ประวัติความเปนมา
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๔๗๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๗๘
ไดยกฐานะสุขาภิบาล อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ใหกําหนดเขตเทศบาล
เมืองลําปางครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตําบล คือ ตําบลสวนดอก ตําบลเวียงเหนือ ตําบล หัวเวียง และตําบลสบตุย มีพื้นที่
๑๐.๘๖ ตารางกิโลเมตร ในระยะแรกเทศบาลเมืองลําปางอาศัยศาลาวาการจังหวัดลําปาง หรือ พื้นที่ของคุมเจาหลวง
เดิมเปนที่ทําการ ตอมามีการแตงตั้ง “ขุนมลารักษระบิน (นายแพ อินทภู)” เปนนายกเทศมนตรีคนแรก ดํารง
ตําแหนงตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ ๒๔๗๙ โดยมีหลวงสิทธิพัฒนการี
(สําลี จารุจินดา) และนายตาย เสารจินดารัตน เปนคณะเทศมนตรี คณะเทศมนตรีชุดนี้ไดจัดใหมีที่ทําการสํานักงาน
เทศบาลขึ้นมา โดยการเชาตึกของหางบัตเลอร สํานักงานเทศบาลเมืองลําปางใชตึกนี้มาจนถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๐๐ ได ย า ยที่ ทํ า การสํ า นั ก งานเทศบาลเมื อ งลํ า ปางมาที่ ห า แยกเชี ย งราย (ที่ ทํ า การป จ จุ บั น ) ในสมั ย
นายรัศมี จันทรวิโรจน เปนนายกเทศมนตรี
ตอมา ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๕๔๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๔๒ ไดเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เปนเทศบาลนครลําปาง ในปลายสมัยที่ ๒๘
สมัยที่นายเรือง เขื่อนแกว เปนนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง / เทศบาลนครลําปาง มีนายกเทศมนตรีทั้งการเลือกตั้งและการแตงตั้งมาแลว จํานวน ๒๑ คน
ในจํานวน ทั้งหมด ๓๔ สมัย

ตราประจําเทศบาลนครลําปาง

เทศบาลนครลํ าปางใช “ตราไก ขาว” เชนเดียวกับตราจังหวั ดลํ าปาง โดยมีที่ มาตามตํ านานพระฤๅษี ๕
พระองคไดกลาววา เดิมเมืองลําปางมีชื่อวา "กุกุฎฎะนคร" แปลวา เมืองไกขาว ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูสัมโพธิญาณ แลวไดเสด็จโปรดสัตวผานมาทางบริเวณแหงนี้ พระอินทรไดแปลงกายลงมา
เปนไกขาวเพื่อเตือนใหชาวบานตื่นมาบําเพ็ญทาน ตอมาไดมีผูมาสรางบานเมืองขึ้นบริเวณนี้และไดตั้งชื่อเมืองแหงนี้
วา "เมืองกุกุฎฏะนคร"

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลําปางและเทศบาลนครลําปางมีรายนามดังตอไปนี้
สมัยที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ชื่อ-สกุล
ขุนมลารักษระบิน (นายแพ อินทภู)
ขุนมลารักษระบิน (นายแพ อินทภู)
หลวงศรีสมรรคการ(สเรม เกตุถาวระ)
ขุนอุทานคดี
ขุนมลารักษระบิน (นายแพ อินทภู)
นายนอม สุวลิน
นายวิชัย โลจายะ
นายแพทยบุญยิ่ง คุมปประพันธ
นายเตง บํารุงทรัพย
นายวิชัย โลจายะ
นายรัศมี จันทรวิโรจน
นายเตง บํารุงทรัพย
นายวิชัย โลจายะ
นายนอม สุวลิน
ร.ต.ต.ชาญ สุทธะพินทุ
นายศิริ วิภาตะวณิช
ร.ต.ต.ชาญ สุทธะพินทุ
นายศิริ วิภาตะวณิช
นายสุธี โอบออม
นายบุญสง ณ ลําปาง
นางบุญเทียม สุวรรณอัตถ

