
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่  1  ประจําปี ๒๕๕๗ 

วันอังคารที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา  ๑0.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

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

รายนามผู้เข้าประชุม 
 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 
 10.ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑1.นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 12.นายสันติ เขียวอุไร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑3.นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑4.นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๑5.นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง   
 ๑6.นางสุดารัตน์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 17.นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๑8.นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 19.นายสมัย เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 20.นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 21.พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ๒2.นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  
 ๒3.นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 24.นายประชัญ บุญสูง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๒.นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  
 ๓.นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๔.นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๕.นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๖.นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๗.นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ๘.นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๙.นางสาวภารดี เสลานนท์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 10.นายชนวน จิรจรัสตระกูล รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ๑1.นางสาวอุษา สมคิด ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 ๑2.นางดวงจันทร์ ทองกระสัน ผู้อํานวยการกองคลัง 
 ๑3.นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 14.นายพีระยศ วิรัตน์เกษ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 ๑5.นายอรรณพ สิทธิวงค์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
 16.นายสุเทพ บุญมายอง ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 ๑7.นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 18.นายสมพงษ์ วะเท (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
 19.นายจรูญ พุทธวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
 20.นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 21.ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
 22.นางสาวพัฒนี เมืองใจมา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 23.นางวไิล วงค์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ 
 24.นายธงชัย พัวศรีพันธุ์ นิติกร ๘ วช. 
 25.นางพีรภาว์ ใหม่กิติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง 
 ๒6.นางเบญจวรรณ จินตนพงค์พันธุ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ๒7.นางพัชนิดา สุวรรณจักร หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
 28.นางพิมพใ์จ บุญม่ัน หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๒9.นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล หัวหน้างานบริหารกิจการสภา 

ฯลฯ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑0.0๐ น. 
 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านทั้งหลายที่เคารพ วันนี้ 
เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 
บัดนี้สมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุม  ประกอบกับทางหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครลําปาง
ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว  ตลอดจนได้รับเกียรติจากประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมในวันนี้
อีกส่วนหนึ่งด้วย และได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา ๑0.0๐ น. ในการนี้กระผม นายจาตุรงค์ 
พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนเชิญ นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาล
นครลําปาง ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในนามสภาเทศบาลนคร
ลําปาง ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการชุมชน สื่อมวลชนทุกท่าน  ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟัง 
การประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง 

 นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครลําปาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางทุกท่าน กระผมนายจาตุรงค์ พรหมศร 
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ก่อนที่ท่านประธานในที่ประชุมจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๑ ของการประชุมสภาในวันนี้  กระผมมีประกาศของสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อเรียนแจ้ง 
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี  ๒๕๕๗ 

........................................ 
ตามประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๕7  และ

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕8  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕7  ได้กําหนด 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕๕๗ มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-30 ธันวาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังความแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลนครลําปางจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 
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นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี  ๒๕๕๗  มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑-30 
ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑7  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

กิตติ  จิวะสันติการ 
(นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
และหนังสือ 
ที่  ลป ๕๒๐๐๑/6777          สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
             ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 
                               12   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครลําปางเป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ 
 ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๑(สภา)/161  ลงวันที่  3  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๕๗ ในวันอังคารที่  16  ธันวาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า นายกิตติภูมิ  นามวงค์ ตําแหน่ง 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานักและกอง เป็นผู้
อภิปรายช้ีแจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1.นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2.นายสุรทัศน์  พงษ์นิกร  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3.นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูมิ  นามวงค์ 

(นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

กระผมมีข้อเรื่องดังที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ จากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ทําหน้าที่ 

ในการประชุมครั้งนี้ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
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1.1 เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และเงินที่ใช้
จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

นายกิตติ   จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่  ๑  

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น และเงินที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ที่  ลป ๕๒๐๐2/6701            สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
              ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 
                               9   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และเงินที่ใช้จ่ายเงินสะสม  
        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    จํานวน  1 ชุด 
  2. รายงานผลการใช้จ่ายจากเงินสะสม     จํานวน  1 ชุด 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 ข้อ 36 วรรคสอง ระบุว่า “การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม 
หรือเงินอุดหนุนจากระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการ
ตามที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้” ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง 
ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2231 ลงวันที่ 29 กันยายน 2541 ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนจากระทรวง ทบวง กรม ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าหลังจากได้ดําเนินการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้รายงานสภาท้องถิ่นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป นั้น 
 เทศบาลนครลําปาง จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น และ
เงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้สภาเทศบาลนคร
ลําปางทราบ ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2557 
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูม ิ นามวงค์ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 
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 ท่ีประชุม รับทราบ 

 
1.2 เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕59) เทศบาลนครลําปาง 
นายกิตติ   จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่  ๑  

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕59) เทศบาล
นครลําปาง 
ที่  ลป ๕๒๐๐2/6718            สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
              ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 
                               11   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2557 ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕59) เทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล (แบบ 2) 
  2. แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล (แบบ 3/1) 
 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ได้ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2557 – 2559) เทศบาลนครลําปาง รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลที่แนบมาพร้อมนี้ 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 ข้อ 30 (5) “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล 
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน” 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
กิตติภูม ิ นามวงค์ 

(นายกิตติภูม ิ นามวงค์) 
นายกเทศมนตรีนครลาํปาง 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
วิสามัญ ครั้งท่ี 3 ประจําปี ๒๕๕7 (วันท่ี  16  ตุลาาคม  2557) 

นายกิตติ จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2557  
เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2557  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแกไ้ขหรือไม่ เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ข้อแกไ้ขรายงานการประชุมสภาฯ ในหน้าที่ 51 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 6  ข้อความ  “ทางท่านตัวแทนฝ่าย

บริหารก็ตอบไม่ได้ว่ามันเป็นภารกิจที่รับผิดหรือเปล่า” ขอแก้ไขเป็น “ทางท่านตัวแทนฝ่ายบริหารก็ตอบ

ไมไ่ด้วา่มันเป็นภารกิจที่รับผิดชอบหรือเปลา่”  ขอบคุณครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้
แกไ้ขตามที่สมาชิกฯ ขอแกไ้ข และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ 
ครั้งที่ 3 ประจําปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 255๗ ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้น  มติเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม มีมติ เป็นเอกฉันท์ให้แก้ ไข รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  

สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจําปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 255๗  ในหน้าที่ 51  

ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 6  ข้อความ  “ทางท่านตัวแทนฝ่ายบริหารก็ตอบไม่ได้ว่ามันเป็นภารกิจที่รับผิด 

หรือเปลา่” แก้ไขเป็น “ทางทา่นตัวแทนฝ่ายบริหารก็ตอบไมไ่ด้ว่ามันเป็นภารกิจที่รับผิดชอบหรือเปล่า”  และ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 
3 ประจําปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 255๗ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  
นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ไม่มีนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1) ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่ 
เสนอใหม่  ข้อ 4.1 ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตตใิห้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล

นครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร  

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ผู้ได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ  
เรื่อง   ขอเสนอญัตตใิห้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
         จํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง   ขอเสนอญัตติเรื่องให้สภา
เทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อให้มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทําหน้าที่กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดทํา 

ร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําร่างแผนพัฒนา 
รวมทั้งพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปาง  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จํานวนสามคน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘  

เหตุผล 
เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปางที่นายกเทศมนตรีนครลําปางได้แต่งตั้งจาก

สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ที่สภาเทศบาลนครลําปางได้คัดเลือกไว้จํานวนสามคน จะหมดวาระลง  
ในวันที่ ๒6 ธันวาคม ๒๕๕7 ในการนี้ สภาเทศบาลนครลําปางจึงต้องคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลําปางจํานวนสามคน เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลําปางแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร
ลําปาง 

ดังนั้น  ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ต่อไป 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
               (ลงชื่อ)         กิตติภูมิ  นามวงค์        ผู้เสนอ 
                   (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

   นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้
สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญ
สมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล จํานวน 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  คนที่ 1  
เชิญ  นายเกษม  ปัญญาทอง 

นายเกษม  ปัญญาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 
กระผม นายเกษม  ปัญญาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 1 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 1  ต่อไป  เสนอคนที่ 2 เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 
กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายสมัย  เมฆนคร  เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่  2 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายสมัย  เมฆนคร เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 2  ต่อไป เสนอคนที่ 3 เชิญ นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง 

 นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายนพดล  ผดุงพงษ์ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่  3  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายนพดล  ผดุงพงษ์ เป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 3 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน 
ได้แก่ 1.นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  2.นายสมัย  เมฆนคร  3.นายนพดล   ผดุงพงษ์  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
  

 4.2) ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 



 

 

- ๑๐ -

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอ
ใหม่  ข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ลําปาง เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ผู้ได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตตใิห้สภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวน 
        สามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

ข้าพเจ้า  นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  ขอเสนอญัตติเรื่องให้สภา
เทศบาลนครลําปาง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปางมาทําหน้าที่
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครลําปางให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  

เหตุผล 
 เนื่องจากกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปางที่นายกเทศมนตรี    
นครลําปางได้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางตามที่สภาเทศบาลนครลําปางได้คัดเลือกไว้
จํานวนสามคน จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาล ในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕7  ในการนี้   สภาเทศบาลนครลําปางจึงต้องมีการคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคน เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครลําปางแต่งตั้ง เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง  
 ดังนั้น  ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครลําปางต่อไป 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
               (ลงชื่อ)         กิตติภูมิ  นามวงค์        ผู้เสนอ 



 

 

- ๑๑ -

                   (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
   นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภา

เทศบาลนครลําปางพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางจํานวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญ

สมาชิกฯ เสนอชื่อบุคคล จํานวน 3 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครลําปาง คนที่ 1 เชิญ นายพิทักษ์  แสนชมภู 

นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม  

นายพิทักษ์  แสนชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ นายเกษม  ปัญญาทอง เป็นคณะกรรมการ
ติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 1 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายเกษม  ปัญญาทอง เป็น 
คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 1  ต่อไป  เสนอคนที่ 2 เชิญ นางสาว 
อมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉัน 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  เป็น
คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ   คนที่ 2 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ เป็น 
คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 2  ต่อไป เสนอคนที่ 3  เชิญ นายจรูญ   
เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม   

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอ  นายประชัญ  บุญสูง  เป็นคณะกรรมการติดตาม
ผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ   คนที่ 3  

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นบุคคลอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ที่ประชุมมีมติให้ นายประชัญ  บุญสูง  เป็น
คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  คนที่ 3 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง จํานวนสามคน ได้แก่   

1. นายเกษม  ปัญญาทอง  2. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  3. นายประชัญ  บุญสูง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 

 



 

 

- ๑๒ -

4.3) ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การ
ลดหย่อนภาษีบํารุงท้องท่ีในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... 
 นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่  4   
เรื่องที่เสนอใหม่  ข้อ 4.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การ
ลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... เชิญ ฝ่ายบริหาร 

 นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสุวรรณ  นครังกุล รองนายกเทศมนตรี ผู้ได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาล 
        นครลําปาง พ.ศ. .... 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
 ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ 
ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าว 
 ขอไดโ้ปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปางเพื่อพิจารณาต่อไป 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
               (ลงชื่อ)         กิตติภูมิ  นามวงค์        ผู้เสนอ 
                   (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 

   นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... 
…………………………… 

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

กําหนดให้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดิน
นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน  ให้ได้รับการลดหย่อน 
ไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ตามเกณฑ์ คือ ถ้าเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ให้ลดหย่อน
ไดไ้ม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวาไมไ่ด้ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวใ้นเทศบัญญัติ 

เหตุผล 
เพื่อให้การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่เป็นไปด้วยความถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อเป็นการ

ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากรให้แก่ประชาชน จําเป็นต้องตราเทศบัญญัติกําหนดให้บุคคลธรรมดา       



 

 

- ๑๓ -

ซึ่งเป็นเจ้าของที่แปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัย
ของตนเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุง
ท้องที่ จึงต้องตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

ร่าง 
                                                   เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง 

เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... 
……………………………..……………. 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาล
นครลําปาง  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบมาตรา 22 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕08 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เทศบาลนครลําปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  
จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปางขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่
ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... ” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลําปาง เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  
ณ สํานักงานเทศบาลนครลําปางแล้ว ๗ วัน 

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้
แทน 

ข้อ ๔ ให้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาล 
นครลําปางและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน  
ใหไ้ด้รับการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่จํานวน ๑๐๐ ตารางวา 

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

 



 

 

- ๑๔ -

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... 
ในวาระที่ 1 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ เชิญ นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เกี่ยวกับญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... 
วาระที่ 1 นั้น โดยหลักการแล้วตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524 มาตรา 22 
(3) นั้น ผมดูหลักการแล้วในเบื้องต้นผมเห็นด้วยครับ ท่านประธานฯ ที่เทศบาลฯ แห่งนี้จะได้นําเสนอ 
ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาเป็นข้อบัญญัติของเทศบาลนี้ต่อไป แต่ผมมีประเด็นเป็นข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่ง
ครับท่านประธานฯ ในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างที่ทางตัวแทนผู้บริหารได้แถลงต่อที่ประชุม 
ไปเมื่อสักครู่ ในส่วนของเรื่องการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ... ตรงนี้ 
นะครับท่านประธานฯ ถ้าเรามองอย่างผิวเผินก็น่าจะดูว่ามันถูกต้องสมบูรณ์ แต่ด้านความเป็นจริงแล้ว 
นะครับท่านประธานฯ ถ้าเราไปดูในหลักการของพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 22 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉายขึ้นอยู่ในจอนี้นะครับ ได้กําหนดเอาไว้โดยเฉพาะในส่วนท้ายของมาตรา 22 บอกว่า  
“ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้” แต่เรื่องนี้ใช้คําว่า 
“ลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่” นะครับ คําว่า “ลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่” กับ “ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี
บํารุงท้องที่” ตรงนี้ความหมายแตกต่างกันนะครับท่านประธานฯ “ลดหย่อน” คือ สมมุติมีหนี้เงินอยู่  
10 บาท ลดหย่อนให้ 5 บาท 3 บาท 7 บาท แต่ในที่นี้กฎหมายบอกว่า “ลดหย่อนไม่ต้องเสีย” นะครับ
ท่านประธานฯ ไม่ใช่ “ลดหย่อน” อย่างเดียว ตรงนี้ผมถึงลุกขึ้นมาอภิปรายเพื่อให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้เข้าใจ
ถูกต้องตรงกันนะครับว่าไม่ใช่ “ลดหย่อน” อย่างเดียวตามข้อเรื่อง ต้องมีคําว่า “ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี
บํารุงท้องที่” นะครับ เพื่อเราใช้ประกอบในการพิจารณาในวาระต่อไป เนื่องจากเทศบัญญัตินี้เป็น 
เทศบัญญัติทั่วไป โดยหลักการแล้วเรา ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมอาจจะอนุมัติให้พิจารณา 
3 วาระรวดก็ได้ ฉะนั้นผมให้เป็นข้อสังเกตตรงนี้เอาไว้ว่าเรื่องการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ตามที่ปรากฏ 
ในถ้อยแถลง และตามที่ปรากฏในเอกสารตรงนี้  ผมคิดว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ควรจะใช้คําว่า  
“การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี” แต่ยังไงก็ตามนะครับ ผมเข้าใจในหลักการที่ท่านเสนอนะครับ ไม่ได้ผิด 
หลงอะไร เพียงแต่ว่าผมให้ข้อสังเกตไว้ด้วย และผมเห็นด้วยในหลักการวาระที่  1 ขอบคุณครับ 
ท่านประธานฯ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีก

หรือไม่ เชิญ นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม  นายแพทย์วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  สําหรับวาระเรื่องนี้



 

 

- ๑๕ -

นะครับ ผมก็คงยังพิจารณาอะไรไมไ่ด้มาก เพราะถ้าฟังตามหลักการและเหตุผลแล้ว ก็ไม่ได้มีเนื้อที่จะบอก
ว่าร่างเทศบัญญัติฉบับที่เสนอต่อสภาแห่งนี้ ของเดิมเขามีหรือเปล่า เขาจัดเก็บอย่างไร หรือไม่ได้จัดเก็บ 
ประการที่สอง การออกเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นหรือการเงินอะไรก็ตามมันก็คงจะต้องออก
เพื่อออกไปตามหลักของกฎหมายหลัก จะขัดหรือแย้งไม่ได้นะครับ ซึ่งฟังแต่หลักการกับเหตุผลนั้นมันก็ยัง
ขาดสิ่งที่ผมกังวลอยู่ก็คือ ของเดิมนั้นเขาเก็บหรือเปล่า หรือว่าไม่ได้มีการจัดเก็บ แล้วทําไมถึงจะต้องออก
ร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้ ในเรื่องของการลดหย่อนภาษี ไม่ได้มีคําอธิบายในเรื่องนี้ให้ประกอบ 
การพิจารณาเลย ฉะนั้นผมก็คงจะรอข้อมูลที่จะมีอะไรมาเพิ่มเติมเพื่อจะพิจารณาได้อย่างครบถ้วน 
ขอบพระคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ฝ่ายบริหารมีอะไรช้ีแจงหรือไม่ 
ไม่มีนะครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ก็ให้ถือว่าเป็นการปิดการอภิปราย 
นะครับ ต่อไปผมจะขอมติในวาระรับหลักการในร่างเทศบัญญัตินี้ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบในการ 
รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง พ.ศ. .... โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบ จํานวน 16 เสียง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น  
ไม่มีนะครับ งดออกเสียง 2 เสียง ซึ่งขณะนี้ในที่ประชุมมีสมาชิกฯ จํานวน 22 ท่านนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 16 เสียง ใน 
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปเข้าสู่ในวาระที่  2  

ผมจะขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายถึงข้อระเบียบกฎหมาย เชิญครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ท่านประธานฯ  
ที่เคารพครับ ร่างเทศบัญญัติที่ท่านประธานฯ กําลังนําเสนอต่อที่ประชุม และได้ผ่านการเห็นชอบในวาระ 
ที่หนึ่ง วาระรับหลักการไปแล้วนั้น ถือเป็นเทศบัญญัติทั่วไป ทีนี้เกี่ยวกับเทศบัญญัติทั่วไปนั้น มีระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 ครับท่านประธาน บัญญัติไว้
เป็นหลักการว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น

หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  

เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 

แปรญัตติ” นอกจากนั้น ในข้อบังคับฯ ข้อ 38 วรรคห้าครับ ได้บัญญัติไว้ว่า “ญัตติดังต่อไปนี้ อาจเสนอ

ด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นําความในข้อ 39 มาใช้บังคับ” คือข้อ 38 วรรคห้า (4) ขอให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45 และข้อ 39 บัญญัติไว้ว่า “การเสนอญัตติ 
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ด้วยวาจานั้น ให้นําความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทํา
โดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ” จากระเบียบข้อบังคับดังกล่าวที่ผมได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมนั้น สรุปเป็นสาระสําคัญ
ได้ว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติตาม ข้อ 45 นั้น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมฯ จะอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยต้องดําเนินการตามข้อ 45 วรรคสอง และข้อ 38 วรรคห้า รวมถึงข้อ 38 
วรรคห้า (4) และข้อ 39 ประกอบกันนะครับ ตรงนี้ที่ประชุมคงจะเข้าใจในระเบียบข้อบังคับที่ผมได้ช้ีแจง
ไปเมื่อสักครู่ ถ้ายังไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยผมจะได้ตอบให้กระจ่างชัดนะครับ แต่ถ้าไม่มีผมก็ขอนําเรียนต่อ
ท่านประธานสภาฯ ได้นําปรึกษาในที่ประชุมนี้ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้อธิบาย 
ข้อระเบียบไปเมื่อสักครู่นะครับ ผมก็จะขอนําเรียนปรึกษาในที่ประชุมว่าจะเอาอย่างไร ขอเชิญสมาชิกฯ 
เสนอครับ เชิญ  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ กระผม  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ผมขอเสนอญัตติให้ที่
ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขต
เทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดครับ ขอท่านประธานฯ ได้ปรึกษาหารือในที่ประชุมแห่งนี้
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่สมาชิกฯ ได้ขอเสนอญัตติ

ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาล 
นครลําปาง พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดนั้น และตามที่ท่านเลขาฯ ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ ผมขอผู้เสนอร่วม
ด้วยครับ ผู้เสนอร่วมโปรดยกมือขึ้น มีผู้เสนอร่วมจํานวน 15 ท่านนะครับ ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองจํานวน  
5 ท่าน ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติในที่
ประชุมในการพิจารณาสามวาระรวดนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้มีการพิจารณาสามวาระรวด 
โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบจํานวน 16 เสียงนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น ไม่มีนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากจํานวน 16 เสียง ให้พิจารณาญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... 
เป็นสามวาระรวด 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ต่อไปจะเริ่มเข้าสู่วาระที่ 2 ท่าน

เลขาฯ มีอะไรช้ีแจงเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 
ที่เคารพ กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ที่ประชุม
แห่งนี้ได้มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติตามที่ประธานได้นําเสนอไปแล้วนั้นเป็น
สามวาระรวดนะครับ ก่อนจะดําเนินการในวาระที่สอง ผมมีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่จะเรียนแจ้งต่อที่ประชุม
ดังนี้ ท่านประธานครับ ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ในข้อ 
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49 นะครับ สาระสําคัญอยู่ที่ข้อ 49 วรรคสองนะครับ การเสนอคําแปรนั้นได้บัญญัติว่า “ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอคําแปร...ฯ โดยให้แปรญัตติ

เป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเชน่เดียวกับการเสนอญัตติ” และข้อ 49 วรรคท้ายนั้นก็ได้บัญญัติไว้ว่า 
“ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอ 

คําแปรญัตติด้วยวาจาได้”  สรุปให้เป็นที่เข้าใจว่า การพิจารณาในวาระที่สองนั้น เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวด ที่ประชุมแห่งนี้ก็เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยท่านประธานสภาฯ 
จะเป็นผู้ทําหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกฯ ผู้ที่จะเสนอคําแปรที่จะแก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างข้อบัญญัติ สามารถเสนอคําแปรด้วยวาจาได้ และไปพิจารณาตามข้อ 49 ตามที่ผมได้นําเรียน 
เมื่อสักครู่ว่า “การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอคําแปรนั้น จะต้องมีผู้รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”  
ก็แปลความว่า หากสมาชิกฯ เสนอคําแปรด้วยวาจา ก็จะต้องมีผู้รับรองสองคนขึ้นไปในการเสนอคําแปร 
เข้าใจตามนี้นะครับ ถ้าไม่มีอะไรสงสัยผมจะได้ให้ท่านประธานสภาฯ ซึ่งต่อไปนี้จะทําหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ดําเนินการประชุมพิจารณาฯ ในวาระที่สองของร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต่อไป 
ขอบคุณครับ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจงไป 
สมาชิกฯ ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตตินะครับ ผมจะขอเริ่มพิจารณาในวาระที่สอง ในร่างเทศบัญญัติฯ 
ดังกล่าว ผมจะพิจารณาเป็นข้อๆ หรือเป็นส่วนๆ ไปนะครับ เริ่มจาก 

ส่วนที่ 1  “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาล
นครลําปาง พ.ศ. ....”  

