
 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมวิสามัญ  คร้ังท่ี ๑  ประจําปี  ๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี  17  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา  ๑0.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

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

รายนามผู้มาประชุม 
 ๑.นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒.จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๓.นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๔.นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๕.นายสมหมาย พงษไ์พบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๖.นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 7.นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 8.นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 9.นายพิทักษ์ แสนชมภู สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑0.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 1๑.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๒.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๓.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๔.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑๕.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 1๖.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๑๗.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 1๘.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑๙.นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2๐.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒๑.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๒๒.นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 2๓.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผู้ขาดการประชุม 
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     ๑. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 ๓.นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 ๔.นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๕.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๖.นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๗.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 ๘.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 ๙.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 ๑๐.นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ๑๑.นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน 
 ๑๒.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 ๑๓.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 ๑๔.นายอัษฎา พรชนะภากร รก.หัวหน้างานรักษาความสงบฯ 
 ๑๕.นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์ หัวหน้างานศูนย์บริการร่วมฯ 
 ๑๖.นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ  

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ บัดนี้
สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม ประกอบกับทางฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ของเทศบาล
นครลําปางได้เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ด้วย ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้นําชุมชนและประชาชนที่สนใจ
เข้ารับฟังการประชุมในวันนี้ และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑๐.๐๐ น. ในการนี้กระผม  
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ  
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้  ขอเรียนเชิญ 
 

ฯลฯ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้สภาเทศบาลนครลําปาง 

ได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕๘  ในนามของสภา
เทศบาลนครลําปางขอต้อนรับสื่อมวลชน  คณะกรรมการชุมชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการ
ประชุม ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศจังหวัดลําปาง และหนังสือเทศบาล
นครลําปาง เพื่อเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศจังหวัดลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมวิสามัญ สภาเทศบาลนครลําปาง 

............................................................ 
โดยที่ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เปิดประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ ประจําปี พ.ศ.2558 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ....  ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 
มีนาคม  2558  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยวิสามัญ 
ประจําปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 มีนาคม  2558 

ประกาศ     ณ     วันที่  6  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕8 
ธานินทร์  สุภาแสน 

(นายธานินทร์  สุภาแสน) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/๑๔๕๘         สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
           ถนนฉัตรไชย ลําปาง  ๕๒๑๐๐ 
                              ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจง หรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ 
        ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/๒๒  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๘ 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุม
วิสามัญ ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕๖ 
วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนคร
ลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่รับผิดชอบสํานักและกอง  เป็นผู้อภิปราย
ช้ีแจงหรือแถลงญัตติและตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  ดังรายช่ือต่อไปนี้  

๑. นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๒. นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
๓. นายสุวรรณ  นครังกุล  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง นอกจากนี้ มีเรื่องที่จะแจ้งให้

ทราบอีกหนึ่งเรื่อง คือ ระหว่างที่ทําหนังสือนัดประชุม ก็ได้รับญัตติเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหาร เรื่อง ขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุน
ทั่วไป ของสํานักการศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้แล้วรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) 
จํานวน ๑ หลัง วงเงิน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  เพิ่มเติม ซึ่งผมจะพิจารณาบรรจุใน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง   
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ (วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
255๘  เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  255๘  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่  เชิญ นายบริบูรณ์ 
บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพฯ  
กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๑๐ 

บรรทัดที่ ๓ จากด้านล่าง ข้อความว่า “อีกหลายท่านอาจจะมีความเห็นว่า ก็ไม่เป็นไรเรายังมีเวลาที่จะ

ทํากันใหม่” ขอแก้ไขโดยเพิ่มเติมข้อความเป็น  “อีกหลายท่านอาจจะมีความเห็นว่า  ควรแก้ไข ก็ไม่

เป็นไรเรายังมีเวลาที่จะทํากันใหม่”  และหน้าที่ ๑๙  บรรทัดที่ ๑๒ จากด้านล่าง ข้อความว่า “๒.มี

แมลงวันเข้าไปฟักไข่”  ขอแก้ไขเป็น “๒.มีแมลงวันเข้าไปวางไข่” เพื่อจะได้ถูกต้องตามอากัปกิริยา 

ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 
อีกหรือไม่  เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ  กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแก้ไขรายงาน
การประชุม  หน้าที่ ๓๑ บรรทัดที่ ๖  จากด้านบน ข้อความว่า “ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ไม่

เหมือนกับทางที่หัวหน้าคิดนะครับ”  ขอแก้ไขเป็น  “ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ไม่เหมือนกับทางที่

นายกฯ คิดนะครับ”  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไข 

อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข และขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
255๘ เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  255๘  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มติเป็นเอกฉันท์ 

 มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ และให้แก้ไข

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจําปี 255๘ 
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  255๘ ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอแกไ้ข คือ  

๑. หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๓ จากด้านล่าง ข้อความว่า “อีกหลายท่านอาจจะมีความเห็นว่า ก็ไม่

เป็นไรเรายังมีเวลาที่จะทํากันใหม่”  แก้ไขโดยเพิ่มเติมข้อความเป็น  “อีกหลายท่านอาจจะมี

ความเห็นวา่  ควรแก้ไข ก็ไมเ่ป็นไรเรายังมีเวลาที่จะทํากันใหม”่   

๒. หน้าที่ ๑๙  บรรทัดที่ ๑๒ จากด้านลา่ง  ข้อความว่า “๒.มีแมลงวันเข้าไปฟักไข่”  แก้ไขเป็น 
“๒.มีแมลงวันเข้าไปวางไข”่  
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๓. หน้าที่ ๓๑ บรรทัดที่ ๖  จากด้านบน  ข้อความว่า “ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ไม่เหมือนกับ

ทางที่หัวหน้าคิดนะครับ” แก้ไขเป็น “ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ไมเ่หมือนกับทางที่นายกฯคิดนะครับ” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๓.๑ เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  

การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องท่ีในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... (วาระท่ี ๑) 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๓   

เรื่องที่เสนอใหม่  ข้อ ๓.๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อน
ภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... (วาระที่ ๑) เชิญ ฝ่ายบริหาร 

 นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี 
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การ
ลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผล 
ดังต่อไปนี้ 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง 

เร่ือง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... 
…………………………… 

หลักการ 
โดยที่พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๒ (๓) กําหนดให้

บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่
อ าศั ยของตน  เ ป็นที่ เลี้ ย งสัตว์ ของตน ห รือประกอบกสิกรรมของตน  ให้ ได้ รั บการลดหย่อน 
ไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ตามเกณฑ์ คือ ถ้าเป็นที่ดินที่อยูใ่นเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ให้ลดหย่อนได้ไม่
เกิน ๑๐๐ ตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวาไมไ่ด้ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวใ้นเทศบัญญัติ 

เหตุผล 

เพื่อให้การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่เป็นไปด้วยความถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อเป็นการลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากรให้แก่ประชาชน  จําเป็นต้องตราเทศบัญญัติกําหนดให้บุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็น
เจ้าของที่แปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยูใ่นเขตเทศบาลนครลําปาง และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน  เป็น
ที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหไ้ด้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ จึงต้องตรา
เทศบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 
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ร่าง 
เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง 

เร่ือง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง  
พ.ศ. .... 

……………………………..……………. 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาล

นครลําปาง  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ประกอบมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครลําปาง
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง จึงตราเทศบัญญัติเทศบาล
นครลําปางขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เร่ือง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ใน
เขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... ” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใ ช้บังคับในเขตเทศบาลนครลําปาง เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  
ณ สํานักงานเทศบาลนครลําปางแล้ว ๗ วัน 

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ใหใ้ช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ให้บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ ในเขตเทศบาล 

นครลําปางและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน  
ใหไ้ด้รับการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่จํานวน ๑๐๐ ตารางวา 

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีนครลําปางรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
                                     ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน                 พ.ศ. 
                                                              (ลงช่ือ) 
                  (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
                                                                          นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
                          เห็นชอบ 
 (ลงช่ือ) 
               (                           ) 
              ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... ในวาระที่ 1 จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 
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นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลที่เคารพ  กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ญัตติฉบับนี้เข้า
มาให้สภาพิจารณาสองครั้งแล้วนะครับ ผมขอช่ืนชมฝ่ายบริหาร  หัวหน้าฝ่ายกองคลัง  ปลัดเทศบาล  ที่
เอาญัตตินี้มาให้สภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามที่เราได้ลงมติไปเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่ทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบและแนะนําให้เราเพิ่มข้อความที่เป็นประโยชน์ให้ชัดเจน ตามมติที่ประชุม
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผมอยากเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหารอยู่ ๒ ประเด็น 
เกี่ยวกับญัตติการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ สมัยก่อนที่เราปฏิบัติกันมา เราจัดเก็บภาษีกันอย่างไร 
อยากเรียนถามฝ่ายบริหารว่า ในทางปฏิบัติของเรา เราทํากันมาแบบไหน ถึงมาให้ความสําคัญในสมัยนี้ 
หรือเพราะท่านเป็นรองนายกฯ หรือว่าฝ่ายบริหารชุดนี้ให้ความสําคัญ ในสมัยที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุดที่นี่   ผมอยากเรียนถามว่า ก่อนอื่นหนังสือญัตติทุกฉบับที่จะผ่านไปให้นายกเทศมนตรีฯ 
เซ็นต์ลงนาม ข้าราชการประจําโดยท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้มีอํานาจและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
ของข้าราชการประจําจะต้องทําหนังสือเสนอให้นายกฯ พิจารณา และในส่วนที่ท่านละเลยมาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.๒๕๐๘ และปี พ.ศ.๒๕๒๔ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านไปทําอะไรอยู่ ถึงเป็นผลเสีย ไม่เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนที่จะได้รับส่วนลดตรงนี้  ผมก็อยากให้ท่านอธิบายข้อความนี้  และอีกอย่างหนึ่งที่
อยากเรียนถามฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภา  มีประเด็นตรงที่ว่า พอเราประชุมสภาไปเมื่อวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งที่ออกมาจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับการนําเอา
ประเด็นทางการเมืองไปเล่น คือให้ ผู้นําชุมชนมายื่นหนังสือต่อจังหวัด  บอกว่าสภาไม่ผ่าน 
ร่างเทศบัญญัติฯ  ซึ่งเป็นการเสียหายต่อสมาชิกสภาเราครับ  ทําให้ประชาชนเกลียดชังเรา ทําให้
ประชาชนเข้าใจผิด  เพราะเขาไม่ได้เข้ามาน่ังประชุมกับเรา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  เราประชุมกัน
อย่างไร เขาไม่ได้มาน่ังประชุมกับเราครับ ไม่ได้เอารายงานการประชุมไปอ่าน เราอนุมัติผ่านไปแล้ว  
เราไม่ได้ไปขัดขวางข้อความที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางเลย แต่มีกลุ่มชน 
หรืออาจมีการชักจูง โน้มน้าวจิตใจให้บุคคลแต่ละคนยื่นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเราไม่ให้
ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ของประชาชน ผมว่า พวกท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
บางท่านเกษียณอายุราชการ ท่านทํางานมาทั้งชีวิต ท่านมีความรู้ แต่ท่านไม่ได้ดู ไม่ได้ฟัง อาจผิดพลาด
บางอย่าง ในกรณีที่ว่า ท่านไม่ได้อ่านรายงานการประชุม  วันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕7  เราอนุมัติ 
ผ่านร่างไปแล้ว  ก็ไม่อยากพูดว่าใครผิด ใครถูกครับท่านประธานฯ  ผมอยากถามฝ่ายบริหารผ่านท่าน
ประธานสภา ในเมื่อท่านให้ความสําคัญกับญัตติการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ที่ยังไม่ออกตราเป็น 
เทศบัญญัติ  ความเป็นจริงอย่างไร เราก็ทราบกันอยู่ คือ เทศบาลเราเอากฎหมายแม่เป็นหลัก ซึ่งเราก็
ไม่ได้จัดเก็บมาตั้งแต่ต้น  แต่เมื่อท่านให้ความสําคัญให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ก็ดีครับ  อีกประเด็นครับ  
ในเมื่อหลักการปฏิบัติของเรา ไม่ได้เก็บมาตั้งแต่ต้น  พอเราประชุมสภาเทศบาลฯไปเมื่อวันที่  ๙  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ไม่ทราบว่าใครจัดทําแผ่นป้ายติดไว้หน้ากองคลัง ช้ัน ๑ ว่าสภาไม่อนุมัติผ่าน  ทั้งที่
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หลักปฏิบัติเราไม่ได้เก็บมาตั้งนานแล้ว  จะผ่านไปอีก ๒-๓ วัน  และให้ท่านเสนอญัตตินี้เข้ามาใหม่ก็
ไม่เห็นเสียหายมากมายอะไร  อย่างนี้เท่ากับให้ประชาชนส่วนมากเข้าใจผิดว่าสภาขัดขวางสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องที่ และเทศบัญญัติอื่นๆ ที่ออกแล้ว เช่น เทศบัญญัติเกี่ยวกับทางเท้า ทําไม
ท่านไม่ไปปฏิบัติให้เคร่งครัดตามเทศบัญญัติ เพราะพ่อค้าแม่ค้าบางแห่งเอาทางเท้ามาเป็นที่ขายของ
อย่างนี้ ท่านทําไมไม่ปฏิบัติครับ  ผมขอขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี  
ในประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาได้กรุณาสอบถามมายังฝ่ายบริหารนั้น  ถ้าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้  ก็คงจะมีประเด็นที่ว่า  เมื่อก่อนหรือในอดีตก่อนจะมีการเสนอร่าง
เทศบัญญัติฉบับนี้  ทางเทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการอย่างไร  เนื่องจากผมมาเพิ่งรับตําแหน่งเมื่อ
วันที่   ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ก็ไม่ทราบว่าเดิมทีเขาปฏิบัติกันอย่างไร  จึงขออนุญาตจากท่าน
ประธานสภาเทศบาล  อนุญาตให้ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลนครลําปาง เป็นผู้ตอบในคําถามนี้แทน  
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ผู้อํานวยการคลัง 

