
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
สมยัประชุมสามญั  สมยัที� 4  ครั�งที� 1  ประจาํปี  2552 

วนัที� 24  ธนัวาคม  2552 
ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 

------------------------- 
รายนามผูเ้ขา้ประชุม 
 1.นายประสิทธิ� หรรษ์หิรญั ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 2.น.พ.วฒันา วานิชสุขสมบติั รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
 3.นายจาตุรงค ์ พรหมศร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 4.นายอนุกลู ศิริพนัธุ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 5.นายสมหมาย พงษ์ไพบลูย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 6.พนัตรีสระ สุยะใจ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 7.นายบุญทอง ใจมา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 8.นายพิทกัษ์ แสนชมภ ู สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 9.นายกิตติ จิวะสนัติการ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 10.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 11.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 12.รอ้ยเอกศกัดิ�ชยั หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 13.นายสนัติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 14.นายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 15.นางสุดารตัน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 16.นายจรญู เติงจนัต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 17.นายสุทศัน์ พุทธวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 18.นายวิบลูย ์ ฐานิสรากลู สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 19.นายสุคนธ ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
 20.พนัตรีวิชานนท ์ แดงสรอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 21.นางสาวขตัติยา สาํเภาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 22.นายสมชาย ดงัควฒันา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 23.จ.ส.อ.สมบรูณ ์ บรรจงจิตต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  
 24.นางอวยพร พรรตันพิทกัษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 1.นายนิมิตร จิวะสนัติการ นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 2.นายกิตติภมิู นามวงค ์ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 3.นายประเสริฐ บุพพณัหสมยั รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 4.นายสุรพล ตนัสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
 5.นายมนัส วงษ์ชาญศรี ที<ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
 6.นายกิตติพงศ ์ จิรเมธาธร ที<ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
 7. นายเกษม   แช่มชอ้ย ที<ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
 8.นายเฉลิม แกว้กระจ่าง รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
 9.นางสาวภารดี เสลานนท ์ รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
 10.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลดัเทศบาลนครลาํปาง 
 11.นายจาํเนียร ทองกระสนั ผอ.สาํนักการช่าง 
 12.นางจนัทรส์ม เสียงดี ผอ.สาํนักการศึกษา 
 13.นายประสงค ์ เรือนสอน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   
 14.นายพีระยศ วิรตัน์เกษ หวัหนา้สาํนักปลดัเทศบาล 
 15.นางเอมอร ณ ลาํปาง (แทน) ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 16.นางสาวสุนี อนงคศกัดิ� ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 17.นายสวสัดิ� แกว้กระจ่าง ผอ.ส่วนการโยธา 
 18.นายสุทธิพนัธ ์ รตันรงัสรรค ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 19.นายสุเทพ บุญมายอง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสรา้ง 
 20.นายเสนีย ์  วิไลจิตต ์ ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 21.นางสาวอุษา สมคิด รองผอ.สาํนักการศึกษา 
 22.นายไพศาล ลาภจรสัแสงโรจน์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
 23.นางยุพิน ตงัคธาร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
 24.นางประนอม สายโกสุม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
 25.นางอรพิน โสภะ (แทน) หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 26.นางสาวพฒันี เมืองใจมา             หวัหนา้ฝ่ายกิจการสภา 
 27.นางวรรณศรี อินทราชา หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 28.นายธงชยั พวัศรีพนัธุ ์ นิติกร 
 29.นายนรศกัดิ�         สุขสมบรูณ ์ (แทน) ทอ้งถิ<นจงัหวดัลาํปาง 
  

เริ�มประชุมเวลา  13.30 น. 
ระเบียบวาระที� 1  เรื�องที�ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบ 

 นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง    วนันีG เป็นการประชุม
สภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที< 4  ครัGงที<  1  ประจาํปีพุทธศกัราช 2552  เรียน
ท่านสื<อมวลชนทุกแขนง  คณะกรรมการชุมชน  ที<ไดใ้หเ้กียรติมาร่วมฟังการประชุมในวนันีG  ก่อนเขา้สู่
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ระเบียบวาระที<  1  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครลาํปาง 
 นายจาตุรงค ์ พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง   เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที<เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค ์  
พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที<ท่านประธานในที<ประชุมจะไดด้ําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที<  1  ของการประชุมสภาในครัGงนีG   กระผมมีประกาศของสภาเทศบาล 
นครลาํปาง และหนังสือเทศบาลนครลาํปาง เพื<อเรียนแจง้ใหที้<ประชุมไดร้บัทราบ ดงันีG  
 

ประกาศสภาเทศบาลนครลาํปาง 
เรื�อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที� 4  ประจาํปี  2552 

--------------------- 

  ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เรื<อง กําหนดสมยัประชุมสามัญ ประจําปี 
2552  และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2553  ลงวันที<  17  กุมภาพันธ์  2552   
ไดก้าํหนดสมยัประชุมสามญั  สมยัที<  4  ประจาํปี  2552  มีกาํหนด  30  วนั  เริ<มตน้ตัGงแต่วนัที<   
1 – 30 ธนัวาคม  2552  รายละเอียดความแจง้แลว้นัGน 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แกไ้ขเพิ<มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที< 13) พ.ศ.2552  จึงประกาศใหเ้รียกประชุมสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที< 4  ประจาํปี  2552  มีกาํหนด 30 วนั เริ<มตน้ตัGงแต่วนัที<  1-30  
ธนัวาคม  2552 
  

ประกาศ  ณ  วนัที<   23  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2552 
 

ประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั 
(นายประสิทธิ�  หรรษ์หิรญั) 

ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

และ 
หนังสือที<  ลป 52001/ 6858           สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง  
        ถนนฉตัรไชย   ลป  52100 
 

                             23   ธนัวาคม  2552 
 

เรื<อง มอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผูเ้สนอญตัติแทน 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

  ตามที<สภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง   สมยัประชุม
สามญั  สมยัที<  4  ครัGงที<  1  ประจาํปี  2552  ในวนัที<  24  ธันวาคม  2552  เวลา 13.30 น.     
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ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง   ซึ<งนายกเทศมนตรีมีญัตติที<จะตอ้งเสนอต่อสภาเทศบาล 
นครลาํปาง และตอบกระทูถ้ามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  นัGน 
 

  ขา้พเจา้ฯ   ขอมอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีฯ  ที<รับผิดชอบสํานักและกองที<
เกี<ยวกบัญตัติและกระทูถ้ามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เป็นผูเ้สนอญตัติแทนและตอบกระทู้
ถามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ดงัรายชื<อต่อไปนีG   
  

1. นายกิตติภมิู  นามวงค ์    รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง     
2. นายประเสริฐ  บุพพณัหสมยั  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
3. นายสุรพล  ตนัสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
4. นายนรเศรษฐ  จิวะสนัติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

จึงเรียนมาเพื<อทราบและดาํเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

นิมิตร  จิวะสนัติการ 
(นายนิมิตร  จิวะสนัติการ) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 

ซึ<งผมมีขอ้เรื<องดังที<เรียนแจง้ใหส้มาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ไดร้ับทราบ จากนีG ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ไดด้ําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมในครัGงนีG ต่อไป 

 

1.1 เรื�อง  ให ้นายนพดล  ผดุงพงษ์  กล่าวปฏิญาณตนเขา้รับตาํแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาํปาง 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ระเบียบวาระที< 1 ขอ้ที< 1.1 
เรื<อง ใหน้ายนพดล  ผดุงพงษ์ กล่าวปฏิญาณตนเขา้รับตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ตามที<เทศบาลนครลําปางได้มีการเลือกตัGงซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เมื<อวันที<  25  
ตุลาคม 2552 ที<ผ่านมา ผลจากการเลือกตัGงคือ นายนพดล  ผดุงพงษ์  ซึ<งไดร้บัการับรองผลการ
เลือกตัGงจากคณะกรรมการการเลือกตัGงเมื<อวันที<  14  พฤศจิกายน 2552  ในโอกาสนีG ขอเชิญ     
นายนพดล  ผดุงพงษ์  ไดก้ล่าวคําปฏิญาณตนเพื<อเขา้รับหน้าที<ตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง เชิญครบั 

นายนพดล  ผดุงพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาล “ขา้พเจา้  นายนพดล  ผดุงพงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในฐานะผูแ้ทนของปวง
ชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง  ขอปฏิญาณตนต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  ไวว้่าจะรกัษาไว ้
และปฏิบัติตามซึ<งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทัGงจะซื<อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที<เพื<อ
ประโยชน์ ของทอ้งถิ<น  และปฏิบติัหน้าที<ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ�ใจ  ไม่อยู่ในความผูกมดั
แห่งอาณติัมอบหมายใด ๆ”    
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นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  เป็นอันว่า  คุณนพดล  
ผดุงพงษ์  ไดป้ฏิญาณตนเขา้รับหน้าที<ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง โดยสมบูรณ์แลว้ 
และในโอกาสนีG ในนามสภาเทศบาลนครลาํปาง ขอมอบช่อดอกไมแ้สดงความยินดี โดยขอเชิญท่าน
สมาชิกอาวุโสสูงสุดของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คือจ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์ ไดใ้ห้
เกียรติมอบช่อดอกไมแ้สดงความยินดีกบัสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปางคนใหม ่ เรียนเชิญ 

 

1.2 เรื�อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
ประจาํปี 2552 (โดย...นายนิมิตร  จวิะสนัตกิาร  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง) 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที< 1 ขอ้ 
1.2 เรื<อง ประธานแจ้งให้ที<ประชุมทราบ เรื<อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ประจาํปี 2552 เชิญท่านนายกเทศมนตรีนครลาํปางครบั 

นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  เรียนประธานสภาที<เคารพ ผม
นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  เพื<อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496  มาตรา 48 ทศ  ไดก้ําหนดใหน้ายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล และ
ประชาชนก่อนที<จะเขา้รับตําแหน่ง และกําหนดไว ้ว่านายกเทศมนตรีจะต้องรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีใหส้าธารณะทราบอีกครัGง เพื<อที<จะใหส้มาชิกสภา
เทศบาลได้มีเอกสารที<จะติดตามตรวจสอบและรับทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลภายใต้
นโยบายของนายกเทศมนตรี ในระยะของวิสัยทัศในระยะหนึ<งๆ ตลอดผลการดําเนินการประจําปี    
จึงไดจ้ดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานของนายกเทศมนตรี เพื<อเสนอต่อสภาเทศบาลใหร้บัทราบ และ
ประกาศต่อสาธารณชนต่อไป ซึ<งไดจ้ดัทาํรายงานเป็นรูปเล่ม ประกอบดว้ยรายงานผลการปฏิบติัการ
ตามนโยบายตัGงแต่ พ.ศ. 2548 – 2551 ภายใตว้ิสยัทัศน์แรก คือ การทําใหน้ครลาํปางเป็นนคร
แห่งคุณภาพภายใตก้ารบริหารจดัการที<ทนัสมยั ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลซึ<งเมื<อถึงปี พ.ศ.2552 แลว้ 
เราก็ไดป้ระเมินผลการปฏิบติัการตามโครงการต่าง ๆ ตามวิสยัทศัน์ดงักล่าว รวมทัGงการรายงานถึง
แผนงานในอนาคตเพื<อบรรลุวิสยัทศัน์ระยะแรก เมื<อปี 2552 และกาํหนดวิสยัทศัน์หรือยุทธศาสตร์
สาํหรบัระยะปี พ.ศ. 2553 – 2555 ภายใตว้ิสยัทศัน์ที<กาํหนดว่า “จะสรา้งนครลาํปางใหเ้ป็นเมือง
ที<น่าอยู่ ผูค้นเป็นสุข สงัคมดีงาม และมีมรดกวฒันธรรมที<ลํGาค่า” นับตัGงแต่ปีงบประมาณปี  2553 
เราก็จะบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ โดยการทําโครงการและแผนงานตามยุทธศาสตร ์       
ทัGง 6 ดา้น ตามที<ไดนํ้าเสนอในรายงานฉบบันีG  รวมทัGงต่อเนื<องในขอ้ที< 1.4  เรื<อง รายงานผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนที< ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื<น และเงินที<จ่ายขาดจากเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 และขอ้ที< 1.5  เรื<อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ประจาํปี 2552 (ภายใตแ้ผนพฒันาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2552 – 2554) ที<เกี<ยวขอ้งกบั
รายงานต่าง ๆ ของเทศบาลตามนโยบายที<ไดแ้ถลงไว ้ขอบคุณครบั 

 

1.3 เรื�อง  ระเบียบว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาล 
นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที< 1     

ขอ้ 1.3  เรื<อง ระเบียบวา่ดว้ยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาล 
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ระเบียบ 
วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  

และคณะกรรมการสภาเทศบาลนครลาํปาง  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

---------------------------- 
 

โดย รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ 
ไดบ้ญัญัติใหมี้ประมวลจริยธรรมของผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ หรือเจา้หน้าที<ของรฐั
แต่ละประเภท 

เพื<อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทยพุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ สภาเทศบาลนครลาํปาง    จึงไดก้าํหนดระเบียบ ว่าดว้ยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางและคณะกรรมการสภาเทศบาลนครลําปาง   พ.ศ. 
๒๕๕๒  ขึG นไวด้งัความต่อไปนีG  
 ขอ้ ๑ ระเบียบนีG เรียกว่า “ระเบียบว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลาํปางและคณะกรรมการสภาเทศบาลนครลาํปาง พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 ขอ้ ๒ ระเบียบนีG ใหใ้ชบ้งัคบัตัGงแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป          
          ขอ้ ๓ ในระเบียบนีG   
 “สมาชิกสภา” หมายถึง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 

 “คณะกรรมการสภา” หมายถึง คณะกรรมการสามญั และคณะกรรมการวิสามญัซึ<งสภา
เทศบาลนครลําปางตัGงขึG น รวมถึงคณะอนุกรรมการซึ<งคณะกรรมการดังกล่าวตัGงขึG นตามระเบียบ 
กฎหมาย  
   “ประธานสภา”หมายถึง  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 

            “สภาเทศบาล” หมายถึง สภาเทศบาลนครลาํปาง 
             ขอ้ ๔ ใหป้ระธานสภา รกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนีG   

     
      หมวด ๑ 

ส่วนที< ๑ 

อุดมคติของการเป็นสมาชิกสภาและคณะกรรมการสภา 
------------------------------ 

 ข ้อ ๕ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์เป็นแบบอยา่งที<ดีในการเคารพและรกัษาระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 ขอ้ ๖ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจกัตอ้งเป็นแบบอย่างที<ดีในการรกัษาไวแ้ละปฏิบติั
ตามซึ<งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ทุกประการ 
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 ขอ้ ๗ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องเป็นแบบอย่างที< ดีในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

 ขอ้ ๘ สมาชิกสภาและคระกรรมการสภาจกัตอ้งเป็นแบบอยา่งที<ดี ในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
การประชุมสภาทอ้งถิ<น โดยเคร่งครดั 

 ขอ้ ๙ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจกัตอ้งมีอุดมการณใ์นการทาํงานเพื<อเทศบาลนคร
ลาํปาง  และมีจิตสาธารณะรับใชป้ระชาชนอย่างเต็มความสามารถ ดว้ยความรับผิดชอบ ซื<อสัตย ์
สุจริต เสียสละ 

 ขอ้ ๑๐ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจกัตอ้งปฏิบติัตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม
และศีลธรรม ทัGงโดยส่วนตวัและโดยหนา้ที<ความรบัผิดชอบต่อสาธารณชน 

 

ส่วนที< ๒ 

การปฏิบติัหน้าที<ในฐานะสมาชิกสภาและกรรมการสภา 
------------------------------ 

 ขอ้ ๑๑ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจกัตอ้งรกัษาไวซึ้<งชื<อเสียงของสภาเทศบาลและไม่
กระทําการใดๆ อันอาจก่อใหเ้กิดความเสื<อมเสียต่อเกียรติภูมิของเทศบาลนครลําปางและสภา
เทศบาล 

ขอ้ ๑๒ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักตอ้งคํานึงถึงผลประโยชน์ของเทศบาลนคร
ลาํปางและประชาชนเป็น สิ<งสูงสุด  มีความยุติธรรม ปฏิบติัต่อประชาชนทั <วไปอย่างเป็นธรรมและ
เสมอภาคกนั 

ขอ้ ๑๓ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจกัตอ้งเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผูอื้<น ไม่
แสดงกิริยาหรือใชว้าจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดรา้ย ใส่รา้ยหรือเสียดสีบุคคลใดโดยไม่มีหลกัฐาน 
หรือนําเอาเรื<องที<เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที<ประชุมสภาเทศบาล  

 ขอ้ ๑๔ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องรักษาความลับ  ในการประชุมสภา
เทศบาลที<กระทําเป็นการลบั โดยไม่นําไปเปิดเผยแก่ผูใ้ดหรือในทางใด เวน้แต่เป็นการปฏิบติัตาม
กฎหมายหรือระเบียบการประชุมสภาทอ้งถิ<น 

 ขอ้ ๑๕ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักตอ้งอุทิศเวลาใหแ้ก่การประชุม โดยไม่ขาด
ประชุมสภาเทศบาลเกินจาํนวนหนึ<งในสี<ของจาํนวนวนัประชุมในสมยัประชุม เวน้แต่ในกรณีเจ็บป่วย 
หรือเหตุสุตวิสยั 

 ขอ้ ๑๖ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจกัตอ้งพิจารณากฎหมาย ญัตติ กระทู ้หรือเรื<อง
รอ้งทุกข ์ที<เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลนครลาํปางและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว 

 ขอ้ ๑๗ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องไม่สมคบหรือใหก้ารสนับสนุนแก่ผู ้
ประพฤติผิดกฎหมายและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 ขอ้ ๑๘ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาพึงพบปะเยี<ยมเยียนและรบัฟังเรื<องราวรอ้งทุกข์
ของประชาชน 
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 ขอ้ ๑๙ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจกัตอ้งแสดงความรบัผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื<อ
ปฏิบติัหนา้ที<บกพร่อง หรือผิดพลาด    อยา่งรา้ยแรง 

 ขอ้ ๒๐  สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจกัตอ้งไม่ใชแ้ละบิดเบือนขอ้มลูข่าวสารของทาง
ราชการเพื<อใหผู้อื้<น หรือประชาชน    เขา้ใจผิด หรือเพื<อผลประโยชน์ส่วนตวั และพวกพอ้ง 
 ขอ้ ๒๑ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักต้องไม่ร่วมมือกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ 
กระทาํการหรือแสวงหาผลประโยชน์ที<ขดัต่อการทาํหนา้ที<และความรบัผิดชอบในการปฏิบติัราชการ 