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแกไ้ขหรือไม่  เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขออนุญาตได้เสนอคําแปรญัตติ คือ  

ขอเพิ่มเติมชื่อเรื่องของเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง จากข้อความเดิม “เทศบัญญัติเทศบาลนคร

ลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ....”  ขอเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไป
ตามการอ้างอิงโดยอาศัยความตามมาตรา 22 และมาตรา 22 (3) นะครับ  ขอเพิ่มคําว่า “ไม่ต้องเสีย” 

เป็นข้อความใหม่ ว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ 

ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ....” ครับ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี 
นะครับ ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามคําขอแปรของ นายสันติ  เขียวอุไร  โปรดยก 
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มือขึ้น เห็นชอบจํานวน 17 เสียงนะครับ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น ไม่มี
นะครับ นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 17 เสียง ให้แก้ไขตามคําขอแปร

ญัตติของ นายสันติ  เขียวอุไร จาก ข้อความเดิม “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อน

ภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ....” เป็นข้อความใหม่ ว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนคร

ลําปาง เรื่อง การลดหยอ่นไมต่้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ....” 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

ส่วนที่ 2 “โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินที่อยู่ 
ในเขตเทศบาลนครลําปาง” 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแกไ้ขหรือไม่  เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สืบเนื่องจากการมีมติเห็นชอบในการ 
ขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อของเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปางว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง  
การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ....”  ในส่วนนี้จึงเห็นควรจะต้อง 

มีการเพิ่มเติมคําว่า “ไม่ต้องเสีย” ลงไปด้วยนะครับ จาก ข้อความเดิม “โดยที่เป็นการสมควรให้มี 
เทศบัญญัติการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง” ขอเพิ่มเติมเป็น 

ข้อความใหม่ “โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดิน

ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง” 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี 
นะครับ ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามคําขอแปรของ นายสันติ  เขียวอุไร  โปรดยก 
มือขึ้น เห็นชอบจํานวน 16 เสียงนะครับ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น ไม่มี
นะครับ นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 16 เสียง ให้แก้ไขตามคําขอแปร

ญัตติของ นายสันติ  เขียวอุไร จาก ข้อความเดิม “โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติการลดหย่อนภาษี

บํารุงท้องที่สําหรับที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลําปาง” ขอเพิ่มเติมเป็น ข้อความใหม่ “โดยที่เป็นการ

สมควรให้มีเทศบัญญัติการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง” 

 
 
 



 

 

- ๑๙ - 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

ส่วนที่ 3  “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ที่แกไ้ขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 22 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕08 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
เทศบาลนครลําปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  
จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปางขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้” 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแกไ้ขหรือไม่  เชิญ  นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลําปาง ที่ท่านประธานฯ ได้นําปรึกษาหารือเพื่อให้สมาชิกฯ ได้พิจารณาในวาระที่สอง 
ในข้อความส่วนดังกล่าวนั้น ผมได้พิจารณาแล้วผมเห็นว่าเพื่อให้การตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปางฯ 
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ครบถ้วนตามที่กฎหมายไดใ้ห้อํานาจไว้ ข้อความในส่วนดังกล่าว

นี้ จาก ข้อความเดิม “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 22 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕08 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เทศบาลนครลําปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และผู้ว่าราชการจังหวัด
ลําปาง จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปางขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้” ผมขอแก้ไขเพิ่มเติมเสียใหม่ ด้วยเหตุผล 

ที่ผมได้เรียนต่อท่านประธานฯ เมื่อสักครู่ โดยผมจะขอใช้ ข้อความใหม่ ว่า “อาศัยอํานาจตามความ 

ในมาตรา 22 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕08 แก้ไขโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  พ.ศ. 2524 ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 เทศบาลนครลําปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล

นครลําปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปางขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้”   
ผมขอใช้ข้อความว่าอย่างนี้ครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี 
นะครับ ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามคําขอแปรของ นายจาตุรงค์  พรหมศร โปรดยก
มือขึ้น เห็นชอบจํานวน 14 เสียงนะครับ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น ไม่มี
นะครับ นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 14 เสียง ให้แก้ไขตามคําขอแปร

ญัตติของ นายจาตุรงค์   พรหมศร จาก ข้อความเดิม  “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 22 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕08 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครลําปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
นครลําปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปางขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้”   
เป็นข้อความใหม่ ว่า “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่  



 

 

- ๒๐ -

พ.ศ. ๒๕08 แก้ไขโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  พ.ศ. 2524 
ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 เทศบาล

นครลําปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง จึงตรา 

เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปางขึ้นไว้ ดังตอ่ไปนี้” 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

ต่อไป ข้อ 1  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อน
ภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. …. ” 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแกไ้ขหรือไม่  เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขอเสนอเพิ่มเติมข้อความชื่อเทศบัญญัติใน
ข้อที่ 1 นะครับ สืบเนื่องจากที่ประชุมฯ เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความส่วนนี้ไปแล้วนะครับ จาก 

ข้อความเดิม “ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษี

บํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ….”” ขอแก้ไขเป็น ข้อความใหม่ ว่า “ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้

เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาล

นครลําปาง พ.ศ. ….”” 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะ
ครับ ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามคําขอแปรของ นายสันติ  เขียวอุไร  โปรดยกมือขึ้น 
เห็นชอบจํานวน 17 เสียงนะครับ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น ไม่มีนะครับ 
นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 17 เสียง ให้แก้ไขตามคําขอแปร

ญัตติของ นายสันติ  เขียวอุไร จาก ข้อความเดิม “ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนคร

ลําปาง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ….”” เป็น ข้อความใหม่ ว่า 

“ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุง
ท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. ….”” 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

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

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแก้ไขหรือไม่ ไม่มีนะครับ  ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติม
หรือไม่ ไม่มีนะครับ ตกลงว่าสมาชิกฯ เห็นชอบให้คงตามร่างเดิมนะครับ 



 

 

- ๒๑ -

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คงตามร่างเดิม คือ “ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้
บังคับในเขตเทศบาลนครลําปาง เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครลําปางแล้ว  
๗ วัน” 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

ต่อไป ข้อ 3 “ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้
เทศบัญญัตินี้แทน” 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแก้ไขหรือไม่ ไม่มีนะครับ  ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติม
หรือไม่ ไม่มีนะครับ ตกลงว่าสมาชิกฯ เห็นชอบให้คงตามร่างเดิมนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คงตามร่างเดิม คือ “ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ 
ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ใหใ้ช้เทศบัญญัตินี้แทน” 

 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

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

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคําแปรขอแกไ้ขหรือไม่  เชิญ นายสันติ  เขียวอุไร 

นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม  นายสันติ  เขียวอุไร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตได้เสนอคําแปรญัตติแก้ไข จาก 

ข้อความเดิม “ข้อ ๔ ให้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาล

นครลําปางและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน  
ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่จํานวน ๑๐๐ ตารางวา” จากข้อความเดิมนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการ
หยิบยกคําอธิบายของมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาเขียนไว้นะครับ  
ผมคิดว่าน่าจะให้ความชัดเจนไปเลย จากข้อความเดิมที่ผมได้ยกให้เห็นว่า ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ได้กล่าวไว้ว่า “บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลง
ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรม

ของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง” ซึ่งข้อความนี้ก็อยู่ในมาตรา 

22 อยู่แล้วนะครับ ผมใคร่ขอเสนอให้เขียนให้กระชับและชัดเจน จึงเห็นควรแก้ไขเป็น ข้อความใหม่ ว่า 

