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

  ขอ้ ๓ ใหใ้ชก้ฎกระทรวงกาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพืF นที?บางส่วน ในท้องที?ตําบลบ้านเป้า  ตําบลบ่อแฮ้ว ตําบลพิชัย  
ตาํบลเวียงเหนือ ตาํบลหวัเวียง ตาํบลสบตุ๋ย ตาํบลปงแสนทอง ตาํบลสวนดอก ตาํบลพระบาท ตาํบลชมพ ู 
และตําบลกลว้ยแพะ อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พ.ศ.๒๕๔๗ บงัคบัในเขตเทศบาลนครลาํปาง 
เวน้แต่ที?ขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติันีF   
  ขอ้ ๔ ในเทศบญัญติันีF   
  “บริเวณที? ๑” และ “บริเวณที? ๒” หมายความว่า พืF นที?บริเวณตามที?กําหนดไว ้
ในขอ้ ๑ แห่งกฎกระทรวงตามขอ้ ๓ ของเทศบญัญติันีF  
  “บริเวณที? ๓”  หมายความวา่ พืF นที?บริเวณดงัต่อไปนีF  
  ทิศเหนือ จดเขตทางดา้นทิศใตข้องทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ 
  ทิศใต ้  จดเสน้ขนานระยะ ๔๐๐ เมตรและ ๖๐๐ เมตร กบัเขตทางดา้นทิศใต ้

ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนซุปเปอรไ์ฮเวยล์าํปาง-งาว) 

และเขตเทศบาลนครลาํปาง 
  ทิศตะวนัออก จดเขตทางดา้นทิศตะวนัตกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๓๗ 

  ทิศตะวนัตก จดเขตทางดา้นทิศตะวนัออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ 

                               (ตอนเลี?ยงเมืองลาํปาง)  
  ทัFงนีF ตามแผนที?ทา้ยเทศบญัญติันีF  และใหถื้อเป็นส่วนหนึ?งของเทศบญัญติันีF ดว้ย 
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ขอ้ ๕ ใหก้าํหนดพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาลนครลาํปาง อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดั
ลาํปาง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที?ทา้ยเทศบญัญติันีF  เป็นบริเวณหา้มก่อสรา้งอาคารชนิดหรือ
ประเภทดงัต่อไปนีF  

(๑) ภายในบริเวณที? ๑ และบริเวณที? ๒ หา้มบุคคลใดก่อสรา้งอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทคา้ปลีกคา้ส่ง ตามที?กาํหนดไวใ้นขอ้ ๒ แห่งกฎกระทรวงตามขอ้ ๓ ของเทศบญัญติันีF  

(๒) ภายในบริเวณที? ๓ หา้มบุคคลใดก่อสรา้งอาคารดงัต่อไปนีF  
 (ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลีกคา้ส่ง ที? มีพืF นที? ใชส้อยอาคาร

รวมกนัเพื?อประกอบกิจการในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัเกิน  ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  
   (ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลีกคา้ส่ง ที? มีพืF นที?ใชส้อยอาคาร
รวมกนัเพื?อประกอบกิจการในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั ตัFงแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เวน้แต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลีกคา้ส่งนัFนเป็นไปตามขอ้กําหนด
ดงัต่อไปนีF  
         ๑.ปากทางเขา้ออกหลักต้องเชื?อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑  
(ถนนซุปเปอรไ์ฮเวยล์าํปาง-งาว)  เท่านัFน 

          ๒.แนวศูนย์กลางปากทางเขา้ออกของรถยนต์ตอ้งอยู่ห่างจากทางร่วม 
ทางแยกที?เป็นทางบรรจบกนัของถนนสาธารณะที?มีขนาดเขตทางตัFงแต่ ๑๔ เมตรขึF นไป ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ เมตร เฉพาะดา้นทิศใตข้องถนนซุปเปอรไ์ฮเวยล์าํปาง-งาว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑)    
                        ๓.ตามลกัษณะหรือขอ้กาํหนดในขอ้ ๒(๒) (ข)  ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ และ 
๑๐ แห่งกฎกระทรวงตามขอ้ ๓ ของเทศบญัญติันีF  
       ๔.ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ?งจากระดับถนนหรือระดับพืF นดิน 
ที?ก่อสรา้งขึF นไปถึงส่วนของอาคารที?สูงที? สุด สําหรับอาคารทรงจั ?วหรือปัF นหยาใหว้ัดถึงยอดผนัง 
ของชัFนสงูสุด 
  ขอ้ ๖ ภายในบริเวณพืF นที?ที?กําหนดตามขอ้ ๕ หา้มบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี?ยน 
การใชอ้าคารใดๆ ใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทที?มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที?กาํหนดในขอ้ ๕ 
 ข้อ ๗ อาคารที? มีอยู่แล้วในบริเวณพืF นที? ที?กําหนดตามข้อ ๕ ก่อนหรือในวันที? 
เทศบญัญัตินีF ใชบ้งัคับ ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญัตินีF  แต่หา้มดัดแปลงหรือเปลี?ยน
การใชอ้าคารดงักล่าวใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทที?มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที?กาํหนดในขอ้ ๕ 
 ขอ้ ๘ อาคารที?ไดร้ับใบอนุญาตหรือใบรับแจง้การก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลี?ยน 
การใชต้ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที?ไดร้ับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าดว้ย 
กิจการนัFนก่อนวนัที?เทศบญัญัตินีF ใชบ้งัคับและยงัก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใชไ้ม่แลว้เสร็จ 
ใหไ้ดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบัติตามเทศบัญญัตินีF  แต่จะขอเปลี?ยนแปลงการขออนุญาตหรือการแจง้ 
ใหเ้ป็นการขดัต่อเทศบญัญติันีF ไมไ่ด ้
  ขอ้ ๙ ใหน้ายกเทศมนตรีนครลาํปางเป็นผูร้กัษาการตามเทศบญัญติันีF   
 

ประกาศ ณ วนัที? .................เดือน................... พ.ศ. .............. 
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(ลงชื?อ) 
       

         (นายนิมิตร    จิวะสนัติการ) 

          นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  
        
หมายเหต ุเนื?องจากไดมี้กฎกระทรวงกาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพืF นที?บางส่วน ในทอ้งที?ตําบลบา้นเป้า  ตําบลบ่อแฮ้ว ตําบลพิชัย  
ตําบลเวียงเหนือ ตําบลหัวเวียง ตําบลสบตุ๋ย ตําบลปงแสนทอง ตําบลสวนดอก ตําบลพระบาท  
ตาํบลชมพ ูและตาํบลกลว้ยแพะ อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พ.ศ.๒๕๔๗ ใหไ้ว ้ณ วนัที? ๑ กนัยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เทศบาลนครลาํปาง เห็นวา่ขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงดงักล่าวบางประการยงัไม่เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพพืF นที? สภาวการณปั์จจุบนั ประกอบกบัมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหอ้าํนาจเทศบาลนครลาํปางออกเทศบญัญัติทอ้งถิ?นขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวง
ดังกล่าวได้ หากมีความจําเป็นหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ?นโดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรี  จึงจาํเป็นตอ้งตราเทศบญัญัตินีF ขึF น
บงัคบัใช ้ นําเรียนที?ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางไดโ้ปรดพิจารณา 