 ขอ้ ๒๒ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจกัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูหรือการกระทาํที<อาจทาํให้
ราชการเสียหาย การฉอ้ฉล หลอกลวง การใชอ้าํนาจในทางที<ผิด และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ ต่อเจา้หนา้ที<ผูร้บัผิดชอบ  

 

ส่วนที< ๓ 

ความเกี<ยวพนัของตน  ครอบครวัและบุคคลอื<น 

--------------------------- 

 ขอ้ ๒๓ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจกัตอ้งไม่ยินยอมใหบุ้คคลในครอบครวัหรือผูอื้<น
ใชต้าํแหน่งหนา้ที<ของตนโดยมิชอบ 

          ขอ้ ๒๔ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาตอ้งไม่นําความลับของราชการไปเพื<อใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอื้<น ทัGงในขณะที<ดาํรงตาํแหน่ง หรือเมื<อพน้จากตาํแหน่งหน้าที< เวน้แต่กฎหมาย
จะอนุญาตใหก้ระทาํได ้

 ขอ้ ๒๕ สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาจักตอ้งไม่เรียกรอ้งของขวัญ ของกํานัลหรือ
ประโยชน์อื<นใดจากบุคคลอื<น เพื<อประโยชน์ต่างๆ อนัอาจจะเกิดขึG นจากการปฏิบติัหน้าที<ของตน และ
จะตอ้งดแูลให ้  คู่สมรสและบุคคลในครอบครวัปฏิบติัเช่นเดียวกนัดว้ย 

 

    หมวด ๒ 

การควบคุมใหเ้ป็นไปตามจริยธรรม 

-------------------- 

 ขอ้ ๒๖ ใหมี้คณะกรรมการคณะหนึ<งเรียกวา่ “คณะกรรมการจริยธรรมสภาเทศบาล” จาํนวน
หา้คน ประกอบดว้ย ประธานสภา เป็นประธานคณะกรรมการโดยตําแหน่ง และคณะกรรมการอื<น
อีกสี<คน โดยเลือกจากผูซึ้<งเป็นสมาชิกสภาของกลุ่มการเมืองทอ้งถิ<นที<มีอยู่ในสภาเทศบาล เขตละ
หนึ<งคน ทัGงนีG  ถา้มีจาํนวนกลุ่มการเมืองทอ้งถิ<นที<มีสมาชิกสภาเกินกว่าหนึ<งกลุ่มในเขตเดียวกนั ก็ให้
เลือกคณะกรรมการจากกลุ่มการเมืองทอ้งถิ<นที<มีสมาชิกสภาในเขตนัGนน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ< งเป็น
คณะกรรมการ  ส่วนในกรณีที<มีกลุ่มการเมืองทอ้งถิ<นซึ<งมีสมาชิกสภาในสภาเทศบาลเกินกว่าหนึ<ง
กลุ่มในเขตเดียวกันและมีสมาชิกสภาเท่ากัน ก็ใหเ้ลือกคณะกรรมการจากสมาชิกสภาของกลุ่ม
การเมืองทอ้งถิ<นซึ<งมีจาํนวนสมาชิกสภาในสภาเทศบาลน้อยสุดเป็นคณะกรรมการ และกรณีดงักล่าว
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นีG  หากกลุ่มการเมืองทอ้งถิ<นมีจาํนวนสมาชิกสภาในสภาเทศบาลเท่ากนัอีก ก็ใหใ้ชว้ิธีจบัลากเพื<อเป็น
คณะกรรมการ 
 ขอ้ ๒๗ กรรมการจริยธรรมสภาเทศบาลพน้จากตาํแหน่งเมื<อ 

 (๑) อายุของสภาเทศบาลสิG นสุดลง หรือมีการยุบสภาเทศบาล 

 (๒) ขาดจากสมาชิกและกรรมการภาพของการเป็นสมาชิกและกรรมการสภาเทศบาล 

 (๓) ตาย 

 (๔) ลาออก 

 (๕) ขาดการประชุมสามครัGงติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และมิไดแ้จง้เป็นหนังสือให้
ประธานกรรมการทราบ 

 (๖) สภาเทศบาลมีมติใหอ้อก 

 ขอ้ ๒๘ คณะกรรมการจริยธรรมสภาเทศบาล มีหน้าที<ส่งเสริม สนับสนุนกํากับใหมี้การ
ปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยประมวลจริยธรรมนีG อยา่งเคร่งครดั 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบ ขอ้บังคับในการนําเสนอเรื<องเขา้สู่การพิจารณาและวิธี
พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภาเทศบาลใหเ้ป็นไปตามที<คณะกรรมการกําหนด ซึ<งตอ้ง
ไดร้บัความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 

 ขอ้ ๒๙ วิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภาเทศบาล อย่างน้อยตอ้งมีหลกัประกนั
ขัGนพืG นฐานเรื<องการพิจารณาโดยเปิดเผย การใหโ้อกาสคู่กรณีแสดงพยานหลกัฐานและความเห็นของ
ตนก่อนการวินิจฉยั การใหสิ้ทธิคู่กรณีขอตรวจดเูอกสารที<เกี<ยวกบัตน การเปิดโอกาสใหมี้การคดัคา้น
กรรมการจริยธรรมสภาเทศบาล 

 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวน
กรรมการทัGงหมดเท่าที<มีอยู่ การใหเ้หตุผลประกอบ  คาํวินิจฉัยหรือคาํสั <งของคณะกรรมการอย่าง
น้อยตอ้งประกอบดว้ยความเป็นมา หรือคํากล่าวหา สรุปขอ้เท็จจริงที<ไดม้าจากการพิจารณาและ
บทบญัญติัของขอ้บงัคบัที<เกี<ยวขอ้ง 

  ขอ้ ๓๐ ในกรณีที<คณะกรรมการจริยธรรมสภาเทศบาลมีคําวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาและ
กรรมการสภาผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบว่าดว้ยประมวลจริยธรรมขอ้ใด คณะกรรมการมีอาํนาจที<จะลงโทษ
สมาชิกสภาและกรรมการสภาผูนั้Gน โดยการตาํหนิใหเ้ป็นที<ประจกัษ์และรายงานต่อสภาเทศบาลเพื<อ
ทราบ 

ขอ้ ๓๑   สมาชิกสภาและคณะกรรมการสภาที<วางตนอยู่ในกรอบขอ้บังคับว่าดว้ยประมวล
จริยธรรมนีG อยา่งเคร่งครดัจนเป็นแบบอยา่งที<ดี ควรไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นที<ประจกัษ์ต่อสาธารณชน  
 

ประกาศ   ณ   วนัที<  ๓๐   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

1.4 เรื�อง  รายงานผลการใชจ้่ายเงินอุดหนุนที�ไดร้บัอุดหนุนจากหน่วยงานอื�น และเงิน
ที�จา่ยขาดจากเงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (กองวิชาการและแผนงาน) 
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นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที< 1 ขอ้ 
1.4 เรื<อง รายงานผลการใชจ้่ายเงินอุดหนุนที<ไดร้บัอุดหนุนจากหน่วยงานอื<น และเงินที<จ่ายขาดจาก
เงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เชิญเจา้หนา้ที<จากกองวิชาการและแผนงาน 

นายประสงค์  เรือนสอน  ผู ้อ ํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  กราบเรียน
ประธานสภาเทศบาลที<เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ คณะผูบ้ริหาร รวมทัGงผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายประสงค ์ เรือนสอน  ผูอ้าํนวยการกองวิชาการและแผนงาน  ขออนุญาตนําเรียน    
ที<ประชุมสภาเทศบาลฯ  ตามหนังสือ 
ที< ลป 52002/6789      สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง 
        ถนนฉตัรไชย ลาํปาง 52100 
 

     18  ธนัวาคม  2552 
 

เรื<อง รายงานผลการใชจ้่ายเงินอุดหนุนที<ไดร้บัอุดหนุนจากหน่วยงานอื<น และเงินที<จ่ายขาดสะสม 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น 
พ.ศ.2541 ขอ้ 36 วรรคสอง ระบุว่า “การใชจ้่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดจากเงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนจากระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื<นใด ที<มีลกัษณะใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ<นดําเนินการ ตามที<ระบุไวเ้ป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื<อนไข ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น
ดําเนินการตาที<ระบุไวเ้ป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื<อนไข ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ<นพิจารณา
ดาํเนินการตามที<ระบุไว ้โดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนีG ” และหนังสือสั <งการ 

ด่วนมาก ที< มท 0313.4/ว 2231 ลงวนัที<  29  กันยายน 2541 ระบุว่า “ใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ<นดําเนินการใชจ้่ายเงินอุดหนุนที<ไดร้ับอุดหนุนจากหน่วยงานอื<น และเงินที<จ่ายขาดจากเงิน
สะสมได ้โดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจ่ายแต่อย่างใด และเมื<อดําเนินการก่อหนีG ผูกพนัแลว้ 

รายงานสภาทอ้งถิ<นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นัGน 
 

เทศบาลนครลาํปาง จึงขอรายงานผลการใชจ้่ายเงินอุดหนุนที<ไดร้บัอุดหนุนจากหน่วยงานอื<น 

และเงินที<จ่ายขาดเงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดงักล่าวมาขา้งตน้ เพื<อใหส้ภาเทศบาล
นครลําปางทราบ ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมยัประชุมสามญั สมยัที< 4 ประจําปี 

2552 ไดร้บัทราบต่อไป  รายละเอียดตามเอกสาร ขอบคุณครบั 
 

1.5 เรื�อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจาํปี 2552 
(ภายใตแ้ผนพฒันาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2552 – 2554) (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที< 1 ขอ้ 
1.5  เรื<อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจําปี 2552 (ภายใต้
แผนพฒันาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2552 – 2554) เชิญเจา้หนา้ที<จากกองวิชาการและแผนงาน 
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นายประสงค์  เรือนสอน  ผู ้อ ํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  กราบเรียน
ประธานสภาเทศบาลที<เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ คณะผูบ้ริหาร รวมทัGงผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายประสงค ์ เรือนสอน  ผูอ้าํนวยการกองวิชาการและแผนงาน  ขออนุญาตนําเรียน    
ที<ประชุมสภาเทศบาลฯ  ตามหนังสือ 
ที< ลป 52002/6770      สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง 
        ถนนฉตัรไชย ลาํปาง 52100 
 

     18  ธนัวาคม  2552 
 

เรื<อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจาํปี 2552  
(ภายใตแ้ผนพฒันาเทศบาล ระยะ 3 ปี 2552 – 2554) 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ได้
ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจาํปี 2552 ภายใตแ้ผนพฒันาเทศบาล
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2552 – 2554) รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลที<
แนบมาพรอ้มนีG  
  

  เพื<อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าดว้ยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ<น พ.ศ.2548 ขอ้ 30 (5) ผู ้บริหารท้องถิ<นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ<น คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ<น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ<นทราบโดยทั <วกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัGง ภายในเดือนธนัวาคมของ
ทุกปี ทัGงนีG  ใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
 

  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง เพื<อ
นําเสนอต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปางทราบต่อไป  รายละเอียดตามเอกสาร ขอบคุณครบั 
 

1.6 เรื�อง  รายงานผลสาํรวจการศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนสงักัดเทศบาลนครลาํปาง (โดย...นายสนัติ  เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการสามัญ
ของสภาเทศบาลนครลาํปาง) 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที< 1 ขอ้ 
1.6 เรื<อง รายงานผลสาํรวจการศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสงักดั
เทศบาลนครลาํปาง  เชิญนายสนัติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที<
เคารพ กระผมนายสนัติ  เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ตามที<สภาเทศบาลนครลาํปาง
ได้แต่งตัGงคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื<อศึกษาพฤติกรรมการอ่านของ
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครลาํปาง โดยมีระยะเวลา 90 วนั ตามประกาศของ
สภาเทศบาล ซึ<งประกอบดว้ยคณะกรรมการ   จาํนวน 5 ท่าน  
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คือ 1.นายสนัติ  เขียวอุไร  2.นายพิทกัษ์ แสนชมภ ู3.นายวิบลูย ์ฐานิสรากูล  4.นายอนุกูล  ศิริพนัธุ ์ 
5.นายสุคนธ ์ อินเตชะ  บดันีG ครบกาํหนดของระยะเวลาการศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ไดจ้ดัทาํ
รายงานเสนอต่อท่านประธานสภาแลว้นัGน  ผมในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ใคร่ขอรายงานผล
การดาํเนินงานต่อสภาเพื<อทราบ  ดงัต่อไปนีG  

 

รายงานผลการศึกษา 
พฤติกรรมการอ่านของนกัเรียนและบุคลากร โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครลาํปาง 

 

 เทศบาลนครลาํปาง ไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของการอ่านที<มีผลต่อการพฒันาในปัจจุบนั  
ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  เทศบาลนครลาํปางไดก้าํหนดใหด้ําเนินโครงการบ่มเพาะการอ่าน เพื<อ
สนองนโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล  จึงไดท้ําการศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครลาํปาง ที<มีวตัถุประสงคห์ลกั คือ  (๑) เพื<อศึกษาศึกษา
พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครลาํปาง  (๒) เพื<อวิเคราะห์
และจดัหาหนังสือที<เหมาะสมต่อความตอ้งการของนักเรียนและบุคลากรในสงักดัเทศบาลนครลาํปาง  
และ (๓) เพื<อส่งเสริมใหนั้กเรียนและบุคลากรในสงักดัเทศบาลนครลาํปางรกัการอ่านอย่างยั <งยืน 
เป็นตน้  โดยกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมนักเรียนระดับการศึกษาขัGนประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาและ
บุคลากรโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครลาํปาง   

 ในการนีG   สภาเทศบาลนครลําปาง ไดด้ําเนินการเก็บรวบรวม ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
ถามนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครลาํปาง เกี<ยวกบัพฤติกรรมการอ่านหนังสือ
ของนักเรียน จาํนวน ๒,๑๐๐ ฉบบั ไดร้บักลบัคืนมาจาํนวน  ๑,๙๒๘  ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ ๙๑.๘๑ 
และพฤติกรรมการอ่านหนังสือของบุคลากรโรงเรียน จํานวน ๒๐๐ ฉบับ ไดร้ับกลับคืนมาจํานวน  
๑๙๘  ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ ๙๙.๐๐ นํามาวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าจากการแจกแจงความถี<และรอ้ยละ  
สรุปผลพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน  ไดด้งันีG  
 

พฤติกรรมการอ่านของนกัเรียนในสงักดัเทศบาลนครลาํปาง 
 

ตอนที� ๑  ขอ้มูลพื� นฐานทั �วไป 
๑. จาํนวนนักเรียนที<ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในจาํนวนใกลเ้คียงกนั  

โดยเป็นเพศหญิง จาํนวน ๙๕๔ คน คิดเป็นรอ้ยละ ๔๙.๕๐ และเป็นเพศชาย จาํนวน ๘๘๒ คน คิด
เป็นรอ้ยละ ๔๕.๗๐ ในจาํนวนนีG มีผูต้อบแบบสอบถามที<ไม่ตอบคาํถาม จาํนวน ๙๒ คน คิดเป็นรอ้ย
ละ ๔.๘ 

๒. จํานวนนักเรยีนที�ตอบแบบสอบถาม มช่ีวงอายุระหว่าง ๑๐ – ๑๒ ปีมากที�สุด จํานวน 
๑,๐๖๖ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๕๕.๓๐  รองลงมา คอื ช่วงอายรุะหว่าง ๑๓ – ๑๕ ปี จาํนวน ๔๐๒ คน คดิ
เป็นรอ้ยละ ๒๐.๙๐  ช่วงอายตุํ�ากว่า ๙ ปี จาํนวน ๓๓๔ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๗.๓๐  และช่วงอายุ ๑๕ 
– ๑๘ ปี จาํนวน ๒๔ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๑.๒๐ คน  ในจาํนวนนี4มผีูต้อบแบบสอบถามที�ไม่ตอบคําถาม 
จาํนวน ๑๐๒ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๕.๓ 
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๓. จํานวนนักเรยีนที�ตอบแบบสอบถาม มรีะดบัการศกึษาในระดบัประถมศึกษาปีที� ๖ มาก
ที�สุด จํานวน ๓๙๘ คน คดิเป็นร้อยละ ๒๐.๖๐ รองลงมา คอื ระดบัการศึกษาประถมศึกษาปีที� ๔ 
จํานวน ๒๙๔ คน คดิเป็นร้อยละ ๑๕.๒๐  ประถมศึกษาปีที� ๕ จํานวน ๒๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๑๐  มธัยมศึกษาปีที� ๓ จํานวน ๒๓๐ คน คดิเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐  มธัยมศึกษาปีที� ๑ จํานวน 
๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๒  ประถมศึกษาปีที� ๓ จํานวน ๑๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๐  
ประถมศกึษาปีที� ๒ จาํนวน ๑๒๘ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๖.๖๐  ประถมศกึษาปีที� ๑ จาํนวน ๙๒ คน คดิ
เป็นรอ้ยละ ๔.๘๐  และมธัยมศกึษาปีที� ๒ จาํนวน ๗๐ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๓.๖๐  ในจาํนวนนี4มผีูต้อบ
แบบสอบถามที�ไมต่อบคาํถาม จาํนวน ๑๑๔ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๕.๙   
 

ตอนที� ๒  พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 
 ๑. สถานที�  สถานที�ที�ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการอ่านหนังสอืโดยภาพรวม มากที�สุด คอื 
สถานศกึษา ความถี� ๖๒๘  รองลงมา คอื บา้น ความถี� ๔๐๖  และหอ้งสมดุ/หอ้งสมดุเคลื�อนที� ความถี� 
๓๓๒  
๒. ประเภทของหนังสือที�อ่าน  มรีายละเอยีด ดงันี4 
  (๑)  หนังสือ/ตาํราเรียนตามหลกัสูตร  ผูต้อบแบบสอบถามอ่านสปัดาหล์ะ ๒ – ๓ 
วนั มากที�สุด ความถี� ๖๔๒ คดิเป็นรอ้ยละ ๓๓.๓๐  รองลงมา คอื อ่านทุกวนั ความถี� ๓๕๘ คดิเป็น
รอ้ยละ ๑๘.๖๐  สปัดาห์ละ ๔ – ๖ ความถี� ๒๖๒ คดิเป็นร้อยละ ๑๓.๖๐  สปัดาห์ละ ๑ วนั ความถี� 
๒๓๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๑.๙๐  นานๆ ครั 4ง ความถี� ๑๘๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๖๐  และไม่อ่าน ความถี� ๖๘ 
คดิเป็นรอ้ยละ ๓.๕๐ 