“ข้อ ๔ ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปางตามมาตรา 22 (3) ให้ลดหย่อน 100 ตารางวา” เพื่อความ
ชัดเจนไปเลยนะครับ เพราะว่าไหนๆ เราก็เขียนในข้อ 4 เดิมที่ได้ร่างมานี้ ก็ได้ยกอ้างอิงในมาตรา 22  
นะครับ แต่เพื่อให้เห็นชัดเจนในการตีความ ควรจะต้องอ้างอิงมาตรา 22 (3) เพื่อให้การลดหย่อนในที่นี้ 
ได้ชัดเจนไปเลย ขอบคุณครับ 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในประเด็นที่ท่านสมาชิกฯ ท่านสันติฯ 
ได้เสนอขอแปรฯ ไปเมื่อสักครู่นี้ ผมอยากจะขอรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายกฎหมายของเทศบาลนะครับว่า
จะเป็นอย่างไรถ้าเราจะแก้ข้อความในข้อบัญญัติดังกล่าวนี้ เพราะผมเกรงว่าเราจะใช้เสียงในการยกมือนี้
อาจจะผิดพลาดได้นะครับ จึงอยากจะขอฟังความคิดเห็นหรือการวินิจฉัยถ้อยคํานี้ว่ามันถูกต้องหรือไม่นะ
ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญ  นายจาตุรงค์  พรหมศร 

นายจาตุรงค์  พรหมศร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ กระผม  นายจาตุรงค์  พรหมศร  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ในร่างเทศบัญญัติ 
ที่ท่านประธานฯ ได้นําปรึกษาหารืออยู่ในวาระที่สอง ข้อ 4 ที่มีเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาต 
เอ่ยนามนะครับ คุณสันติ  เขียวอุไร ที่ได้เสนอคําแปรขอแก้ไขข้อความเดิมใน ข้อ 4 ทั้งหมด แล้วใช้
ข้อความใหม่ในข้อ 4 ว่า “ข้อ 4 ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปางตามมาตรา 22 (3) ให้ลดหย่อน 

100 ตารางวา” ท่านประธานฯ ครับ ตามคําขอแปรญัตติของคุณสันติ  เขียวอุไร เมื่อสักครู่ ผมเห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ผมมีเหตุผลที่จะสนับสนุนคําขอแปรของนายสันติ  เขียวอุไร ดังที่ผมจะได้กราบเรียนต่อ
ท่านประธานฯ ซึ่งทําหน้าที่ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังต่อไปนี้  
สาระสําคัญของเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปางที่ทางฝ่ายบริหารเสนอ ก็อยู่ในข้อ 4 ตรงนี้แหละครับ  
ซึ่งจริงๆ แล้วสิ่งที่สภาแห่งนี้จะพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากอะไร ถ้าเราดูตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 22 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษี
บํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524 เขาเขียนไว้ชัดเจนครับท่านประธานฯ มาตรา 22 นี้ ข้อความว่า 
“บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็น 

ที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน” เราอ่านข้อความตรงนี้ ข้อความ
ตรงนี้ของพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการใช้บังคับทั่วไปในประเทศไทยนี้ แต่ถ้าเรามาอ่านต่อไปบอกว่า  
“ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้” นี่แหละครับตรงนี้คือ
สาระสําคัญที่เราจะต้องมาพิจารณานะครับ ในเทศบาลแห่งนี้ถ้าพิจารณาตามมาตรา 22 ตามที่ผม 
นําเรียนต่อท่านประธานฯ แล้วก็จะอยูใ่นมาตรา 22 (3) ครับ กําหนดไว้ว่า “ถ้าเป็นที่ดินในเขตเมืองพัทยา 

และเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตําบล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่า 

ห้าสิบตารางว่าไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่กําหนดในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ” สาระสําคัญอยู่ตรงนี้ครับท่าน
ประธานฯ เขาให้กําหนดในข้อบัญญัตินะครับ บอกว่า “ถ้าลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 
22 (3) นี้ ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปาง ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100 ตารางวา แต่จะน้อยกว่า 50 
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ตารางวาไม่ได้” นะครับ เมื่อเขาให้ไว้ 100 ตารางวา เราก็ต้องเลือก 100 ตารางวาแหละครับ 
ท่านประธานฯ ระหว่าง 50 กับ 100 นะครับ ผมคิดว่าถามใครก็ต้องเลือก 100 นะครับ ประเด็น
สาระสําคัญอยู่ตรงนี้ครับตรงอื่นไม่ต้องไปแตะครับท่านประธานฯ ระหว่างไม่น้อยกว่า 50 กับไม่เกิน 100 
ฉะนั้นตามที่ท่านสันติฯ ได้เสนอคําแปรขอแก้ไขว่า “ข้อ 4 ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปางตาม

มาตรา 22 (3) ให้ลดหย่อน 100 ตารางวา” ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานฯ เขียนให้กระชับ
ไปเลย ไม่ต้องไปอ้างว่า “ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน” อะไรแล้ว ตรงนั้นบังคับใช้เป็นการ
ทั่วไปแล้วครับท่านประธานฯ ไม่ต้องไปย้อนแล้วครับ กฎหมายก็กําหนดไว้ชัดเจนแล้ว เรามาทําหน้าที่ใน
ส่วนของเรานะครับ ที่เขาบอกว่าให้กําหนดไว้ในเทศบัญญัติ ฉะนั้นข้อความในข้อ 4 ที่ท่านได้สันติฯ เสนอ 
ว่า “ข้อ 4 ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปางตามมาตรา 22 (3) ให้ลดหย่อน 100 ตารางวา” ผมว่า
กระชับ รัดกุม ไม่ต้องตีความนะครับ ผมสนับสนุนคําขอแปรญัตติของนายสันติ  เขียวอุไร เป็นอย่างยิ่ง 
ขอบคุณครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารจะให้ฝ่ายกฎหมายช้ีแจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี 
นะครับ ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามคําขอแปรของ นายสันติ  เขียวอุไร  โปรดยก 
มือขึ้น เห็นชอบจํานวน 17 เสียงนะครับ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น ไม่มี
นะครับ นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 17 เสียง ให้แก้ไขตามคําขอแปร

ญัตติของ นายสันติ  เขียวอุไร จาก ข้อความเดิม “ข้อ ๔ ให้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียว

หรือหลายแปลงที่อยูใ่นเขตเทศบาลนครลําปางและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน 
หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่จํานวน ๑๐๐ ตารางวา” เป็น 

ข้อความใหม่ ว่า “ข้อ 4 ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลนครลําปางตามมาตรา 22 (3) ให้ลดหย่อน 100 

ตารางวา” 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   

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

หรือไม่ ไม่มีนะครับ ตกลงว่าสมาชิกฯ เห็นชอบให้คงตามร่างเดิมนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คงตามร่างเดิม คือ “ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรี

นครลําปางรักษาการตามเทศบัญญัตินี้” 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เราก็ผ่านวาระที่สองในการ 

ขอแก้ไขไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นวาระที่สาม ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น 
เทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
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พ.ศ. .... โปรดยกมือขึ้น เห็นชอบจํานวน 17 เสียงนะครับ  สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น  
ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก จํานวน 17 เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

เทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอื่นๆ 
นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญ พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย 

พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ 
และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  พันตรีวิชานนท์  แดงสร้อย สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง เรื่องของการเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลําปาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสีย
ภาษีบํารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวด ผมเห็นว่าเหมาะสมนะครับที่ท่าน
ประธานฯ ได้ดําเนินการ และไม่มีวาระอะไรที่ซับซ้อน ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกฯ เป็นอย่างยิ่ง 
นะครับ ที่ได้พิจารณาอนุมัติสามวาระรวดตามที่ผมเสนอต่อที่ประชุมฯ ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ 
กระผม  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ผมก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร 
เนื ่องจากหลังจากที ่ฝ ่ายสภาเราได้อนุม ัต ิ ได ้ผ ่านร ่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
พ.ศ. 2558 ไปแล้วนะครับ ก็มีการใช้จ่ายงบประมาณไปหลายโครงการนะครับ แต่สิ่งที่เราได้ไปสัมผัส 
ได้ไปพบมานั้น มีอยู่บางเรื่องซึ่งจริงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาขบคิดหรือมาซีเรียสกันนะครับ เรื่องที่ว่าก็คือ
เรื ่องเกี่ยวกับการเชิญให้ร่วมงานของฝ่ายบริหารนะครับ ซึ ่งมีอยู่หลายงานเลยที่ไม่มีการเชิญให้เรา 
ไปร่วมงาน ไปรับชม ซึ ่งทําให้เราเสียโอกาสที่จะได้ไปดูถึงประสิทธิภาพของการทํางาน การจัดงาน 
นะครับ เมื่อเราไม่ได้รับการเชิญให้ไปร่วมงานหรือไปรับรู้นั้น ก็ทําให้เรานอกจากจะเสียโอกาสแล้ว 
บางครั้งผู้มาร่วมงานก็ยังสอบถามว่าสมาชิกสภาฯ ไปอยู่ที่ไหนกันทําไมถึงไม่มานะครับ ผมก็ไม่ได้ติดใจ
เรื่องนี้ จะไปหรือไม่ไปก็ไม่ได้ทําให้เรากินข้าวไม่ได้หรือทําให้เรานอนไม่หลับ แต่ผมดูแล้วมันอาจจะเป็น
ความใจแคบ หรือความเป็นสุภาพบุรุษของฝ่ายบริหารนะครับ ผมก็ไม่อยากให้คิดเล็กคิดน้อย ถ้าในทาง
การเมืองท่านก็มีความได้เปรียบกว่าทางฝ่ายสมาชิกสภาฯ อยู่มากมายนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ นี้นะครับ ความเป็นสุภาพบุรุษในเรื่องแบบนี้ อยากจะขออย่าให้ท่านได้คิด ท่านยังหนุ่มอยู่นะครับ 
ผลงานก็เริ่มออกมา ท่านทํางานด้วยผลงานด้วยดี ชาวบ้านเขาก็ยังเลือกท่านอยู่นะครับ แต่ในเรื่องเล็กๆ 
นี ้ ถ้าท่านยังทําอยู ่ ผมก็จะขออนุมานว่าที ่ท ่านบอกว่ามีธรรมาภิบาลผมชักจะไม่แน่ใจแล้วนะครับ 



 

 

- ๒๕ -

นอกจากนี้ทรัพยากรบางอย่างของเทศบาลนั้น บางครั้งสมาชิกสภาฯ ก็อยากจะขอใช้เพื่อเป็นประโยชน์ 
ในการที่จะไปดูงาน การบริหารราชการของฝ่ายบริหารนะครับ อยากจะขอให้ท่านบอกเจ้าหน้าที่ว่าให้
ความร่วมมือด้วยนะครับ อย่างเช่นการใช้รถ อย่าไปเห็นว่าหรือคิดเป็นทางการเมืองไปหมดแล้วไม่ให้
ความร่วมมือ ผมคิดว่าไม่ถูกต้องนะครับ และยังมีเรื่องการไปร่วมงานนั้น ถ้าหากเห็นพวกเราไปก็อย่าไป
เห็นว่าเป็นผู้อื่นนะครับ เราไปร่วมสังเกตนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านบอกเจ้าหน้าที่ว่าให้เกียรติ
เรา จัดที่น่ัง ให้เราได้พูดได้คุยบ้าง อย่าไปกีดกันกันนะครับ ก็เนื่องจากว่าการบริหารงานของท่านยังมีอีก
หลายปี ก็อยากจะขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ มีเพียงเท่านี้ครับท่านประธานฯ  ขอบคุณครับ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมัย  เมฆนคร 

นายสมัย  เมฆนคร  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพื่อน

สมาชิกสภาฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมัย  เมฆนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 
ขออภิปรายทั่วไปในหัวข้อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รู้สึกว่าจะล่าช้า ที ่ผ่านมา 
เรารู้สึกว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับตลอดนะครับ ที่ผมได้ศึกษามา มีดังนี้คือ 

เรื่องที่ 1) เรื่องโคมไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะตามท้องถนน ผมได้เขียนคําร้องมายื่นเมื่อวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2557 ในเขตชุมชนบ้านดงบริเวณเขื่อนยาง ก็ยังไม่เห็นแก้ไข ดีที่ผมได้ถ่ายสําเนาไว้
แล้ว ในเมื่อไม่ไปแก้ไข และในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผมก็เอาสําเนาเอกสารที่ผมได้ถ่ายไว้มายื่นอีก 
ต่อฝ่ายบริหารท่านหนึ่ง จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขเหมือนเดิม มีชาวบ้านมาฟ้องร้องผมตลอดครับ 
ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะ สะพานพัฒนาภาคเหนือ เขาบอกว่ามีอยู่หลอดเดียวเท่านั้นนะครับ ก็อยากจะ
ฝากไว้ให้ท่านไปช่วยแก้ไขหน่อย ประชาชนพวกเราทั้งนั้นครับ 

เรื่องที่ 2) เรื่องหญ้าบริเวณไหล่ถนน ซึ่งเลื้อยไปอยู่กลางถนน พอดีรถที่ผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะ
รถมอเตอร์ไซด์ก็ไม่กล้าผ่านบริเวณนั้น เพราะอาจจะกลัวงูก็ได้นะครับ 

เรื่องที่ 3) เรื่องหลุมลึกกลางถนน ในเขตชุมชนบ้านดง บริเวณสี่แยกอู่สมบูรณ์การช่าง ใกล้กับ
หอพักชวนคะนึงนะครับ ความจริงหอพักมันชวนคะนึง แต่ถ้าไปดูหลุมแล้วมันไม่ชวนคะนึงเลยนะครับ 
เพราะหลุมนั้นอยู่ตรงบริเวณกลางกากบาทตัดถนนเลยครับ ฉะนั้นรถที่ผ่านไปผ่านมานั้นโดยเฉพาะรถ
มอเตอร์ไซด์นั้นก็มีสิทธิที่จะโดน 100% หลุมที่ว่านี้เกิดจากน้ําเซาะลงไปข้างๆ ตระแกรง เป็นโพรงอยู่
ข้างใน ทะลุลงไปหมด ชาวบ้านก็ได้เอาธงไปปักไว้ ไม่ใช่ธงแดงธรรมดานะครับ เป็นธงไตรรงค์เลยนะครับ 
ไปดูได้ครับยังอยู่ตรงนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านหนึ่ง ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามนะครับ คือ สมาชิกฯ ศรีนวล  
ซึ่งเป็นสมาชิกฯ เขตอื่น ได้ร้องผ่านผมมานะครับ ผมก็อยากจะฝากไว้นะครับ เพราะผมอาศัยอยู่บริเวณ
นั้น เป็นหนังหน้าไฟ เป็นเนื ้อรองหน้าเขียงอยู ่ตลอด ใครจะด่าอะไร ท่านอยากจะฟังไหมครับคําด่า  
หรือว่าไม่ต้องครับ ด่ามาที่นี่ทุกวัน ผมก็รับทุกวันจนผอมไปหมดเลยครับ 
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เรื่องที่ 4) เรื่องเพดานศาลาฌาปนสถานสุสานร่องสามดวง พื้นที่เป็นช่องโหว่ตรงนั้นยังไม่ได้รับ
การแก้ไข เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้ ผมได้มีโอกาสได้ไปงานฌาปนกิจ พอเลี้ยวขวาก็เจอป้ายสุสาน 
ร่องสามดวง ผมรู้สึกภูมิใจครับ ที่ท่านได้ทําไปแล้ว แก้ไขป้ายสีน้ําเงินขนาดใหญ่ตัวอักษรสีขาวเห็นชัดเจน 
แต่ก็คิดว่าความภูมิใจจะอยู่กับตัวนาน พอเข้าไปข้างในก็พบว่าเพดานเป็นช่องโหว่ตามเดิม ถ้าเป็นแผ่น 
ยิบซั่มก็ประมาณ 1 แผ่น ผมก็อยากจะฝากให้ไปแก้ไขนะครับ เพราะว่าบริเวณนั้นมีแขกบ้านแขกเมือง 
มาจากหลายจังหวัดนะครับ ถ้าหากวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นี้ ผมก็มีโอกาสไปร่วมงานศพอีกเพราะ
เจ้าภาพเขาเชิญมา ถ้าไม่เสร็จ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 มีอีก ถ้าไม่ได้ทํา ไม่ได้แก้ไขผมก็จะนํามา
รายงานที่นี่อีกนะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมชอบติชอบติงนักไม่มีข้อเสนอ ผมก็อยากจะเสนอแนะนะครับว่า 
วิธีแก้ไขต่อไปเราจะแก้ไขด้วยวิธีเป็นการทํางานเชิงรุก ทุกวันนี้เป็นเชิงรับ รับลูกฟุตบอลรับทุกลูก เหนื่อย
นะครับ ต่อไปเราน่าจะเป็นฝ่ายรุกบ้าง รุกนั้นจะดีกว่ารับนะครับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในแผนกนั้นอาจจะไป
ดูไปสํารวจในตอนกลางวันก็คงไม่เห็นชัดเจน ดูก็ไม่รู้ว่าหลอดไหนดีหรือไม่ดี ฉะนั้นอาจจะต้องไปดูในช่วง
หัวค่ําหรือตอนกลางคืน หรือตอนเช้ามืดก็ได้ จะให้ชาวบ้านเขามาดูเองเขาก็ไม่ดูหรอกครับ ไม่มีเวลา 
เพราะว่ามัวแต่ทํามาหากิน ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ น่าจะเอาเจ้าหน้าที่ที่เรามีอยู่ อย่างเช่นหน่วยคาร์พูล
เรายังทําได้เลยครับ นี่ก็อาจจะเอาเจ้าหน้าที่ตรงนั้น  และโดยเฉพาะในเรื่องตัดหญ้าผมก็อยากจะฝากด้วย
นะครับ ที่ไหนก็คงจะเหมือนกัน คือ ไปลงงานเวลาประมาณสัก 10 โมง ตัดโน่นทีนี่ที เดี๋ยวก็บ่นให้เรา 
ได้ยิน ผมไปยืนแอบฟังว่า “เดี๋ยวจะต้องไปที่โน่นอีก ไปที่พระบาท เดี๋ยวก็จะต้องไปหัวเวียง จะไปหรือไม่ไป
ก็ไม่รู้” บอกว่าตอนบ่ายจะมาใหม่ แล้วก็มาประมาณบ่าย 2 โมง จากนั้นบ่าย 3 โมงก็กลับไปแล้ว อ้างว่า
จะไปทําที่โน่นที่นี่อีก ผลงานไม่ได้เรื่อง ขอโทษที่ต้องใช้คํานี้นะครับ จึงขอให้ช่วยสอดแนมดูแลกันหน่อย 
นะครับเพื่อบ้านเมืองของเรา สําเนาต่างๆ นั้น เดี๋ยวผมจะเอาไปยื่นให้ท่านประธานฯ นะครับ คําร้องต่างๆ 
ผมทําไว้ 2 ชุด ผมก็คงจะมีแค่นี้แหละครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นางสาวอมลยา 