นางดวงจันทร์  ทองกระสัน  ผู้อํานวยการกองคลัง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางดวงจันทร์  ทองกระสัน  ผู้อํานวยการกองคลัง  ขอช้ีแจงใน
ประเด็นการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่  ซึ่งแต่เดิมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ตาม 
พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘  มาตรา ๒๒ (๓)  คือเจ้าหน้าที่ยึดตามพระราชบัญญัติ  และ
ปัจจุบันนี้  ไม่ว่าจะเป็นประชาชนอยู่อาศัย  เลี้ยงสัตว์ หรือประกอบกสิกรรม เราก็ลดหย่อนมาตลอด  
๑๐๐ ตารางวา  พอเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม  ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลต่างๆ ซึ่งเขาได้มี
การออกเทศบัญญัติตรงนี้  ก็ได้สอบถามทางกรมส่งเสริมฯ ที่เราได้เข้ารับการอบรม  และทางกรม
ส่งเสริมฯ ซึ่งเป็นเจ้าของระเบียบก็ช้ีแจงว่า  ถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆ เราควรจะออกเป็นเทศบัญญัติ จะได้
ชัดเจนว่าจะลดหย่อนเท่าไหร่  ที่ว่าไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางวา แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา  ต้องออกเป็น
เทศบัญญัติเราจึงจะลดหย่อนได้  ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยทําให้ถูกต้อง จึงได้มีการเสนอเทศบัญญัติให้สภาฯ 
ได้พิจารณา  ขอเรียนช้ีแจงในประเด็นนี้  ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย

อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ต่อไปผมจะขอมติในวาระรับหลักการในร่างเทศบัญญัตินี้ สมาชิกฯ ท่านใด
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เห็นชอบในการรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ใน
เขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... โปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ นะครับ ผมจะนับ
และรายงานท่านประธาน  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จํานวน ๒๐ เสียง   

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 
รับหลักการ ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาล
นครลําปาง พ.ศ. .... วาระที่ 1 จํานวน 20 เสียง  และมีสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น   
ไม่มีนะครับ  นอกนั้นงดออกเสียง   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  มีมติด้วยเสียงข้างมาก (จํานวน 20 เสียง) 
เห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ 
ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... ในวาระที่ 1  
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเข้าสูใ่นวาระที่ ๒  

ผมจะขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายถึงข้อระเบียบกฎหมายอีกครั้ง  เชิญครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค์  

พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่า ในการพิจารณา 

ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเรื่องดังกล่าว ในวาระที่  ๑ ที่ประชุมแห่งนี้ มีมติ รับหลักการไปแล้ว 
ด้วยเสียงข้างมาก  ในการพิจารณาวาระที่ ๒ นั้น ได้มีระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ข้อ ๔๕ บัญญัติไว้เป็นหลักการว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ก็ได้” และในวรรคสองข้อ ๔๕ “ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”  ในการ

ที่ผู้บริหารก็ดี สมาชิกสภาก็ดี จะให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว สามารถเสนอญัตติด้วยวาจา ได้ตาม 

ข้อ ๓๘ วรรค ๕ (๔) ประกอบด้วยข้อ ๓๙ แปลความสรุปว่า  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเรื่องดังกล่าวนี้  

สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้  โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นก็ดี หรือสมาชิกสภาจํานวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามที่อยูใ่นที่ประชุมแห่งนี้เสนอญัตติ แล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด  ตรง
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นี้ผมคิดว่า ที่ประชุมคงจะเข้าใจ  ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมจะได้ให้ท่านประธานในที่ประชุมนําปรึกษาหารือต่อ

ที่ประชุมแห่งนี้เป็นลําดับต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้อธิบาย 
ข้อระเบียบไปเมื่อสักครู่นะครับ ผมก็จะขอนําเรียนปรึกษาในที่ประชุมว่าจะดําเนินการอย่างไร ขอเชิญ
สมาชิกฯ เสนอครับ เชิญ  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพ กระผม  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผม
ขอเสนอญัตติให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษี
บํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่สมาชิกฯ ได้ขอเสนอ
ญัตตใิห้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาล 
นครลําปาง พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดนั้น และตามที่ท่านเลขาฯ ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ ผมขอผู้เสนอ
ร่วมด้วยครับ ผู้เสนอร่วมโปรดยกมือขึ้น  

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ผู้เสนอร่วมยกมือสูงๆ นะ
ครับ  ผมจะได้นับ  จะต้องมีผู้เสนอร่วมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้   
มีผู้เสนอร่วม จํานวน ๑๖ ท่านนะครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีผู้เสนอร่วม  ๑๖ เสียงนะ

ครับ  ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี 
ผมจะขอมติในที่ประชุมในการพิจารณาสามวาระรวดนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้มีการ
พิจารณาสามวาระรวด โปรดยกมือขึ้น 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ นะครับ  

เห็นชอบจํานวน ๒๑ เสียง  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จํานวน ๒๑ เสียง ให้พิจารณาญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง  
พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวด 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปจะเริ่มเข้าสู่วาระที่ 2 
ท่านเลขาฯ มีอะไรช้ีแจงเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร ในฐานะ 
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เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  เมื่อที่ประชุมแห่งนี้  มีมติอนุมัตใิห้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
เรื่องดังกล่าว  เป็นสามวาระรวดเดียว  ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ที่ผมได้ช้ีแจงที่ประชุมไป
เมื่อสักครู่ เมื่อสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  ในการพิจารณาในวาระที่สองนั้น  
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการ
แปรญัตติ  ประกอบกับในการเสนอการขอแกไ้ขในวาระที่สอง  ซึ่งที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภานั้น  ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  ท่านสามารถเสนอคําแปรด้วยวาจาได้  แต่
จะต้องมีสมาชิกรับรองด้วยไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน  ส่วนการพิจารณาในวาระที่สอง ต้องพิจารณา
ตามลําดับข้อเรียงตามลําดับของร่าง  ถ้าที่ประชุมแห่งนี้ไม่มีข้อสงสัย ผมจะได้ให้ที่ประชุมได้ดําเนินการ
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจงไป 
สมาชิกฯ  ทุกท่ านเป็นกรรมการแปรญัตตินะครับ   ผมจะขอเริ่มพิจารณาในวาระที่ สอง  
ในร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ผมจะพิจารณาเป็นข้อๆ หรือเป็นส่วนๆ ไปนะครับ เริ่มจาก 

ส่วนท่ี 1  “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาล

นครลําปาง พ.ศ. ....”  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแกไ้ขหรือไม่  ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม  คือ  ส่วนที่ ๑ “เทศบัญญัติเทศบาล

นครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ....” 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

ส่วนท่ี 2 “โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดิน 
ที่อยูใ่นเขตเทศบาลนครลําปาง” 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแกไ้ขหรือไม่  ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม  คือ  ส่วนที่ ๒  “โดยที่เป็นการสมควร

ให้มีเทศบัญญัติการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินที่อยูใ่นเขตเทศบาลนครลําปาง” 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

ส่วนท่ี 3  “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 22 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕08 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เทศบาลนครลําปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และผู้ว่าราชการจังหวัด
ลําปาง จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปางขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้” 
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จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแกไ้ขหรือไม่  ทางฝ่ายบริหารจะแกไ้ขหรือไม่  ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม คือ  ส่วนที่ ๓  “อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 22 (3) 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕08 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครลําปางโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลําปางขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้” 

 

  นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

ต่อไป ข้อ 1   ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า  “เทศบัญญัติ เทศบาลนครลําปาง เรื่อง  
การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. …. ” 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแกไ้ขหรือไม่  ทางฝ่ายบริหารจะแกไ้ขหรือไม่  ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม คือ ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  
“เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ.…” 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

ต่อไป ข้อ 2  “ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลําปาง เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครลําปางแล้ว ๗ วัน” 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแกไ้ขหรือไม่  ทางฝ่ายบริหารจะแกไ้ขหรือไม่  ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คงตามร่างเดิม คือ “ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้
ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลําปาง เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครลําปางแล้ว  
๗ วัน” 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