  (๒)  หนังสืออื�นๆ นอกเหนือจากตาํราเรียนตามหลกัสตูร 
   ����  หนังสือพิมพ์  ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครั 4งมากที�สุด ความถี� 
๓๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๐  รองลงมา คอื สปัดาห์ละ ๒ – ๓ วนั ความถี� ๓๑๒ คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๒๐  สปัดาหล์ะ ๑ วนั ความถี� ๒๗๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๔.๔๐  ทุกวนั ความถี� ๒๖๒ คดิเป็นรอ้ยละ 
๑๓.๖๐  สปัดาหล์ะ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๑๘๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๘๐  และไม่อ่าน ความถี� ๑๒๐ คดิเป็น
รอ้ยละ ๖.๒๐ 

   ����  นิตยสาร  ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครั 4งมากที�สุด ความถี� ๓๙๒ 
คดิเป็นรอ้ยละ ๒๐.๓๐  รองลงมา คอื สปัดาหล์ะ ๑ วนั ความถี� ๒๗๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๔.๔๐  ไม่อ่าน 
ความถี� ๒๕๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๓.๓๐  สปัดาห์ละ ๒ – ๓ วนั ความถี� ๒๓๔ คดิเป็นร้อยละ ๑๒.๑๐  
ทุกวนั ความถี� ๑๗๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๐๐  และสปัดาหล์ะ ๔ – ๖ ความถี� ๑๑๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๖.๑๐ 

   ����  วารสาร/เอกสารประเภทอื�นๆ ที�ออกเป็นประจาํ  ผูต้อบแบบสอบถาม
ไม่อ่านมากที�สุด ความถี� ๔๑๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๒๑.๕๐  รองลงมา คอื นานๆ ครั 4ง ความถี� ๓๘๘ คดิ
เป็นรอ้ยละ ๒๐.๑๐  สปัดาห์ละ ๑ วนั ความถี� ๒๗๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๔.๓๐  สปัดาห์ละ ๒ – ๓ วนั 
ความถี� ๑๔๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๗.๗๐  สปัดาหล์ะ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๑๑๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๕.๗๐  และ
อ่านทุกวนั ความถี� ๑๐๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๕.๔๐     
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   ����  หนังสือตลก/ขาํขนั/เบาสมอง  ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครั 4ง 
มากที�สุด ความถี� ๒๙๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๕.๕๐  รองลงมา คอื สปัดาหล์ะ ๒ -๓ วนั ความถี� ๒๖๘ คดิ
เป็นรอ้ยละ ๑๓.๙๐  สปัดาหล์ะ ๑ วนั ความถี� ๒๕๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๓.๔๐  อ่านทุกวนั ความถี� ๒๕๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐  สปัดาห์ละ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๒๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓  และไม่อ่าน 
ความถี� ๒๐๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐.๘๐ 

   ����  หนังสือการต์ูน/หนังสือภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านสปัดาห์ละ ๒ – 
๓ วนั ความถี� ๓๕๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๘.๔๐  รองลงมา คอื อ่านทุกวนั ความถี� ๓๓๒ คดิเป็นรอ้ยละ 
๑๗.๒๐  สปัดาหล์ะ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๒๗๒ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๔.๑๐  สปัดาหล์ะ ๑ วนั ความถี� ๒๒๘ 
คดิเป็นรอ้ยละ ๑๑.๘๐  นานๆ ครั 4ง ความถี� ๒๐๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐.๘๐  และไม่อ่าน ความถี� ๑๑๐ 
คดิเป็นรอ้ยละ ๕.๗๐ 

   ����  หนังสือความรู้รอบตวั/ความรู้ทั �วไป  ผูต้อบแบบสอบถามอ่านสปัดาห/์
ละ ๒ – ๓ วนั มากที�สุด ความถี� ๓๘๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๒๐.๐๐  รองลงมา คอื นานๆ ครั 4ง ความถี� 
๒๗๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๔.๒๐  สปัดาหล์ะ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๒๖๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๓.๕๐  อ่านทุกวนั 
ความถี� ๒๔๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๒.๘๐  สปัดาหล์ะ ๑ วนั ความถี� ๒๐๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐.๗๐  และไม่
อ่าน ความถี� ๑๒๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๖.๔๐ 

   ����  หนังสือนิยาย/เรื�องสั .น  ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครั 4ง มากที�สุด 
ความถี� ๓๔๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๗.๖๐  รองลงมา คอื ไม่อ่าน ความถี� ๓๓๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๗.๕๐  
สปัดาหล์ะ ๒ – ๓ วนั คดิเป็นรอ้ยละ ๒๕๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๓.๐๐  อ่านทุกวนั ความถี� ๒๐๔ คดิเป็น
ร้อยละ ๑๐.๖๐  สปัดาห์ละ ๑ วนั ความถี� ๑๘๔ คดิเป็นร้อยละ ๙.๕๐  และสปัดาห์ละ ๔ – ๖ วนั 
ความถี� ๑๖๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๘.๕๐ 
   ����  หนังสือท่องเที�ยว  ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครั 4ง มากที�สุด 
ความถี� ๓๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐  รองลงมา คอื ไม่อ่าน ความถี� ๓๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๐  
สปัดาห์ละ ๒ – ๓ วนั ความถี� ๒๓๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๑.๙๐  สปัดาหล์ะ ๑ วนั ความถี� ๒๐๖ คดิเป็น
รอ้ยละ ๑๐.๗๐  สปัดาห์ละ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๑๘๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๓๐  และอ่านทุกวนั ความถี� 
๑๕๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๘.๑๐ 
   ����  คู่มือเตรียมสอบ  ผูต้อบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครั 4ง มากที�สุด ความถี� 
๓๐๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐  รองลงมา คือ สปัดาห์ละ ๒ – ๓ วนั ความถี� ๒๖๒ คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๖๐  ไมอ่่าน ความถี� ๒๔๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๒.๙๐  สปัดาหล์ะ ๑ วนั ความถี� ๒๓๒ คดิเป็นรอ้ยละ 
๑๒.๐๐  สปัดาหล์ะ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๒๓๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๑.๙๐  และอ่านทุกวนั ความถี� ๑๘๖ คดิ
เป็นรอ้ยละ ๙.๖๐ 
   ����  หนังสือสารคดี  ผูต้อบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครั 4ง มากที�สุด ความถี� 
๔๑๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๒๑.๕๐  รองลงมา คอื ไมอ่่าน ความถี� ๒๗๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๔.๒๐  สปัดาหล์ะ 
๑ วนั ความถี� ๒๒๒ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๑.๕๐  สปัดาหล์ะ ๒๑๒ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๑.๐๐  สปัดาหล์ะ ๒ – 
๓ ความถี� ๑๙๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐.๒๐  และอ่านทุกวนั ๑๓๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๖.๗๐ 
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   ����  หนังสือคอมพิวเตอรแ์ละไอที  ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครั 4ง 
มากที�สุด ความถี� ๓๙๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๒๐.๕๐  รองลงมา คอื ไม่อ่าน ความถี� ๓๘๒ คดิเป็นรอ้ยละ 
๑๙.๘๐  สปัดาหล์ะ ๒ – ๓ วนั ความถี� ๑๙๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๙๐  สปัดาหล์ะ ๑ วนั ความถี� ๑๙๐ คดิ
เป็นรอ้ยละ ๙.๙๐  สปัดาหล์ะ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๑๕๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๘.๐๐  และอ่านทุกวนั ความถี� 
๑๑๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๕.๙๐ 
   ����  หนังสือเกี�ยวกบัสุขภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครั 4ง มากที�สุด 
ความถี� ๔๐๖ คดิเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐  รองลงมา คอื ไม่อ่าน ความถี� ๓๑๘ คดิเป็นร้อยละ ๑๖.๕๐  
สปัดาหล์ะ ๑ วนั ความถี� ๒๑๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๑.๑๐  สปัดาห์ละ ๒ – ๓ วนั ความถี� ๑๘๘ คดิเป็น
รอ้ยละ ๙.๘๐  สปัดาห์ละ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๑๘๔ คดิเป็นร้อยละ ๙.๕๐  และอ่านทุกวนั ความถี� 
๑๒๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๖.๒๐ 
   ����  หนังสือเกี�ยวกบัการพฒันาตนเอง  ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านนานๆ 

ครั 4ง มากที�สุด ความถี� ๓๙๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๒๐.๔๐  รองลงมา คอื สปัดาห์ละ ๑ วนั ความถี� ๒๖๔ 
คดิเป็นรอ้ยละ ๑๓.๗๐  ไม่อ่าน ความถี� ๒๕๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๓.๐๐  สปัดาหล์ะ ๒ – ๓ วนั ความถี� 
๒๑๒ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๑.๐๐  สปัดาหล์ะ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๑๖๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๘.๕๐  และอ่านทุก
วนั ความถี� ๑๕๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๘.๒๐ 
   ����  วรรณกรรมสาํหรบัเยาวชน  ผูต้อบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครั 4ง มาก
ที�สุด ความถี� ๓๘๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๐  รองลงมา คือ ไม่อ่าน ความถี� ๓๖๒ คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๘๐  สปัดาหล์ะ ๑ วนั ความถี� ๒๔๒ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๒.๖๐  สปัดาหล์ะ ๒ – ๓ วนั ความถี� ๑๗๖ 
คดิเป็นร้อยละ ๙.๑๐  อ่านทุกวนั ความถี� ๑๓๘ คดิเป็นร้อยละ ๗.๒๐  และสปัดาห์ละ ๔ – ๖ วนั 
ความถี� ๑๒๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๖.๖๐ 
   ����  ห นั ง สื อ อ่ า น น อ ก เว ล า ต า มที� ส ถ า น ศึ กษ า กํา ห นด   ผู้ ต อบ
แบบสอบถามอ่านนานๆ ครั 4ง มากที�สุด ความถี� ๓๘๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๒๐.๐๐  รองลงมา คอื ไม่อ่าน 
ความถี� ๓๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐  สปัดาห์ละ ๒ – ๓ ความถี� ๒๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐  
สปัดาหล์ะ ๑ วนั ความถี� ๑๘๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๘๐  อ่านทุกวนั ความถี� ๑๕๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๗.๘๐  
และสปัดาหล์ะ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๑๓๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๗.๑๐ 
   ����  หนังสือความรู้เกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทางเพศ  ผู้ตอบแบบสอบถาม
อ่านนานๆ ครั 4ง มากที�สุด ความถี� ๓๙๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๒๐.๖๐  รองลงมา คอื ไม่อ่าน ความถี� ๔๘๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๐  อ่านทุกวัน ความถี� ๑๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๐  สปัดาห์ละ ๒ – ๓ วัน 
ความถี� ๑๒๔ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๐  สปัดาห์ละ ๑ วนั ความถี� ๑๒๔ คดิเป็นร้อยละ ๖.๔๐  และ
สปัดาหล์ะ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๑๐๒ คดิเป็นรอ้ยละ ๕.๓๐ 
   ����  หนังสือธรรมะ/คาํสอนทางศาสนา  ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านนานๆ 
ครั 4ง มากที�สุด ความถี� ๓๕๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๘.๔๐  รองลงมา คอื ไม่อ่าน ความถี� ๓๓๔ คดิเป็นรอ้ย
ละ ๑๗.๓๐  สปัดาหล์ะ ๔ – ๖ วนั ความถี� ๑๘๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๘๐  สปัดาหล์ะ ๒ – ๓ วนั ความถี� 
๑๘๖ คดิเป็นร้อยละ ๙.๖๐  สปัดาห์ละ ๑ วนั ความถี� ๑๖๒ คดิเป็นร้อยละ ๘.๔๐  และอ่านทุกวนั 
ความถี� ๑๔๒ คดิเป็นรอ้ยละ ๗.๔๐ 
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   ����  อ่านจากอินเทอรเ์น็ต  ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านนานๆ ครั 4ง มากที�สุด 
ความถี� ๓๘๒ คดิเป็นร้อยละ ๑๙.๘๐  รองลงมา คอื ไม่อ่าน ความถี� ๓๑๔ คดิเป็นร้อยละ ๑๖.๓๐  
สปัดาหล์ะ ๑ วนั ความถี� ๑๙๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๙๐  สปัดาหล์ะ ๒ – ๓ วนั ความถี� ๑๘๘ คดิเป็นรอ้ย
ละ ๙.๘๐  อ่านทุกวนั ความถี� ๑๕๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๘.๐๐  และสปัดาห์ละ ๔ – ๖ ความถี� ๑๔๖ คดิ
เป็นรอ้ยละ ๗.๖๐ 

 ๓. กิจกรรมต่างๆ ที�ผู้ตอบแบบสอบถามทาํเปรียบเทียบกบัการอ่านหนังสือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในการอ่านหนงัสอืมากกว่าการทาํกจิกรรมอื�นๆ (การฟงัวทิยุ  การ
เล่นอินเทอรเ์น็ต  การเล่นเกมออนไลน์  การเล่นดนตร ี การเดนิห้างสรรพสนิค้า  การคุยโทรศพัท ์ 
และการดูภาพยนตรใ์นโรงภาพยนตร)์ ถงึรอ้ยละ ๔๑.๐๐ – ๕๖.๐๐  (ความถี� ๗๑๘ – ๙๘๘)  ยกเวน้
กิจกรรมการเล่นกีฬา ที�ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการเล่นกีฬามากกว่าการอ่าน
หนังสอืรอ้ยละ ๔๕.๐๐  สําหรบัการดูโทรทศัน์ วซีดี ีนั 4น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรม
พอๆ กนักบัการอ่านหนงัสอืถงึรอ้ยละ ๕๖.๐๐ 

๔. การส่งเสริมให้ประชาชนรกัการอ่านหนังสือ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวาม
คดิเหน็เกี�ยวกบัวธิกีารจูงใจ/ส่งเสรมิให้ประชาชนรกัการอ่านหนังสอื โดยหนังสอืควรมเีนื4อหาสาระที�
น่าสนใจ มากที�สุด ความถี� ๑,๓๓๘  รองลงมา คอื หนังสอืควรใช้ภาษาง่ายๆ ที�ทุกคนสามารถเขา้ใจ
ได ้ความถี� ๑,๐๕๘  ส่งเสรมิใหพ้่อแม่ปลูกฝงัใหเ้ดก็รกัการอ่านหนังสอื ความถี� ๑,๐๓๖  สามารถหา
ซื4อหนงัสอืไดง้า่ย ความถี� ๑,๐๒๖  ควรมหีอ้งสมดุประจาํหมูบ่า้น ความถี� ๑,๐๐๘   

๕. เนื.อหาสาระประเภทที�ชอบอ่านมากที�สุด  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบอ่าน
เนื4อหาสาระประเภทบนัเทงิ มากที�สุด ความถี� ๙๒๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๔๗.๗๐  รองลงมา คอื สารคด/ี
ความรูท้ ั �วไป ความถี� ๔๗๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๒๔.๗๐  ขา่ว ความถี� ๒๘๒ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๔.๖๐  ความ
คดิเหน็/วเิคราะห ์ความถี� ๕๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๒.๖๐  ธุรกจิ/โฆษณา ความถี� ๑๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๙๐  
และประเภทอื�นๆ (คู่มอืเตรยีมสอบ และตําราเรยีน/หนงัสอืเรยีน)  ความถี� ๑๒ คดิเป็นรอ้ยละ ๐.๖๐   

๖. สาเหตุหลกัที�จะไม่อ่านหนังสือ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าการดูทีวีเป็น
สาเหตุหลกัที�จะทําให้ไม่อ่านหนังสอื ความถี� ๕๔๔ คดิเป็นร้อยละ ๒๘.๒๐  รองลงมา คอื หนังสอื
ราคาแพงเกนิไป ความถี� ๓๖๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๘.๗๐  หนังสอืหาอ่านยาก ความถี� ๒๑๖ คดิเป็นรอ้ย
ละ ๑๑.๒๐  ไม่ชอบอ่าน/ไม่สนใจ ความถี� ๑๙๒ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐.๐๐  ไม่มเีงนิซื4อหนังสอื ความถี� 
๑๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐  อ่านหนังสือไม่ออก ความถี� ๙๖ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐  ชอบฟงัวิทย ุ
ความถี� ๕๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๒.๙  อื�นๆ (คุยโทรศพัท ์ เดนิหา้งสรรพสนิคา้  ดูโทรทศัน์  ฟงัเพลง  อ่าน
จากอนิเทอรเ์น็ต  เล่นเกมส ์ เล่นกฬีา  ทํางานบา้น  ทําการบา้น และไม่มเีวลา)  ความถี� ๕๔ คดิเป็น
รอ้ยละ ๒.๘๐ และสายตาไมด่ ีความถี� ๒๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๑.๒๐ 
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ตอนที� ๓  ข้อเสนอแนะอื�นๆ 

๑. ห้องสมุดโรงเรยีน ควรมบีรรยากาศด ีกว้างขวาง มพีื�นที� ไม่แออดั จดัที�อ่านหนังสอืให้สบาย มี
เครื�องปรบัอากาศ มคีอมพวิเตอร/์อนิเทอรเ์น็ตบรกิาร มหีนังสอืใหม่ๆ และหลากหลายประเภทไว้
บรกิาร  (การจดัใหม้หีนังสอืที�น่าอ่าน มสีาระ และมรีปูภาพประกอบจะทําใหน่้าสนใจมากขึ�น)  และ
โรงเรยีนควรจดัใหน้กัเรยีนมกีารเขา้หอ้งสมดุทุกวนัเพื�อส่งเสรมิการอ่าน 

๒. ควรมกีารจดัโครงการแจกหนังสอืฟรตีามสถานที�ต่างๆ ทุกอาทติย/์ปีละ ๒ ครั �ง/ทุกปี โดยจดัใหม้ี
หนังสอืหลากหลายประเภท เช่น หนังสอืใหม่ หนังสอืเรยีน บนัเทงิ การต์ูน สารคด ีหนังสอืวรรณคด ี
(เพื�อใหค้นส่วนใหญ่รูจ้กัความเป็นไทย) หนังสอืประวตัศิาสตร ์หนังสอืขอ้คดิต่างๆ ที�สามารถนํามา
ปรบัใช้ในชวีติประจําวนั  หนังสอืสําหรบัครอบครวั/มศีูนยพ์ฒันาเดก็สําหรบัครอบครวัและอยู่ใน
ธรรมชาตทิี�เดก็สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง หนังสอืภาษาต่างประเทศ หนังสอืนิทาน และหนังสอื
ธรรมะ เป็นตน้ 
๓. อยากใหทุ้กโรงเรยีนมกีารจดัตลาดนัดหนังสอืมอืสอง เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนเรยีนรูซ้ึ�งกนัและกนั  
และการนําหนงัสอืสาระด ีราคาถูกมาแจก/จดัจาํหน่าย 