ดํารงตําแหนง
๒๘ ส.ค. ๒๔๗๘ - ๒๕ ก.พ. ๒๔๗๙
๒๖ ก.พ. ๒๔๗๙ - ๓๐ ต.ค. ๒๔๘๐
๓๑ ต.ค. ๒๔๘๐ - ๑ ม.ค. ๒๔๘๑
๒ ม.ค. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๓
๒๔๘๓ - ๒๔๙๒
๒๔๙๒ - ๒๔๙๖
๑๓ มิ.ย. ๒๔๙๖ – ๑ พ.ย.๒๔๙๖
๒ พ.ย.๒๔๙๖ – ๑๘ มี.ค.๒๔๙๘
๑๙ มี.ค.๒๔๙๘ – ๒๕ มี.ค.๒๔๙๘
๒๖ มี.ค.๒๔๙๘ – ๑๐ พ.ค.๒๔๙๙
๒๐ พ.ค.๒๔๙๙ – ๑๒ ต.ค.๒๕๐๐
๑๓ ต.ค.๒๕๐๐ - ๓๑ ต.ค.๒๕๐๐
๑ พ.ย.๒๕๐๐ – ๑๐ มิ.ย.๒๕๐๑
๑๑ มิ.ย.๒๕๐๑ – ๑๐ ส.ค. ๒๕๐๔
๑๑ ส.ค. ๒๕๐๔ – ๒๓ ม.ค.๒๕๑๐
๒๔ ม.ค.๒๕๑๐ – ๑๙ มิ.ย.๒๕๑๒
๒๐ มิ.ย.๒๕๑๒ – ๒๐ ก.ค.๒๕๑๒
๒๑ ก.ค.๒๕๑๒ – ๕ ส.ค.๒๕๑๓
๖ ส.ค.๒๕๑๓ – ๒๕ ต.ค. ๒๕๑๓
๒๖ ต.ค. ๒๕๑๓ – ๔ ม.ค.๒๕๑๖
๕ ม.ค.๒๕๑๖ – ๑๑ ม.ค.๒๕๑๘

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นางบุญเทียม สุวรรณอัตถ
นายวรรณ ภูมิสถาน
เรือตรีสุนัย ณ อุบล
นายเรือง เขื่อนแกว
นายเรือง เขื่อนแกว

๓ ม.ค.๒๕๑๘ – ๒๒ มิ.ย.๒๕๒๓
๒๓ มิ.ย.๒๕๒๓ - ๑๕ ต.ค.๒๕๒๕
๑๘ ต.ค.๒๕๒๕ – ๑๒ ม.ค.๒๕๒๖
๑๓ ม.ค.๒๕๒๖ – ๗ ส.ค.๒๕๒๘
๙ ส.ค.๒๕๒๘ – ๒๗ ก.พ.๒๕๓๓

๒๗
๒๘

นายเรือง เขื่อนแกว
นายเรือง เขื่อนแกว

๒๘ ก.ย.๒๕๓๓ – ๒๒ พ.ย.๒๕๓๘
๒๔ พ.ย.๒๕๓๘ – ๑๐ พ.ย.๒๕๔๒

หมายเหตุ
แตงตั้ง
เลือกตั้ง

ปลัดจังหวัด

ปลัดจังหวัด

ปลัดจังหวัด
ปลัดจังหวัด
ปลัดจังหวัด
นายกเทศมนตรีหญิงคน
แรกของประเทศไทย

ปลัดจังหวัด

สมัยที่
๒๙

ชื่อ-สกุล
นายวินัย ภูงาม

ดํารงตําแหนง
๑๑ พ.ย.๒๕๔๒ – ๓ ม.ค.๒๕๔๓

๓๑

นายนรินทร มโนกูลอนันต
นายชัยศรี สัชฌะไชย
นายสมเกียรติ อัญชนา

๔ ม.ค.๒๕๔๓ – ๑ พ.ย.๒๕๔๖
๑๓ พ.ย.๒๕๔๖ - ๒๔ ธ.ค.๒๕๔๖
๒๔ธ.ค.๒๕๔๖ – พฤษภาคม ๒๕๔๘

๓๒
๓๓

นายนิมิตร จิวะสันติการ
นายสมเกียรติ อัญชนา

๔ ธ.ค.๒๕๔๗ – ๓ ธ.ค.๒๕๕๑
๔ ธ.ค. ๒๕๕๑ – ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๒

๓๔

นายนิมิตร จิวะสันติการ

๑๑ ม.ค.๒๕๕๒ - ถึงปจจุบัน

๓๐

หมายเหตุ
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่แทนนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่แทนนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่แทนนายกเทศมนตรี