ต่อไป ข้อ 3 “ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ 

ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน” 
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแก้ไขหรือไม่ ไม่มีนะครับ  ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติม

หรือไม่ ไม่มีนะครับ  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม คือ “ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศหรือ

คําส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน” 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

ต่อไป ข้อ 4  “ข้อ ๔ ให้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในเขต
เทศบาลนครลําปางและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรม 
ของตน ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน ๑๐๐ ตารางวา” 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแก้ไขหรือไม่ ไม่มีนะครับ  ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติม
หรือไม่ ไม่มีนะครับ  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม  คือ  ข้อ ๔  ให้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของ

ที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปางและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน  

เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่จํานวน 

๑๐๐ ตารางวา” 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

ต่อไป ข้อ 5  “ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีนครลําปางรักษาการตามเทศบัญญัตินี้” 
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแก้ไขหรือไม่ ไม่มีนะครับ  ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติม

หรือไม่ ไม่มีนะครับ  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม คือ ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีนครลําปาง
รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

ต่อไป หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการจัดเก็บภาษีบํารุง

ท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปางและในกรณีบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลาย
แปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง  และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน  เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน  
หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ได้รับลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่  ให้ลดหย่อนได้หนึ่งร้อย
ตารางวา  ตามตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่
เนื่องจากเทศบาลนครลําปางยังมิได้มีเทศบัญญัติในเรื่องดังกล่าวและเพื่อให้การลดหย่อนภาษีบํารุง
ท้องที่เป็นไปโดยถูกต้องและการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่เป็นรายได้ของเทศบาลนครลําปางเป็นไปโดย
เรียบร้อย  จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นบังคับใช้ 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแก้ไขหรือไม่ ไม่มีนะครับ  ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติม
หรือไม่ เชิญฝ่ายบริหาร 
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นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขออนุญาตแก้ไขถ้อยคําในวรรค
ที่สี่ จากคําว่า “ตามตรา” ขอแกไ้ขเป็น “ตามมาตรา”  ขอบคุณครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ทางฝ่ายบริหารขอแก้ไขหมาย
เหตุเมื่อสักครู่  จาก “ตามตรา ๒๒ (๓)  เป็น “ตามมาตรา ๒๒ (๓)  จะมีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มอีกหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมที่ฝ่ายบริหารขอแก้ไขข้อความ เมื่อสักครู่  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ
ให้แกไ้ขข้อความ จาก “ตามตรา ๒๒ (๓)  เป็น “ตามมาตรา ๒๒ (๓)  โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ นะครับ ผมจะได้
นับ  เห็นชอบ  ๒๑ เสียงครับท่านประธาน 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกฯ เห็นชอบให้ฝ่าย

บริหารแกไ้ขข้อความในหมายเหตุ  บรรทัดที่ ๔  ข้อความว่า “ตามตรา ๒๒ (๓)  เป็น “ตามมาตรา ๒๒ 
(๓) จํานวน  ๒๑  เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิมที่ไม่ได้แกไ้ข  ไม่มีนะครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อความในหมายเหตุ  คือ  หมายเหตุ  เหตุผลใน
การประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปางและ
ในกรณีบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง  
และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน  เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน  หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ได้รับ
ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่  ให้ลดหย่อนได้หนึ่งร้อยตารางวา  ตามมาตรา ๒๒ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่เนื่องจากเทศบาลนครลําปางยัง
มิได้มีเทศบัญญัติในเรื่องดังกล่าวและเพื่อให้การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่เป็นไปโดยถูกต้องและการ
จัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่เป็นรายได้ของเทศบาลนครลําปางเป็นไปโดยเรียบร้อย  จึงจําเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตินี้ขึ้นบังคับใช้ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สภาเทศบาลฯ ก็ได้พิจารณา

ผ่านวาระที่สอง ในการขอแก้ไขไปแล้วโดยไม่ได้มีการแปรญัตติขอแก้ไขนะครับ ต่อไปเป็นวาระที่สาม 

ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  
การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ....  โปรดยกมือขึ้น   

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆนะครับ 

ผมจะได้นับ  ท่านประธานขอมติวาระที่  ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลนครลําปาง เรื่อง  
การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... เห็นชอบ  ๒๑ เสียงครับท่านประธาน  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เห็นชอบ  ๒๑  เสียงนะครับ  

สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น  ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 
๒๑  เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาล
นครลําปาง พ.ศ. .... 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรือ่งอ่ืนๆ 
นายกิตติ จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ตามที่ผมได้แจ้งที่ประชุมไปเมื่อสักครู่ว่า ได้รับญัตติเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหาร เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไป ของ
สํานักการศึกษาซึ่งได้รับอนุมัตใิห้กันเงินไว้แล้วรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) จํานวน ๑ หลัง วงเงิน 
340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี 
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติ 

 
 
 
 
 

เร่ือง  เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
เงินอุดหนุนท่ัวไป ของสํานักการศึกษาซ่ึงได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้แล้วรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) 
จํานวน ๑ หลัง วงเงิน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนท่ัวไป ตามที่ได้รับ
การจัดสรร รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่ึงได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้แล้วเป็นไปโดยถูกต้อง ทั้งนี้ 
กรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติต่อ
สภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
ข้อ 59 วรรคสอง ประกอบกับการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้ตัดปี หรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 31 

เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลนครลําปาง ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนท่ัวไป ประจําปี พ.ศ.2557 สําหรับ
ก่อสร้างห้องส้วม  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)  จํานวน 1 หลัง วงเงิน 340,000 บาท (สามแสน
สี่หมื่นบาทถ้วน) และได้ประกาศสอบราคาจํานวน 2 คร้ัง ดังนี้ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ถึง
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 5 สิงหาคม 2557 และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2557  ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557  กําหนดเปิดซองวันที่ 8 กันยายน 2557  แต่ไม่มีผู้ยื่นซองสอบราคา
แต่อย่างใด  ทั้งนี้ สภาเทศบาลนครลําปางได้อนุมัติให้กันเงินไว้แล้วเมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ ประจําปี 
พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 สํานักการศึกษาได้รับแจ้ง
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่าได้จัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ.2557 สําหรับ
ก่อสร้างอาคารประกอบ (ห้องส้วม) โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จํานวน 1 หลัง วงเงิน 321,000 บาท 
(สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และประจําปี พ.ศ.2558 สําหรับก่อสร้างอาคารประกอบ (ห้องส้วม) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จํานวน 1 หลัง วงเงิน 336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 หลัง แต่โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) มีพื้นที่ในการก่อสร้างอาคาร
ประกอบ (ห้องส้วม) ดังกล่าวได้เพียง 2 หลัง ดังนั้น  จึงจําเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างห้องส้วม 
จากโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จํานวน 1 หลัง วงเงิน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
ไปก่อสร้างที่โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) แทน เนื่องจากห้องส้วมของโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวิน
วิทยา) ขณะนี้ใช้การไม่ได้หลายห้องและเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมประจําปีการศึกษา 2558 
ประกอบกับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ยังมีพื้นที่เพียงพอในการก่อสร้างห้องส้วมดังกล่าว 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อสภาเทศบาลนครลําปาง  เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนท่ัวไป ของสํานักการศึกษา รายการ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่ึงได้รับอนุมัตใิห้กันเงินไว้แล้ว  จากค่าก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านแสนเมืองมูล) จํานวน 1 หลัง วงเงิน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าก่อสร้างห้องส้วม
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) วงเงิน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข้อ 59 วรรคสอง 
ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 31 ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
             (ลงช่ือ)   กิตติภูมิ  นามวงค์        ผู้เสนอ 
               (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
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นายกิตติ จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไป ของ
สํานักการศึกษาฯ  ที่ฝ่ายบริหารเสนอมาจะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายครับ  เชิญ นายประสิทธิ์  หรรษ์
หิรัญ 

นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   เรียนท่านประธานสภาฯ และ
ท่านสมาชิกสภา  กระผม นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กระผมคงจะไม่
อภิปรายในญัตตินี้  แต่ผมคิดว่าเอกสารคงจะมีการพิมพ์ผิดนะครับ  ในเหตุผล  บรรทัดที่ ๔  ข้อความ
ว่า  “และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ นะครับ  ขอให้เปลี่ยนแปลงข้อความนี้ด้วยครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงด้วยครับ 
เพราะเป็นเจ้าของญัตติ 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขออนุญาตให้ ผู้อํานวยการ
สํานักการศึกษา เป็นผู้ช้ีแจงครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญผู้อํานวยการสํานัก

การศึกษา 

นางสาวอุษา  สมคิด  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาวอุษา  สมคิด  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  ขอ
อนุญาตแก้ไขข้อความ ในบรรทัดที่ ๔ ข้อความว่า “และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง
วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗”  แก้ไขเป็น  “และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑  
กันยายน  ๒๕๕๗” ค่ะ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  กระผมขอมติที่ประชุมที่มีการ
ขอแก้ไขข้อความ คือ “และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗”  
แก้ไขเป็น  “และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๗”  สมาชิกฯ 
ท่านใดเห็นชอบให้มีการแกไ้ข โปรดยกมือครับ  มติเป็นเอกฉันท์นะครับ     

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีการแก้ไขข้อความ “และครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗”  แก้ไขเป็น  “และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๗”   