 
นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที? ๙ ญตัติ

เรื?อง  ขอเสนอญตัติร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง เรื?อง กาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง
หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พ.ศ.๒๕๕. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญ คุณสมบรูณ ์ 
คุรุภากรณ ์ครบั 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนประธานที?เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ผมขอชื?นชมนายกนะครับที?มี
นโยบายที?จะทําใหบ้า้นเมืองนครลาํปางของเรามีการพฒันา มีความรุ่งเรืองในเศรษฐกิจและสงัคม 
ที?ดีขึF น  ผมพิจารณาดูในร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแลว้ มีลักษณะที?ท่านนายกฯ ไดเ้ปิดพืF นที?รองรับ 
หา้งคา้ปลีก-คา้ส่ง เขา้มาอยู่ในเขตพืF นที?ของเทศบาลนครลาํปาง ซึ?งตามสภาพของกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๗ ไดห้า้มไวว้า่ไมใ่หห้า้งคา้ปลีก-คา้ส่งเขา้มาอยูใ่นพืF นที?ในเขตเทศบาล 
เพราะกฎหมายฉบับนีF มีความคุม้ครองในเขตเทศบาล คือ มีการคุม้ครอง การแข่งขนัที?เป็นธรรม  
และคุม้ครองหา้งคา้ปลีกทัFงขนาดกลางและขนาดเล็ก  และสาระสําคัญของกฎกระทรวงฉบับนีF  
คือ ใหห้า้งคา้ปลีก-คา้ส่งขนาดใหญ่ตัFงอยู่ห่างออกไปจากชุมชนหนาแน่นประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  
ก็เพื?อให้การเขา้ถึงของผู ้บริโภคได้ง่าย รา้นค้าปลีก-ค้าส่งในเขตชุมชนเทศบาลนัFนก็จะได้รับ
ผลกระทบ  ผมเองก็ไม่ไดมี้ความเห็นคดัคา้นในเรื?องที?จะนําหา้งคา้ปลีก-คา้ส่งเขา้มาในเขตเทศบาล 
ผมเห็นดว้ยครับซึ?งก็อยากจะใหม้าตามทํานองครองธรรม ตามกฎหมายที?ไดบ้ัญญัติไวว้่าใหส้รา้ง 
ตามอําเภอต่างๆ ซึ?งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ?งดี เพราะสามารถสรา้งงาน สรา้งเศรษฐกิจ ใหห้มุนเวียน 
ไปในทางที?ดีขึF น  แต่ผมขอคัดคา้นในการออกเทศบัญญัติเพื?อเปิดพืF นที?สรา้งหา้งคา้ปลีก-คา้ส่ง 
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ขนาดใหญ่นัFน จะทําใหมี้ผลกระทบต่อระบบการคา้ดัFงเดิมหา้งรา้นปลีกย่อยต่างๆ ลม้เลิกกิจการไป 
คงมากพอสมควร และสังคมที? มีความเอืF ออาทรและแบ่งปันกันจะลดน้อยลง ทุกคนจะนึกถึง 
แต่เรื?องเงิน จะไม่มีภาพที?ลกูหลานช่วยพ่อแม่ขายของใหเ้ห็นอีก เพราะระบบการคา้ขายไปอยู่ในมือ
ของหา้งใหญ่ ซึ?งจะค่อยๆ กลืนกินสังคมครอบครัวใหห้มดไป  ขอ้ดีของการที?จะนําหา้งขนาดใหญ่ 
เขา้มาในเขตเทศบาลนัFน ผมยังไม่เคยเห็นการทําวิจัยที?ออกมาในเชิงตัวเลข มีแต่คนพูดว่าดี  
ผมก็ไม่เชื?อว่าจะเป็นเช่นนัFน เพราะฉะนัFนผมคิดว่าใหส้รา้งตามกฎหมายที?ไดบ้ญัญติักาํหนดเอาไวว้่า
สามารถสรา้งไดบ้ริเวณใด และสาํหรบัผูบ้ริโภคต่างๆ ที?มีความตอ้งการจะซืF อสินคา้ครัFงละมากๆ นัFน 
ถึงจะอยู่ห่างไกลนิดหน่อยก็สามารถไปซืF อได ้เพราะปัจจุบันสามารถเดินทางไปซืF อสินคา้ถึงจงัหวดั
ลําพูน จังหวัดเชียงใหม่ได้  ผมอยากขอฝากขอ้มูลนีF ถึงเพื?อนสมาชิกฯ คํานึงถึงความถูกต้อง  
ชอบธรรม เป็นประเด็นสําคัญดว้ยครับ ฉะนัFน ผมจึงขอคดัคา้นไม่เห็นดว้ยในการออกเทศบญัญัติ  
เ รื? อ ง  กําหนดบ ริ เ วณห้ามก่ อสร้า ง  ดัดแปลงห รือ เป ลี? ยนการ ใช้อ าคารบางช นิดห รือ 
บางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
พ.ศ.๒๕๕.  ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใด 
จะอภิปรายอีกหรือไม ่เชิญ คุณกิตติ  จิวะสนัติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานที?เคารพ 
กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติดังกล่าวนีF มีผู ้สนใจ 
เป็นจํานวนมากซึ?งไดส้รา้งความอึดอัดใจใหก้ับหลายฝ่ายมาเป็นเวลานาน สื?อมวลชนก็ลงข่าวซึ?ง 
ยงัไม่ทนัประชุมก็มีผลสกอรอ์อกไปแลว้ แต่ละท่านก็มีมุมมองต่างกนัทัFงจากประสบการณต์วัเองบา้ง 
ผูใ้กลชิ้ดบา้งและจากคําบอกเล่า ผมจึงขอเสนอในอีกมุมมองหนึ?งคือ ถา้ดูในกรณีนีF ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ในเรื?องนีF ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค เทศบาล รา้นคา้ปลีก-คา้ส่ง ซึ?งผมจะสรุปในตอนทา้ย แต่ก็นับเป็นโชคดี 
ของเราอยา่งหนึ?งครบัท่านประธาน ที?จงัหวดัลาํปางของเรานีF โชคดีที?มีกรณีศึกษาจากหลายๆ จงัหวดั 
หลายๆ พืF นที?ที?มีความคิดเห็นต่างๆ กนัแบบนีF  เช่น  กาํแพงเพชร ชุมพร  โคราช ซึ?งมีการดาํเนินการ
ไปแลว้  ผมคิดว่าการพิจารณาในวันนีF จะเป็นไปดว้ยความรอบคอบ ถา้เราพิจารณาหรือดูขอ้มูล
ทัFงหมดที?มีอยูใ่หถ่้องแท ้ผมจึงอยากขออนุญาตนําเสนอขอ้มลูบางส่วน คือ  

๑.ขอ้มูลของผูบ้ริโภคที?มีภูมิลําเนาในจังหวดัลําปาง เดินทางไปซืF อสินคา้ ณ หา้ง Marko  
ถึงจงัหวดัลาํพนูและจงัหวดัเชียงใหม่ เมื?อปี ๒๕๕๐ ที?สาขาเชียงใหม่มียอดซืF ออยู่ที?ประมาณ ๗๓.๑๐ 
ลา้นบาท, ปี ๒๕๕๑ ประมาณ  ๗๙ ลา้นบาท และปี ๒๕๕๒ ประมาณ ๑๐๖ ลา้นบาท  ส่วนที?สาขา
ลาํพูนปี ๒๕๕๐ ประมาณ  ๑๓.๖๙ ลา้นบาท, ปี ๒๕๕๑ ประมาณ  ๕๔.๗๙ ลา้นบาท โตขึF น ๓๐๐ 
เปอรเ์ซ็นต ์และปี ๒๕๕๒ ประมาณ ๘๐.๒๗  ลา้นบาท โตขึF นอีกเกือบ ๕๐ เปอรเ์ซ็นต ์รวมยอดซืF อที?
ประชาชนชาวจงัหวดัลาํปางเดินทางไปซืF อสินคา้จงัหวดัลาํพนู และจงัหวดัเชียงใหม่ทัFงหมด ประมาณ  
๑๘๖.๖๗ ลา้นบาท ซึ?งเกือบ ๒๐๐ ลา้นบาทยงัไม่รวมถึงค่ายานพาหนะ ค่าที?พกั และค่าอื?นๆ ที?เป็น
ทางออ้มอีก 

๒.ขอ้มลูรายงานฉบบัสมบรูณที์?จดัทาํโดย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ที?ทําเสนอใหเ้ทศบาลฯ เมื?อเดือนมีนาคม ปี ๒๕๕๓  ในกลุ่มประชาชนที?เห็นดว้ย 
ในการสรา้งหา้งขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครลําปาง รอ้ยละ ๖๘.๘๐  ขอ้มูลพืF นที?ที?เห็นสมควร 
ใหส้รา้งคือ ถนนไฮเวยล์ําปาง-งาว อยู่ที?รอ้ยละ ๘๗.๙  ในส่วนผูป้ระกอบการรา้นคา้เห็นดว้ยที?จะ
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สรา้งในเขตเทศบาลนครลาํปาง รอ้ยละ ๖๑.๑๐  ขอ้มูลพืF นที?สามารถจดัตัFงสรา้งบริเวณถนนไฮเวย์
ลําปาง-งาว  รอ้ยละ ๘๖.๐๗  ขอ้มูลผลกระทบที?ผู ้ประกอบการรา้นคา้ได้รับ กรณีที?หากมีหา้ง 
คา้ปลีก-คา้ส่งขนาดใหญ่แห่งใหมที่?จะมาตัFงขึF นในเขตเทศบาลนครลาํปางหรือพืF นที?อื?นๆ คือ ไม่ไดร้บั
ผลกระทบ รอ้ยละ  ๕๑.๓๐  นี? ก็เป็นผลการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง  ซึ?งผมก็ยงัไม่หายขอ้งใจจึงไดค้น้หาขอ้มลูเพิ?มเติม โดยไดค้น้หาขอ้มลูที?
จัดทําจากที? อื?น ได้แก่ งานวิจัยส่วนหนึ? งของวิชาสัมมนาปฏิบัติการเกี?ยวกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  เรื?อง ผลกระทบ
ของรา้นคา้ปลีก-คา้ส่งขนาดใหญ่ที?มีต่อรา้นคา้ปลีก-คา้ส่งขนาดเล็ก ของกรณีศึกษา เขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา  ซึ?งผลสรุปพบว่าผลกระทบที?เกิดขึF นหลังจากที?รา้นคา้ปลีก-คา้ส่งขนาดใหญ่ 
ไดเ้ปิดบริการ คือ ส่งผลใหย้อดขายของรา้นคา้ปลีกลดลงเล็กน้อย ส่วนจํานวนลูกคา้ประจํายงัคง 
เท่าเดิม เนื?องจากรา้นคา้ปลีกขนาดเล็กในอําเภอเมืองส่วนใหญ่ยังคงใชร้ะบบเครดิตหรือซืF อเชื?อ   
ส่วนลูกคา้ขาจรลดลงเล็กน้อย หมายความว่าถา้ท่านประธานมีรา้นคา้และมีลูกคา้ในมือ ๑๐๐ ราย 
และหลงัจากรา้นคา้ปลีก-คา้ส่งขนาดใหญ่มาเปิดบริการ ลูกคา้ ๑๐๐ รายของท่านประธานยงัคงอยู ่
แต่ว่ายอดขายของท่านประธานจะลดลงเล็กน้อย เนื?องจากพฤติกรรมในการจับจ่าย ซึ?งในช่วงตน้
เดือนผูโ้ภคจะใชบ้ริการของรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่มากกว่าขนาดเล็กเพราะเงินยงัเต็มกระเป๋าอยู ่ 
แต่พอ ๒-๓ ผ่านไปก็จะกลบัมาใชบ้ริการเป็นลกูคา้ของท่านประธานตามเดิม 