นางสาวอมลยา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  นางสาวอมลยา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  ได้ทราบข่าวจากพี่น้อง
ประชาชนบริเวณสะพานรัษฎาว่ามีเหตุผู้ร้ายทําร้ายผู้สูงอายุเพื่อหวังชิงทรัพย์ เนื่องจากว่าบริเวณใต้
สะพานรัษฎานั้นมืดมาก ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ ก็อยากจะฝากทางฝ่ายบริหารว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะ
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ปัญหาเรื่องฉกชิงวิ่งราวปล้นทรัพย์อาจจะเกิดขึ้นได้ทั่วทุกเขตเทศบาลนครลําปาง ก็ขอ
ฝากให้สอดส่องดูแลในจุดไหนที่ความสว่างไม่เพียงพอ ก็ขอให้ช่วยดูแลเรื่องแสงสว่างด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเรื่อง

อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ 
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นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ  
ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลําปาง ผมขอเสริมท่านสมาชิกฯ อมลยาฯ นะครับว่าเมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนก็มีเหตุ 
ฉกชิงวิ่งราวกันบริเวณใต้สะพานรัษฎานะครับ ก็อยากจะให้เรียนผ่านท่านประธานฯ ไปยังผู้บริหารว่า 
ปกติสะพานรัษฎาภิเศก จะเป็นสะพานประจําจังหวัดลําปาง มีนักท่องเที ่ยวผ่านไปผ่านมาก็จะมา
บันทึกภาพ ถ่ายภาพบ้าง เก็บภาพเป็นที่ระลึกบ้าง ในวันเสาร์-อาทิตย์เราก็มีกาดกองต้า เมื่อก่อนสะพาน
รัษฎาภิเศกเราจะสว่างไสว แต่หลังๆ จะมีแสงไฟแสงสีเสียง พอถึงเวลาประมาณ 2 ทุ่ม แสงไฟดังกล่าว 
ก็ด ับ สะพานรัษฎาภิเศกก็มืด จะดึกหน่อยก็คือวันเสาร์-อาทิตย์ ก ็ค ือจะมีกาดกองต้า ก็ขอฝาก 
ท่านประธานฯ ไปยังท่านผู้บริหารว่า ท่านจะทําอย่างไรให้สะพานรัษฎาภิเศกได้กลับมาสว่าง 1.เป็นสีสัน
ของจังหวัดลําปาง  2.เพิ ่มความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมา ทั ้งบนสะพานและใต้สะพานนะครับ  
เรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษไ์พบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลําปาง พูดถึงเรื่องไฟฟ้าแล้วนะครับท่านประธานฯ มันมีปัญหามาตลอดเลยครับ ไม่รู้ด้วยเหตุผล 
กลใดนะครับ ฝ่ายบริหารของเราไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง ทั้งๆ ที่ผมก็อภิปรายแยกแยะให้ถูกแล้วว่า อันไหน
มันประหยัดกว่า อันไหนมันดีกว่าหลายๆ อย่าง แต่มันก็เป็นเหมือนเดิมครับ อย่างที ่เพื ่อนสมาชิกฯ 
อภิปรายถึงเรื่องไฟฟ้าเมื่อสักครู่ 1 เดือนกับ 18 วัน ครับท่านประธานฯ กว่าจะมีการแก้ไข โทรไปถาม
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า “มีรถอยู่ 2 คัน เจ้าหน้าที่ 4 คน รับผิดชอบทั้งหมด 43 ชุมชนนะครับ  
จะให้ผมทําทันยังไงครับ” เขาตอบมาอย่างนี้ครับ ในเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วผมก็ถามว่าเป็นเพราะอะไร
ที่ฝ่ายบริหารบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเรามีเพียงพอ มันขัดกันเห็นชัดๆ เลยครับท่านประธานฯ ระหว่าง 
ฝ่ายบริหารกับเจ้าหน้าที ่พูดไม่ตรงกันนะครับ ก็ไม่รู ้ว่าเกิดอะไรขึ ้นในเขตเทศบาลนครลําปางแห่งนี้ 
ทํางานอยู่ด้วยกัน แทบจะกินข้าวหม้อเดียวกัน ความคิด ความเห็น การปฏิบัติแตกต่างกันหมดเลย  
อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างง่ายๆ ฝ่ายบริหารบอกมีเจ้าหน้าที่เพียงพอสามารถบริหารจัดการได้ แต่ฝ่าย
ปฏิบัติบอกว่ามีรถ 2 คัน มีเจ้าหน้าที ่ 4 คน ทําไม่ทันหรอกครับ บางครั้งที ่ร ้องเรียนไป 4-5 จุด  
ก็ดําเนินการได้เพียง 3-4 จุด เวลาหมดเพราะว่ามาสายนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ใช้วิธีเพื่อจะ
ประหยัดเวลา และให้ได้งานมากที่สุด  คือ อย่างเช่นที่ชุมชนในตําบลเวียงเหนือร้องมา 1 ชุมชน มี 2 จุด 
ก็ต้องเก็บไว้ก่อน ออกไปที่ชุมชนที่มีหลายๆ จุดก่อน อย่างน้อยๆ ต้องรอไปโซนเดียวกันถึงจะไปทีเดียว
เลย จะวิ่งข้ามไปข้ามมาในแต่ละชุมชน แต่ละเขตนั้นมันเสียเวลานะครับ ผมก็ต้องขอชื่นชมความคิด 
ความอ่านของเจ้าหน้าที่นะครับ อยากจะให้ผลงานมันเกิด อยากจะให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มาก
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ที่สุดนะครับ ผมก็ขอฝากไปถึงฝ่ายบริหารด้วยครับท่านประธานฯ ให้คิดเหมือนเจ้าหน้าที ่เขาหน่อย 
นะครับ ขนาดเจ้าหน้าที ่เขายังมีความรับผิดชอบถึงผลประโยชน์ของประชาชน และทรัพย์สินของ
ประชาชนนะครับ ขอให้แก้ไขให้มันเหมาะสมหน่อย ดีหน่อย ผลประโยชน์บางอย่างนั้นก็พิจารณาหน่อย