๔. ควรรณรงคใ์หม้กีารอ่านหนังสอืเพิ�มมากขึ�น โดยการจดักจิกรรมรกัการอ่าน/นิทรรศการส่งเสรมิ
การอ่านและการเรยีนรูใ้นสถานที�ต่างๆ มากขึ�น เช่น ที�สวนสาธารณะ ฯลฯ อย่างน้อย 2 - 3 กจิกรรม 
และไมน่่าเบื�อจนเกนิไป รวมทั �งส่งเสรมิใหเ้ดก็อ่านหนงัสอืมากขึ�น 

๕. ควรจดัหอ้งสมดุ/รถหนงัสอืเคลื�อนที� เพื�อจะไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็อ่านหนงัสอืมากขึ�น 

๖. ควรจดัใหม้มีมุหนงัสอืต่างๆ ใหค้นทั �วไปไดอ่้าน หรอืจดัหาสถานที�ขายหนงัสอืราคาถูก 
๗. ควรมกีารจดัโครงการอ่านหนงัสอืที�โรงเรยีน และจดักจิกรรมพาไปอ่านหนงัสอืนอกสถานที�ดว้ย 

๘. ควรเรง่รฐับาลใหจ้ดัสรรงบประมาณในการสรา้งหอ้งสมุดประจาํหมู่บา้น ทุกๆ หมู่บา้น โดยเฉพาะ
หมูบ่า้นที�ห่างไกลความเจรญิ 

๙. เดก็ควรไดร้บัการการส่งเสรมิใหอ่้านหนงัสอืทุกวนั ก่อนนอนหรอืเวลาใดกต็ามที�เหมาะสมและควร
ใหอ่้านทุกวนั เดก็ไทยสมยันี�ไม่ค่อยรกัการอ่านแต่ชอบดูโทรทศัน์เป็นการทดแทน ซึ�งอาจไดค้วามรู้
เช่นเดยีวกนักบัการอ่านหนงัสอื 

๑๐. อยากให้เทศบาลจดัมหกรรมหนังสอื โดยเน้นกจิกรรมเพื�อใหเ้ดก็รกัการอ่านมากขึ�น และจดัรถ
หนังสอืเทศบาล โดยเน้นหนังสอื สารคด/ีความรูท้ ั �วไป และหนังสอืบนัเทงิ  และจดังานใหน้ักเรยีนได้
ไปเรยีนรูแ้ละอ่านหนงัสอืนอกสถานที� 

๑๑. อยากให้จดัทําหนังสอืที�ใช้หลกัสูตรในการสอนและสนุกสนาน เช่น ตวัการ์ตูนในเรื�องพาไป
ท่องเที�ยวในที�ต่างๆ และไดค้วามรูก้ลบัมา  อยากใหจ้ดัทาํหนงัสอืนิยายเกี�ยวกบัความรูใ้หม้ากๆ 

๑๒. อยากใหม้อีนิเทอรเ์น็ตใหใ้ชฟ้รใีนสถานที�ราชการใหป้ระชาชนใชไ้ด ้
๑๓. อยากใหร้ฐับาลจดังานหนงัสอืทั �วโลกทุกจงัหวดั 

๑๔. หนังสอืราคาแพง อยากให้หนังสอืมรีาคาถูกลง หาซื�อไดง้่าย  และควรผลติหนังสอืใหม้สีาระ 
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รปูเล่มน่าสนใจ  

๑๕. ควรมกีารแบ่งเวลาทาํกจิกรรมกบัการอ่านหนงัสอืใหเ้หมาะสม 
๑๖. การรณรงค์ให้ผูป้กครองของบุตรทุกคนปลูกฝงัการอ่านให้กบับุตรหลาน แมแ้ต่กบับุตรที�กําลงั
พฒันาในครรภ ์ควรอ่านนิทาน เพลง หรอือื�นๆ ใหฟ้งั ตั �งแต่ตั �งครรภจ์นถงึใกลค้ลอด เพื�อเสรมิสรา้ง
พฒันาการของบุตรตั �งแต่ในครรภ ์ เพราะพฒันาการของเดก็จะเรยีนรูไ้ดเ้รว็ บุตรที�เกดิมามสีมองและ
รา่งกายเตรยีมพรอ้ม เดก็ที�จะเกดิมานั �น ถงึแมม้ารดาไม่ไดท้ํากจิกรรมพฒันาสมองเดก็ตั �งแต่ในครรภ ์
เดก็ประมาณ 3 - 5 ปีกเ็รยีนรูไ้ดเ้รว็ ที�เสนอแนะมานี�เพราะว่าเดก็ไทยรุ่นหลงั อ่านหนังสอืไม่ได ้เขยีน
ไม่เป็น ฯลฯ เพราะไม่ได้ปลูกฝงัเดก็ หรอืตวัเดก็ไม่สนใจที�จะอ่าน ควรฝึกตั �งแต่เดก็ๆ ตามที�กล่าว
ขา้งตน้ 

๑๗. ปจัจยัอื�นๆ มผีลกระทบทําใหค้นอ่านหนังสอืน้อยลง เช่น การดูโทรทศัน์ การเล่นเกมส ์การอ่าน
การต์ูน เป็นตน้  อยากใหเ้ดก็รุน่ใหมอ่่านออกเขยีนไดแ้ละไมม่วัเมากบัสิ�งที�ไมด่ ีเช่น เกมสต่์างๆ  การ
เหน็ผูใ้หญ่ทะเลาะกนั และรายการที�ไมด่ต่ีอเดก็และเยาวชน 

๑๘. ควรส่งเสรมิใหม้กีารอ่านและเรยีนรูเ้กี�ยวกบัภาษาทอ้งถิ�นของตนเองบา้งเพราะว่าในตอนนี�คนใน
ภาคเหนือมกัจะไมพ่ดูภาษาคาํเมอืง 

๑๙. ควรส่งเสรมิใหทุ้กคนออมเงนิเกบ็ไวซ้ื�อหนงัสอื 
 

พฤติกรรมการอ่านของบคุลากรในสงักดัเทศบาลนครลาํปาง 
ตอนที� ๑  ข้อมลูพื.นฐานทั �วไป 

 ๑. จํานวนบุคลากรที�ตอบแบบสอบถาม มสีถานภาพในการเป็นครูมากที�สุด จํานวน ๑๗๘ 
คน คดิเป็นรอ้ยละ ๘๙.๙๐  รองลงมา คอื เจา้หน้าที� จาํนวน ๘ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๔.๐๐  ในจาํนวนนี4
มผีูต้อบแบบสอบถามที�ไมต่อบคาํถาม จาํนวน ๑๒ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๖.๑   

 ๒. จํานวนบุคลากรที�ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญงิมากที�สุด จํานวน ๑๒๒ คน คดิเป็น
รอ้ยละ ๖๑.๖๐  รองลงมา คอื เพศชาย จาํนวน ๓๒ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๖.๒๐  ในจาํนวนนี4มผีูต้อบ
แบบสอบถามที�ไมต่อบคาํถาม จาํนวน ๔๔ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๒๒.๒๐ 

๓. จาํนวนบุคลากรที�ตอบแบบสอบถาม มรีายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน (เป็นการรวมรายได้
ทุกประเภท ก่อนหกัภาษี) มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท มากที�สุด ความถี� ๘๘ คดิเป็นร้อยละ ๔๔.๔๐  
รองลงมา คอื มรีายไดน้้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ความถี� ๓๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๙.๒๐  รายได ้๒๐,๐๐๑ – 
๒๕,๐๐๐ บาท ความถี� ๓๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๘.๒๐  และมรีายได้ ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ความถี� 
๒๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๒.๑๐  ในจํานวนนี4มผีูต้อบแบบสอบถามที�ไม่ตอบคําถาม จาํนวน ๑๒ คน คดิ
เป็นรอ้ยละ ๖.๑๐   
ตอนที� ๒  พฤติกรรมการอ่านหนังสือ 

๑. สถานที�  สถานที�ที�ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการอ่านหนังสอืโดยภาพรวม มากที�สุด คอื 
บา้น ความถี� ๙๒  รองลงมา คอื ที�ทาํงาน ความถี� ๓๔  และสถานศกึษา ความถี� ๓๔   
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๒. ประเภทของหนังสือที�อ่าน   

๓. กิจกรรมต่างๆ ที�ผู้ตอบแบบสอบถามทาํเปรียบเทียบกบัการอ่านหนังสือ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในการอ่านหนงัสอืมากกว่าการทาํกจิกรรมอื�นๆ (การฟงัวทิยุ  การ
เล่นอนิเทอรเ์น็ต  การเล่นเกมออนไลน์  การเล่นกฬีา  การเล่นดนตร ี การเดนิหา้งสรรพสนิคา้  การ
คุยโทรศพัท ์ และการดภูาพยนตรใ์นโรงภาพยนตร)์ ความถี� ๙๘ – ๑๘๐ยกเวน้การดูโทรทศัน์ วซีดี ีที�
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการการทํากจิกรรมเหล่านี4มากกว่าการอ่านหนังสอืความถี� 
๙๐   

๔. การส่งเสริมให้ประชาชนรกัการอ่านหนังสือ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวาม
คดิเหน็เกี�ยวกบัวธิกีารจงูใจ/ส่งเสรมิใหป้ระชาชนรกัการอ่านหนงัสอื โดยส่งเสรมิใหพ้่อแมป่ลกูฝงัให้
เดก็รกัการอ่านหนงัสอื มากที�สุด ความถี� ๑๖๐  รองลงมา คอื หนงัสอืควรมเีนื4อหาสาระน่าสนใจ 
ความถี� ๑๔๘  หนงัสอืควรมรีาคาถูกลง ความถี� ๑๔๔   

๕. เนื.อหาสาระประเภทที�ชอบอ่านมากที�สดุ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบอ่าน
เนื4อหาสาระประเภทข่าว มากที�สุด ความถี� ๘๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๔๐.๔๐  รองลงมา คอื สารคด/ีความรู้
ทั �วไป ความถี� ๖๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๓๒.๓๐  บนัเทงิ ความถี� ๓๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๘.๒๐  และความ
คดิเหน็/วเิคราะห ์ความถี� ๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๓.๐๐ 

๖. สาเหตุหลกัที�จะไม่อ่านหนังสือ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าหนังสอืราคาแพง
เกินไปเป็นสาเหตุหลกัที�จะทําให้ไม่อ่านหนังสอื ความถี� ๖๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๓๐.๓๐  รองลงมา คอื 
การดูโทรทศัน์ ความถี� ๔๒ คดิเป็นรอ้ยละ ๒๑.๒๐  สายตาไม่ด ีความถี� ๓๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๑๕.๒๐  
อื�นๆ ความถี� ๑๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๑๐  ไม่ชอบอ่าน/ไม่สนใจ ความถี� ๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๔.๐๐  ไม่มี
เงนิซื4อหนงัสอื ความถี� ๘ คดิเป็นรอ้ยละ ๔.๐๐  ชอบฟงัวทิยุ ความถี� ๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๓.๐๐  และหา
หนงัสอือ่านยาก ความถี� ๔ คดิเป็นรอ้ยละ ๒.๐๐ 
ตอนที� ๓  ข้อเสนอแนะอื�นๆ 
๑.  ควรคดักรองหนังสอืที�จะนํามาใหเ้ยาวชนอ่านใหม้าก โดยเฉพาะหนังสอืการต์ูน อาจมภีาพ
ลามกปนอยูแ่ละคาํพดูกไ็มเ่หมาะสมดว้ย  และการบรกิารหนงัสอืใหย้มืไดจ้ะดมีาก 

๒.  ควรจดัเวทนีกัอ่านใหเ้ดก็ๆ ทุกระดบัชั 4น  และควรมรีางวลัหรอืเกยีรตบิตัรใหน้ักเรยีนที�ร่วม
กจิกรรมดงักล่าว 
๓.  ควรจดัหาหนังสอืดีๆ  มาไว้ในหอ้งสมุดเพื�อใหน้ักเรยีนศกึษาคน้คว้าเพิ�มเตมิ  ปรมิาณ
หนังสอืควรเพยีงพอกบัจํานวนนักเรยีน  บรรยากาศและสิ�งแวดลอ้มเป็นสิ�งสําคญัที�จะทําให้
คนเรารกัการอ่านหนงัสอื ควรจดัหอ้งสมุดใหม้สีภาพแวดลอ้มที�เหมาะสม มโีต๊ะเก้าอี4ที�เพยีงพอ 
มคีวามสงบเพื�อใหเ้กดิสมาธใินการอ่าน 
๔.  ปรบัปรงุหอ้งสมดุใหท้นัสมยัเหมอืนกบัมหาวทิยาลยั 
๕.  อยากใหห้น่วยงานต่างๆ ที�มเีอกสารประจาํหน่วยงานของตนเอง ส่งเผยแพร่ใหก้บับุคคล
ทั �วไป โดยไม่จําเป็นที�จะต้องเป็นบุคลากรในหน่วยงานหรอืผู้ที�มคีวามเกี�ยวขอ้งโดยเฉพาะ 
เสนอใหนํ้ามาวางตามแหล่งศูนยก์ารคา้ โรงพยาบาล โรงเรยีน ฯลฯ ทุกคนสามารถหยบิไปอ่าน 
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ไดเ้ลย 
๖.  มกัเหน็การจดักจิกรรมลดราคาหนังสอืหรอืจาํหน่ายหนังสอือย่างหลากหลายตามเมอืงใหญ่ 
เช่น เมอืงทองธานี อยากให้ภูมภิาคหรอืจงัหวดัของเราจดังานมหกรรมการอ่านบ้าง และก็
จาํหน่ายหนงัสอืราคาถูก จะช่วยสรา้งแรงจงูใจใหป้ระชาชนรกัการอ่านมากขึ4น 
๗.  หนงัสอืเนื4อหาสาระน่าสนใจ แต่บางเล่มมรีาคาแพงเกนิไปต่อผูม้รีายไดน้้อย 
๘.  การอ่านควรปลูกฝงัตั 4งแต่เดก็ๆ ดงันั 4น การสรา้งความตระหนักในเรื�องของการอ่านนั 4น
ขึ4นอยูก่บัผูป้กครองเป็นหลกั และโรงเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรูท้ ี�สาํคญั ซึ�งจะทําใหเ้ดก็เตบิโตขึ4นมา
โดยมนิีสยัรกัการอ่านได ้  อกีทั 4งรฐับาลควรจดัระเบยีบสื�ออื�นๆ ที�มผีลกระทบกบัการอ่าน เช่น 
รา้นเกมสอ์นิเทอรเ์น็ต เป็นต้น เพราะสื�อเหล่านี4มผีลกระทบต่อการอ่านของเดก็ในการนําเวลา
ไปทิ4งกบัเกมสท์ี�สนุกมากกว่าการอ่าน 
๙.  การอ่านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสอือะไรกต็าม เป็นสิ�งที�มคีวามสุขมาก หนังสอื
เท่านั 4นที�เป็นเพื�อนที�มคีวามจรงิใจและทําใหเ้รารูถ้งึสิ�งต่างๆ เกี�ยวกบัมนุษย ์การอ่านจะทําให้
ประสบผลสาํเรจ็และพบกบัความชนะได ้การอ่านเป็นเครื�องมอืเลี4ยงชพีตนได ้
๑๐.  การอ่านหนังสือเป็นสิ<งจาํเป็นสาํหรบัมนุษย ์ทุกเพศ ทุกวยั ไม่ว่าจะอยู่ในระดบัใดก็ตาม 
(ทาํงาน/แม่บา้น/ชาวนา) ต่างๆ นัGน จะไดค้วามรูจ้ากข่าวสาร จากหนังสือเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
หนังสือพิมพ ์หนังสือ ตาํราเรียน หนังสือความรูท้ั <วไป และหนังสือสารคดี  ถา้มนุษยทุ์กคน
อยากเป็นคนเก่ง/ฉลาด ตอ้งพยายามหาเวลาวา่งอ่านหนังสือใหม้ากๆ 
๑๑.  มาที<ทาํงานไมมี่เวลาในการอ่านหนังสือ  และใชเ้วลาในการทาํมาหากินก็เหนื<อยแลว้ หวั
ถึงหมอนก็หลบั ตอ้งเพิ<มเงินเดือนใหม้าก จะไดมี้เวลาและเงินไปซืG อหนังสือ และควรแจกฟรี
มากๆ 

 

น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสภาของเราที<จะใชเ้ป็นขอ้มูลในการตัดสินใจ ส่งเสริม หรือ     
การพฒันา ในเรื<องของการอ่านตามนโยบายของสภาเทศบาล และเทศบาลนครลาํปางที<ใหเ้ป็นวาระ
การอ่าน  ขอบคุณครบั 

นายนิมิตร  จวิะสนัตกิาร  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขออนุญาตครบัท่านประธานฯ 
นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ 
นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที<เคารพ 