๓.ขอ้มูลจากนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้เดินเก็บขอ้มูลจากร้าน 
คา้ปลีก-คา้ส่งต่างๆ ในจงัหวดัลําปางที?คิดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากรา้นคา้ปลีก-คา้ส่งขนาดใหญ่  
มีข ้อมูลเรื?องชื?อเจ ้าของ ชื?อร้านค้า วันที?สัมภาษณ์ ยอดขายต่อปี ตัF งแต่ระดับ ๕๐๐,๐๐๐–
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เก็บตวัอย่างมาทัFงหมด ๒๐ ตวัอย่าง  เป็นแบบสอบถามที?ถามตรงถึงแนวทาง
วิธีการปรบัตวัของรา้นคา้ปลีก-คา้ส่งในจงัหวดัลาํปางที?ไดร้บัผลกระทบ ปรากฏว่ามีผลกระทบอยู่บา้ง 
แต่เนื?องจากมีการปรบัตวัล่วงหน้ามาครัFงหนึ?งแลว้ เมื?อสมยัที?มีหา้งบิ[ กซี เซเว่นอีเลเว่นมาเปิดบริการ 
เพราะฉะนัFนแต่ละรา้นก็มีวิธีการปรบัตวัของแต่ละแห่งไป 

ส่วนขอ้สรุป คือ เมื?อไดร้บัความเห็นชอบในร่างเทศบญัญัติดังกล่าวแลว้ ทางฝ่ายเทศบาล
นครลาํปาง ฝ่ายเทศบาลนครลาํปางที?จะเกิดขึF นคือ มีผลงานมีผูบ้ริโภคสนับสนุน ไดร้บัประโยชน์จาก
ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีซืF อขายที?ดิน  และยงัสอดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้ริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเขตอนุรักษ์   เมื?อมีการอนุญาตใหส้รา้งหา้งขนาดใหญ่ในพืF นที?เป็น 
Modern trade ซึ?งเป็นหา้งขนาดใหญ่ก็จะเป็นการใชเ้ขตพืF นที?ไดอ้ย่างสมดุล และกระจายความ
เจริญ หา้งขนาดใหญ่ตอ้งแขง่ขนักนัหลายๆ ดา้น เช่น เรื?องเขตพืF นที?ทาํเลที?ตัFง ระบบการจดัการขนส่ง 
และการกระจายสินคา้ ซึ?งเป็นสิ?งจําเป็น  ส่วนทางฝ่ายรา้นคา้โชวห์่วย จะไดร้ับประโยชน์คือ การ
ประหยดัค่าขนส่ง เวลาการเดินทาง ไดร้บัการพฒันาตามโครงการ “มิตรแทโ้ชวห์่วย” ซึ?งมีผลงาน
ชดัเจนมากเพราะร่วมกบัมหาวิทยาลยัชัFนนําจาํนวน ๓๓ แห่ง และพนัธมิตรธุรกิจอีก ๑๒ แห่ง   และ
ส่วนทางฝ่ายประชาชนผูบ้ริโภคประชาชนไดผ้ลประโยชน์จากผลสาํรวจสวนดุสิตโพล เมื?อวนัที? ๒๑-
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ความคิดเห็นของประชาชนกรณีถา้มีการเปิดหา้งขนาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นด้วยมากที? สุดถึงร้อยละ ๘๕.๔๖ จากสวนดุสิตโพล เพราะมีสินค้าราคาถูก มีสินค้า
หลากหลาย และเพียงพอต่อความตอ้งการ  ในขณะที?รา้นคา้ทอ้งถิ?นที?ไดร้ับผลกระทบ ก็เกือบทุก
ตัวอย่างที?ไดร้ับผลกระทบ แต่เรื?องแนวทางในการปรับตัวของรา้นคา้ขนาดกลางและขนาดเล็กมี
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วิธีการตัFงแต่การลดตน้ทุน การเพิ?มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ การใหเ้ครดิตแก่ลกูคา้ รวมกลุ่ม
เพิ?มพลงัในการต่อรอง  และบางรายก็เปิดทาํธุรกิจอื?นๆ เช่น ทาํไอทีบา้ง กิจการอสงัหาริมทรพัยบ์า้ง  
ซึ?งภายหลังจากการปรับตัวก็สามารถดําเนินกิจการได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ  
เพราะฉะนัFนภาพโดยรวมทัFงหมดแลว้ก็มีผลกระทบอยู่บา้ง แต่ความคิดเห็นส่วนใหญ่ยงัสามารถ
ดาํเนินกิจการอยูไ่ด ้ ดงันัFน จากขอ้มลูที?ผมไดนํ้าเรียนเสนอท่านประธานทัFงหมดต่อสภาแห่งนีF  ผมจึง
อยากใหเ้พื?อนสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่านไดใ้ชว้ิจารณญาณบนพืF นฐานขอ้มูลที?ถูกตอ้งในการ
ตัดสินใจ เพื?อประโยชน์ของส่วนรวมเพราะเราเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนรวมทัFงหมดไม่ไดท้ํา
หน้าที?แทนใคร ใหจ้ังหวดัลําปางมีโอกาสพัฒนากา้วหน้าในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชนเขม้แข็งอยา่งยั ?งยืนต่อไป ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใด 
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม ่เชิญ คุณสุคนธ ์ อินเตชะ 

นายสุคนธ ์ อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานที?เคารพ  
และสมาชิกผูท้รงเกียรติที?เคารพรกัทุกท่าน ผมนายสุคนธ ์ อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
ตามที?ท่านนายกฯ ได้นําเสนอญัตติเกี?ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื?อง กําหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง 
ดัดแปลงหรือเปลี?ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาล 
นครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวดัลําปาง พ.ศ.๒๕๕. ผมคิดว่าการนําหา้งคา้ปลีก-คา้ส่ง 
ขนาดใหญ่เขา้มาในจังหวดัลําปางนัFน ไม่จําเป็นตอ้งกําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะตอ้งก่อสรา้งในพืF นที?ใด 
ขอใหเ้ป็นสิ?งที?มีเป็นประโยชน์ เป็นการพฒันาต่อพี?น้องชาวจงัหวดัลาํปางใหมี้งานทาํ  แต่พืF นที?ในเขต
เทศบาลนครลําปางในอนาคตจะเจริญขึF นและมีความแออัดเพิ?มขึF น ซึ?งผมคิดว่าเป็นสิ?งสําคัญและ 
ถา้เป็นไปไดก็้ไม่จําเป็นตอ้งกําหนดพืF นที?ในการก่อสรา้ง ผมเสียดายในเรื?องการดําเนินการสรา้ง
ตลาดมีงบประมาณอยู่ ๙๓ ลา้นบาท ซึ?งเป็นสิ?งที?ช่วยกระตุน้ใหว้ิถีชีวิตของชาวบา้นไปใชบ้ริการ   
แต่เมื?อมีการจัดตัFงห้างขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับเขตเทศบาล สิ?งที? เราได้ลงทุนไปนัFนจะคุ ้มหรือไม ่ 
จะเกิดอะไรกับตลาดที? เราตัF งโครงการไว ้อย่างสง่างาม ผมจึงขอนําเรียนที?ประชุมแห่งนีF ว่า  
การตดัสินนัFนเราตอ้งคิดถึงอนาคตขา้งหนา้วา่บา้นเมืองจะเป็นอยา่งไร ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใด 
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม ่เชิญ คุณขตัติยา  สาํเภาทอง 

นางสาวขัตติยา  สาํเภาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธาน 
ที?เคารพ ดิฉนั นางสาวขตัติยา  สาํเภาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในญตัติเรื?อง เกี?ยวกบั
ร่างเทศบญัญัติ เรื?อง กาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลงหรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
พ.ศ.๒๕๕. นัFน เป็นเรื?องของการตราเทศบัญญัติที?เกิดการขดัแยง้ต่อกฎกระทรวงดังกล่าว เมื?อปี  
พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ?งจากที?ดูในขอ้มูลต่างๆ นัFน ไม่ว่าจะเป็นร่างเทศบญัญัติ แผนที? และกฎกระทรวงเดิม 
ดิฉนัอาจจะไมไ่ดม้องในประเด็นที?วา่จะตอ้งนําสถิติอื?นๆ มาเป็นขอ้พิจารณา แต่ดิฉนัอยากจะใหเ้พื?อน
สมาชิกฯ ไดพิ้จารณาจากขอ้มูลโดยอยู่ในเขตเทศบาลนครลาํปางเรา ในการกําหนดบริเวณตามที?
เทศบาลไดมี้หลักการและเหตุผลในร่างเทศบัญญัติ  ในเรื?องของผังเมืองรวมลําปางเป็นเขตสีแดง 
และสีสม้นัFนเป็นสีเขตของการพาณิชย ์ดิฉันก็เห็นดว้ยว่าเขตพาณิชยนี์F หมายรวมถึงทัFงขนาดเล็ก 