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตตินี้  ขอเชิญครับ  เชิญ  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 
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นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  จริงๆ 
กระผมเห็นด้วยทุกอย่าง แต่มีข้อสงสัยที่ต้องการคําอธิบายคือ ถ้าลําดับเหตุการณ์  ทางโรงเรียน
เทศบาล ๑ ขาดแคลนห้องส้วม และปี ๒๕๕๗ ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปให้ก่อสร้างส้วมในราคา 
๓๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ หลัง  หลังจากที่เราได้มีการแกไ้ขข้อความ คือ ส้วมหลังนี้ยังไม่มีผู้มายื่นซอง
สอบราคาแต่อย่างใด  ในหลักการและเหตุผลได้แจ้งมา  ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๑ นั้น ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจในปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘  ในการสร้างส้วมอีก ๒ หลัง  ประกอบกับทางโรงเรียน
เทศบาล ๑ มีพื้นที่ที่จะก่อสร้างส้วมได้เพียง ๒ หลัง  ก็เห็นสมควรแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
แต่ทีนี้อยากจะขอทราบ เพราะเหตุผลที่แจ้งมาในการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็คือ ไม่มีผู้ยื่นซองสอบราคา
สําหรับส้วมหลังที่ ๑ ราคา ๓๔๐,๐๐๐ บาท ถ้าย้ายไปก่อสร้างที่อื่นคิดว่าจะมีผู้มาเสนอราคาหรือไม่  
และอยากจะถามเลยไปถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของส้วมอีก ๑ หลังที่จะก่อสร้างที่โรงเรียนเทศบาล ๑ 
ว่า อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว  เปิดซองหรือยัง  มีผู้มายื่นซองหรือยัง  หรือดําเนินการก่อสร้างไปหรือยัง  
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่
เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรี
นครลําปาง  ขออนุญาตตอบคําถามในประเด็นที่ ๑ คือส้วมหลังแรกได้รับเงินอุดหนุนปี ๒๕๕๗  ตั้งไว้ 
๓๔๐,๐๐๐ บาท  มีการสอบราคาไปแล้วสองครั้ง ก็ไม่มีผู้ใดสนใจมายื่นซองสอบราคา  ตัวนี้ก็คงไม่ใช่
ปัญหา  เพียงแต่ว่า  โรงเรียนเทศบาล ๑ ไม่มีพื้นที่ที่จะก่อสร้างส้วมได้ถึง  ๓  หลัง  ผมก็ไม่ทราบ
เหตุผลเหมือนกันว่า ทําไมกรมส่งเสริมฯ ถึงให้เงินมาทีเดียวถึง ๓ หลัง  อาจมีการผิดพลาดบางสิ่ง
บางอย่าง  แต่การที่เทศบาลฯ ได้เงินมาก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ  แต่เทศบาล ๑ มีพื้นที่ที่สามารถสร้างได้ ๒ 
หลัง  ก็ขอเปลี่ยนไปก่อสร้างที่เทศบาล ๗  จํานวน  ๑  หลัง  ส่วนปัญหาว่า ถ้าย้ายสถานที่ไปโรงเรียน
เทศบาล ๗ แล้ว จะมีผู้ใดมาสอบราคาหรือไม่นั้น  ก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง ต้องดูกันอีกทีว่า กรณีที่ไม่มีใคร
มายื่นซองสอบราคา  เทศบาลฯ ก็จะต้องพิจารณาหาสาเหตุว่า เป็นเพราะได้ประมาณราคาตํ่าไป
หรือไม่ หรือมีปัญหาอื่นใด ก็จะต้องแก้ไขกันอีกทีหนึ่ง  ส่วนในเรื่องของส้วมอีก ๒ หลัง ซึ่งเป็นเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๕๗  ได้ ๑  หลัง  และปี ๒๕๕๘  ได้อีก ๑  หลัง  ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
ออกแบบ ประมาณราคา และจะทําการสอบราคาต่อไป  ก็ยังไม่สามารถคาดได้ว่า ในวงเงินดังกล่าวจะ
มีผู้ใดมายื่นซองสอบราคาหรือไม่  แต่เนื่องจากเป็นเงินอุดหนุนทั้งสามรายการ  เราไม่สามารถที่จะไปตั้ง
งบประมาณนอกเหนือจากนี้ไปได้  ต้องตั้งตามที่ได้รับจัดสรรไปก่อน  แล้วค่อยแก้ปัญหาต่อไปอีกที  
ขอบคุณครับ 



 
- �� - 

 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร   

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ ที่
เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  ผมพิจารณาญัตติที่ทางผู้บริหารเสนอแล้ว  ในเบื้องต้นผมคิดว่า เพื่อประโยชน์ของทางเทศบาล 
และทางผู้บริหารเสนอญัตติเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างห้องส้วมจากโรงเรียนเทศบาล ๑ 
(บ้านแสนเมืองมูล) จํานวน ๑ หลัง วงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ไปทําการ
ก่อสร้างที่โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวินวิทยา)  ซึ่งตรงนี้กระผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่ผมมีข้อสงสัย
อยู่ประการหนึ่งที่จะขอความชัดเจนจากผู้บริหาร  เพราะว่าถ้าผมอ่านแล้วและแปลความเอง อาจจะ
เป็นการเข้าใจผิดก็ได้  คือตามข้อเรื่องของญัตตินี้เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ เป็นเรื่องเงินอุดหนุนของสํานักการศึกษา  เมื่อมีการตั้งงบประมาณไว้แล้ว ตามเหตุผลในญัตติมี
การเปิดประมูล ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ประมูล  จากนั้นก็มาขออนุมัติต่อสภาเพื่อกันเงินไว้เมื่อคราวสมัย
ประชุมวิสามัญ  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๗ ญัตติเขียนไว้อย่างนี้  แต่
ไม่ได้บอกครับว่า หลังจากวันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๗ แล้ว ได้มีการเปิดประมูลอีกหรือไม่ และมีการ
ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหรือไม่  ตรงนี้ถ้าผมจะแปลความเอาเองว่า หลังจากที่สภาฯ กันเงินไว้แล้ว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  ที่อ้าง
ในญัตติข้อ ๕๙ วรรคแรก  ใช่ครับสภาอนุมัติให้กัน  แต่เมื่อขอตามระเบียบข้อ ๕๙ วรรคสอง ในญัตติ
ไม่ได้บอกชัดเจนว่า เงินจํานวนดังกล่าว ได้นําไปก่อหนี้ผูกพันหรือยัง  ถ้าผมจะเข้าใจเองว่ายังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน  และสภาฯมีอํานาจที่จะพิจารณาตามข้อ ๕๙ วรรคสอง ในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรงนี้ 
อาจจะเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการพิจารณา  กระผมขอกราบ
เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารช่วยช้ีแจงตรงนี้เพิ่มเติม  หากยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในจํานวน
เงินดังกล่าว  และขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อไปก่อสร้างจากโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) ไป
ก่อสร้างยังโรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวินวิทยา) ตรงนี้ผมเห็นชอบครับ  แต่ผมอยากให้ทางฝ่ายบริหาร
ได้ช้ีแจงประเด็นที่ผมสงสัยตรงนี้  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสมเกียรติ  อัญชนา   
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เนื่องจากเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป  และปรากฎอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๗  กระผมขออนุญาตให้ผู้อํานวยการกองคลังช้ีแจงในประเด็นนี้ว่า 
งบดังกล่าวในปัจจุบันได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือไม่ 
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ ผู้อํานวยการกองคลัง 

นางดวงจันทร์  ดวงกระสัน  ผู้อํานวยการกองคลัง  เรียนประธานสภาฯ ที่ เคารพ   
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในประเด็นค่าก่อสร้างส้วม/สุขา นั้น  ตัวนี้ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่จะเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างไปก่อสร้างที่โรงเรียนเทศบาล ๗ ค่ะ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

หรือไม่ครับ    ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย  ผมจะขอมติ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติขออนุมัติ
แกไ้ขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไป ของ
สํานักการศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้แล้วรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทํา
ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) จํานวน ๑ หลัง วงเงิน 
340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ยกมือสูงๆ นะครับ ผมจะได้นับ 
มติเป็นเอกฉันท์นะครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไป ของสํานักการศึกษาซึ่งได้รับ
อนุมัติให้กันเงินไว้แล้วรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้เปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) จํานวน ๑ หลัง วงเงิน 340,000 บาท (สาม
แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปในวาระอื่นๆ จะมีสมาชิก

ท่านใดอภิปรายหรือไม่  เชิญ  จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์ 

จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนประธานสภาฯ  
ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปาง  ดีใจด้วยนะครับที่เทศบัญญัติผ่านในวันนี้ และคิดว่าเราผ่านให้แล้วคงไม่มีการร้องเรียนอีก 
นะครับ  เพราะเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕7 สมาชิกเราก็ผ่านให้ทั้งหมด ๑๗ เสียง  
แต่บังเอิญว่าเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางไดใ้ห้คําแนะนํามาเรื่องคําพูดแค่นั้นเอง  
และส่งกลับมาให้สมาชิกสภาเทศบาลรับรองยืนยันมติอีกครั้ง  ซึ่งสมาชิกสภาและกระผมก็รับรองให้ 
จํานวน ๑๐ คนนะครับ  ไม่รับรอง จํานวน ๙ คน  เพราะขึ้นไปน่ังข้างบน จํานวน  ๒ คน และไม่มา
ประชุมอีกจํานวน ๓ คน ณ ที่นี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไร แต่พอไปเห็นป้ายที่ติดร้องเรียนที่นายกฯ ท่านไปเขียน
ป้ายว่า สมาชิกสภาเทศบาลไม่รับรองไม่ผ่านเทศบัญญัติให้ และทําให้ประชาชนเกลียดชังสมาชิกฯ   
และในหนังสือร้องเรียนถึงจังหวัดก็เขียนไปว่า ผมขออนุญาตอ่านนะครับ  “ข้าพเจ้าซึ่งเป็นประชาชนใน
เขตเทศบาลนครลําปาง และได้รับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางถึง ๒ ครั้ง มีความเห็นร่วมกัน
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ว่าสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลเสียงส่วนใหญ่ ๒๑ เสียง ซึ่งเป็นคนของอดีตผู้บริหาร
คนเดิม มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นโดยสุจริตใจ”  ก็แน่นอนครับ เมื่อ ๒ สมัยที่แล้วที่ผมเป็นสมาชิก
สภาเทศบาล เพราะนายกคนเก่าช่ือ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ  ผมเป็นสมาชิกสภาก็ย่อมเป็นคนของ  
ดร.นิมิตร จิวะสันติการ  มาสมัยนี้ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ไม่ได้เป็นนายก  มี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ 
เป็นนายก  ผมก็เป็นคนของ นายก กิตติภูมิ นามวงค์  ทําไมต้องมาแบ่งกันอย่างนี้ และสมาชิกฯไม่ได้มี
เพียง ๒๑ คน แต่สมาชิกสภามี ๒๔ คน แต่บอกว่าเป็นคนของอดีตผู้บริหารคนเดิม ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่
ความเห็นโดยสุจริตใจและยังอยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ ของนายกเทศมนตรีคนก่อน 
อันนี้ผิดนะครับ เพราะพวกผมยกมือ ๑๐ คน ถ้าพวกผมอยู่ในอาณัตินายกคนเดิม ผมจะต้องไม่ยกมือ 
ทั้ง ๒๑ คนครับ ไม่ใช่ยกมือ ๑๐ คน ขอให้ผู้ที่ร้องเรียนได้กรุณาดูให้ตลอดด้วยนะครับ ไม่ใช่หาเรื่อง 
ใส่ร้ายกัน และขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ทําเรื่องไปกระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภา  
ผมอยากจะถามว่าให้ยุบเพียง ๒๑ คนหรือครับ  อีก  ๓ คนไม่ยุบหรือ  ผมก็แปลกใจที่เขาร้องเรียนมา   
วันนี้บังเอิญนายกฯ กิตติภูมิ ไม่มา  ถ้ามาผมก็จะแนะนําท่านว่า อย่าคิดว่าพวกผมเป็นอีกฝ่ายหนึ่ง  
เรามาทํางานร่วมกัน ก็อย่าไปเล่นการเมืองให้มาก  มีคติภาษาบาลีอยู่ว่า อัตตานัง อัปปนังกาเล  ไม่ต้อง
แปลให้นายกฟังครับว่าแปลว่าอะไร  เพราะนายกฯ มีความรู้ขนาดด๊อกเตอร์แล้ว  แต่ผมจะแปลให้พวก
เราฟังว่า จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ใช่จะเอาแต่ใจเรา   และวันนี้ก็อยากจะเรียนไปยังผู้ร้องเรียนว่า 
ขอให้ดูให้ตลอดว่าพวกผม ๒๑ คน ที่อยู่ในอาณัติของนายกนิมิตร  ถ้าผมอยู่ในอาณัติของนายกคนเดิม 
พวกผมจะไม่ยกมือเลยทั้ง ๒๑ คน  แต่วันนั้นผมยกมือ ๑๐ คนครับ  ไม่ใช่ยกมือเพียง ๙ คน  รวมทั้ง 
คนของ ดร.กิตติภูมิฯ ด้วย เพราะไม่มาประชุม ๓ คน  และขึ้นน่ังบนบัลลังก์  ๒  คน  ยกมือ ๑๐ คน 
ท่านยังกล่าวหาว่าผมอยูใ่นอาณัติของนายกคนเก่า  ถ้าผมอยู่ในอาณัติของนายกคนเก่า  ผมคงจะไม่ยก
มือทั้งหมดครับ คนที่ร่างเรื่องนี้ขอให้เข้าใจ  ไม่ใช่เอะอะก็มาต่อว่ากัน อย่าเล่นการเมืองให้มาก จะดีไม่ดี
อยู่ที่สมัยหน้าครับและไม่ต้องมาอ้างว่า ผมมาจากประชาชนเลือก เพราะถ้าเราไม่สมัคร นอนอยู่บ้าน 
ใครจะมาเลือกท่าน  ท่านเอานโยบายไปอธิบายให้ชาวบ้านฟัง  ชาวบ้านเห็นนโยบายดีเขาก็เลือกท่านมา  
แต่ที่ไปหาเสียงไว้ทุกนโยบายไม่เห็นทําเลย  ทั้งยามไม่มี  สายไฟไม่ลงดิน  รถรับ-ส่งไม่มี  ทุนการศึกษา
ไม่มี  ถ้าวันนี้มีนายกฯ มาก็อยากจะพูดให้ยาวกว่านี้ แต่นายกฯไม่มาก็ขอเพียงสั้นๆ และขอฝากคติไว้ให้
นายกฯ ว่า ยามเรามีผีผอมตอมกันแดก  ยามถังแตกผีอ้วนชวนกันหนี  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย
หรือไม่  เชิญ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ  กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้ผมก็ดีใจที่ญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติเรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ฯ ได้ผ่านสภาไปด้วยดี แต่สิ่งที่ผมจําเป็นจะต้อง 
ลุกขึ้นมาอภิปราย เนื่องจากว่า  เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน มีผู้มีอํานาจบางคนได้ไปยุยงให้ชุมชนบางส่วน 
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ไปยื่นหนังสือที่จังหวัดซึ่งเนื้อหาก็เป็นการว่ากล่าว สร้างความเสียหายต่อสภา  เพราะฉะนั้นวันนี้ผม
จําเป็นต้องพูด  ถ้าเป็นไปได้ท่านประธานช่วยสืบเสาะด้วยนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลัง จริงๆแล้ว สภาเรา
มีเจตนาอันดีเช่นเดียวกับฝ่ายบริหาร และก็อยากจะให้มีเทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่
ออกมาให้ถูกต้อง เพื่อรองรับกับพระราชบัญญัติที่ มีอยู่   แต่ทีนี้บังเอิญว่า ร่างที่ เสนอเข้ามามี
ข้อบกพร่องบางส่วน ซึ่งเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ซึ่งทางจังหวัดอยากจะให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก็เลยจําเป็นที่จะต้องส่งกลับและให้ทําเป็นญัตติเข้ามาพิจารณาใหม่  เราก็จําเป็นต้องทํา
ตามผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสมาชิกสภาฯ เพื่อจะได้ตราเป็นกฎหมาย
หรือเทศบัญญัติตรงตามเจตนาของผู้ว่าฯ  แต่กลับกลายเป็นว่า มีการฉกฉวยช่องว่าง  ฉกฉวยโอกาส 
ไปกล่าวหาว่าสมาชิกสภาฯ ชุดนี้ไม่รักประชาชน ทําให้ประชาชนต้องมาเสียเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่  
ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเสียเลยและถึงขนาดให้มีการยุบสภา  ซึ่งผมขอตําหนิหรืออาจใช้คําแรงกว่านั้น
คือ ขอประณาม  ผมคิดว่าคนที่ทําเรื่องนี้และอยู่เบื้องหลังคงจะอยูใ่นห้องประชุมสภา  เพราะว่าเป็นการ
กระทําที่น่าละอาย คือผมไม่อยากให้คิดเป็นเรื่องการเมือง ถ้าฝ่ายบริหารไม่มีผลงาน ก็ต้องยอมรับว่า 
ไม่มีผลงาน แต่ไม่ใช่ไปใส่ร้ายป้ายสี หรือไปทําการเรียกเครดิต  เพราะสมาชิกสภาเป็นฝ่ายตรวจสอบ  
ผมก็อยากจะฝากเรียนท่านประธานว่า ใครอยู่เบื้องหลัง  แต่ผมทราบจากคนใกล้ชิดว่าอยู่ในห้องประชุม
สภานี้และอยากฝากถึงชุมชนทั้งหลาย อย่าได้ถูกชักจูงโดยง่าย  ทุกครั้งที่ประชุมสภา พวกท่านก็มาดู 
มารับฟังและพวกเราอภิปรายกัน ก็รู้ว่าใครดีไม่ดี ต่างคนต่างรักเทศบาลด้วยกันทั้งนั้น อยากให้ดูเหตุ 
ดูผล  ซึ่งก็เข้าใจกันได้ว่า ชุมชนบางส่วนอาจจะถูกยาหอม  บางคนมาพูดกับผมว่า ในสมัยหน้าจะได้เป็น
ผู้สมัครสมาชิกสภา  บางคนก็ยิ้มแก้มปริ  เรียกไปไหนก็ไป ซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไปยื่น 
ข้อร้องเรียนอะไรต่างๆ ซึ่งเนื้อหาไม่เป็นความจริง  ผมก็ขอฝากท่านประธานสภาด้วยว่า สภาได้รับความ
เสียหายแล้ว  ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ช้ีแจงว่า  ตอนนี้ที่ร้องเรียนไป และเราทราบว่ามีการช้ีแจงเป็น
หนังสือตอบไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว  ผลเป็นประการใดอยากจะให้มีการรายงานต่อสื่อบ้าง  
ไม่อย่างนั้นจะหาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง  ขอฝากท่านประธานไว้เพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย

หรือไม่  เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง อยากจะกล่าวสนับสนุนท่านสมาชิกสภาสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  เรื่อง
อยากให้ท่านประธานสภาสอบสวนเรื่องนี้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง และก็ชุมชน  ประธานชุมชน หรือ
ประชาชนที่ ไปร่วมร้องเรียนในครั้งนี้  ถ้ามีพฤติการณ์แบบนี้ก็ไม่สมควรจะมาเป็นผู้นําชุมชน  
เพราะไม่พิจารณาเรื่องต่างๆ ให้ถ่องแท้ แล้วเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองและอีกประเด็นหนึ่งที่ท่าน
สมาชิกสภาฯ สมบูรณ์  บรรจงจิตต์  ได้พูดเมื่อสักครู่เรื่อง  ท่านนายกเล่นการเมืองมากเกินไปและ 
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แบ่งพรรคแบ่งพวก ท่านนายกฯ กิตติภูมิ  ก็เคยอยู่กับอดีตนายกฯ นิมิตรมา  ก็น่าจะทราบดีว่าท่านเป็น
คนอย่างไร ท่านไม่เคยมาบงการให้พวกเรายกมือ หรือไม่ยกมือในประเด็นใดๆ ทั้งสิ้น  ท่านเป็น 
นักประชาธิปไตย  มีวุฒิภาวะ  วัยวุฒิและคุณวุฒิ มีทุกอย่าง ท่านคงไม่เล่นการเมืองแบบนั้น ซึ่งต่างจาก
ผู้บริหารปัจจุบันที่ไม่มีสักอย่าง  มีแต่วัยวุฒิ  ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย

หรือไม่  เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมมีข้อเสนอแนะ  ด้วยความเป็นห่วง 
และอาจเป็นข้อหารือฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร บ้านผมอยู่ใกล้โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
แถวนั้นการจราจรค่อนข้างเยอะ  ด้วยความเป็นห่วงครับว่า อยากสอบถามผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า 
แนวทางในการที่จะดูแลความปลอดภัยการจราจรของผู้ใช้ถนนหนทางของผู้ที่เดิน  ของนักเรียน   
ของประชาชนทั่วไป  ท่านมีแนวทางจะทําอย่างไร  ปัญหาอยู่ที่ว่า เส้นทางบนถนนทางเดินข้างโรงเรียน
บุญวาทย์  ตอนนี้มีร้านค้าในตอนเย็นเยอะพอสมควร  เข้าใจว่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้ลามไปถึง
หน้าร้านดวงกมลแล้ว  ผมไม่อยากจะเห็นภาพว่า ประชาชนน่ังกินข้าวอยู่ แล้ววันดีคืนดีจะมีรถเบรคแตก 
หรือรถเสียหลัก รถตัดหน้า และกวาดโต๊ะกินข้าวที่มีประชาชนน่ังอยู่ ท่านลองคิดภาพดูว่าจะเกิดอะไร
ขึ้น  ตอนนี้ผมสังเกตว่า จากหนึ่งโต๊ะข้างถนน จากบนฟุตบาทที่ขายของลามลงมาเป็นโต๊ะน่ังกินข้าว 
ข้างถนนที่เป็นที่จอดรถ  แต่ก่อนหน้านั้นโต๊ะเดียว  แถวเดียว ผมยังพอรับได้ ตอนนี้ขนานกันสองโต๊ะ  
ออกมาเยอะ  และมีรถจอดระหว่างน่ังกินข้าวอีก   ผมส่ังห้ามลูกชายลูกสาวคนในครอบครัวว่าห้ามไป
น่ังกินเด็ดขาด  เราไม่รู้ว่ารถคันไหนจะเบรคแตก  รถคันไหนจะเสียหลักและมากวาดเอาพวกเราที่น่ังกิน
ข้าวอยู่  ในคลิปจะเห็นเยอะว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่  ผมเข้าใจว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารควรจะ
เข้าไปดูแล  แต่ผมก็ไม่เคยเห็นไปดูแล  ผมอยากจะขอความกรุณาว่า   เอาเวลาที่ท่านไปทําโน้นทํานี่มา
ใสใ่จดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชน  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดการ ซึ่งผมคิดว่า
มีเทศบัญญัติว่าถนนเส้นนี้ห้ามขาย  แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข  เพิกเฉยจากฝ่ายบริหารมาโดยตลอด นี่เป็น
ตัวอย่างเส้นเดียวนะครับ  เข้าใจว่ามีอีกหลายเส้นที่ใช้ฟุตบาทเป็นร้านอาหาร  เส้นก่อนถึงโรงแรม 
เวียงลคอร ข้างฟุตบาทโต๊ะตั้งยาวเลย  น่าจะประมาณ ๒๐-๓๐ โต๊ะ ไม่แน่ใจว่าฝ่ายบริหารมีมาตรการ
อย่างไร  เส้นอื่นๆ มีเยอะขึ้น ถ้าท่านบอกว่าจะอนุญาตก็กรุณาแจ้งในที่ประชุมนี้  เราจะได้ไป
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่าต่อไปนี้  ท่านสามารถมาขายของบนฟุตบาทได้  แต่ถ้าท่านไม่
อนุญาต  ท่านจะต้องไม่ละเลยที่จะต้องใช้ข้อบังคับที่เป็นเทศบัญญัติในการจัดการให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเหล่านั้น  ไม่ใช่มีการขายช่ัวคราว  มีการก่อสร้างหลังคาให้เป็นกิจจะลักษณะเพื่อเก็บ
ของในหลายๆ ที่ ผมอยากจะฝากไปยังฝ่ายบริหาร  ถ้าเป็นไปได้ ถ้าตอบผมได้ในวันนี้ ผมก็จะได้ไปช้ีแจง
ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปว่า ตกลงท่านอนุญาตหรือไม่  ถ้าไม่อนุญาตผมจะไปประชาสัมพันธ์  
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ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี  พ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็อยากจะค้าขายแตไ่ม่มีสถานที่  แต่ถ้าท่านไม่อนุญาตท่านก็
ต้องบอกตรงนี้นะครับ  เราจะได้ไปบอกประชาชน  และท่านต้องดําเนินการในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัติที่มี  ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านละเลย  ท่านไม่ได้ทําอะไรเลย  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  
อัญชนา  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ในวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีนครลําปางไปราชการที่
กรุงเทพมหานคร ไม่ได้หลบหนีไปนะครับ  มีกําหนดการไว้ล่วงหน้าและมอบหมายให้ผมมาทําหน้าที่
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่สภาเทศบาลได้
ผ่านร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ฯ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  
คือเราเก็บภาษีบํารุงท้องที่มาโดยไม่มีการออกเทศบัญญัติรองรับมาโดยตลอด  คือไม่สามารถที่บอกได้
ว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใด เพราะต่อเนื่องกันมาหลายสมัยเหลือเกิน  แต่ละคนที่ขึ้นมาดํารง
ตําแหน่งนายกเทศมนตรี  ก็คิดว่ามีเทศบัญญัติฉบับนี้รองรับแล้ว  แต่พอตรวจสอบเข้าจริงๆ พบว่า  
ไม่มีเทศบัญญัติดังกล่าว  ก็เกิดมีปัญหาว่าเทศบาลจะลดหย่อนให้เท่าไหร่ระหว่าง ๕๐–๑๐๐ ตารางวา  
โดยปกติแล้วกฎหมายกําหนดไว้ว่า ลดหย่อนได้ ๕๐-๑๐๐ ตารางวา  แต่เทศบาลต้องออกเทศบัญญัติ
รองรับว่าจะลดหย่อนได้เท่าไหร่  ถ้าไม่มีเทศบัญญัติ  โดยทั่วไปจะถือว่าต้องลดหย่อนในส่วนที่น้อยที่สุด
คือ ๕๐ ตารางวา  แต่เทศบาลนครลําปางก็ลดหย่อนให้ประชาชน ๑๐๐ ตารางวามาโดยตลอด น่าจะ
เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๐๘ ที่มีเทศบัญญัติฉบับนี้ออกมา ต้องขอขอบพระคุณนะครับ  และขอกราบประทาน
อภัยในความขุ่นข้องหมองใจที่ท่านสมาชิกบางท่านยังมีความไม่พอใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งกระผม
ขออนุญาตช้ีแจงว่า ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือเจตนาร้ายของผู้ใดเลย เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ 
ที่แตกต่างกัน  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร  มีหน้าที่ในการอนุมัติ
กฎหมายท้องถิ่น และดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ฝ่ายบริหารเองก็มีหน้าที่ที่จะรับ
เรื่องที่ทางสภาเทศบาลได้กําหนดมาไปปฏิบัติ ซึ่งผมไม่ได้คิดว่าเราสองฝ่ายจะเป็นคนละฝ่าย เพียงแต่ว่า
กฎหมายกําหนดขึ้นมาว่าเป็นฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาเทศบาล  แต่ที่จริงแล้วผมว่า ในที่นี้เราไม่ได้เป็นฝัก
เป็นฝ่าย เราเป็นประชาชนคนลําปางด้วยกันทั้ งสิ้น  ทั้ งท่านและผมด้วย  ทั้ งท่านนายกฯ 
กิตติภูมิด้วย  ผมก็เข้าใจว่าเราทุกคนมีความมุ่งหวังที่อยากจะให้ท้องถิ่นเทศบาลนครลําปาง 
ได้เจริญก้าวหน้า เหมือนกับที่เรามุ่งมาดปรารถนาไว้  เพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆ ที่อาจจะผิดพลาดขึ้นมา 
ผมคิดว่า น่าจะหมดสิ้นไปหลังจากวันนี้ผมเห็นความร่วมมือ  ความเมตตากรุณาของท่านสมาชิกสภา
เทศบาลที่ทําให้ร่างเทศบัญญัติผ่านไปในสามวาระรวด โดยไม่มีการแกไ้ขแต่ประการใด  กระผมคิดว่าใน
โอกาสต่อไป คงจะได้รับความกรุณาเช่นนี้จากทางสภาเทศบาล  คิดว่าเราเป็นน้ําหนึ่งเดียวกัน เราเป็น
สภาเทศบาลที่ไม่มีปัญหาความยุ่งยาก ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับท้องถิ่นที่อื่น จะมีแต่ปัญหา มีอุปสรรค



 
- �� - 

 

ในการบริหารงาน  แต่สภาเทศบาลแห่งนี้ นับตั้งแต่การตราเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี  ไม่ว่าจะ
เป็นแผนพัฒนาหรืออะไรก็ตาม  ที่นี่ได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี  เพราะฉะนั้นในหลายสิ่ง
หลายอย่างกระผมใคร่ขอกราบประทานอภัยในความผิดพลาด ในการที่เราไม่เข้าใจกันและกัน 
และตรงนั้นไม่ใช่ความตั้งใจ ไม่ใช่เจตนาที่ร้าย  ประเด็นที่สองก็ใคร่ขอตอบปัญหาของท่านสันติที่ได้
กรุณาซักถาม เรื่องการวางขายประกอบอาหารบนถนนข้างโรงเรียนบุญวาทย์  ถนนสนามบิน  
จริงๆ แล้ว ผมคุยกับหัวหน้าเทศกิจไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  เรามีการประชุมผู้ประกอบอาหารในตลาด
อัศวิน และตลาดหลักเมือง เพราะใกล้ถึงประเพณีสงกรานต์แล้ว  และได้เชิญผู้ประกอบการดังกล่าวมา
ซักซ้อมขอความร่วมมือ  เพราะผมได้รับหนังสือร้องเรียนว่า ผู้ขายอาหารดังกล่าวโก่งราคา ก็เลยทํา
หนังสือเชิญเข้ามาทําความช้ีแจงพร้อมๆ กัน ก็มีผู้ประกอบการบางท่านที่ขายของที่ตลาดหลักเมือง ก็ได้
ตั้งข้อสังเกตที่ท่านสันติว่า ที่น่ันกําลังเริ่มขยายขึ้นทุกวันๆ และเขาก็เป็นคนที่เคยประกอบการที่น่ันมา
ก่อน และก็ย้ายมาอยู่ที่ตลาดหลักเมือง  ทําไมเทศบาลถึงปล่อยให้มีผู้ประกอบการค้าหลงเหลืออยู่  ผม
คุยกับหัวหน้าเทศกิจว่า ต้องดําเนินการจัดการ คือ ทําเป็นประกาศให้ระยะเวลาในการหาสถานที่ใหม่  
ที่จริงแล้ว ผมอยากจะทําทันทีทันใด  แต่ว่ามีเหตุผลในเรื่องของการประกอบอาชีพ  ในเรื่องของการจัด
สถานที่ต่างๆ  ก็เลยคิดว่าในรายการนี้ ผมจะขออนุญาตให้เวลาเขาไม่เกิน ๓๐ วัน หลังจาก 
เสร็จประเพณีสงกรานต์แล้ว ผมจะจัดการ เพื่อผลักดันให้เขามาเข้าที่ตลาดหลักเมืองแทน  ในตลาด
หลักเมืองเราก็จะพยายามปรับปรุงสถานที่ ทั้งน้ํา ทั้งไฟ ให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกสบายและ
มีความปลอดภัยมากขึ้น จริงแล้วไม่อยากแก้ตัวว่า ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในเขตเทศบาลหลายจุด   
ผมเองในฐานะที่รับผิดชอบในงานเทศกิจ  ก็จะพยายามสอดส่องดูแล  เมื่อได้รับการร้องเรียนไม่เคย
เพิกเฉย  จะจัดการในทันทีเลยนะครับ  เป็นปัญหาการทํามาหากินของประชาชนอย่างหนึ่งที่เราก็ไม่
อยากจะใช้มาตรการที่รุนแรง  เราก็จะใช้มาตรการที่พึ่งพาอาศัย ต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  แต่
น่ันไม่ได้หมายความว่าละเลยต่อกฎระเบียบกฎหมาย  ผมได้ดําเนินการไปหลายจุดแล้ว  และพยายามที่
จะประคับประคอง หรือว่ารักษาสถานการณ์อย่างนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนให้เขาเดินทางอย่าง
ปลอดภัย  ผมก็มีหลานผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่น่ารัก ผมก็บอกแบบคุณสันติ เวลาจะไปไหนก็จะบอกว่า ระวัง
นะ  ขนาดอยู่บนฟุตบาทก็ยังไม่ปลอดภัยเลย  แต่ว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องลงไปเดินบนถนนอยู่หลายๆสาย  
ซึ่งก็เป็นปัญหาที่จะต้องจัดการต่อไป  ผมไม่ได้แก้ตัวอะไรนะครับ  ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารก็น้อมรับใน
เรื่องต่างๆ ที่ท่านได้เสนอแนะมา และขอขอบพระคุณท่านด้วยที่ได้ให้ความเอาใจใส่ และให้ความเมตตา
กรุณากับฝ่ายบริหาร  แต่สิ่งต่างๆ ผมก็จะนําเรียนท่านนายกฯ หลังจากที่ท่านกลับมาจากราชการ
มาแล้วก็จะนําเรียนให้ท่านทราบ  บังเอิญวันนี้ ท่านมีนัดหมายที่จะต้องไปประชุมล่วงหน้ามาก่อนแล้ว  
และฝากมาขอโทษท่าน  และคิดว่าในโอกาสต่อไปเราคงจะหันหน้ามาร่วมมือกันเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นเทศบาลนครลําปางต่อไป  กระผมขอฝากขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง  
ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปางที่เคารพ  กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง
ของเทศบัญญัติที่ผ่านมาก็น่าจะจบไปแล้ว  เพราะได้อภิปรายไว้ตั้งแต่การประชุมคราวที่แล้วว่า  ไม่น่า 
จะเป็นประเด็น  แต่ก็เป็นจนได้  ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ท่านได้กรุณาลุกขึ้นมาช้ีแจงว่า ผู้ที่กระทํา
การยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ยุบ
สภาเทศบาลนครลําปางนั้น  ไม่ได้มีเจตนาร้าย ผมก็ฝากเรียนท่านประธานสอบถามให้หน่อยครับว่า 
ท่านทราบได้อย่างไร  ไปน่ังประชุมกันมา  หรือว่าเขามารายงานว่าได้กระทําการเรียบร้อยแล้ว  โดยไม่มี
เจตนาร้ายแต่อย่างใด   