ผมนายนิมิตร จิวะสนัติการ  ผมคิดว่าเป็นรายงานการศึกษาที<เป็นประโยชน์มากครบัท่านประธาน 
ทัGงที<ก่อนจะตัGงคณะกรรมการการศึกษาฯ ครัGงนีG   เราก็ทราบผลการศึกษากนัดีอยู่แลว้ว่าน่าจะออกมา
ในลักษณะใกลเ้คียงกัน เพราะว่าเป็นวฒันธรรมของสังคมไทย  ซึ<งเราทราบและเขา้ใจกันหมดว่า    
ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผูใ้หญ่ นักเรียน หรือไม่ว่าจะเป็นครู  ดังที<ปรากฏออกมาก็ไม่
เป็นสิ<งที<น่าแปลกใจ แต่ก็นับว่าเป็นประโยชน์มากที<ออกมาเป็นผลของการศึกษาและทาํเป็นรายงาน
ตรงนีG ขึG นมา  เราก็จะไม่เก็บไวใ้นลิG นชกั ซึ<งผูอ้าํนวยการสาํนักการศึกษา และผูอ้าํนวยการโรงเรียน
หลาย ๆ โรงเรียนก็อยู่ที<นี<  เราจะนํากลบัไปพิจารณาโดยเริ<มตน้ที<สาํนักการศึกษา เริ<มตน้ที<โรงเรียน
ว่าผลการศึกษาตรงนีG เมื<อเป็นประเด็นขึG นมา เราจะสามารถสรา้งวตัถุประสงค ์สรา้งเป้าหมาย และ
กาํหนดไปเป็นแผนกลยุทธใ์นการนําเขา้ไปสู่การพฒันา ซึ<งคาดว่าน่าจะทาํได ้เช่น ในระยะ 3 ปี หรือ 
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1 ปี และสามารถกลบัมาสาํรวจอีก ว่าหลงัจากนําผลการศึกษาของทางสภาเทศบาลไปดําเนินการ
แลว้ ทางฝ่ายบริหารของเทศบาล ทางฝ่ายสถานศึกษาของโรงเรียน เฉพาะการศึกษาในระบบตอ้งทาํ
แผนยุทธศาสตร ์และเป้าหมาย ว่าเราจะสรา้งแรงจูงใจอย่างไร เพื<อใหส้งัคมนครลาํปางเป็นสงัคม
แห่งการอ่านมากขึG น เราจะจูงใจนักเรียนอย่างไร จูงใจครูอย่างไร สรา้งสิ<งแวดลอ้มของการอ่าน
อย่างไร กาํหนดเป้าหมายไวช้ดัเจนแค่ไหนในระยะเท่าไหร่ เมื<อครบระยะ 1 ปี หรือ 3 ปี  ก็จะขอให้
คณะกรรมการฯ เขา้ไปสาํรวจเปรียบเทียบ ซึ<งเป็นประโยชน์อย่างยิ<ง ตอ้งขอขอบคุณคณะกรรมการฯ  
ขอขอบคุณสภาแห่งนีG  และขอบคุณท่านประธานสภา ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที< 1 ผมได้
มีหนังสือส่งใหก้บัสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง สภาเทศบาลนครลาํปาง  เกี<ยวกบัพระราชบญัญติั
เทศบาล (ฉบบัที< 13) พ.ศ.2552  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 126  ตอนที< 85 ก  ลงวนัที< 
13  พฤศจิกายน  2552  ซึ<งไดย้กเลิกความในมาตรา 48  สัตต  แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล   
พ.ศ.2496  แกไ้ขเพิ<มเติมถึง (ฉบบัที< 12) พ.ศ.2546  มีผลบงัคบัใชต้ัGงแต่วนัถดัจากวนัประกาศใน
ราชกิจานุเบกษา  เป็นตน้ไป  ความเดิมมีอยูว่า่ “การดาํรงตาํแหน่งของนายกเทศมนตรีนัGนไม่เกิน 2 
สมยั” ขอ้ความนีG ไดถู้กยกเลิกไป หมายความวา่ การดาํรงตาํแหน่งของนายกเทศมนตรีสามารถดาํรง
ตาํแหน่งเกิน 2 สมยัได ้ตราบใดที<ประชาชนยงัเลือกอยู ่

   

ระเบียบวาระที�  2  เรื�อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง 
          2.1 รายงานการประชุมวิสามญั  สภาเทศบาลนครลาํปาง ประจาํปี  2552  วนัที�  28  
กนัยายน  2552 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ระเบียบวาระที<  2  ขอ้ที< 
2.1 เรื<อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง รายงานประชุมวิสามญั สภาเทศบาล
นครลาํปาง ประจาํปี 2552 วนัที< 28 กนัยายน 2552 จะมีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขหรือไม่ เมื<อไม่มี
ผูใ้ดขอแกไ้ข ผมขอมติในที<ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลาํปาง เมื<อวนัที< 28 กนัยายน 2552 โปรดยกมือขึG น มีมติรบัรองเป็นเอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม   ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ รบัรองรายงานการประชุมวิสามญั  สภาเทศบาล
นครลาํปาง ประจาํปี  2552  วนัที<  28  กนัยายน  2552 

 

ระเบียบวาระที�  3  กระทูถ้าม เรื�อง สุขาสาธารณะ ที�สวนสาธารณะเขลางคน์คร 
(เสนอโดย..นายสมบูรณ ์ ครุุภากรณ ์สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง) 
 นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ในระเบียบวาระที<  3  
กระทูถ้าม เรื<อง สุขาสาธารณะ ที<สวนสาธารณะเขลางคน์คร  เชิญ คุณสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ 
 นายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที<
เคารพ  ผมนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอตัGงกระทู ้ถาม ต่อ
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ในเรื<อง ห้องสุขาสาธารณะ ที<สวนสาธารณะเขลางค์นคร ซึ<ง
สวนสาธารณะเขลางค์นคร เป็นสวนสวยกลางใจเมืองลําปาง เป็นสถานที<พักผ่อน ออกกําลังกาย    
จัดกิจกรรม ประกอบพิธี และพระราชพิธีสําคัญต่าง ๆ เป็นประจํา จึงเป็นสวนฯ ที<มีความสําคัญ  
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อยา่งยิ<งของเทศบาล และประชาชนชาวลาํปาง ที<ผ่านมาเทศบาลไดใ้ชง้บประมาณกว่า 20 ลา้นบาท 
เพื<อปรับปรุงก่อสรา้งงานภูมิทัศน์และสิ<งก่อสรา้งอื<น ๆ หลายรายการ ทําใหส้ถานที<มีความร่มรื<น
สวยงาม เป็นที<พึงพอใจแก่ผูพ้บเห็นและมาใชบ้ริการ โดยในแต่ละวนัจะมีประชาชนมาพกัผ่อน ออก
กําลังกายนับพันคน แต่ปัญหาที<เกิดขึG นมานานหลายปีแลว้ คือ ปัญหาของหอ้งสุขาทัGงสองอาคาร 
ไดแ้ก่ ปัญหาความสกปรกภายใน มีกลิ<นเหม็น สุขภัณฑ์ชํารุด ระบบท่อนํGาทิG งอุดตันใชก้ารไม่ได ้    
ดงัภาพถ่ายที<จะบรรยายต่อไป  ซึ<งประชาชนไดร้บัความเดือดรอ้นและรอ้งเรียนอยู่เสมอ ขา้พเจา้เคย
ยื<นคําร้องไปหลายฉบับ เช่น ใบคําร้องลงวันที<  16 มีนาคม , 21 เมษายน และลงวันที<  4 
พฤศจิกายน 2552 ก็ไม่ไดร้บัการแกไ้ขแต่อย่างใด ทัGง ๆ ที<เทศบาลมีบุคลากรดา้นช่างมากมาย มี
หนา้ที<ตรวจสอบ ออกแบบ อนุญาตการก่อสรา้งอาคารใหผู้อื้<น แต่เมื<อเทียบกบัหอ้งสุขาสาธารณะของ
เอกชนอื<น ๆ แลว้ นับวา่ดอ้ยกวา่มาก จึงเป็นเรื<องเสื<อมเสียชื<อเสียงต่อเทศบาลและน่าอบัอายมาก 

ขา้พเจา้จึงขอถามนายกเทศมนตรีนครลาํปางว่า ปัญหาดงักล่าวท่านจะแกไ้ขอย่างไร เมื<อใด 
และท่านพึงพอใจในหอ้งสุขานีG หรือไม่ โปรดชีG แจงตอบขา้พเจา้ดว้ย เพื<อจะไดแ้จง้ต่อพี<น้องประชาชน
ที<มาใชบ้ริการใหท้ราบต่อไป 

และขออนุญาตท่านประธานสภา  ฯ เพื<อเสนอขอ้มลูดว้ยภาพถ่าย  จากภาพถ่ายจะเห็นไดว้่า
สวนสาธารณะเขลางคน์ครมีความสวยงามมาก ภายในจะเป็นสวนที<ร่มรื<น ซึ<งประชาชนที<มาพบเห็น
จะรูสึ้กผ่อนคลาย ทางซา้ยมือก็จะมีนํGาพุ และทางขวามือก็จะมีลานฟิสเนส  มีผู ้มาใชบ้ริการมาก
พอสมควร และส่วนเวทีใหญ่  เมื<อวนัที< 5 ธันวาคม ที<ผ่านมา มีการจดังานราชพิธีเพื<อแสดงความ
จงรกัภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  ปัญหาที<จะพดูถึงคือ จะเป็นหอ้งสุขาซึ<งในสวนสาธารณะ
เขลางคน์ครของเรามีอยู่ 2 อาคาร  ดว้ยกนั รูปดา้นซา้ยมือเป็นอาคารอยู่ทางดา้นหลงัเวทีใหญ่ และ
รูปดา้นขวามือเป็นอาคารที<อยู่ดา้นหลงัทางดา้นปัทมาคอรด์  และนี< คือภาพถ่ายภายในของสุขาชาย
ตามที<ลกูศร 2 ลกูศร ทางซา้ยมือชีG ที<โถสว้มแสดงใหเ้ห็นว่าไดท้าํความสะอาดเรียบรอ้ยแลว้ แต่ก็ยงัมี
คราบสกปรกติดอยู่พอประมาณ และลูกศรทางขวามือนัGน ชีG ใหเ้ห็นถึงถงัเก็บนํGาที<ภายในยงัมีสีดาํซึ<ง  
ดูไม่ค่อยน่าใชเ้ท่าไหร่นะครบั และยงัมีภาพที<แสดงใหเ้ห็นโถปัสสาวะชายที<ชาํรุด ซึ<งเมื<อมีคนเขา้มา
ยืนปัสสาวะก็จะทาํใหนํ้Gารั <วรดใส่เทา้ตัวเอง และภาพที<ชีG ใหเ้ห็นถึงการระบายนํGาทิG งที<พืG น ซึ<งทราบว่า
ระบบท่อนํGาทิG งใชก้ารไม่ได ้  เขา้ใจว่าอาจจะเนื<องจากว่ามีเศษดินเศษทรายอุดอยู่ทาํใหท่้อตนัและไม่
สามารถจะระบายนํGาได ้และมีการเจาะรูกวาดนํGาเพื<อจะทําใหนํ้Gาระบายออกไปได ้และนี< เป็นภาพ
ขยายตาํแหน่งเมื<อสกัครู่ที<พดูถึงท่อนํGาทิG งของโถปัสสาวะชาย   ส่วนภาพภายในหอ้งสุขาหญิงจะเป็น
ภาพของท่อนํGาทิG งใตอ่้างลา้งมือในหอ้งสุขาหญิง ซึ<งลูกศรชีG ใหเ้ห็นชดัเจนว่าเมื<อเปิดก๊อกนํGาก็จะรั <ว
ทันทีที<เปิดนํGา  อีกภาพคือสภาพโถปัสสาวะของสุขาชายฝั<งปัทมาคอร์ดซึ<งคลา้ยๆ กับอาคารแรก  
ภาพชีG ใหเ้ห็นถึงร่องรอยการซ่อมแซมตระแกรงนํG าทิG งที< พืG น หรือบริเวณท่อนํG าทิG งใต้โถปัสสาวะ       
ส่วนสภาพภายในหอ้งอาบนํGาซึ<งมนัแปลกเพราะปกติฝักบวัจะอยู่ในแนวเดียวกนักบัวาลว์นํGา แต่นี<อยู่
คนละฝั<งกนั  
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ระเบียบวาระที�  4  ญัตติ เรื�อง  เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาํปาง  
เรื�อง  การกาํหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามความในมาตรา  9  แห่งประมวล
กฎหมายที�ดิน  พ.ศ. 255.. (วาระที�  1  ) 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ในระเบียบวาระที<  4 
ญตัติ เรื<อง  เสนอญตัติร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง  เรื<อง  การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการ
อนุญาต ตามความในมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน  พ.ศ. 255.. (วาระที<  1  ) เรียนเชิญ
ฝ่ายบริหาร 
 นายประเสริฐ  บุพพณัหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ท่านสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติ กระผมนายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย               
รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ไดร้บัมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครลาํปาง ใหเ้สนอญตัติ 
 

ที< ลป 52004/6386           สาํนักงานเทศบาลนครลาํปาง 
             ถนนฉตัรไชย ลาํปาง 52100 
 

เรื<อง ขอเสนอร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง  เรื<อง การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการอนุญาต
ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. ..... 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

  ขา้พเจา้ นายนิมิตร  จิวะสนัติการ นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ขอเสนอ 
ร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง  เรื<อง  การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามความใน 
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. .....  โดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปนีG  
 

หลกัการ 
 

  เพื<อใหก้ารดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ<มเติมประมวลกฎหมาย
ที<ดิน (ฉบับที< 11)  พุทธศักราช 2551 ในกรณีผูไ้ดร้ับอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที<ใหเ้ขา้ไป
ดาํเนินงานตามมาตรา 9  แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ.2497  ซึ<งจะตอ้งเสียค่าตอบแทนใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<นตามอตัราที<กาํหนดไว ้
 

เหตผุล 
โดยที<ไดมี้การปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์กี<ยวกบัการจดัเก็บค่าตอบแทนจากผูไ้ดร้บัอนุญาต 

ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ.2497 ซึ<งเดิมมาตรา 9 ทวิ ไดก้ําหนดใหผู้ไ้ดร้ับ
อนุญาตตอ้งเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีใหแ้ก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามวิธีการและอัตราที<
กาํหนดไดไ้วใ้นขอ้บญัญติัจงัหวดั แต่ปัจจุบนัไดมี้พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ<มเติม ประมวลกฎหมายที<ดิน 
(ฉบบัที< 11) พ.ศ.2551 ซึ<งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่มที< 125 ตอนที< 29 ก 
วนัที< 6 กุมภาพันธ์  2551 โดยความในมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไดก้ําหนดให ้      
ผูไ้ดร้บัอนุญาตตามมาตรา 9 ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปีใหแ้ก่เทศบาล หรือองคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถิ<นอื<น ที<มีกฎหมายจดัตัGง ซึ<งที<ดินไดร้บัอนุญาตตัGงอยู่   ทัGงนีG  ตามวิธีการและอตัราที<กาํหนด
ในขอ้บญัญติัทอ้งถิ<นนัGน  ดงันัGน  เทศบาลนครลาํปางจึงจาํเป็นตอ้งตราเทศบญัญติันีG ขึG นบงัคบัใช ้

 

ดว้ยเหตุและผลดังกล่าว จึงขอไดโ้ปรดนําร่างเทศบญัญัติเทศบาลนครลาํปาง เรื<อง 
การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ......  
เสนอต่อที<ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง เพื<อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และนําเสนอผูว้่าราชการ
จงัหวดัอนุมติัใหป้ระกาศเป็นเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง ต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 

(ลงชื<อ)     บุญทอง  ใจมา     ผูร้บัรอง  (ลงชื<อ)    กิตติ  จิวะสนัติการ     ผูร้บัรอง 
          (นายบุญทอง  ใจมา)             (นายกิตติ  จิวะสนัติการ) 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง        สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง 
 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ในระเบียบวาระที<  4 
ญตัติ  เรื<อง  เสนอญตัติร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง  เรื<อง  การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการ
อนุญาต ตามความในมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน  พ.ศ. 255..  ท่านสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย เชิญครบั เชิญคุณนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานที<เคารพ  
กระผมนายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ขออภิปรายเสนอแนะกาํหนดอตัรา
ค่าตอบแทนการอนุญาต ตามความในมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน  พ.ศ. 25..  จากการที<
ทางจงัหวดั ไดก้าํหนดใหเ้ทศบาลกาํหนดเทศบญัญัติขึG นในเรื<อง การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการ
อนุญาต ตามความในมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน  ผมมีขอ้สงัเกตดงันีG    

ตามบญัชีค่าตอบแทน แนบทา้ยเทศบญัญัติฯ เทศบาลนครลาํปาง เรื<อง การกําหนดอตัรา
ค่าตอบแทนและวิธีการเสียค่าตอบแทน ตามความมาตรา 9  ซึ<งในร่างเทศบญัญติั  

- ขอ้ที< 1 เทศบัญญัตินีG เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการอนุญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. ....."  พอไปถึง
ตอนท้ายกลายเป็นคนละเรื<องกัน  เป็น “เรื<อง การกําหนดอัตราค่าตอบแทนและวิธีการเสีย
ค่าตอบแทน ตามความในมาตรา 9 ” 

- ขอ้ที< 3 ก  การเสียค่าตอบแทนการเขา้ไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสรา้ง หรือ
เผาป่า ในการอนุญาต ตามมาตรา 9  ใหเ้สียค่าตอบแทน ไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี  แต่พอมาตรา 
9(2) และ (3) เป็นการขุดหรือดูดทราย ลูกบาศกเ์มตรละ 5 บาท  แต่ตามขอ้ ข (1) การขุดหรือ 
ดูดทราย ลกูบาศกเ์มตรละ 28 บาท ซึ<งในทา้ยร่างเทศบญัญติันีG แตกต่างกนัมาก อยากทราบว่าเป็น
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ตวัเลขที<ถูกตัดจากร่างเดิมซึ<งกาํหนดไว ้ในอตัราลกูบาศกเ์มตรละ 28 บาท แต่ทา้ยร่างนีG เหลือเพียง
ลกูบาศกเ์มตร 5 บาท   

- ขอ้ ข (2) การขุดดินหรือลกูรงัหรืออื<น ๆ ไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี หรือลกูบาศกเ์มตรละ 
10 บาท  แต่ทา้ยร่างหายไป 8 บาท จึงอยากทราบว่าพิมพ์ผิดหรือมีการกําหนดขึG นใหม่ในร่าง     
แนบทา้ยนีG  