 - ๓๕ -

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  ในส่วนศักยภาพของดา้นพืF นที?แลว้ ถา้มองในดา้นนโยบายของท่าน
นายกเทศมนตรีฯ โดยเฉพาะในเรื?องของเขตพระบาทซึ?งยงัไม่หนาแน่นสมควรที?จะมีเขตพาณิชย์
เกิดขึF นนัFนดิฉันเห็นดว้ย  แต่เรื?องปริมาณการจราจรและการกําหนดเขตพืF นที?ในบริเวณที? ๓ นัFน 
บริเวณการจราจรนัFนการจะขยายพืF นที?พาณิชยจ์ะตอ้งสญัจรไปมาสะดวก จะตอ้งส่งผลกระทบใหน้้อย
ต่อการสัญจรหลัก ซึ?งสิ?งต่างๆ เหล่านีF ที?จะเป็นประเด็นในการพิจารณา แต่ที?ดิฉันไม่เห็นดว้ยต่อ 
ร่างเทศบญัญติันีF ออกโดยขดัแยง้ต่อกฎหมายกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ?งอาจจะใหอ้าํนาจของสภาออก
ไดก็้จริงอยู่ แต่สาระสาํคญัของกฎหมายกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ออกเพื?อป้องกนัไม่ใหมี้การแข่งขนั
ทางการคา้ เพราะฉะนัFนจึงกาํหนดใหบ้ริเวณที?หา้มก่อสรา้งดดัแปลงนัFนอยู่ในเมือง ควรใหไ้ปอยู่นอก
เมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตร  ส่วนบริเวณที?ทางเทศบาลกาํหนดไวใ้นแผนผังนัFน ก็จะอยู่ในแนวเขต
ตัFงแต่แยกศรีชุมไปจนถึงแยกภาคเหนือ ซึ?งในพืF นที?นีF ก็เป็นบริเวณที?การจราจรหนาแน่นหรือไม ่ 
ถา้มองโดยภาพรวมแลว้จะเป็นเขตพาณิชยข์นาดกลางโดยรอบอยู่แลว้ ซึ?งถา้ไม่มีหา้งขนาดใหญ่ 
จัดตัF งขึF นก็จะมีการขยายตัวโดยปกติอยู่แล้ว ดังนัFนเหตุผลความจําเป็นตรงนีF ก็ไม่จําเป็นที?จะ 
ออกร่างเทศบัญญัตินีF ขึF นขัดแยง้ต่อกฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๔๗  ดิฉันจึงขอเสนอความคิดเห็น 
ใหท้ราบ ขอบคุณค่ะ 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใด 
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม ่เชิญ คุณสุทศัน์  พุทธวงค ์

นายสุทัศน์  พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานที?เคารพ 
กระผม นายสุทัศน์  พุทธวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติเ รื?อง เ กี?ยวกับ 
ร่างเทศบญัญัติ เรื?อง กาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลงหรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือ 
บางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
พ.ศ.๒๕๕. ผมคิดว่าพืF นที?ของจังหวดัลําปางเราเป็นพืF นที?ว่างมานานประมาณ ๒๐-๓๐ ปีแลว้ มีแต่ 
ทุ่งนา ความเจริญกา้วหนา้ของจงัหวดัลาํปางเราก็ลดลงเรื?อยๆ ซึ?งอะไรที?เป็นของจงัหวดัลาํปางเรานัFน
ก็ไปอยู่ที?อื?นหมด เช่น สถานีโทรทศัน์ ธนาคารชาติ  ปัจจุบนันีF จงัหวดัถอยหลงัไปเรื?อยๆ และเมื?อมี
ความเจริญเขา้มาก็จะทําใหบ้า้นเมืองเจริญขึF น คนมีกิจการขึF นมา คนมีรายไดมี้งานทํามีกาํลังจ่าย 
กําลังซืF อ ซึ? งร ้านโชว์ห่วยต่างๆ แถวบ้านผมก็เป็นขาประจําอยู่  ส่วนห้างใหญ่ๆ เดือนหนึ? ง 
ผมไปไม่กี?ครัFงเอง เพราะฉะนัFนไม่ตอ้งเป็นห่วง ห่วงความเจริญของบา้นเมืองเป็นหลักจะดีกว่า  
ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใด 
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม ่เชิญ คุณสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ครบั 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนประธานที?เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอยํFาว่าไม่ไดค้ัดคา้นที?จะ
สรา้งรา้นคา้ปลีก-คา้ส่งขึF นในเขตเทศบาล ก็คือสรา้งโดยไม่ขดัต่อกฎหมายกระทรวงฯ และแนวโน้ม 
มีความเสี?ยงที?จะผิดต่อกฎหมาย เมื?อสักครู่มีสมาชิกท่านหนึ?งไดพู้ดสนับสนุนและระบุชื?อหา้งหนึ?ง
ขึF นมา ซึ?งเป็นการสุ่มเสี?ยงและไมส่มควรอย่างยิ?งเพราะเป็นการเชิญชวนใหเ้ห็นดว้ย ผมจึงขอเชิญชวน
ให้สมาชิกฯ ทุกท่านใชห้ลักความถูกต้องในการที?จะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับญัตตินีF  
ขอฝากไวด้ว้ยครบั ขอบคุณครบั 
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นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใด 
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม ่เชิญ รอ้ยเอกศกัดิ�ชยั  หงษ์ใจสี 

รอ้ยเอกศกัดิ2ชยั  หงษใ์จสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานที?เคารพ 
กระผม ร้อยเอกศักดิ� ชัย  หงษ์ใจสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติเรื?อง เกี?ยวกับ 
ร่างเทศบญัญัติ เรื?อง กาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลงหรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือ 
บางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
พ.ศ.๒๕๕. ผมก็เรียนจบทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ผมคิดว่าตามหลกัเศรษฐศาสตรช์าวบา้นง่ายๆ คือ 
รา้นโชวห์่วยตน้ซอยหรือรา้นทา้ยซอย มีกาํไรจากรา้นโชวห์่วยรา้นละ ๑๐๐ บาท ซึ?งกาํไร ๑๐๐ บาท 
ก็อยู่ในจังหวดัลําปางไม่ไปไหนหมุนเวียนอยู่ในลําปางนะครับ และเมื?อมีการเปิดพืF นที?ใหก้่อสรา้ง 
ในเขตเทศบาลแลว้ มีรา้นคา้ขายขนาดใหญ่มาตัFง มีผู ้ถือหุน้โดยสมมุติหุน้ละ ๑๐๐ บาท กําไร 
ออกจากจังหวัดลําปางไม่เหลือเลยนะครับ  ซึ?งประเด็นนีF มีท่านสมาชิกฯ ท่านแรกที?อภิปราย 
เมื?อสกัครู่นีF  ขออนุญาตเอ่ยนาม คุณสมบูรณ ์ คุรุภากรณ์ ไดพู้ดเอาไวถึ้งเรื?องการเดินทางซืF อสินคา้ 
คนลําปางก็ไปซืF อสินคา้ที?จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจําอยู่แลว้ ถ้าใหอ้อกไปตัFงอยู่นอกเขตพืF นที? 
คนลาํปางก็จะไปซืF อเช่นกนั ทาํไมตอ้งออกเทศบญัญติันีF ขึF นมา ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใด 
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม ่เชิญ คุณสนัติ  เขียวอุไร 