ส่วนอีกประเด็นก็คือเรื่องสืบเนื่องจากปัญหาน้ําเสียจากขยะครั้งที่แล้ว ที่มีพี่น้องประชาชนฝาก
ผมมาเรียนแจ้งทางฝ่ายบริหารให้แกไ้ข  เขาก็ช่ืนชมมาว่า   ขณะนี้ปัญหาน้ําเสียของขยะที่ตกค้างตามผิว
จราจรที่ก่อปัญหาเรื่องกลิ่นและสร้างความสกปรก และแพร่เช้ือโรค  ตอนนี้ก็หายไปแล้ว และก็ฝากอีก
เรื่องหนึ่งก็คือ ในส่วนของตลาดที่ขายอาหารบริเวณสถานีรถไฟ  ซึ่งตรงนั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์มาจอดรถทัวร์ลง เพื่อที่จะรับประทานอาหาร  ไปทีไรผมก็เจอกรุ๊ปทัวร์ตลอด  มี
ประเด็นเรื่องขยะบริเวณที่กองสุมอยู่ด้านติดกับถนนที่ติดกับสถานีรถไฟ ซึ่งไม่ได้รับการบริหารจัดการ
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเลย  น้ําเสีย  น้ําจากการประกอบอาหาร การล้างจานก็ทิ ้งลงใน 
ท่อระบายน้ําโดยตรง ไม่ได้มีการดักเก็บไขมันแต่อย่างใด  ขยะก็กองสูง สร้างความเสียหายต่อ
ภาพลักษณ์เป็นอย่างมาก  ไม่ใช่เสียหายเฉพาะประชาชนชาวไทย เช่ือว่าถ้านักท่องเที่ยวมีเวลา เขาก็คง
จะถามว่า บริหารจัดการกันอย่างไร ทําไมจึงดูไม่ถูกสุขลักษณะเลย  อันนั้นทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่
นั้นก็ฝากผมให้มาเรียนถามนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   กราบเรียนประธานสภาฯ ที่

เคารพ  กระผม  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมภูมิใจมากที่ท่านรอง
นายกฯ ออกมารับและให้ความสนใจเกี่ยวกับการขายอาหารของชาวบ้านแถวข้างโรงเรียนบุญวาทย์  
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดหลักเมืองเทศบาล  เขาคิดว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมครับท่านประธาน  เขาเข้ามา
ขายในตลาดเขาเสียค่าเช่า  แต่ว่าข้างโรงเรียนบุญวาทย์  เขาไม่เสียค่าเช่า แต่เข้าใจว่าเขาได้รับการ
ปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน อยากจะฝากฝ่ายบริหารพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย  และอีกอย่างหนึ่ง ผมได้รับ
การร้องขอ หรือซักถามมาเกี่ยวกับป้ายโฆษณาที่อยู่ฝ่ังริมแม่น้ําวังฝ่ังโน้น  เป็นป้ายโฆษณาสวัสดีปีใหม่
ของท่านนายกฯ กิตติภูมิ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาล
อย่างไรครับ  สามเดือนมาแล้วครับ  เป็นครุภัณฑ์ เป็นสมบัติของทางราชการ  ขอฝากฝ่ายบริหาร
พิจารณาเรื่องนี้ด้วย  ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนอื่นผมขอแสดงความช่ืนชมต่อ
ฝ่ายบริหารที่ได้ดําเนินการตามข้อร้องเรียน หรือการอภิปรายของสมาชิก  คราวก่อนผมเคยอภิปราย
เรื่องน้ําเสียที่วงเวียนน้ําพุไป  หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นผมก็เห็นรถเทศบาลไปดําเนินการ  ที่ท่านเคยบอกว่า
จมูกของท่านกับของผมคนละระดับกัน  นี่ต้องระดับเดียวกันแน่ๆ ไม่อย่างง้ันคงไม่ไปแก้ไขอย่างรวดเร็ว  
นี่ก็ได้รับความชมเชยมาจากราษฎรแถวนั้น  ขอขอบคุณแทนประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยก็เป็นการดี
นะครับ  อนาคตของท่านผมว่าน่าจะเล่นการเมือง  ฝากท่านประธานบอกด้วยนะครับ  เพราะแค่คน
เดียว ทุกอย่างก็จบสิ้น  ผมไม่แน่ใจว่า ถ้าฝ่ายบริหารอีกท่านหนึ่ง หรือนายกฯ มาอยู่ ณ ที่นี้ จะได้รับ
การแก้ไขหรือไม่  อาจจะช้าหน่อย  ผมขอยกนิ้วให้ท่านรองนายกฯ นะครับ ท่านได้แก้ไขรวดเร็วทันใจ
มากๆ  และอีกเรื่องหนึ่ง ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางภาคเหนือทั้งหมด  เป็นเรื่องใหญ่และเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชนในท้องที่โดยเฉพาะประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางด้วย  เราคงไม่ไป
ดําเนินการอะไรให้ลุล่วงไปด้วยดี  แต่ผมอยากทราบแนวทางของทางเทศบาลในฐานะที่ดูแลประชาชนใน
เขตเทศบาลนครลําปาง  มีมาตรการใดบ้างในการที่จะให้ความช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงการป้องกันเกี่ยวกับหมอกควันในปัจจุบันนี้  มีการแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นควันนี้
หรือไม่  มีการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบในการป้องกันอะไรต่างๆ  หรือไม่  ก็อยากจะเรียนให้ท่าน
ฝ่ายบริหารได้รับทราบ เพื่อดําเนินการโดยด่วนด้วยนะครับ  อีกอย่างหนึ่ง ผมผ่านไปทางถนนทิพย์ช้าง 
บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าเดิม  มองไปทางขวามือก็เจอแม่น้ําวัง อีกไม่กี่วันก็จะมีเทศกาลปีใหม่เมือง หรือ
เทศกาลสงกรานต์  เห็นน้ํายังดําอยู่เลย  ดํามาก และเทศบาลนครลําปางก็จะใช้น้ํานั้นในการรดน้ํา มา
สาด โดยสูบขึ้นมาให้ประชาชนได้รดน้ํา  อันนี้ผมเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว  แม้กระทั่งคน
ในจังหวัดลําปางเอง  ก็อยากจะให้เทศบาลได้ดําเนินการแก้ไขให้สะอาด  น่ามอง  ใครมาโดนน้ําตรงนี้
ต้องต่อว่าเทศบาลแน่ๆ  นครน่าอยู่ เป็นนครที่จะถูกลืม  จะถูกลืมจริงๆ นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 
นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่

เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ก่อนอื่นต้องขอโทษเพื่อน
สมาชิกด้วยนะครับ  อาจจะถึงเวลาเที่ยงแล้ว  ผมขอเวลาไม่มากนะครับ  พอดีเมื่อสักครู่ผมได้ยินท่าน
รองฯสมเกียรติ บอกว่า นายกฯ ไปราชการ  จะจริงจะเท็จอย่างไรผมก็ไม่ทราบ เพราะเมื่อคราวประชุม
ที่แล้ว  ท่านรองฯสมเกียรติ ก็ว่าท่านนายกฯ ป่วย มาเข้าร่วมประชุมไม่ได้  แต่ผมดูในโพสต์ท่านนายกฯ 
ไปต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่มาจากจังหวัดสระบุรี  ไปเลี้ยงต้อนรับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เป็นเวลา
เดียวกันกับการประชุมสภา  แต่ท่านรองฯสมเกียรติ บอกว่าท่านป่วย มาเข้าร่วมประชุมไม่ได้  ผมก็เลย
เอะใจว่าวันนี้ใครจะมาโกหกใครหรือเปล่า ไม่รู้ว่าท่านนายกฯ โกหกรองฯสมเกียรติว่าป่วยหรือเปล่า  
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เหตุใดผมก็ไม่รู้นะครับ  แต่ผมรู้ว่าท่านไปร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสระบุรี  เป็นเวลา
เดียวกัน  และผมก็ติดอยู่เรื่องหนึ่ง  เมื่อครั้งที่แล้วที่มีการประชุมสภาเรื่องเทศบัญญัติการลดหย่อนภาษี
ที่ตกไปที่เกี่ยวกับสภาของเรา  ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้แก้ไขเพิ่มเติม  ก็มีมวลชนไปยื่นหนังสือต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด  ต่อว่าสภาเทศบาลนครลําปางทําหน้าที่ ไ ม่ถูกต้อง  ทําหนังสือไปทาง
กระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภา  แต่ ณ วันนี้ เทศบัญญัติฉบับนี้ผ่านสภาไปแล้ว  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด
ลําปางเห็นชอบด้วย  ไม่รู้จะมีบุคคลกลุ่มนี้ไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอีกหรือไม่  ให้ระงับ
หนังสือที่ส่ังให้กระทรวงมหาดไทยยุบสภา ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับ  เพราะตอนนั้นข้อมูล
อะไรก็ไม่รู้เรื่อง  ไปยื่นอย่างนั้น  และเมื่อสักครู่ผมเห็นอยู่ด้านหลังห้องประชุมสภาแห่งนี้  น่าจะรู้เรื่องดี 
ในเมื่อญัตติตัวนี้ผ่านสภาไปแล้วและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ ก็น่าจะทําหนังสือแก้ไขนะครับ  
หรือไม่ก็ทําหนังสือขอโทษทางสื่อเลยก็ได้  ผมว่าจะเป็นการดี เพราะภาพพจน์ทั้งกลุ่ม และทางสภาฯ ก็
จะดีด้วย  อีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธาน  ผมเป็นคนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนให้ทาง
เทศบาลแก้ไข  วันหนึ่งผมเข้าไปน่ังเขียนคําร้องที่เทศบาล  หน้ากองคลัง  ก็มีป้ายหนึ่งเขียนไว้ว่า 
“เทศบาลนครลําปางยังไม่สามารถลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ให้แก่ประชาชนที่เป็นบุคคลธรรมดา  ซึ่ง
เป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลง ที่อยูใ่นเขตเทศบาลได้  เนื่องจาก  สภาเทศบาลนครลําปาง  
ยังไม่ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติในเรื่องดังกล่าว”  ประชาชนหลายคนไปอ่านดูแล้ว เขา
ตีความหมายว่า สมาชิกสภาไม่เห็นชอบกฎหมายตรงนี้  ทําให้เขาต้องเสียภาษีทั้งๆที่ตลอด ๔-๕ ปี 
ไม่เคยเสียภาษี ฝ่ายบริหารทําญัตตินี้ขึ้นมา  มีปัญหาอย่างที่เรารู้กันอยู่  ทางสภาเทศบาลได้ผ่านไปแล้ว  
แต่ผู้ว่าเพียงแต่ท้วงติงมาให้แกไ้ขเพิ่มเติมแค่นั้น  กลับเอาตรงนี้มาเป็นประเด็นขึ้นป้ายอย่างนี้  ประชาชน
ทั่วไปมาอ่านหลายคน  แล้วก็มาถามผมว่า  ทําไมสมาชิกสภาไม่เห็นแก่ประชาชน ที่จะต้องเสียรายได้
ตรงนี้ไป  ยิ่งเพื่อนสมาชิกบอกว่า เศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดี เงินทองก็หายาก จะต้องมาเสียภาษีที่ดินตรงนี้
อีก ทั้งๆ ที่ ไม่เคยเสียภาษี  แต่ ณ วันนี้ต้องเสียภาษี  ผมไม่เข้าใจเจตนารมณ์ ว่า เอาป้ายมาติดเพื่อ
อะไร ความจริงทําหนังสือช้ีแจงผู้มาเสียภาษีก็ได้  ไม่ต้องติดป้ายออกสื่อขนาดนั้น  ผมก็พยายามจะ
อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ  บางคนอาจเข้าใจ  บางคนอาจไม่เข้าใจ  เพราะพวกคุณน่ันแหละฝ่ายข้างมาก
ในสภาไม่เห็นด้วย ทําให้ญัตตินี้ตกไป อันนี้ผมว่าเขาได้รับสื่อไม่ตรงความจริงมากกว่า เพราะจะมาอ่าน
ทุกคนคงเป็นไปไม่ได้  ผมว่าสื่อไม่ถูกต้องมากกว่า  ผมไม่เห็นด้วยที่เอาป้ายขึ้นตรงนี้  และไม่รู้ว่า ถ้าทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบเทศบัญญัตินี้แล้ว  ไม่รู้ว่าป้ายลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่  ว่า  “ต้องขอ
แสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนด้วยว่า  ณ  ต่อไปนี้ผู้ที่มีที่ดินไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา ไม่ต้องเสียภาษี 
เนื่องจากสภาได้ผ่านเทศบัญญัตินี้แล้ว”  ขึ้นหน่อยดีหรือไม่ครับท่านประธาน จะได้แก้ภาพพจน์ที่เสียไป 
มีอีกเรื่องหนึ่งครับ  ผมเป็นคนลงพื้นที่มากๆ เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน  ที่สะพานออเร้นท์ 
มีประชาชนถามผมว่า  มีร้านค้าแห่งหนึ่งสร้างร้านยื่นออกไปยังแม่น้ําวัง  ผมก็ไม่เข้าใจ เพราะผมเห็นมา
ตั้งแต่ก่อนงานลอยกระทง  เขาก็ตั้งอยู่อย่างนั้น  ผมไม่เอ่ยช่ือนะครับท่านประธาน เพราะไม่มีช่ือร้าน 
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เพียงแต่ยื่นออกมา  ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของใคร  ถ้ามีช่ือติดผมก็จะบอกได้ว่าเป็นของใคร  ส่วนที่ยื่นออกมา
ทางแม่น้ําวัง ความจริงตรงนั้นเป็นทางลงแม่น้ําวังเพื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับแม่น้ําของเรา  แต่ ณ วันนี้มี
ร้านค้ายื่นเข้าไป สร้างอย่างถาวรเลย  ผมไม่รู้ว่าฝ่ายบริหารเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือเปล่า เพราะนาน
มาแล้ว  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ  วันนี้เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ แล้ว ตอนแรกผมเข้าใจว่า
น่าจะทําเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทําให้ชาวบ้านไปลอยกระทงง่าย แต่ ณ วันนี้ล่วงเลยมาหลาย
เดือนแล้ว  และไม่มีการแกไ้ขหรือเอาออกไป  ชาวบ้านถามมา  ผมก็อยากจะถามฝากท่านประธานผ่าน
ไปยังฝ่ายบริหารว่า ตรงนี้เหตุผลอย่างไร ทําไมไม่แก้ไข ทําให้ชาวบ้านท้วงติงทางฝ่ายบริหารได้  ผมเอง
ก็ไม่ทราบความประสงค์ของเขาจริงๆ ว่าทางฝ่ายบริหารเห็นดีด้วยหรืออย่างไร  แต่ผมก็ตอบชาวบ้านว่า 
คงมีเหตุผลของเขา  แต่ว่าเลยมาหลายเดือนแล้ว ทําไมไม่เอาออก  แต่  ณ  วันนี้ผมก็อยากได้คําตอบ
จากฝ่ายบริหารว่าเพราะอะไร  ผมจะได้เอาไปตอบชาวบ้าน  และช่วงบริเวณนั้นรู้สึกว่าจะมีการตัดกิ่งไม้ 
ใบไม้เยอะมาก  เอาไปวางที่ริมตลิ่ง  ช่วงนี้เป็นหน้าแล้ง มีลมพายุบ่อยมาก พัดเอากิ่งไม้ ใบไม้ลง 
แม่น้ําวัง  ผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขตรงนี้ด้วย  อาจจะไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านแถวนั้น
ว่า  ถ้าเอากิ่งไม้ไปทิ้งขว้างตรงนั้น จะเกิดปัญหาต่อแม่น้ําของเรา  เพราะทุกวันนี้แม่น้ําของเรา ก็เห็นๆ 
กันอยู่นะครับว่าสกปรกมาก  พูดถึงเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผมว่าเป็นเรื่องที่ดี  อีกไม่กี่วันก็งาน
รถไฟ รถม้า ก็เหมือนกันครับมีป้ายโจมตีสมาชิกสภา  ฝ่ายบริหารของบประมาณมาหนึ่งล้านห้าแสนบาท 
เพื่อจะมาจัดงานรถไฟ รถม้า แต่ทางสภาก็ช้ีแจงไปหลายรอบแล้วว่า ไม่ได้เป็นงานของเทศบาล เป็นงาน
ของจังหวัด ทําไมต้องตั้งงบถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท ทางเพื่อนสมาชิกสภาก็ขอลดหย่อน ไม่ได้ตัดนะครับ
ขอลดหย่อนให้เหลือสองแสนบาทถ้วน  ขนาดเจ้าของงานเขายังใช้งบเพียงหกแสนห้าหมื่นบาท  ของเรา
เป็นผู้สนับสนุนหรือส่งเสริมตั้งไว้สองแสนบาท  น่ันก็เหมือนกันกลุ่มมวลชนตรงนี้อาจจะไม่รู้ความจริง  
ไปขึ้นป้าย ไปโจมตีสมาชิกสภา  หาว่าตัดงบประมาณจนทําอะไรไม่ได้ เหลือเพียงสองแสนบาทจะจัด
งานได้อย่างไร  แต่ ณ วันนี้ผมก็ได้ข่าวมาว่า  เทศบาลนครลําปางจะจัดงานแข่งกับจังหวัดอีกแล้ว  
ขยายไปถึงสะพานดํา รายละเอียดผมก็ไม่แน่ชัดว่าจะจัดงานรูปแบบไหน  แต่ผมก็เข้าใจว่าจะเน้นเรื่อง
การขายของ  คงจะส่งเสริมสินค้า OTOP ในลําปาง  แต่ทุกครั้งที่ผ่านมาสินค้า OTOP ไปอยู่ข้างในครับ  
แต่ด้านนอกเป็นแผงค้าขายจากประชาชนต่างจังหวัดมาขายของ  สินค้า OTOP  ไม่ต้องเสียค่าที่ก็จริง 
แต่ด้านนอกเสียค่าที่ เห็นแม่ค้าก็เดือดร้อนกันหลายคน เพราะงานจัดสองที่  ทางจังหวัดก็จัดงานรถไฟ 
รถม้า  ทางเทศบาลก็จัดอีก  และไม่มีความชัดเจน รูปแบบงานเป็นอย่างไรก็ไม่รู้  ทั้งๆ ที่จะถึงวันจัดงาน
แล้วอีกไม่กี่วันนี่เอง  ผมอยากให้ฝ่ายบริหารช้ีแจงด้วยว่ารูปแบบงานเป็นอย่างไร  ประชาชนชาวลําปาง
จะได้ไปเที่ยวถูกงาน  ไม่ใช่งานรถไฟ รถม้า มีแต่โชว์สินค้าเล็กๆ น้อยๆ งานรื่นเริงอยู่ทางโน้น สงสาร
ผู้ค้าครับ เขาเสียค่าขายของล็อคละหลายพัน และงานก็ไม่รู้ว่ารถไฟ รถม้าจัดตรงไหน งานมีอะไรบ้าง 
และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายครับ  เมื่อต้นเดือนมีงานสตรีสากล ที่ทางสภาได้อนุมัติงบประมาณไป 
สองแสนบาท ผมขอถามเพื่อนสมาชิกว่า รู้หรือไม่ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง  ผมเพิ่งรู้ตอนเย็นครับว่าเขาไป
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สังสรรค์กันอยู่ที่สวนสาธารณะเขลางค์  กิจกรรมอะไร ผมไม่รู้เรื่องเลย  และงบประมาณที่อนุมัติให้ไป
สองแสนบาท  ผมสอบถามสมาชิกสภาหลายท่านก็ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง  ผมเคยอภิปรายอยู่ครั้ง
หนึ่งครับ  ขอให้ฝ่ายบริหารบอกด้วยว่ามีกิจกรรมที่ไหน  ก็จะเป็นบรรทัดฐานของการอนุมัติงบประมาณ
ปีต่อไป  เราจะได้รู้ว่าเงินภาษีของประชาชนที่อนุมัติไปคุ้มค่าหรือไม่  และอีกไม่กี่วันชุมชนก็จะไปศึกษา 
ดูงานที่ภาคใต้อีกแล้ว วันที่ ๒๓ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘  ผมก็อยากให้ทางฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียด
ว่า ไปดูงานที่ไหน  พักที่ไหน  ไม่มีอะไรครับท่านประธาน  ท่านรองฯครับ  ผมไม่มีเจตนาที่จะคิดในแง่ลบ  
เพียงแต่ผมอยากเอาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณางบประมาณปีต่อไป  เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็รู้กันอยู่ 
เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่า  เงินเจ็ดแสนบาทถึงแปดแสนบาทสามารถสร้างถนนหนทางให้
ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขได้นะครับ  ถ้าเราไปศึกษาดูงานแล้วชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไร  ก็เสีย
งบประมาณเปล่าๆ  ผมมีเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

  นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ 
ท่านรองฯสมเกียรติ  มีอะไรหรือไม่ครับ   ไม่มีนะครับ  วันนี้ก็เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี 255๘ ก็ได้ประชุมตามระเบียบวาระครบ  และญัตติสองเรื่องที่
ผ่านสภาไป ก็เช่ือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางเป็นอย่างยิ่ง และ
ตลอดจนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ท่านสมาชิกสภาได้ฝากกับทางฝ่ายบริหาร ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์
ให้ประชาชนในเขตเทศบาล  วันนี้เราใช้เวลาไปพอสมควร  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา  ผู้นําชุมชน  
สื่อมวลชน  ข้าราชการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้    ผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐0 น. 

 
   ........................................................           .......................................................... 
             (นายกิตติ  จิวะสันติการ)           (นายจาตุรงค์  พรหมศร) 
      ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง             เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
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