- ขอ้ ค ค่าพยานอตัราคนละ 10 บาท  ซึ<งลดจากในพระราชบญัญติัที<ดินฯ ตามขอ้กาํหนด
ในบญัชีอตัราทา้ยประมวลกฎหมายที<ดินฯ กาํหนดไวค้่าพยานคนละ 20 บาท จากเศรษฐกิจปัจจุบนั
นีG ค่านํGามนัลิตรละ 30 บาท ซึ<ง   ค่าพยานที<กาํหนดไวต้ามเทศบญัญติันีG เหลือคนละ 10 บาท จะพอ
หรือไม ่ผมก็อยากจะเรียนถามว่าตามทา้ยร่างเทศบญัญติัฯ ไดเ้ขา้ไปตรวจทานตรวจสอบทัGงทางดา้น
ตวัเลข และเรื<องใหถู้กตอ้งหรือไม่ จึงเรียนถามท่านประธานเพื<อโปรดพิจารณาดว้ยครบั  และการที<
จะกาํหนดอตัราค่าตอบแทน ผมมีเรื<องเดิมตามหนังสือสั <งการ ฯลฯ   
            จึงเรียนมาเพื<อโปรดพิจารณาดว้ยครบั ขอบคุณครบั 
 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม ่เชิญครบั คุณสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์
 นายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานที<เคารพ  
ผมนายสมบรูณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ในร่างเทศบญัญติัเทศบาลฯ เรื<อง การ
กาํหนดอตัราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. .... ผมมีความ
ห่วงใยในการเรื<องวิธีการวดัปริมาณงาน ในมาตรา 9 ขอ้ ข (1) การขุดหรือดูดทราย ลกูบาศกเ์มตร
ละ 5 บาท ตามอตัราที<กาํหนดไว ้หรือ ขอ้ ข (2) การขุดดินหรือลกูรงัหรืออื<น ๆ ไร่ละ 10,000 บาท
ต่อปี หรือลกูบาศกเ์มตรละ 2 บาท ซึ<งผมก็ไม่ติดใจแต่อยากจะฝากถึงฝ่ายบริหารว่า ที<ผ่านมาในการ
รบัเรื<องราวการรอ้งเรียนที<มีการทุจริตส่วนมากจะเป็นเรื<องการวดัปริมาณงานกบัวสัดุอุปกรณ์  ซึ<ง  
วดัไดย้าก เมื<อมีกฎหมายฉบบันีG แลว้ ผมก็อยากจะใหพ้ดูคุยหาวิธีการวดัปริมาณงานใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อเทศบาลใหม้ากที<สุด  เพราะถา้ไม่ไดร้ะบุปริมาณงานใหถู้กตอ้งและชดัเจน ผมเกรงว่าทาง
ฝ่ายราชการจะเสียประโยชน์ ผมจึงขอตัGงขอ้สงัเกตไวป้ระเด็นนีG ประเด็นเดียว ฝากไวด้ว้ยครบั ขอบคุณ
ครบั 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม ่เชิญครบั คุณจาตุรงค ์ พรหมศร 

นายจาตุรงค ์ พรหมศร   สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  กราบเรียนท่านประธาน       
ที<เคารพ กระผมนายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เกี<ยวกับญัตติที<กําลัง
พิจารณาอยูนี่G  ผมมีขอ้คิดเห็นที<จะกล่าวกบัท่านประธานเพื<อใชป้ระกอบการพิจารณาในช่วงวาระที< 2 
และที< 3 ดว้ยว่า  สืบเนื<องจากตามประมวลกฎหมายที<ดิน ในมาตรา 9 ไดก้าํหนดเอาไวว้่า ภายใต้
กฎหมายบงัคบัวา่ดว้ยการเหมืองแร่และการป่าไม ้ที<ดินของรฐันัGน ถา้มิไดร้บัสิทธิครอบครองหรือมิได้
รบัอาํนาจมอบหมายจากพนักงานเจา้หน้าที<แลว้ หา้มมิใหบุ้คคลใดกระทําตามมาตรา 9 (1) (2) 
และ (3) ซึ<งตรงนีG ผมจะไมก่ล่าวในรายละเอียด แต่สิ<งที<ผมจะกล่าวคือ ในมาตรา 9/1 ซึ<งไดบ้ญัญติัไว ้
เป็นหลักการว่า ใหผู้ ้ที<ไดร้ับอนุญาตในมาตรา 9 นัGน เสียค่าตอบแทนเป็นรายปีใหแ้ก่เทศบาล 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<นอื<น ที<มี
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กฎหมายจดัตัGง ซึ<งที<ดินไดร้บัอนุญาตตัGงอยู่ ยกเวน้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ทัGงนีG  ตามวิธีการและ
อัตราที<กําหนดในขอ้บัญญัติท้องถิ<นนัGน จะต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนีG        
ท่านประธานครับ ประเด็นที<ผมจะชีG  คือ ในวรรคที<  “ทัGงนีG  ตามวิธีการและอัตราที<กําหนดใน
ขอ้บัญญัติทอ้งถิ<นนัGน แต่ตอ้งไม่เกินอัตราตามบัญชีทา้ยประมวลกฎหมายนีG ” ผมไดพิ้จารณาร่าง   
เทศบัญญัติฯ ตามหลักการเหตุผลและรายละเอียดของร่างแลว้ ซึ<งมีทัGงหมด 5 ขอ้ และมีร่างบัญชี
ค่าตอบแทนแนบทา้ยร่างเทศบญัญัตินีG   ผมขอเรียนท่านประธานว่า เรื<องที<กาํหนดในมาตรา 9 ก็ดี  
เรื<องที<กาํหนดในมาตรา 9/1 ก็ดี มนัเกี<ยวกบัทรพัยากรของชาติ ผมคิดว่าการตราประมวลกฎหมาย
ที<ดิน ซึ<งไดก้าํหนดอตัราตามบญัชีทา้ยประมวลกฎหมายที<ดินไวแ้ลว้นัGน น่าจะมีการพิจารณากนัอย่าง
รอบคอบแลว้ ผมเห็นดว้ยอย่างยิ<งที<ในร่างเทศบญัญัติฯ  ในขอ้ที< 3 ไดก้าํหนดอตัราไวอ้ย่างชดัเจน 
โดยกาํหนดไวใ้นอตัราสูงสุดของบญัชีแนบทา้ยประมวลกฎหมายที<ดินฯ  แต่มีตวัเลขที<ขดัแยง้อยู่ผมก็
ไมเ่ขา้ใจในความประสงคข์องผูเ้สนอร่างฯ ผมกราบเรียนผ่านท่านประธานใหผู้เ้สนอร่างเทศบญัญติันีG
ไดชี้G แจงใหที้<ประชุมแห่งนีG ไดเ้ขา้ใจเพื<อประกอบการตัดสินใจเกี<ยวกบัการพิจารณาร่างเทศบญัญัติฯ 
ฉบบันีG ดว้ย    

อีกประเด็นหนึ<งในขอ้ 3  ค  ขอ้ความว่า “ทําสิ<งหนึ<งสิ<งใดอนัเป็นอันตรายแก่ทรพัยากรใน
ที<ดิน ไร่ละ 10,000 บาท เศษของไร่ใหคิ้ดเป็นหนึ<งไร่ หรือลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท เศษของ
ลูกบาศก์เมตรใหคิ้ดเป็นหนึ< งลูกบาศก์เมตร”  คําว่า “เศษของไร่ใหคิ้ดเป็นหนึ<งไร่ และเศษของ
ลกูบาศกเ์มตรใหคิ้ดเป็นลกูบาศกเ์มตร” นัGน ตามความคิดเห็นของผมคาํว่า “เศษของลกูบาศกเ์มตร 
ใหคิ้ดเป็นหนึ<งลูกบาศก์เมตร” ไม่ควรจะมีอีก เพราะว่าเศษของไร่ก็คิดเป็นหนึ<งไร่อยู่แลว้ในไร่ละ 
10,000 บาท ผมก็ใหข้อ้สงัเกตตรงนีG ไวด้ว้ยสาํหรบัสมาชิกที<จะพิจารณาในวาระที< 2 ต่อไป   ส่วนขอ้
ที< 3 ขอ้ ก และ ข นัGน ผมคิดว่าผู ้เสนอร่างคงจะคัดลอกขอ้ความมาจากมาตรา 9 ตามประมวล
กฎหมายที<ดิน  (1) (2) และ (3) ซึ<งในขอ้ ข จะมีคาํวา่ “กระทาํ” แต่ในขอ้ ค ใชค้าํว่า “ทาํ”  ตาม
หลกัการในกฎหมายที<มาตรา 9 ใชค้าํว่า “ทาํ” ทัGงหมดไม่มีคาํว่า “กระทาํ” ผมใหข้อ้สงัเกตไวด้ว้ย 
สาํหรบัที<จะพิจารณาในวาระที< 2 ต่อไป  และเมื<อพิจารณาร่างเทศบญัญติันีG แลว้ ร่างกฎหมายฉบบันีG
เป็นเรื<องที<กฎหมายใหอ้าํนาจไว ้ตามมาตรา 9/1 ประกอบกบัพระราชบญัญติัเทศบาล แกไ้ขเพิ<มเติม 
(ฉบบัที< 13) พ.ศ.2552 มาตรา 60(2) ใหอ้าํนาจเทศบาลตราเทศบญัญัติได ้และผมไดพิ้จารณา
หลกัการแลว้เห็นวา่อยูใ่นขอบขา่ยของกฎหมายดงักล่าว ผมเห็นดว้ยกบัหลกัการร่างเทศบญัญติันีG ครบั
ท่านประธาน 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม ่ เชิญฝ่ายผูบ้ริหารชีG แจงครบั 

นายนิมิตร  จิวะสนัติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
สาํหรบัร่างเทศบญัญัติการกําหนดอตัราค่าตอบแทนการอนุญาต  ในชัGนนีG ผมเองยงัสบัสน ขอ้ 3 ข 
(1) ซึ<งมีความขดัแยง้กบับญัชีแนบทา้ยร่างเทศบญัญัตินีG  แต่อย่างไรก็ดีอาจจะผิดตัGงแต่ขัGนตอนการ
เตรียมร่างเทศบญัญติัหรืออาจจะมีเหตุผลอื<น ตรงนีG ทางสภาเทศบาลก็ไดร้บัหลกัการไปแลว้ยงัมีเวลา
ที<จะขอเวลาในการแปรญตัติ แกไ้ขขอ้ความในวาระที< 2  สาํหรบัขอ้ 3 ค  ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติได้
อภิปรายในเรื<องเศษของไร่ และเศษของลกูบาศกเ์มตร ฟังดูแลว้อาจจะเป็นเหตุผลอย่างหลงั แต่ก็จะ
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ไปดาํเนินการในวาระที< 2 เพื<อคาํนวณใหถู้กตอ้งชดัเจนอีกครัGง มีนัยสาํคญัอะไรบา้ง ซึ<งจะนําเสนอใน
วาระที< 2 ต่อไป ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   จะมีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม ่ เมื<อไมมี่สมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในที<ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าจะลง
มติรบัหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติั ฯ ในวาระที< 1  หรือไม ่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึG น   

มติที�ประชุม   ที<ประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลกัการแห่งร่าง
เทศบญัญัติเทศบาลนครลาํปาง  เรื<อง  การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการอนุญาต  ตามมาตรา  9  
แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ.255.. นีG  

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รัญ   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไปจะใหส้มาชิกได้
เสนอกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติ และพิจารณาแต่งตัGงคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญคุณสันติ  
เขียวอุไร 
 นายสนัติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
นครลําปางที<เคารพ  ผมนายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอใชสิ้ทธิ      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าขอ้บังคบัการประชุมสภาทอ้งถิ<น พ.ศ.2547  ขอ้ 39 โดยขอ
เสนอญัตติด้วยวาจา  และขอ้ 45  ขอใหที้<ประชุมสภาเทศบาลฯ  ให้การพิจารณาญัตตินีG เป็น       
สามวาระรวดเดียว 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ขอผูร้บัรองการเสนอญตัติ
ดว้ยวาจาของ นายสนัติ  เขียวอุไร  ( มีสมาชิกรบัรองถูกตอ้ง )   เนื<องจากมีสมาชิกไดเ้สนอแปรญตัติ
เป็นสามวาระรวดเดียว  สมาชิกท่านใดเสนอญัตติร่วมตามที<สมาชิกไดเ้สนอเมื<อสักครู่ ไดโ้ปรด      
ยกมือขึG น  ซึ<งจะตอ้งมีไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนสมาชิกสภาที<อยู่ในที<ประชุมสภานีG   เนื<องจากมี
สมาชิกไดเ้สนอญตัติร่วมในการพิจารณาญตัติร่างเทศบญัญติัฯ  เป็นสามวาระรวดเดียว ดงันัGน ตาม
ระเบียบ มท. ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ<น พ.ศ.2547  ขอ้ 45  แบบเต็มสภาในการแปร
ญัตติ มีสมาชิกสภายกมือเห็นดว้ย ทัGงหมด จาํนวน 9 ท่าน (มีผูร้บัรองถูกตอ้ง)  จึงขอใหที้<ประชุม
สภาเทศบาลฯ  พิจารณาอนุมติัใหพิ้จารณาเป็นสามวาระรวดเดียว  สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการ
พิจารณาญตัติร่างเทศบญัญติัฯ  แบบสามวาระ  รวดเดียว   ขอไดโ้ปรดยกมือขึG น มีผูย้กมือจาํนวน  9 
ท่าน  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ   มีผูย้กมือ  จาํนวน 5 ท่าน  งดออกเสียง  9  ท่าน 
เป็นอนัว่าที<ประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมาก  อนุมติัใหพิ้จารณาญัตติร่างเทศบญัญัติฯ เป็นสามวาระ
รวดเดียว 

มติที�ประชุม   ที<ประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมาก  อนุมติัใหพิ้จารณาญตัติร่างเทศบญัญติัเป็น     
สามวาระรวดเดียว  (เห็นชอบ จาํนวน 9 เสียง  ไมเ่ห็นชอบ จาํนวน 5 เสียง และงดออกเสียง จาํนวน 
10 เสียง)   

 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ในการพิจารณาวาระที< 2  
ใหที้<ประชุมสภาเทศบาลฯ  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยมีประธานสภาเทศบาล  เป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ  และก่อนเขา้สู่วาระที< 2 การแปรญตัติขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
ชีG แจง 
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นายจาตรุงค ์ พรหมศร   เลขานุการสภาเทศบาลนครลาํปาง  กราบเรียนท่านประธานที<
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาํปาง  ตามที<มีสมาชิกสภาพรอ้มดว้ยสมาชิกผูใ้หก้ารรบัรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ตามระเบียบ
มท. ว่าขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ<น พ.ศ.2547  ในระเบียบ ขอ้ 45 วรรคที< 2 ไดมี้การร่วมกนั
เสนอญัตติเพื<อใหพิ้จารณาญัตติในระเบียบวาระที< 4 การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติฯ แบบสาม
วาระรวดเดียว  ผลปรากฏวา่ที<ประชุมเสียงขา้งมากเห็นชอบใหมี้การพิจารณาสามวาระรวด ก่อนที<จะ
มีการประชุมในวาระที< 2 นีG   ผมมีขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ<นฯ ในขอ้ 45 ที<จะเรียนต่อสมาชิก
เพื<อไดท้ําความเขา้ใจในการพิจารณาในวาระที< 2 ใหถู้กตอ้งตามระเบียบขอ้บังคับ ว่า “ญัตติร่าง
ขอ้บัญญัติที<ประชุมสภาทอ้งถิ<นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที<ประชุมสภาทอ้งถิ<นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้ริหารทอ้งถิ<นหรือสมาชิก
สภาทอ้งถิ<นตอ้งมีมติไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนผูที้<อยูใ่นที<ประชุมจกัเป็นผูเ้สนอก็ได”้  

เมื<อสกัครู่ที<ประชุมสภาทอ้งถิ<นอนุมติัใหพิ้จารณาสามวาระรวดแลว้  การพิจารณาวาระที< 2 
นัGน ใหที้<ประชุมสภาทอ้งถิ<นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหป้ระธานที<ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญตัติ นอกจากนีG ขอ้บงัคบัระเบียบเดียวกนั ขอ้ 49 ในวรรคทา้ย “ในการพิจารณา
ร่างขอ้บญัญติัวาระที<สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผูแ้ปรญตัติอาจเสนอคาํแปรญตัติดว้ย
วาจาได”้  แต่ทัGงนีG ก็ตอ้งเป็นไปตามระเบียบส่วนอื<น ๆ ประกอบดว้ย แมว้่าจะเป็นการเสนอคาํแปร
ดว้ยวาจาไดก็้ตาม ผูเ้สนอดว้ยวาจาก็ตอ้งมีผูร้ับรองถูกตอ้งดว้ย  เมื<อสมาชิกไดพิ้จารณาระเบียบ
ขอ้บงัคบัที<ไดชี้G แจงไปเมื<อสกัครู่เป็นที<เขา้ใจแลว้ จากนีG ผมจะนําเรียนท่านประธานซึ<งตอ้งทาํหน้าที<เป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติเพื<อใหค้ณะกรรมการแปรญัตติ ซึ<งในที<นีG หมายถึงสมาชิกทุกท่านที<
อยู่ในที<ประชุมนีG  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ผมขอเรียนท่านประธานไดด้ําเนินการประชุมใน
ระเบียบวาระที< 4  ญัตติ  เรื<อง  เสนอญัตติร่างเทศบญัญัติเทศบาลนครลาํปาง  เรื<อง  การกาํหนด
อตัราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามความในมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน  พ.ศ. 255.. . 
ในวาระที< 2  ต่อไป  

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  ขออนุญาตท่านประธานสภา
เทศบาลนครลาํปาง 

นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   เ ชิญครับท่าน
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลาํปาง  เมื<อสักครู่ที<ประชุมสภาได้
พิจารณาในวาระที< 1 ในขัGนตอนของการรบัหลกัการ ผมไดก้ราบเรียนว่าท่านจะใหส้ภารบัหลกัการ 
ไวก้่อน ส่วนตวัเลขที<ไมช่ดัเจนเนื<องจากอาจเกิดจากการเตรียมเทศบญัญติัผิด อาจจะมีขอ้บกพร่องใน
การจดัทาํการจดัพิมพ ์หรือเหตุผลในการอธิบายอื<นๆ ในตวัเลขที<ขดัแยง้ เจา้หนา้ที<จะไดมี้เวลาในการ
พิจารณาทบทวนและกลับมานําเสนอ  แต่ทางที<สภาไดมี้มติเสนอใหพิ้จารณาในวาระที< 2 และ     
วาระที< 3 รวดนัGน  ผมจึงขอระยะเวลาใหเ้จา้ของร่างเทศบญัญติัซึ<งเป็นหน่วยงานตน้เรื<องและนิติกร 
ไดท้าํความกระจ่างอธิบายในถอ้ยคาํ ขอ้ความ และตวัเลขต่อสภาแห่งนีG  เพื<อที<ยืนยนัหรือเพื<อขอแกไ้ข 
หรือขออนุญาตท่านประธานสภาพกัการประชุมสกั 5 หรือ 10 นาทีเพื<อดาํเนินทําการแกไ้ข เพราะ
ถ้าเสนอร่างเทศบัญญัติโดยไม่ถูกไม่ชอบแล้ว ทางสภาก็ต้องเป็นผู ้รับผิดชอบ ผู ้บริหารก็ต้อง
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รับผิดชอบ ในขัGนตอนนีG เชิญเจา้หน้าที< ที<รับผิดชอบใหค้วามเห็นและเสนอต่อสภาด้วยว่าท่านมี
ความเห็นใด 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ
ขอพกัการประชุม ฯ  เพื<อขอทบทวนแกไ้ขตวัเลขในร่างเทศบญัญัติ  ดงันัGน  จึงใหพ้กัการประชุมและ
นัดประชุมในวาระที< 2 และวาระที<  3  เวลา 15.30 น. เพื<อใหท่้านมีเวลาในการหาขอ้เท็จจริง 
ขอบคุณครบั 