นายสนัต ิ เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานที?เคารพ กระผม 
นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมมีความรูสึ้กอึดอัดใจพอสมควรกับญัตติ
ดงักล่าวนีF  ผมไดศึ้กษาขอ้มลูกรณีนีF มาบา้งพอสมควรรวมทัFงขอ้มูลจากที?ท่านสมาชิกฯ หลายๆ ท่าน 
ไดอ้ภิปรายไปเมื?อสกัครู่ ในฐานะที?ผมเป็นนักวิชาการก็เป็นห่วงว่าในการตัดสินใจของเราตอนนีF อยู่
บนพืF นฐานของอะไร เราเป็นผู ้แทนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง เพราะในสิ?งที?ทาง
ผูบ้ริหารเสนอมานัFนผมก็ไม่ไดป้ฏิเสธและเห็นว่าเป็นสิ?งที?ไม่ดี มีกระบวนการหลายๆ กระบวนการ
ก่อนที?จะนําเรื?องนีF เขา้สู่สภา ซึ?งกระบวนการทางฝ่ายผูบ้ริหารก็มีสิทธิที?จะศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ  
แต่ก็ดว้ยมุมมองหลายๆ อย่าง เช่นที?สมาชิกสภาฯ ไดอ้ภิปรายไปแลว้ บางอย่างเหรียญมนัก็มีทัFงสอง
ดา้น เพราะฉะนัFนการตดัสินใจของเราวนันีF มนัหมายถึงวา่ในอนาคตเราไม่สามารถแกไ้ขอะไรได ้ เช่น 
การจะปลกูบา้นเมื?อปลกูเสร็จ แลว้มารืF อถอนทีหลงันั?นหมายถึงว่ามนัจะมีตน้ทุนแฝงอยู่ในนัFน ฉะนัFน
ที?ท่านประธานสภาฯ ไดย้ํFากบัพวกเราอยู่เสมอว่าสภาแห่งนีF เป็นสภาตน้แบบ มีแผนยุทธศาสตรที์?เรา
ทําขึF นมา เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เรามีกระบวนการที?จะทําใหส้มาชิกสภาฯ ของเรานัFนเป็น 
ผูท้รงความรู ้  และจากที?สมาชิกฯ หลายๆ ท่านไดอ้ภิปราย ผมก็ขอสนับสนุน ซึ?งเป็นความคิดและ
เป็นมุมมองของแต่ละท่าน แต่ในกระบวนการตดัสินใจนัFนตดัสินใจดว้ยเพียงแค่เวลา ๒ ชั ?วโมง ผมคิด
ว่าการตัดสินใจที?จะมีผลกระทบในระยะเวลา ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี จนถึงลูกหลานเรานัFน เป็นเรื?องที?
ละเอียดอ่อนจึงอยากใหท่้านพิจารณาวา่ในการตดัสินใจครัFงหนึ?งนัFนจะส่งผลกระทบต่ออะไรบา้ง เรามี
ขัFนตอนการแยกแยะปัญหาที?เกิดขึF นหรือไม่ ระบุปัญหาที?เกิดขึF นสาํหรบัผูที้?จะตดัสินใจไม่ใช่ทางฝ่าย
บริหารที?นําเสนอมา เรามีการระบุตัวปัจจัยหลกัและปัจจัยรองหรือไม่ เรามีการหาทางเลือกต่างๆ 
หรือไม่  “ถา้” ภาษาทางวิชาการคือ “If ” ถา้มันเกิดขึF นเราจะทําอย่างไร เรามีการวิเคราะห์ใน
ประเด็นต่างๆ ที?ท่านอภิปรายหรือไม่ และสุดทา้ยถา้เรามีกระบวนการ ๓-๔ กระบวนการเหล่านัFน
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ตดัสินใจเหล่านัFน นั?นคือทางเลือกที?เราจะเลือกตัดสินใจ เพราะฉะนัFนจากที?ผมไดฟั้งมา ๕-๖ ท่าน  
ก็ยงัมีความคิดเห็นขดัแยง้กนั แต่ถา้มีการตกผลึกกบัขอ้ปัญหาทัFงสองดา้นแลว้ ผลที?เราเลือกแลว้ไม่ว่า
จะเป็นวนัพรุ่งนีF หรือในอนาคต คิดว่าเป็นสิ?งที?ตอบไดโ้ดยไม่ติดขดัปัญหาอะไร  จึงไดเ้สนอสิ?งที?คิดว่า
น่าจะเป็นประโยชน์ในส่วนของการตัดสินใจ ส่วนตัวผมเองนัFนก็ไม่ไดป้ฏิเสธนะครับว่าสิ?งที?ท่าน
ผูบ้ริหารนําเสนอ และเพื?อนสมาชิกสภาฯ เสนอมานีF  จะไมถู่กตอ้งก็เป็นส่วนหนึ?ง แต่เรื?องนีF ก็เป็นเรื?อง
ระยะยาวอยู ่ซึ?งผมไดเ้รียนไปแลว้พอสมควร ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  มีสมาชิกฯ ท่านใด 
จะอภิปรายในเรื?องนีF อีกหรือไม่ เมื?อไม่มีจะให้ทางฝ่ายบริหารได้สรุปชีF แจงให้สมาชิกฯ ทราบ  
เชิญฝ่ายบริหารครบั 

นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที?เคารพ 
ผม นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ผมก็คงจะไม่สามารถสรุปอะไรไดม้าก 
เพราะว่าในเรื?องนีF เป็นเรื?องที?มีมิติในการพิจารณาในหลายๆ ดา้นและความคิดเห็นที?หลากหลาย  
แต่มีประเด็นอยู่ ๒ ประเด็นคือ ผู ้ที?สนับสนุน และผู ้ที?ไม่เห็นดว้ย  ทัFงนีF ก็จะมีมิติมุมมองในเรื?อง 
การพฒันาหรือการอนุรกัษ์ การเปิดโอกาส หรือการจาํกดัดว้ยเหตุผลของผลกระทบ หรือในกรณีที?
อาจจะเ กิดผลกระทบเป็นบางกลุ่มบางจุด  ซึ? งในกรณีนีF ก็ มีกรณีศึกษาจากหลายๆ ด้าน 
ทัFงสถาบันการศึกษา และหลายๆ กลุ่ม ทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ แมแ้ต่เทศบาลนครลําปางเราก็
ทําการศึกษาถึง ๒ ครัFง  ครัFงแรกศึกษาโดยตรงกับผูป้ระกอบการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
และเทศบาลเองก็ไดส้าํรวจเฉพาะผูป้ระกอบการเฉพาะในเขตเทศบาล และผลการสาํรวจขอ้มลูต่างๆ 
ในเชิงวิชาการ ก็มีมากมายหลากหลาย ซึ? งก็เป็นข้อมูลที? เพียงพอแล้ว แต่ก็มีความคิดเห็น 
เป็นสองดา้น ซึ?งถา้ไม่นําเรื?องนีF เสนอต่อสภา ก็จะมีแรงกดดนัจากกลุ่มที?ตอ้งการสนับสนุน ตอ้งการ
เห็นการพฒันาการ และตอ้งการโอกาสค่อนขา้งมาก  และถา้เสนอเรื?องนีF ต่อสภาก็จะมีกลุ่มที?คิดว่า 
จะมีผลกระทบและไมเ่ห็นดว้ยอยูจ่าํนวนหนึ?งเช่นกนั  แต่วา่ในฐานะไม่ว่าจะเป็นนายกฯ หรือสมาชิกฯ 
ก็ดี หรือผูร้บัผิดชอบในความเป็นสุขของประชาชน เราคงจะหลีกเลี?ยงในความรบัผิดชอบของเราไม่ได ้
เพราะประชาชนเป็นผูเ้ลือกเรามาเป็นผูแ้ทนของประชาชน ตอ้งเป็นผูแ้สดงความคิดเห็นในนาม
ประชาชน เรื?องนีF ใชเ้วลามาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ซึ?งมีทัFงผลไดแ้ละผลเสียต่อบา้นเมืองและประชาชน 
ทัFง ๒ ดา้น  แต่ว่าการตดัสินใจจะหลีกเลี?ยงต่อความรบัผิดชอบเบืF องตน้ของสมาชิกฯ ก็ดี ของนายกฯ 
ก็ดี ซึ?งเป็นผูแ้ทนของประชาชนที?จะหลีกเลี?ยงไม่ไดอ้ยู่แลว้  เราก็เป็นเพียงปัจจยัขัFนแรกที?จะนําเสนอ
ในบันไดขัFนต่อไป  ผมก็เคยปรารภกับสมาชิกฯ ทัFงเป็นการส่วนตัว และเป็นกลุ่มการเมือง ซึ?งผม
เคารพและยอมรบัความคิดเห็นที?แตกต่างหลากหลายของทุกๆ ท่าน ผมก็บอกใหร้ะมดัระวงัอยู่เสมอ
ว่าความแตกต่างหลากหลายเป็นความคิดที?อิสระทางความคิด แต่ความคิดที?อิสระทางความคิดเห็น
ย่อมจะตอ้งเป็นขอ้มูลที?มาจากประชาชนเพราะเราเป็นผูแ้ทนประชาชน ซึ?งสมาชิกฯ ก็ไดล้งพืF นที? 
ไปพบกับประชาชนที?พบปะทุกวันๆ หรือประชาชนในตลาดสด หรือรา้นคา้ หรือที?ไหนก็แลว้แต่  
เราก็สามารถสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนไดทุ้กพืF นที?  โดยส่วนตัวก็พบปะกับประชาชน 
ในพืF นที?ต่างๆ และมีขอ้มลูอยู่จาํนวนหนึ?งเหมือนกนั แต่สมาชิกฯ ก็ตอ้งมีหน้าที?ที?ชดัเจนว่าเป็นขอ้มลู
ที?ตนเองได้รับมาประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร และเราที?ประชาชนได้เลือกมา แต่ในความ
แตกแยกของความคิดจะต้องไม่ใหเ้กิดความแตกแยก ผมก็พูดเสมอๆ ว่าในกลุ่มการเมืองและ 
ในส่วนตัว ยกตัวอย่างความแตกแยกระหว่างกลุ่ม ระหว่างสี ซึ?งทําใหมี้ความแตกแยกและความ
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เจ็บปวดประเทศมาแลว้ ไมว่า่จะทางใดทางหนึ?งก็จะมีทัFงผลไดแ้ละผลเสียอยู่แลว้ไม่ว่าเราจะพิจารณา
ในทางใด แลว้เราจะตอ้งมียุทธวิธีในการดาํเนินการในเรื?องต่างๆ  ต่อไปหลงัจากนีF อย่างไร ก็ขอเรียน
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ กรุณามีความอิสระในการแสดงความคิดเห็น ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ผมไดใ้ชเ้วลาพอสมควร
สําหรับใหส้มาชิกฯ ไดอ้ภิปราย และทางฝ่ายบริหารก็ไดชี้F แจงสรุปเรียบรอ้ยแลว้ ต่อไปจะขอมติ 
ที?ประชุม ในวาระที? ๑ การรบัหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง เรื?อง  กาํหนดบริเวณ
หา้มก่อสรา้ง ดัดแปลงหรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขต
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๕. สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึF น   