นะครับ เอาประโยชน์ที่เป็นส่วนรวมเยอะๆ จะดีกว่านะครับ อีกเรื่องหนึ่ง คือ สัญญาณไฟจราจรนะครับ 

ที ่ผมเห็นและผ่านบ่อยๆ ก็ค ือสามแยกโรงน้ําแข ็ง กับสี ่แยกวัดท่าคราวน้อยนะครับ เวลา 1 ทุ ่ม  
ก็เปลี่ยนเป็นไฟกระพริบแล้วครับ ทั้งๆ ที่ช่วงเวลานั้นมีผู้ใช้ถนนผ่านสัญจรไปมาก็ยังเยอะอยู่ แต่สัญญาณ
ไฟจราจรเปลี่ยนการใช้งานเป็นไฟกระพริบแทน ผมเห็นมากับตาเลยนะครับ เพราะผมผ่านไปบ่อยๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามแยกโรงน้ําแข็งนะครับ เดี๋ยวนี้มีรถสัญจรไปมาเยอะมาก ยิ่งมีแหล่งธุรกิจบริเวณ
นั้นอีกที่หนึ่งที่โผล่ออกมา การสัญจรไปมาก็เยอะมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัว แต่ว่าสัญญาณไฟจราจรปิดใน
เวลา 1 ทุ่ม ผมจึงอยากให้แก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่ามัวแต่ไปทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์ส่วนน้อย  
ก็ขอให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากๆ นะครับ ก็ฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม  นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็มีสมาชิกฯ หลายท่านได้อภิปรายถึง
เรื ่องถนน ไฟส่องสว่างทางเดิน และส่วนที่บริการต่างๆ ให้กับประชาชน พูดถึงสะพานรัษฎาซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของเทศบาลนครลําปาง แต่จริงๆ สิ่งที่เป็นเมนหลักหรือสัญลักษณ์ของเทศบาลนครลําปาง 
ก็คือแม่น้ําวัง น้ําคือชีวิตนะครับ ยิ่งใกล้หน้าแล้งเป็นช่วงที่วิกฤติในการขาดแคลนน้ําอย่างนี้ และตอนนี้ 
ก็ชักจะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับ หลายๆ พื้นที่ๆ ที่ผ่านมาในเขตเทศบาลนครลําปาง นอกจากน้ําแล้วก็ยังมี
ทางระบายน้ําต่างๆ ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงไว้ว่าจะมีการขุดลอกปรับปรุงให้มีการระบายน้ําดีขึ้น 
ตอนนี้บางแห่งบางที่ก็เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปถึงบ้านใครไปถึงบ้านไหนเขาก็โหวต และเราก็เป็นสมาชิก
สภาฯ ด้วย เขาก็ฝากมายังฝ่ายบริหารว่าขอให้ช่วยไปดูแลด้วย เพราะเดี๋ยวนี้การกําจัด การบําบัดน้ําเสีย
บางแห่ง บ้านเราก็ยังไม่สมบูรณ์ พอแล้งมาจริงๆ ก็จะมีกลิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าสถานศึกษา 
ผมว่าก็เกือบจะทุกที่ พ่อค้าแม่ขายมักจะใช้น้ําบริโภค อุปโภคซึ่งใช้แล้วนําเททิ้งลงไปในท่อน้ํา ยกตัวอย่าง
เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนอรุโณทัย, โรงเรียนมัธยม 3 โรงเรียนรวมกัน ถ้าท่านผู้บริหารมีเวลา 
ก็ลองไปจอดรถอยู่ข้างๆ สักพัก เพื่อท่านจะได้สัมผัสกลิ่นเน่าเหม็นบริเวณนั้นนะครับ ผมอยากจะให้ท่าน
ไปดูแลและแก้ไขอย่างจริงจัง ขั ้นต้นอาจจะมีการบําบัดโดยการใช้น้ําชีวภาพอะไรต่างๆ ที ่เขามีการ
โฆษณากัน ก็นําไปบําบัดเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้นจะทําอะไรให้มันดีขึ้น ให้มันถาวรขึ้นก็ขอให้ทําเป็น
รูปธรรม  ในแผนของเทศบาลในเรื่องของการบําบัด หรือกําจัดน้ําเสีย ขจัดกลิ่นเน่าเหม็นในคูคลอง  
ผมไม่เห็นเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาดกองต้านั้น ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นแหล่งที่จะนําน้ําเสียลงสู่แม่น้ํา
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วังนะครับ ผมก็อยากจะขอให้ทางเทศบาลหรือทางฝ่ายบริหารได้ช่วยจัดการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน อย่างน้อยก็เป็นการรักษาสุขภาวะของนักเรียน ของผู้ปกครองที่ไปรับ-ส่งลูกหลาน ซึ่งก็
เป็นการป้องปรามการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกทางหนึ่ง  และสําหรับเรื่องไฟฟ้าขออภิปรายต่ออีกนิดหนึ่งครับ  
ถ้าจะทําเกี่ยวกับไฟฟ้านั้น ผมก็อยากจะเสนอแนะว่าในถนนสายเมนหลักทุกเส้น ไม่ว่าจะเป็นพหลโยธิน 
บุญวาทย์ รอบเวียง หรือแม้กระทั่งทิพย์ช้าง ถ้าจะปรับปรุงเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างจะเห็นการดีนะครับ คือ
ทําให้มันแจ้งไปเลย ยิ่งถ้าจะจัดงานเทศกาลแห่งความสุขอย่างนี้นะครับท่านประธานฯ ก็น่าจะให้ลําปาง
มันสว่างไสว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นที่สวยงาม และเป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือน  
ในเมื ่อประกาศแล้วว่าจะเป็นลําปางนครที ่ไม่ล ืม ไม่ล ืมจะมาอีก หรือลืมจะมาอีกก็ไม่ทราบ อันนี้ 
ท่านผู้บริหารซึ ่งร่วมกับทางจังหวัดก็น่าจะไปประสานขอความช่วยเหลือกันทําให้ลําปางสว่างไสว 
ทั้งเทศบาลนครลําปางด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง   จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลําปาง ก็คง 
ไม่ตอบ ไม่แย้งนะครับว่า สิ่งที่ทุกท่านได้ให้คําแนะนํา พร้อมกับติดตาม ผมก็ยอมรับความเป็นจริงใน 
บางเรื่อง บางประเด็นนะครับ และจะขอเอาข้อเสนอแนะ รวมทั้งสิ่งที่ท่านได้พบเห็นมา ทั้งหมดนี้ผมได้โน้ต
เอาไว้แล้วนะครับ จะไปแกไ้ขให้อย่างเร่งด่วนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ขอบคุณมากครับ 

 
 

นายกิตติ  จิวะสันติการ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาล
นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2557 ก็ได้ประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุมครบทุกเรื่องแล้วนะครับ ซึ่งใช้เวลาไม่นานเกินไป ในนามของสภาเทศบาลนครลําปาง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสื่อมวลชน และท่านประธานชุมชน ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ร่วม
การประชุมวันนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑1.45 น. 
 

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