 

เริ�มประชุมตอ่ใน เวลา  15.30 น. 
นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  บดันีG ถึงเวลาที<ไดนั้ดหมาย

ใหมี้การประชุมต่อ ในวาระที< 2 และวาระที<  3  ในระเบียบวาระที<  4 ญัตติ เรื<อง  เสนอญัตติร่าง   
เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง  เรื<อง  การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามความใน
มาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน  พ.ศ. 255.... วาระที<  2  เรียนเชิญฝ่ายบริหาร  
 นายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาที< เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติ กระผมนายประเสริฐ  บุพพัณหสมัย            
รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  หลงัจากพกัการประชุมเมื<อสกัครู่นีG   ท่านนายกฯ ไดร้บัมอบหมาย
ใหชี้G แจงในเบืG องตน้นัGน  กระผมขอเรียนว่าในการจัดทําเอกสารไดมี้ที<มาที<ไปซึ<งแต่เดิมนัGนมีตัวเลข
แบบใด และที<ออกมาแบบนีG เป็นเพราะเหตุใด ขออนุญาตท่านประธานโดย กระผมขอมอบให ้      
นายจาํเนียร  ทองกระสนั  ผูอ้าํนวยการสาํนักการช่าง เป็นผูชี้G แจงรายละเอียดต่อที<ประชุมสภาครบั 
 นายประสิทธิ1   หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญคุณจําเนียร           
ทองกระสนั  ผูอ้าํนวยการสาํนักการช่าง 

นายจาํเนียร  ทองกระสนั  ผูอ้าํนวยการสาํนักการช่าง  เรียนท่านประธานที<เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจาํเนียร  ทองกระสนั  ผูอ้าํนวยการสาํนักการช่าง 
ตามที<ท่านนายกฯไดแ้ต่งตัGงคณะกรรมการในการศึกษาและกาํหนดค่าตอบแทนตามมาตรา 9 นีG  ไว ้
ตัGงแต่เมื<อเดือนมิถุนายน 2552 ที< ผ่านมาแลว้ ซึ<งคณะกรรมการโดยมีท่านมนัส  วงษ์ชาญศรี          
ที<ปรึกษานายกเทศมนตรี  เป็นประธาน ไดพิ้จารณาโดยนําหลกัการขอ้บญัญัติขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัลาํปางมาเป็นแบบอย่างในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียม ซึ<งค่าธรรมเนียมที<กาํหนดไว ้
ในร่างเทศบญัญติันัGนเป็นอตัราค่าตอบแทนสูงสุดตามที<กฎหมายไดก้าํหนด  แต่เพื<อใหเ้หมาะสมกบั
ท้องถิ<นว่าจะกําหนดที<อัตราเท่าไหร่ ซึ<งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยที<ยกร่างพิจารณาเพื<อ
กาํหนดการขุดหรือดูดทราย ขีดละลกูบาศกเ์มตรละ 3 บาท และค่าตอบแทนต่อไร่ ๆ ละ 100,000 
บาท ในส่วนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซึ<งคณะกรรมการในช่วงนัGนและประกอบกบัหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทย ไดพิ้จารณาว่าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<นออกเทศบญัญติัเป็นของตนเอง ใน
การปรบัค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<นไดเ้ฉพาะส่วนของเทศบาลเอง โดยมี
อตัราค่าตอบแทนตามบญัชีแนบทา้ยร่างเทศบญัญติันีG ที<เสนอต่อสภาเมื<อสกัครู่  ในขอ้เท็จจริงตามที<
คณะกรรมการนําเสนอบัญชีค่าตอบแทน ในขอ้ ก ไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี และขอ้ ข (1) ซึ<งของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดก้ําหนดไว ้ลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท การขุดดินหรือลูกรังหรืออื<น ๆ    
ไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี หรือลกูบาศกเ์มตรละ 2 บาท  ตรงส่วนนีG เป็นไปตามที<คณะกรรมการเสนอ 
แต่เนื<องจากเกิดการพิมพผิ์ดพลาดทําใหร่้างเทศบญัญัติตามขอ้ 3 ซึ<งกาํหนดอัตราค่าตอบแทนไว ้  
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ขอ้ ข (1) ลกูบาศกเ์มตรละ 28 บาท ที<ถูกตอ้งคือ ลกูบาศกเ์มตรละ 5 บาท และ (2) การขุดดินหรือ
ลกูรงั อตัราไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี หรือลกูบาศกเ์มตรละ 10 บาท ที<ถูกตอ้งคือ ลกูบาศกเ์มตรละ 
2 บาท ซึ<งเกิดจากการพิมพผิ์ดพลาดของเจา้หน้าที<  และตามขอ้ ค จากเดิม “ไร่ละ 10,000 บาท 
เศษของไร่ใหคิ้ดเป็นหนึ<งไร่ หรือลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท”  ขอแกไ้ขเป็น “ลูกบาศก์เมตรละ 2 
บาท”  ส่วนขอ้ความ “เศษของไร่ใหคิ้ดเป็นหนึ<งไร่” นัGน นํามาจากประมวลกฎหมายที<ดินจึงคงไว ้
เหมือนเดิม  วตัถุประสงคห์ลกัคือ ตอ้งการเปลี<ยนแปลงใหเ้ป็นไปตามบญัชีที<แนบทา้ยร่างเทศบญัญติั
ที<นําเสนอนีG ครบั 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ท่านสมาชิกที<ไดอ้ภิปราย
คงเขา้ใจแลว้นะครบั ตามที<ท่านผูอ้าํนวยการสาํนักการช่างไดชี้G แจงไปเมื<อสกัครู่นีG  โดยผมจะใหมี้การ
พิจารณาร่างเทศบญัญติันีG ตัGงแต่บรรทัดแรก ความว่า โดยที<เป็นการสมควรตราเทศบญัญัติเทศบาล
นครลาํปาง เรื<อง การกาํหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที<ดิน  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ.2497 แกไ้ขเพิ<มเติม
ตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ<มเติมประมวลกฎหมายที<ดิน (ฉบบัที< 11) พ.ศ.2551 ประกอบมาตรา 
60(2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ<มเติมถึง (ฉบับที< 13) พ.ศ. 2552 
เทศบาลนครลาํปาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลาํปาง และโดยอนุมติัของผูว้่าราชการ
จงัหวดัลาํปาง จึงตราเทศบญัญัติขึG นไว ้ดงันีG   ถึงตรงนีG จะมีสมาชิกท่านใดจะแกไ้ขหรือไม่  ถา้ไม่มี
สมาชิกท่านใดแกไ้ข ผมขอผ่านนะครบั มีท่านผูใ้ดขอแกไ้ข เชิญคุณจาตุรงค ์ พรหมศร (ขอผูร้บัรอง  
มีผูร้บัรองถูกตอ้ง) 

นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา
ที<เคารพ กระผมนายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง ตามที<ท่านประธานสภา
และในฐานะที<เป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 3 วาระรวด นัGน  ในขอ้ความที<ท่านประธานได้
กล่าวไปเมื<อสกัครู่นัGน ในส่วนที< “อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน 
พ.ศ.2497” แค่นีG นะครบั  ผมมีความเห็นจะเสนอแกไ้ขต่อที<ประชุมว่า “อาศัยอาํนาจตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. 2497 แกไ้ขเพิ<มเติมตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ<มเติม
ประมวลกฎหมายที<ดิน (ฉบับที< 11) พ.ศ. 2551 ประกอบมาตรา 60(2) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิ<มเติมถึง (ฉบับที< 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลนครลําปาง โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และโดยอนุมัติของผู ้ว่าราชการจังหวัดลําปาง จึงตรา         
เทศบญัญติัขึG นไว ้ดงันีG ”  ผมนําเรียนเสนอแกไ้ขเป็นแบบนีG  ขอท่านประธานพิจารณาดว้ยครบั 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ตามที<คุณจาตุรงคฯ์ ท่าน
พดูวา่ ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิ<มเติมถึง (ฉบบัที< 13)  พ.ศ. 2552 มาจาก  
ที<ใดขอยืนยนัดว้ย  

นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  กราบเรียนท่านประธาน       
ที<เคารพ ปัจจุบนันีG พระราชบญัญติัเทศบาลฯ มีการแกไ้ขถึงฉบบัที< 13 พ.ศ. 2552  ซึ<งเมื<อสกัครู่ท่าน
ประธานได้กล่าวว่า “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ<มเติมถึง (ฉบับที<  12)          
พ.ศ. 2546” ไดมี้การแกไ้ขเพิ<มเติมในบางมาตรา โดยพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ข
เพิ<มเติมถึง (ฉบับที< 13) พ.ศ. 2552 ฉะนัGน ดว้ยเหตุผลที<ขอเสนอแกไ้ขในส่วนนีG ผมจึงเสนอใช้
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ขอ้ความวา่ “มาตรา 60(2) แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิ<มเติมถึง (ฉบบัที< 13) 
พ.ศ. 2552” ครบั  

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ท่านสมาชิกคงเขา้ใจแลว้
นะครับ จะมีสมาชิกท่านใดมีความเห็นแกไ้ขเป็นอย่างอื<นหรือไม่ เมื<อไม่มีก็ใหเ้ป็นไปตามที<คุณ
จาตุรงคไ์ดอ้ภิปรายไปเมื<อสกัครู่  ผมขอความเห็นชอบต่อขอ้ความทัGงหมดในวรรคแรกที<ผมเรียนต่อ
สภาครับ สมาชิกต้องเอาใจใส่ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามความที<          
คุณจาตุรงคเ์สนอแกไ้ขเมื<อสกัครู่ โปรดยกมือขึG น เสียงขา้งมากมีมติเห็นชอบนะครบั 

มติที�ประชุม  ที<ประชุมมีมติใหแ้กไ้ข  ขอ้ความจาก“พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แกไ้ขเพิ<มเติมถึง (ฉบบัที< 12) พ.ศ. 2546”  เป็น “มาตรา 60(2) แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิ<มเติมถึง (ฉบบัที< 13) พ.ศ. 2552” 

 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไป  

ขอ้ 1 เทศบัญญัตินีG  เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื<อง การกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. .....”  สมาชิกท่านจะแกไ้ข
ครบั  (ไมมี่)  เมื<อไมมี่ผ่านนะครบั 

ขอ้ 2 เทศบญัญัตินีG  ใหใ้ชบ้ังคับในเขตทอ้งถิ<นที<ของเทศบาลนครลาํปาง เมื<อไดป้ระกาศไว ้
โดยเปิดเผย ณ ที<ทาํการของเทศบาลแลว้ 7 วนั สมาชิกท่านจะแกไ้ขครบั (ไมมี่) เมื<อไมมี่ผ่านนะครบั 

ขอ้ 3 ผู ้ไดร้ับอนุญาตใหก้ระทําการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน ต้องเสีย
ค่าตอบแทนใหแ้ก่เทศบาลนครลาํปาง ก่อนการดาํเนินการ ดงันีG  

 ก. เขา้ไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสรา้ง หรือเผาป่าใหเ้สียค่าตอบแทน
ไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี 

 ข. กระทาํดว้ยประการใดใหเ้ป็นการทาํลาย หรือทาํใหเ้สื<อมสภาพที<ดิน ที<กรวดหรือ
ทราย ในบริเวณที<รฐัมนตรีประกาศหวงหา้มในราชกิจจานุเบกษา ใหเ้สียค่าตอบแทน ดงันีG  

     (1) การขุดหรือดดูทราย ลกูบาศกเ์มตรละ 5 บาท ตามที<ผูอ้าํนวยการสาํนักการ
ช่างเรียนไปเมื<อสกัครู่นีG  

     (2) การขุดดินหรือลกูรงัหรืออื<น ๆ ไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี หรือลกูบาศกเ์มตร
ละ 2 บาท ตามที<ผูอ้าํนวยการสาํนักการช่างเรียนไปเมื<อสกัครู่นีG  

 ค. ทําสิ<งหนึ<งสิ<งใดอนัเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที<ดิน ไร่ละ 10,000 บาท เศษ
ของไร่ใหคิ้ดเป็นหนึ<งไร่ หรือลูกบาศก์เมตรละ 2 บาท เศษลูกบาศก์เมตรใหคิ้ดเป็นหนึ<งลูกบาศก์
เมตร  สมาชิกท่านจะแกไ้ขในขอ้ 3  เชิญคุณจาตุรงค ์ พรหมศร และขอผูร้บัรอง  มีผูร้บัรองถูกตอ้ง 

นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  กราบเรียนท่านประธาน    
คณะกรรมการฯ ที<เคารพ กระผมนายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในส่วน
ของขอ้ 3 ตามที<ท่านประธานไดนํ้าเรียนนัGน ผมเห็นดว้ยในส่วนของขอ้ 3 วรรคแรก ส่วนขอ้ ข คาํว่า 
“กระทํา” ผมอยากใหต้ัดคําว่า “กระ” ออก ผมเห็นว่าไดค้ัดลอกขอ้ความตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที<ดิน (2) ซึ<งใชค้าํว่า “ทําดว้ยประการใดหรือทําใหเ้สื<อมสภาพที<ดิน ที<กรวดหรือ
ทราย ในบริเวณที<รฐัมนตรีประกาศหวงหา้มในราชกิจจานุเบกษา…” ดงันัGนผมเสนอใหต้ดัคาํว่า 
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“กระ” เป็นว่าขอ้ ข  “ทาํดว้ยประการใดใหเ้ป็นการทาํลาย...” ส่วนขอ้ ข (1) การขุดหรือดูดทราย 
ลกูบาศกเ์มตรละ 5 บาท ตามที<ท่านประธานไดเ้รียนเมื<อสกัครู่ ซึ<งตามประมวลกฎหมายที<ดินและ
อัตราท้ายประมวลกฎหมายที<ดินฯ กําหนดไวไ้ม่เกิน 28 บาท ผมคิดว่าดินหรือทรายนัGนเป็น
ทรพัยากรธรรมชาติ ซึ<งถา้ใครคิดจะไปขุดหรือดูดนําไปใชนั้Gน ตอ้งมีการตอบแทนในอตัราที<เป็นไป
ดว้ยความเหมาะสม แต่ดว้ยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนันีG ผมเห็นว่าเมื<อเทียบกบัทรพัยากรธรรมชาติที<มี
อยู่อย่างจํากดั แลว้ผมคิดว่ามนัน้อยไปครับท่านประธาน ในเมื<ออัตราทา้ยประมวลกฎหมายที<ดิน
กําหนดอัตราไวถึ้งลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท  ผมเรียนท่านประธานว่า ทรายส่วนที<ขุดหรือดูด
นําไปใชป้ระโยชน์ก็ควรจะมีค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจประกอบกบัใหส้อดคลอ้งกบั
ทรพัยากรที<ตอ้งหวงแหนรกัษาไว ้ฉะนัGนผมขอเสนอว่า ขอ้ ข (1) การขุดหรือ ดูดทรายนัGน ใหคิ้ด
อตัราลกูบาศกเ์มตรละ 28 บาท  ส่วน (2) การขุดดินหรือลกูรงัอื<น ๆ ไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี  ก็
เช่นกนัครบัท่านประธานเรียนว่า ลกูบาศกเ์มตรละ 2 บาท นัGน ดินและลกูรงัเป็นทรพัยากรที<มีค่าซึ<ง
ในทุกวนันีG การหาที<ดินเพื<อยงัชีพทาํมาหากินก็มีอยู่อย่างจาํกดั ฉะนัGนผมก็ขอเสนอเป็นลกูบาศกเ์มตร
ละ 10 บาท  ตามบัญชีแนบทา้ยประมวลกฎหมายที<ดินขอ้ ค. ทําสิ<งหนึ<งสิ<งใดอันเป็นอนัตรายแก่
ทรพัยากรในที<ดิน ไร่ละ 10,000 บาท เศษของไร่ใหคิ้ดเป็นหนึ<งไร่ หรือลูกบาศก์เมตรละ 2 บาท 
ผมก็ขอเสนอเป็นลูกบาศกเ์มตรละ 10 บาท เช่นเดียวกนัครบั ผมมีเหตุผลเหมือนกบัใน (2)  ส่วน
ขอ้ความ “เศษของลูกบาศกเ์มตรคิดเป็นหนึ<งลูกบาศกเ์มตร” นัGน ผมไม่ติดใจ ผมมีส่วนที<จะเสนอ
แกไ้ขต่อท่านประธานเพื<อปรึกษาหารือต่อที<ประชุมแห่งนีG ดว้ยครบั 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  นายจาตุรงค์  พรหมศร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอแปรญัตติตามขอ้ความขา้งตน้ ก่อนลงมติ ผมขอชีG แจงต่อสมาชิกครับว่า 
ตามที<ท่านสมาชิกชีG แจงว่าผมเสนอตัGงอตัราค่าตอบแทนไว ้2 บาท หรือ 5 บาทนัGน ไม่ใช่ผมแต่เป็น
ผูอ้ํานวยการสํานักการช่างเป็นผูเ้สนอ  ตามความเห็นของคุณจาตุรงค์ฯ คือ ใหค้งขอ้ความไวต้าม  
ร่างเดิม เพียงแต่แกไ้ขตัดคาํว่า “กระทํา” ใหเ้ป็น “ทํา” เท่านัGนเอง  ขณะนีG กลายเป็น 2 ประเด็น 
คือ ประเด็นแรกที<ท่านผูอ้าํนวยการสาํนักการช่างไดชี้G แจงไปเมื<อสกัครู่ ตามอตัราลูกบาศกเ์มตรที<
ชีG แจงขอแกไ้ขนัGน กบัประเด็นที<สองคือ ตามที<คุณจาตุรงคฯ์ เสนอใหคิ้ดอตัราค่าตอบแทนตามร่างเดิม
ที<ไดเ้สนอมา ผมขอความเห็นชอบที<ประชุม เชิญคุณสมบรูณ ์  

นายสมบูรณ ์ คุรุภากรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานสภาที<
เคารพ ผมนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมใคร่ขอความกระจ่าง
เพิ<มเติมจากผู ้อํานวยการสํานักการช่างในส่วนของขอ้ 3  ข(2) เราจะมีหลักเกณฑ์พิจารณาคิด
ค่าตอบแทนอย่างไร เพราะว่าไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี และลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท มีอยู่ 2 
อตัรา ซึ<งหมายความวา่เราจะคิดในอตัราที<ราชการไดป้ระโยชน์สูงสุด หรืออย่างไร เพราะในที<นีG ไม่ได้
มีการระบุว่าจะเก็บในอัตราไหน ซึ<งมีการเปรียบเทียบเพื<อจะใหเ้ลือกว่าจะเก็บเป็นไร่ หรือเป็น
ลกูบาศกเ์มตร ขอท่านผูอ้าํนวยการสาํนักการช่างช่วยชีG แจงเพิ<มเติมดว้ยครบั 