มติที�ประชุม  ในวาระที? ๑ ที?ประชุมมีมติเห็นชอบรบัหลกัการแห่งร่างเทศบญัญัติเทศบาล
นครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลงหรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือ 
บางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
พ.ศ.๒๕๕. ดว้ยมติเสียงขา้งมาก (เห็นชอบ ๑๖ เสียง ไมเ่ห็นชอบ ๖ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง)  

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไปในวาระที? ๒ จะให้
สมาชิกฯ คดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ และกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการ
แปรญตัติ ฯ เชิญ คุณกิตติ  จิวะสนัติการ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนประธานสภาที?เคารพ 
กระผมนายกิตติ  จิวะสันติการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอเสนอใหมี้การพิจารณา 
ร่างเทศบญัญติัดงักล่าวนีF เป็นสามวาระรวดเดียว ครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  มีสมาชิกฯ เสนอให้
พิจารณาสามวาระรวด ขอผู ้รับรองในการเสนอใหพิ้จารณาสามวาระรวดดว้ย ซึ?งตอ้งมีผู ้รับรอง 
ไมน่อ้ยกวา่หนึ?งในสามของจาํนวนสมาชิกฯ ที?อยู่ในที?ประชุม คือไม่น้อยกว่าแปดท่าน  จึงขอผูร้บัรอง
และผู ้เสนอร่วมด้วย มีผู ้รับรองและผู ้เสนอร่วมถูกต้อง ต่อไปผมจะขอมติที?ประชุมเพื?ออนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดตามที?มีผูเ้สนอ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ที?ประชุมเสียงขา้งมาก
อนุมติัใหพิ้จารณาสามวาระรวดตามที?มีผูเ้สนอ  

มตทิี�ประชุม  ที?ประชุมเสียงขา้งมาก อนุมติัใหพิ้จารณาสามวาระรวด ตามที?มีผูเ้สนอ 
นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ก่อนที?จะพิจารณาในวาระ 

๒ ซึ?งใหที้?ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหป้ระธานที?ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตตินัFน ผมขอพักการประชุมเป็นเวลา ๑๕ นาที และจะประชุมต่อในเวลา 
๑๖.๐๐ น. 

 

(พกั ๑๕ นาที) 
เริ�มประชุม(วาระที� ๒)  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
นายประสิทธิ2   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในการพิจารณา 

ร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง วาระที? ๒ โดยการแปรญตัติแบบเต็มสภา ในญตัติเรื?อง  ขอเสนอ
ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลงหรือเปลี?ยน 
การใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง
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ลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พ.ศ.๒๕๕. ผูแ้ปรญตัติอาจเสนอคาํแปรญตัติดว้ยวาจาได ้เชิญท่านเลขานุการ
สภาเทศบาลนครลาํปาง ครบั 

นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภา 
ที?เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  ก่อนที?ที?ประชุมแห่งนีF จะได้ประชุม
พิจารณาญตัติในระเบียบวาระที? ๙ ต่อในวาระที? ๒ เพื?อความเขา้ใจในการปฏิบติัในการประชุม ต่อไป
ผมมีขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ?น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ้ที?  ๔๕  เรียนแจง้ในที?ประชุมว่า  ญัตติ 
ร่างขอ้บญัญัติที?ประชุมสภาทอ้งถิ?นตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที?ประชุมสภาทอ้งถิ?นจะอนุมติัให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้ริหารทอ้งถิ?นหรือสมาชิก
สภาทอ้งถิ?นจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑ ใน ๓ ของจาํนวนผูที้?อยู่ในที?ประชุมจะเป็นผูเ้สนอก็ได ้เมื?อที?ประชุม
สภาทอ้งถิ?นอนุมติัใหพิ้จารณาสามวาระรวดเดียวแลว้ การพิจารณาวาระที? ๒ นัFนใหที้?ประชุมสภา
ทอ้งถิ?นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหป้ระธานที?ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติโดยการพิจารณาในวาระที? ๒ จะพิจารณาโดยมีสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติแบบ
เต็มสภา ในการเสนอขอแปรญตัติสามารถเสนอดว้ยวาจาได ้โดยมีผูร้บัรองอย่างน้อย ๒ คน และการ
ดาํเนินการพิจารณาในวาระที? ๒ ใหป้รึกษาเรียงตามลาํดบัขอ้เฉพาะที?มีการแปรญตัติเป็นขอ้ๆ จนจบ
ร่างเทศบญัญติัในระเบียบวาระที? ๙ นีF  ผมคิดว่าที?ประชุมแห่งนีF คงเขา้ใจในขอ้บงัคบัที?ผมไดนํ้าเรียน 
ไปแลว้ จากนีF ผมขอเรียนเชิญประธานสภาทําหน้าที?เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ในวาระที? ๒ ต่อไป 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง ท่านเลขานุการสภา
เทศบาลฯ ไดเ้รียนชีF แจงกบัท่านสมาชิกฯ ไปแลว้  

ลําดับต่อไป ขอใหท่้านเปิดในเอกสาร หน้าที?  ๑  ขอ้ความ  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือ 
บางประเภท ในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง   
พ.ศ.๒๕๕.  จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือเสนอคาํแปรญตัติหรือไม่ เมื?อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ข  
ผมขอผ่านไป 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไปเป็นย่อหน้าที? ๑ 
“โดยที?เป็นการสมควรตราเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง เรื?อง กาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง 
หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาลนครลาํปาง อาํเภอเมือง
ลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พ.ศ. ๒๕๕.” จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือไม ่เมื?อไมมี่ ผมขอผ่านไป 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไปเป็นย่อหน้าที? ๒  
“อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒)  แห่งพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แกไ้ข
เพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  อันเป็นกฎหมายที?มีบทบญัญัติบางประการเกี?ยวกับ 
การจาํกดัสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ?งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๒  มาตรา ๔๓   ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  บญัญัติใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศัย
อาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   เทศบาลนครลาํปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
นครลาํปางและโดยอนุมติัของผูว้่าราชการจงัหวดัลาํปาง  ประกอบความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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ควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงตราเทศบัญญัติไว ้
ดงัต่อไปนีF ”  จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือเสนอคาํแปรญตัติหรือไม ่เชิญ คุณจาตุรงค ์ พรหมศร   

นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในย่อหน้าที?ที?ท่านประธาน 
ไดนํ้าเรียนไปเมื?อสกัครู่นีF  ความว่า “อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒)  แห่งพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ?มเติมถึง (ฉบับที?  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖๐ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒” ขอ้ความ
ไม่ไดผิ้ดแต่อย่างใด แต่เพื?อใหส้อดคลอ้งและถูกตอ้งกับวรรคหลัง ความว่า “อันเป็นกฎหมายที?มี
บทบญัญติับางประการเกี?ยวกบัการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของบุคคล” ถา้เรานําขอ้ความว่า “มาตรา ๑๐ 
(๒)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ.๒๕๒๒” ขึF นไว ้ก่ อนแล้ว เอา ข ้อความว่า 
“พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒” มาไวข้า้งหลงั  
ก็จะขดักับขอ้ความว่า “อนัเป็นกฎหมายที?มีบทบัญญัติบางประการเกี?ยวกับการจํากดัสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล”  ซึ?งพระราชบญัญติัเทศบาลไมไ่ดมี้กฎหมายขอ้ไหนที?จาํกดัสิทธิเสรีภาพของบุคคล   

ผมจึงเสนอคาํแปรญตัติขอแกไ้ขเปลี?ยนแปลงขอ้ความ จากความว่า “อาศยัอาํนาจตามความ
ในมาตรา ๑๐ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? 
๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  อันเป็นกฎหมายที?มีบทบัญญัติบางประการเกี?ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพ 
ของบุคคล” แกไ้ขเป็น ความว่า “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ?มเติมถึง (ฉบับที?  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๑๐ (๒)   
แห่งพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อนัเป็น
กฎหมายที?มีบทบัญญัติบางประการเกี?ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล” ผมขอแกไ้ขแบบนีF
ครบัท่านประธาน 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอผูร้บัรองครบั  มีผูร้บัรอง
ถูกตอ้ง จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือไม่  เมื?อไม่มีจะขอมติในที?ประชุมเป็น ๒ ประเด็น คือ   
ใหค้วามเห็นชอบตามร่างเดิม หรือตามที?สมาชิกฯ ขอแกไ้ข   สมาชิกท่านใดเห็นควรตามร่างเดิม
โปรดยกมือขึF น  มีสมาชิกฯ เห็นควรตามร่างเดิม จาํนวน ๑ เสียง  และมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
เปลี?ยนแปลงตามที?สมาชิกฯ ขอแกไ้ข  ไดโ้ปรดยกมือขึF น  มีสมาชิกฯ เห็นชอบใหแ้กไ้ขเปลี?ยนแปลง
ตามที?สมาชิกฯ ขอแกไ้ข  จํานวน ๑๔ เสียง  เป็นอันว่าเห็นสมควรใหแ้กไ้ขเปลี?ยนแปลงตามที?  
คุณจาตุรงค ์ พรหมศร สมาชิกฯ ขอแกไ้ข  

มติที�ประชุม  เห็นชอบใหแ้กไ้ขขอ้ความเป็น “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒) 
แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา 
๑๐ (๒)  แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
อันเป็นกฎหมายที?มีบทบัญญัติบางประการเกี?ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล” ด้วยมติ 
เสียงขา้งมาก ๑๔ เสียง 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 
ขอแกไ้ขอีกหรือไม ่เชิญ คุณจาตุรงค ์ พรหมศร  
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นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ผมขอเสนอคําแปรญัตติ 
ขอแกไ้ขเปลี?ยนแปลงขอ้ความ จากความว่า “อนัเป็นกฎหมายที?มีบทบญัญติับางประการเกี?ยวกบัการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ?งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๒  มาตรา ๔๓   ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  บญัญัติใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศัย
อาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   เทศบาลนครลาํปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
นครลาํปาง โดยอนุมติัของผูว้่าราชการจงัหวดัลาํปาง” ขอแกไ้ขเป็น “อนัเป็นกฎหมายที?มีบทบญัญติั
บางประการเกี?ยวกบัการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ?งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๒  มาตรา  
๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา ๔๓   ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
ก ร ะทํา ไ ด โ้ ดยอาศ ัย อํานาจตามบทบ ัญญ ัต ิแห ่งกฎหมาย   เทศบาลนครลําปาง โดย 
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง ผู ้ว่าราชการจังหวัดลําปาง” เพราะร่างเทศบัญญัติ  
เมื?อผ่านการพิจารณาจากที?ประชุมสภาในวาระ ๓ แลว้ ท่านประธานสภาจะตอ้งส่งใหผู้ว้่าราชการ
จงัหวดัใหค้วามเห็นชอบตามมาตรา ๖๒ แห่งพระบญัญัติเทศบาล ในวรรคที? ๒ ใชค้าํว่า “เห็นชอบ” 
ไม่ได้ใช ้คําว่า “อนุมัติ”  และขอแก้ไขเพิ?มเติมในส่วนของขอ้ความว่า  “จึงตราเทศบัญญัติไว ้
ดังต่อไปนีF ” ขอแกไ้ขเป็น “จึงตราเทศบัญญัติขึF นไว ้ดังต่อไปนีF ” โดยเพิ?มเติมคําว่า “ขึF น” เขา้ไป  
ขอท่านประธานเรียนที?ประชุมพิจารณาดว้ยครบั ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอผูร้บัรองครบั  มีผูร้บัรอง
ถูกตอ้ง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขหรือไม่  เมื?อไม่มีจะขอมติในที?ประชุม ๒ ประเด็น คือ  
ตามร่างเดิม หรือตามที?สมาชิกฯ ขอแกไ้ข  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรตามร่างเดิมโปรดยกมือขึF น  
ไม่มีนะครบั และสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบใหแ้กไ้ขเปลี?ยนแปลงตามที?สมาชิกฯ ขอแกไ้ข  มีสมาชิกฯ 
เห็นชอบใหแ้กไ้ขเปลี?ยนแปลง ดว้ยเสียงขา้งมาก ตามที? คุณจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกฯ ขอแกไ้ข  

มติที�ประชุม  เห็นชอบใหแ้กไ้ขเปลี?ยนแปลงขอ้ความเป็น  “ เทศบาลนครลําปางโดย 
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลาํปาง ผูว้่าราชการจงัหวดัลาํปาง ประกอบความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงตรา 
เทศบญัญติัขึF นไว ้ดงัต่อไปนีF ” ดว้ยมติเสียงขา้งมาก 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไป  ร่างเทศบัญญัติ 

ขอ้ ๑  เทศบญัญัตินีF เรียกว่า  “  เทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง  เรื?อง  กาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง 
ดดัแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาลนครลาํปาง 
อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง  พ.ศ. ๒๕๕. ” 

ในขอ้ ๑  มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขหรือไม ่ เมื?อไมมี่  ผมขอผ่านไป 
นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไป  ร่างเทศบัญญัติ 

ขอ้ ๒  เทศบญัญติันีF ใหใ้ชบ้งัคบัตัFงแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป ในขอ้ ๒  
มีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือไม ่ เมื?อไมมี่ท่านใดขอแกไ้ข ผมขอผ่านขอ้นีF ไป   

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไป  ร่างเทศบัญญัติ 
ขอ้ ๓   ใหใ้ชก้ฎกระทรวงกาํหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือ 
บางประเภท ในพืF นที?บางส่วน ในทอ้งที?ตาํบลบา้นเป้า  ตําบลบ่อแฮว้ ตําบลพิชยั ตําบลเวียงเหนือ ตําบล 
หัวเวียง ตําบลสบตุ๋ย ตําบลปงแสนทอง ตําบลสวนดอก ตําบลพระบาท ตําบลชมพู และตําบล 
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กลว้ยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จงัหวดัลําปาง พ.ศ.๒๕๔๗ บงัคับในเขตเทศบาลนครลําปาง เวน้แต่ 
ที?ขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติันีF     

ในขอ้ ๓  มีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือไม ่ เมื?อไมมี่ท่านใดขอแกไ้ข  ผมขอผ่านขอ้นีF ไป 
นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไป  ร่างเทศบัญญัติ 

ขอ้ ๔ ในเทศบญัญติันีF   
  “บริเวณที? ๑” และ “บริเวณที? ๒” หมายความว่า พืF นที?บริเวณตามที?กําหนดไว ้
ในขอ้ ๑ แห่งกฎกระทรวงตามขอ้ ๓ ของเทศบญัญติันีF  
  “บริเวณที? ๓”  หมายความวา่ พืF นที?บริเวณดงัต่อไปนีF  
  ทิศเหนือ จดเขตทางดา้นทิศใตข้องทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ 
  ทิศใต ้  จดเสน้ขนานระยะ ๔๐๐ เมตรและ ๖๐๐ เมตร กบัเขตทางดา้นทิศใต ้

ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนซุปเปอรไ์ฮเวยล์าํปาง-งาว) 

และเขตเทศบาลนครลาํปาง 
  ทิศตะวนัออก จดเขตทางดา้นทิศตะวนัตกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๓๗ 

  ทิศตะวนัตก จดเขตทางดา้นทิศตะวนัออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ 

                               (ตอนเลี?ยงเมืองลาํปาง)  
  ทัFงนีF ตามแผนที?ทา้ยเทศบญัญติันีF  และใหถื้อเป็นส่วนหนึ?งของเทศบญัญติันีF ดว้ย 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในขอ้ ๔ มีสมาชิกฯ ท่านใด
ขอแกไ้ขหรือไม ่ เมื?อไมมี่ท่านใดขอแกไ้ข  ผมขอผ่านขอ้นีF ไป 
 ขอ้ ๕ ใหก้าํหนดพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาลนครลาํปาง อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดั
ลาํปาง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที?ทา้ยเทศบญัญติันีF  เป็นบริเวณหา้มก่อสรา้งอาคารชนิดหรือ
ประเภทดงัต่อไปนีF  

(๑) ภายในบริเวณที? ๑ และบริเวณที? ๒ หา้มบุคคลใดก่อสรา้งอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทคา้ปลีกคา้ส่ง ตามที?กาํหนดไวใ้นขอ้ ๒ แห่งกฎกระทรวงตามขอ้ ๓ ของเทศบญัญติันีF  

(๒) ภายในบริเวณที? ๓ หา้มบุคคลใดก่อสรา้งอาคารดงัต่อไปนีF  
 (ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลีกคา้ส่ง ที? มีพืF นที? ใชส้อยอาคาร

รวมกนัเพื?อประกอบกิจการในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัเกิน  ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  
   (ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลีกคา้ส่ง ที? มีพืF นที?ใชส้อยอาคาร
รวมกนัเพื?อประกอบกิจการในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั ตัFงแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เวน้แต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลีกคา้ส่งนัFนเป็นไปตามขอ้กําหนด
ดงัต่อไปนีF  
         ๑.ปากทางเขา้ออกหลักต้องเชื?อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑  
(ถนนซุปเปอรไ์ฮเวยล์าํปาง-งาว)  เท่านัFน 
          ๒.แนวศูนย์กลางปากทางเขา้ออกของรถยนต์ตอ้งอยู่ห่างจากทางร่วม 
ทางแยกที?เป็นทางบรรจบกนัของถนนสาธารณะที?มีขนาดเขตทางตัFงแต่ ๑๔ เมตรขึF นไป ไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ เมตร เฉพาะดา้นทิศใตข้องถนนซุปเปอรไ์ฮเวยล์าํปาง-งาว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑)    
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                        ๓.ตามลกัษณะหรือขอ้กาํหนดในขอ้ ๒(๒) (ข)  ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ และ 
๑๐ แห่งกฎกระทรวงตามขอ้ ๓ ของเทศบญัญติันีF  
       ๔.ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ?งจากระดับถนนหรือระดับพืF นดิน 
ที?ก่อสรา้งขึF นไปถึงส่วนของอาคารที?สูงที? สุด สําหรับอาคารทรงจั ?วหรือปัF นหยาใหว้ัดถึงยอดผนัง 
ของชัFนสงูสุด 