นายจาํเนียร  ทองกระสนั  ผูอ้าํนวยการสาํนักการช่าง  เรียนท่านประธานสภาและท่าน
สมาชิกผูท้รงเกียติทุกท่านครบั กรณีดังกล่าว การคิดอัตราค่าธรรมเนียมว่า ไร่ละ 10,000 บาท 
หรือลกูบาศกเ์มตร 2 บาท  ตรงส่วนนีG มีความเป็นไปไดท้ัGง 2 ทาง คือ พืG นที< 1 ไร่ เราจะคิดใหห้ลาย
ลกูบาศกเ์มตรก็ได ้ถา้ความลึกนัGนมีไมจ่าํกดั แต่กรณีที<เราจะคิดอตัราค่าธรรมเนียม เราก็ตอ้งดูว่าจะ
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อนุญาตใหขุ้ดลึกไดเ้ท่าไหร่ ถา้ใน 1 ไร่ จะขุดลึกมากเกินกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร คงตอ้งคิดเป็น 2 
ลูกบาศก์เมตร แต่ถ้าขุดในบริเวณ 1 ไร่ ลึกแค่ไม่กี<เซนติเมตร ซี<งปริมาตรที<ได้นัGนน้อยกว่า 1 
ลูกบาศกเ์มตร เราควรจะคิดค่าธรรมเนียมเป็นไร่ เราตอ้งดูที<ว่าค่าตอบแทนที<เคา้ใหอ้ตัราไหนให้
ประโยชน์ต่อทางราชการสงูที<สุด เพราะพืG นที< 1 ไร่ สามารถขุดไดลึ้กมากกวา่หลายหมื<นคิว 

นายประสิทธิ1  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม ่เชิญคุณสุดารตัน์  บุญมี 

นางสุดารัตน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  เรียนท่านประธานที<เคารพ 
ขา้พเจา้นางสุดารตัน์  บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  คือ สงัเกตเห็นบญัชีแนบทา้ยประมวล
กฎหมายที<ดิน หนา้ 51  เรื<องอตัราค่าตอบแทนที<เสนอว่า 5 บาท เป็น 28 บาท หรือ 10 บาท เป็น 
2 บาท อยากทราบวา่เป็นยงัไงค่ะ 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ตามที<ท่านผูอ้าํนวยการ
สาํนักการช่างไดชี้G แจงไปเมื<อสกัครู่ และส่วนท่านจาตุรงคย์งัยืนยนัเสนอใหเ้ป็นราคาเดิมอยู่ไม่ตอ้ง
แกไ้ขตามท่านผูอ้าํนวยการสาํนักการช่างเสนอ ผมจะขอมติที<ประชุม ซึ<งมีอยูส่องประเด็น คือ         

ประเด็นแรก สมาชิกท่านใดเห็นชอบใหค้งตามร่างเดิมที<นายจาตุรงค ์ฯ ไดอ้ภิปรายไปเมื<อ
สกัครู่ หรือ 

ประเด็นที<สอง  เห็นชอบดว้ยตามที<ผูบ้ริหารเสนอ  ซึ<งชีG แจงโดย นายจาํเนียร  ทองกระสัน 
สมาชิกท่านใดจะเห็นชอบใหค้งตามร่างเดิมหรือตามที<นายจาตุรงคฯ์ เสนอโปรดยกมือขึG น มีสมาชิก
ใหค้วามเห็นชอบจํานวน  23 เสียง  ใหค้งตามร่างเดิม หรือตามที<นายจาตุรงค์ฯ เสนอ มติเป็น     
เอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์  เห็นชอบใหค้งตามร่างเดิม ขอ้ความ  

“ขอ้ 3  ผูไ้ดร้ับอนุญาตใหก้ระทําการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน ตอ้งเสีย
ค่าตอบแทนใหแ้ก่เทศบาลนครลาํปาง ก่อนการดาํเนินการ ดงันีG  

 ก. เขา้ไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสรา้ง หรือเผาป่าใหเ้สียค่าตอบแทน
ไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี 

 ข. ทําดว้ยประการใดใหเ้ป็นการทําลาย หรือทําใหเ้สื<อมสภาพที<ดิน ที<กรวดหรือ
ทราย ในบริเวณที<รฐัมนตรีประกาศหวงหา้มในราชกิจจานุเบกษา ใหเ้สียค่าตอบแทน ดงันีG  

     (1) การขุดหรือดดูทราย  ลกูบาศกเ์มตรละ 28 บาท 
     (2) การขุดดินหรือลกูรงัหรืออื<น ๆ ไร่ละ 10,000 บาท ต่อปี หรือลกูบาศกเ์มตร

ละ 10 บาท  
 ค. ทําสิ<งหนึ< งสิ<งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที<ดิน ไร่ละ 10,000 บาท     

เศษของไร่ใหคิ้ดเป็นหนึ< งไร่ หรือลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท เศษลูกบาศก์เมตรใหคิ้ดเป็นหนึ< ง
ลกูบาศกเ์มตร   

 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไป 
ขอ้ 4  ผู ้ใดละเมิดไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินีG  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ< งพันบาท  

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม ่ (ไมมี่)  เมื<อไมมี่ผ่านนะครบั 
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ขอ้ 5 ใหน้ายกเทศมนตรีนครลาํปาง รกัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญัตินีG   สมาชิกท่านใด
จะอภิปรายหรือไม ่ (ไมมี่)  เมื<อไมมี่ผ่านนะครบั 

ในส่วนของบญัชีค่าตอบแทนแนบทา้ยเทศบญัญัติเทศบาลนครลําปาง  เรื<อง  การกาํหนด
อตัราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. 255.. 
จะมีสมาชิกท่านใดจะแกไ้ขหรือไม ่เชิญคุณจาตุรงค ์ พรหมศร  ขอผูร้บัรองดว้ย (มีผูร้บัรองถูกตอ้ง) 

นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  กราบเรียนท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญตัติ กระผมนายจาตุรงค ์ พรหมศร  ในส่วนของร่างบญัชีค่าตอบแทน เรื<อง  การ
กําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที< ดิน          
พ.ศ. 255.. ผมขอเรียนต่อท่านประธานคณะกรรมการ ว่า คาํว่า “บญัชีค่าตอบแทน” ผมขอใชค้าํว่า 
“บญัชีค่าตอบแทนทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง” ใหเ้ติมคาํว่า “ทา้ย” ดว้ยนะครบั  ส่วนคาํ
ว่า “เรื<อง” ผมขอแกไ้ขใหไ้ปสอดคลอ้ง ขอ้ 1 ว่า “เรื<อง การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการอนุญาต
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน” ครบั ขอบคุณท่านประธาน 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ท่านสมาชิกจาตุรงคฯ์ ได้

ขอแกไ้ข โดยใชค้าํว่า “บญัชีค่าตอบแทนทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง” และจาก “เรื<อง การ
กาํหนดอตัราค่าตอบแทนและวิธีการเสียค่าตอบแทนตามมาตรา 9”  เป็น “เรื<อง การกาํหนดอตัรา
ค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน” สมาชิกท่านใดจะมีความเห็น
เป็นอย่างอื<นหรือไม่ เมื<อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ผมขอมติที<ประชุมใหค้วามเห็นชอบตามที<ท่าน
สมาชิกจาตุรงค ์ไดเ้สนอใหใ้ชค้าํว่า “บญัชีค่าตอบแทนทา้ยเทศบัญญัติเทศบาลนครลาํปาง” และ  
“เรื<อง การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน” สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึG น  เห็นชอบเป็นเสียงขา้งมากครบั ขอบคุณมากครบั ต่อไป  
 มติที�ประชุม  ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหแ้กไ้ข จากขอ้ความ “ ร่างบญัชีค่าตอบแทน 
เรื<อง  การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน          
พ.ศ. 255..”  เป็นขอ้ความ  “บญัชีค่าตอบแทนทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง”  

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไป  
ขอ้ ก ค่าตอบแทนในการอนุญาต 

(1) ตามมาตรา 9 (1) ไร่ละ    10,000 บาท ต่อปี 
(2) ตามมาตรา 9 (2) หรือมาตรา 9 (3) 
 (ก) การขุดหรือดดูทราย ลกูบาศกเ์มตรละ  2  บาท 
 (ข) การขุดดินหรือลกูรงัหรืออื<น ๆ ไร่ละ  10,000 บาท ต่อปี  
       หรือลกูบาศกเ์มตรละ    10  บาท  

มีสมาชิกจะขอแกไ้ข หรือไม ่  เชิญคุณจาตุรงค ์ พรหมศร  ขอผูร้บัรองดว้ย (มีผูร้บัรองถูกตอ้ง) 
นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  กราบเรียนท่านประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติที<เคารพ กระผมนายจาตุรงค ์ พรหมศร  ส่วนขอ้ ก เรื<องค่าตอบแทนการ
อนุญาต  ใน (1) ตรงนีG ผมไม่ติดใจ ส่วน มาตรา 9 (2) หรือ มาตรา 9 (3) (ก) การขุดทราย 
ลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท ในเมื<อตามร่างเทศบัญญัติขา้งหน้า คณะกรรมการไดเ้ห็นชอบใหเ้ป็น      
28 บาทตรงนีG  ผมเสนอว่าให้เป็น 28 บาท  ส่วน ขอ้ ข การขุดดินหรือลูกรังหรืออื<น ๆ ไร่ละ 
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10,000 บาท ต่อปี ตรงนีG ผมไมติ่ดใจ ส่วนหรือลกูบาศกเ์มตรละ 2 บาท ผมเสนอว่าใหส้อดคลอ้งกบั
ร่างเทศบญัญติัขา้งหนา้ที<เห็นชอบไปแลว้ใหเ้ป็น 10 บาท ครบัท่านประธาน ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  เพื<อใหเ้ป็นไปตามที<มีมติ

เห็นชอบไปก่อนแลว้สกัครู่ ก็ตอ้งแกไ้ขเป็น  “การขุดหรือดูดทราย ลกูบาศกเ์มตรละ 28 บาท” และ 
“การขุดดินหรือลูกรังหรืออื<น ๆ ไร่ละ 10,000 บาทต่อปี หรือลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท”            
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอยา่งอื<นหรือไม ่ (ไมมี่)  เมื<อไมมี่ถือวา่ที<ประชุมนีG เห็นชอบ 

มตทิี�ประชุม  ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหแ้กไ้ขขอ้ความขอ้ ก  เป็น 
ขอ้ ก ค่าตอบแทนในการอนุญาต 

(1) ตามมาตรา 9 (1) ไร่ละ    10,000 บาท ต่อปี 
(2) ตามมาตรา 9 (2) หรือมาตรา 9 (3) 
 (ก) การขุดหรือดดูทราย ลกูบาศกเ์มตรละ  28  บาท 
 (ข) การขุดดินหรือลกูรงัหรืออื<น ๆ ไร่ละ  10,000  บาท ต่อปี  

       หรือลกูบาศกเ์มตรละ  10  บาท 
 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง   ต่อไป 
ขอ้ ข ค่าปิดประกาศใหแ้ก่ผูปิ้ดประกาศ แปลงละ 10  บาท  ขอ้ ค ค่าพยานใหแ้ก่พยาน  

คนละ  10  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะขอแกไ้ขหรือไม่ เชิญคุณจาตุรงค ์ พรหมศร  ขอผูร้บัรองดว้ย 
(มีผูร้บัรองถูกตอ้ง) 

นายจาตุรงค ์ พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง  กราบเรียนท่านประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติที<เคารพ ในส่วนของขอ้ ค บอกว่า “ค่าพยาน... 10 บาท” ผมเสนอเป็น 
“20 บาท” ครับ ตามอัตราค่าตอบแทนประมวลกฎหมายที<ดิน ที<ระบุไว ้20 บาท จาก 10 บาท 
เป็น 20 บาท ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจหรือเพื<อใหส้อดคลอ้งตามความเป็นจริง ผมจึงขอเสนอต่อท่าน
ประธานวา่ “ค่าพยาน... 10 บาท” เป็น  “ค่าพยาน 20 บาท” ครบั 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็น
อยา่งอื<นหรือไม ่(ไมมี่)  เมื<อไมมี่ใหเ้ป็นไปตามที<คุณจาตุรงคฯ์ เสนอ 

มตทิี�ประชุม  ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหแ้กไ้ขขอ้ความ ใน 
ขอ้ ข ค่าปิดประกาศใหแ้ก่   ผูปิ้ดประกาศ แปลงละ  10  บาท   
ขอ้ ค ค่าพยานใหแ้ก่พยาน คนละ  20  บาท 
นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ต่อไป 
ขอ้ ง  เอกสารการขออนุญาต  1.คาํรอ้งขออนุญาต  2.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และ

สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต พรอ้มรบัรองสาํเนา  3.แผนที<สงัเขป แสดงตําแหน่งพืG นที<ที<ขอ
อนุญาต  มีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ข (ไมมี่) ไมมี่การแกไ้ขนะครบั 

ขอ้ จ วิธีการขออนุญาต  1.ผูข้ออนุญาตยื<นคาํรอ้งขออนุญาตที<ส่วนควบคุมอาคารและ      
ผงัเมือง สาํนักการช่าง  2.เจา้หน้าที<รบัเรื<อง ออกตรวจสอบสถานที<ตามคาํรอ้ง  3.คาํนวณพืG นที< เพื<อ
หาค่าใชจ้่ายในการออกใบอนุญาต  4.ชาํระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต มีสมาชิกท่านใดขอ
แกไ้ขหรือไม ่(ไมมี่)  ไมมี่การแกไ้ขนะครบั 
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ในขัGนตอนวิธีการขออนุญาต  มีสมาชิกท่านใดจะแกไ้ขอีกหรือไม่ (มีมี)  เมื<อไม่มีก็เป็นอนัว่า 
ในญตัติ ระเบียบวาระที< 4 เรื<อง  การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามความในมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. 255.. ไดผ่้านการพิจารณาวาระที< 2 แลว้นะครบั   

ต่อไปในวาระที<   3  ผมจะขอมติ ในระเบียบวาระที<   4  ญัตติ เรื<อง  เสนอญัตติร่าง          
เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง  เรื<อง  การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน พ.ศ. 255.. สมาชิกท่านใดเห็นชอบใหต้ราเป็นเทศบญัญัตินีG  
โปรดยกมือขึG น  เห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์

มตทิี�ประชุม ที<ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ใหต้ราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง  
เรื<อง  การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที<ดิน       
พ.ศ. 255.. เพื<อบงัคบัใชต่้อไป 

 

ระเบียบวาระที�  5  ญัตติ เรื�อง  เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาํปาง 
เรื�อง การควบคมุรถมา้และรถมา้ในเขตเทศบาลนครลาํปาง พ.ศ. 255.. (วาระที� 1)  

นายประสิทธิ1  หรรษ์หิรัญ  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที<  5  
ญตัติ เรื<อง  เสนอญตัติร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง เรื<อง การควบคุมรถมา้ และรถมา้ในเขต
เทศบาลนครลาํปาง พ.ศ. 255.. (วาระที< 1)  เชิญฝ่ายผูบ้ริหาร 

นายสุรพล  ตนัสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลาํปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลที< เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติ กระผมนายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายก      
เทศมนตรีนครลาํปาง  ไดร้บัมอบหมายจากนายนิมิตร  จิวะสนัติการ นายกเทศมนตรีนครลาํปาง ให้
เสนอญตัติ เรื<อง  ขอเสนอญตัติร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง  เรื<อง  การควบคุมมา้และรถมา้
ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. 255.. โดยมีหลักการและเหตุผลที<จะคุม้ครองประชาชนดา้น
สาธารณูปโภค การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที<ยว และ
ยุทธศาสตรด์า้นต่าง ๆ ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี  แต่มีสาเหตุประการหนึ<งที<ไดร้บัการ
ชีG แนะจากผูท้รงคุณวุฒิจากหลายๆ ท่าน ณ ที<นีG  กระผมจึงกราบเรียนท่านประธานสภาขออนุญาต  
นําเรื<องดงักล่าวกลบัเขา้ไปทบทวน และหารือทางหลาย ๆ ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร  ผูเ้กี<ยวขอ้ง รวมถึง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เพื<อกลั <นกรองเรื<องดังกล่าวเกี<ยวกบัเทศบญัญัติดังกล่าว ก่อนที<จะ
นําเสนอต่อสภาต่อไป ผมขอกราบเรียนว่า ในการที<จะมีร่างเทศบัญญัติฯ ออกมา ตัGงแต่เดือน
พฤษภาคม 2552 จนถีงวันที< 10 กันยายน 2552 มีการประชุมหารือเรื<องดังกล่าวถึง 8 ครัGง 
ประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง นิติกร สถาบันวิจัยราชภัฎ ภาคประชาชน สมาคม     
รถมา้ และผูเ้กี<ยวขอ้งทางกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามยงัมีขอ้บกพร่องอยู่  จึงกราบเรียนท่านประธาน
วา่โปรดพิจารณาขอถอนญตัติดงักล่าวเพื<อนํากลบัไปพิจารณาใหล้ะเอียดถี<ถว้นอีกครัGง ขอบคุณครบั 

นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั  ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที< 5 เรื<อง  
เสนอญตัติร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง เรื<อง การควบคุมรถมา้ และรถมา้ในเขตเทศบาลนคร
ลาํปาง พ.ศ. 255.. ทางฝ่ายผูบ้ริหารนัGนขอถอดเพื<อนําไปปรบัปรุงใหม่อีกครัGงหนึ<ง แต่ในการถอด
ญัตตินัGน ตอ้งขอมติในที<ประชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบที<จะใหค้ณะเทศมนตรีถอดญัตติ เรื<อง  
เสนอญตัติร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครลาํปาง เรื<อง การควบคุมรถมา้ และรถมา้ในเขตเทศบาลนคร
ลาํปาง พ.ศ. 255..  ไดโ้ปรดยกมือขึG น มติเป็นเอกฉนัท ์
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ระเบียบวาระที� 6   ญตัตอืิ�น ๆ   
นายประสิทธิ1  หรรษหิ์รญั   ประธานสภาเทศบาลนครลาํปาง  ในระเบียบวาระที< 6 ญตัติ

อื<น ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่เมื<อไมมี่ผมขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุม  เวลา  16.30 น. 
 

 

 

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

 
 
 

 