  ในขอ้ ๕ สมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขหรือไม ่เชิญ คุณจาตุรงค ์ พรหมศร 
นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ผมขอเสนอคําแปรญัตติ 

ขอแกไ้ขเปลี?ยนแปลงขอ้ความ จากความว่า “ใหก้าํหนดพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาลนครลาํปาง 
อาํเภอเมืองลําปาง จังหวดัลําปาง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที?ทา้ยเทศบัญญัตินีF  เป็นบริเวณ
หา้มก่อสรา้งอาคารชนิดหรือประเภทดังต่อไปนีF ” ขอแกไ้ขเป็น ความว่า “ใหก้ําหนดพืF นที?บางส่วน 
ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที? 
ทา้ยเทศบัญญัตินีF  เป็นบริเวณหา้มก่อสรา้งอาคารชนิดและประเภทดังต่อไปนีF ” โดยขอแกไ้ขคําว่า 
“หรือ” เป็น “และ” ขอท่านประธานเรียนที?ประชุมพิจารณาดว้ยครบั ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอผูร้บัรองครบั มีผูร้บัรอง
ถูกตอ้ง จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือไม ่  เมื?อไม่มีจะขอมติในที?ประชุม ๒ ประเด็น คือ  เห็นชอบ
ตามร่างเดิม หรือเห็นชอบตามที?สมาชิกฯ ขอแกไ้ข  มีสมาชิกท่านใดเห็นควรตามร่างเดิมไดโ้ปรด 
ยกมือขึF น มีจาํนวน ๒ เสียงนะครบั  และมีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบใหเ้ปลี?ยนแปลงตามที?สมาชิกฯ  
ขอแกไ้ข ขอไดโ้ปรดยกมือขึF น มติเป็นเสียงขา้งมาก เห็นสมควรใหเ้ปลี?ยนแปลงตามที? คุณจาตุรงค ์ 
พรหมศร สมาชิกฯ ขอแกไ้ข  

มติที�ประชุม  เห็นชอบใหแ้กไ้ขขอ้ ๕  ดว้ยมติเสียงขา้งมาก จากความว่า “ใหก้าํหนดพืF นที?
บางส่วนในเขตเทศบาลนครลาํปาง อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผน
ที?ทา้ยเทศบญัญติันีF  เป็นบริเวณหา้มก่อสรา้งอาคารชนิดหรือประเภทดงัต่อไปนีF ”  

แกไ้ขเป็น ความว่า “ใหก้าํหนดพืF นที?บางส่วนในเขตเทศบาลนครลาํปาง อาํเภอเมืองลาํปาง 
จงัหวดัลาํปาง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที?ทา้ยเทศบญัญัตินีF  เป็นบริเวณหา้มก่อสรา้งอาคาร
ชนิดและประเภทดงัต่อไปนีF ” 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไป  ร่างเทศบัญญัติ 
ขอ้ ๖ ภายในบริเวณพืF นที?ที?กาํหนดตามขอ้ ๕ หา้มบุคคลใดดดัแปลง หรือเปลี?ยนการใชอ้าคารใดๆ 
ใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทที?มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที?กาํหนดในขอ้ ๕  มีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ข
หรือไม ่ เมื?อไมมี่ท่านใดขอแกไ้ข  ผมขอผ่านขอ้นีF ไป    

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไป  ร่างเทศบัญญัติ 
ขอ้ ๗  อาคารที?มีอยู่แลว้ในบริเวณพืF นที?ที?กาํหนดตามขอ้ ๕ ก่อนหรือในวนัที?เทศบญัญัตินีF ใชบ้งัคับ  
ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติันีF  แต่หา้มดัดแปลงหรือเปลี?ยนการใชอ้าคารดงักล่าวให้
เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที?มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที?กาํหนดในขอ้ ๕   
          ในขอ้ ๗  มีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือไม ่ เมื?อไมมี่ท่านใดขอแกไ้ข  ผมขอผ่านขอ้นีF ไป 

นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไป  ร่างเทศบัญญัติ 
ขอ้ ๘ อาคารที?ไดร้บัใบอนุญาตหรือใบรบัแจง้การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลี?ยนการใชต้ามกฎหมาย
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ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที?ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนัFนก่อนวันที? 
เทศบญัญัตินีF ใชบ้งัคบัและยงัก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลี?ยนการใชไ้ม่แลว้เสร็จใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินีF  แต่จะขอเปลี?ยนแปลงการขออนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ 
เทศบญัญติันีF ไมไ่ด ้
          ในขอ้ ๘  สมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขหรือไม ่ เมื?อไมมี่ท่านใดขอแกไ้ข  ผมขอผ่านขอ้นีF ไป 
          นายประสิทธิ2  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไป  ร่างเทศบัญญัติ 
ขอ้ ๙  ใหน้ายกเทศมนตรีนครลาํปางเป็นผูร้กัษาการตามเทศบญัญติันีF   
          ในขอ้ ๙  สมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขหรือไม ่ เมื?อไมมี่ท่านใดขอแกไ้ข ผมขอผ่านขอ้นีF ไป 
เป็นอนัวา่สภาเทศบาลนครลาํปางไดแ้ปรญตัติแบบเต็มสภาในวาระที? ๒ ไดสิ้F นสุดลง  ต่อไปจะขอเขา้
สู่วาระที?  ๓   

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในวาระที? ๓ ญัตติเรื?อง  
ขอเสนอญัตติร่างเทศบญัญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลงหรือ
เปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลาํปาง อาํเภอ
เมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พ.ศ.๒๕๕. สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบใหต้ราเป็นเทศบญัญัติเทศบาล 
นครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลงหรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือ 
บางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
พ.ศ.๒๕๕.  ขอไดโ้ปรดยกมือขึF น   

มติที�ประชุม  มีมติเห็นชอบดว้ยเสียงขา้งมาก  ใหต้ราเป็นเทศบญัญัติเทศบาลนครลาํปาง 
เรื?อง กําหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลงหรือเปลี?ยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลาํปาง อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พ.ศ.๒๕๕. (เห็นชอบ 
๑๖ เสียง ไมเ่ห็นชอบ ๖ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง) 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในญัตติเรื?อง  ขอเสนอ
ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื?อง กําหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดัดแปลงหรือเปลี?ยน 
การใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืF นที?บางส่วน ในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง
ลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พ.ศ.๒๕๕. ที?ผ่านวาระ ๓ ไปแลว้นัFน  เนื?องจากขัFนตอนในการพิจารณานัFน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู ้ว่าราชการจังหวัด และต้องนําเสนอต่ออธิบดีกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง เพื?อนําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการก่อสรา้งกลางพิจารณาเสียก่อน จึงเสนอต่อ
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผูอ้นุมติัต่อไป  เมื?อคณะกรรมการควบคุมการก่อสรา้งกลาง
ใหค้าํแนะนําปรบัปรุงหรือแกไ้ขโดยไม่ผิดจากหลกัการนีF  ก็ใหน้ายกเทศมนตรีนครลาํปางดาํเนินการ 
ตามคาํแนะนําต่อไปได ้ จึงเรียนมาเพื?อใหส้มาชิกฯ ไดร้บัทราบ 

ที�ประชุม  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที�  10 ญตัตอืิ�น ๆ  
นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ในระเบียบวาระที? ๑๐ 

ญตัติอื?น ๆ  จะมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่เชิญ พนัตรีสระ สุยะใจ 
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พนัตรีสระ  สุยะใจ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที?เคารพ 
กระผม พนัตรีสระ  สุยะใจ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร และสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน ในฐานะตัวแทนของประชาชนชาวลําปาง และโดยเฉพาะอย่างยิ?งประชาชน 
ในเขตพืF นที?ตําบลเวียงเหนือ ที?ท่านผู ้บริหารและท่านสมาชิกสภาฯ เห็นความสําคัญในพืF นที?ของ 
เขต ๑ จดัใหมี้การก่อสรา้งสวนสาธารณะ เพื?อประชาชนไดร้บัอากาศที?ดีในพืF นที?เขต ๑ ขอขอบคุณ
ครบั 

นายประสิทธิ2  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใด 
จะเสนอญตัติอื?นๆ อีกหรือไม ่เมื?อไมมี่ ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

 
 
.....................................................     ............................................................. 
     (นายประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั)      (นายจาตุรงค ์ พรหมศร) 
  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง        เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

 


