
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง  
(ครั้งที่ 8/2565) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมราชาวดี อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลำปาง 

******************* 
ผู้มาประชุม 
 1. นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 2. นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
      3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 4. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 5. นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 6. นายชาตรี   สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครลำปาง 
 7. นายพีระยศ   วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
 8. นายนพดล   บุญมา   รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
                         9. นางสาวอุษา สมคิด  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
                       10. นายวิชญ์ศิคภัทร์   วงศ์มณี   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                       11. นางจนัทร์จิรา   ลักษณะกุลบุตร   ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
                       12. นางสาวจิตลดา  เกษสุวรรณ   ผู้อำนวยการกองคลัง 
                       13. นางนัฤภร   ละมัยเกตุ    ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
                       14. นายวัชรพงศ์   วงศ์ชุมภู   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
                       15. นายภาคิน   อดิษพันธ์   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
                       16. นางสาวมรกต  มนะสิการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ 
              17. นายศุภชัย วงค์บรรใจ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
                       18. นายสุทัศน์  ก้องสุรกานต์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
                       19. นายสุชาติ   เทพพรมวงศ์     หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
                       20. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์  คุณชมภู   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
                       21. นางสาวพัลลภา   สุริยะมณี      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สช.) 
                       22. นางพีรภาว์  ใหม่กิติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
                       23. นางวลิาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
                       24. นางสาวนริศรา   หงสกุล  หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       25. นางชตุิมา  อินใจ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
                       26. นายบุรินทร์ คำไว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
                       27. นายปกิต  ศิริวงค์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
                       28. นางนวรัตน์ ศิริผัด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สาธารณสุขฯ) 
                       29. นายชูศักดิ์  สมแก้ว  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
                       30. นายภาสกร แก้วคำดี  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
                       31. นายสมวาส เครือระยา วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ 
 

/32.นางเบญญาภา..... 
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                        32. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
                        33. นางอัปสร หมอมูล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
                        34. นางณัฐพัชร์ ทินวุฒิธนาตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
 1. นายนิมิตร    จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 2. นายจำเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 3. นายชนวน  จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 4. นายนนทวัชร์  แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 5. นายสวัสดิ์   แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา 
 6. นายสุนทร   จวงพลงาม   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 7. นายสวาท  จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
      8. นายอนุรักษ์ อุตยานะ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 9. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 
                       10. นางสาวสุกัลญา  เรืองรุ่ง  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
                       11. นายโสภณ  จินดาคม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
                       12. นางสาววิไล  วงค์พรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
                       13. นางรุง่ทิพย์   กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
                       14. นางชญัญานุช ทองคำ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
                       15. นางพิมพร  ขัดศิริ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักการศึกษา) 
                       16. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
                       17. นายอัฑฒวรรธน์  อินต๊ะ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                       18. นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ไชย  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 - 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ   

ระเบียบว่าระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 

/2.วัตถุประสงค์.... 

 

 

 



3 

 วัตถุประสงค์การของประชุมทุกครั้งคือการติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการต่างๆจาก        
ทุกสำนัก/กอง และช่วงเวลาที่ผ่านมาทราบว่าทุกสำนัก/กองทำงานกันอย่างหนัก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตน้ำท่วม
ที่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยกัน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ทำงานกันอย่างหนัก ในฐานะ
เทศบาลที่เราต้องดูแลประชาชนที่เกิดความเดือนร้อน ช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและ       
มีความสุขที่สุด  
 เรื่ องโครงการอาคารใหม่  ที่ จะก่อตั้ งบริ เวณ ลานจอดรถกองสาธารณ สุขและสิ่ งแ วดล้อม                   
ได้ขอรายละเอียดในเรื่องของอัตรากำลังในแต่ละสำนักกอง เพื่อจะทำการตรวจสอบว่าสำนักกองไหนที่จะย้ายไป
บ้าง ได้รับรายงานจากกองสาธารณสุขฯเพียงหน่วยงานเดียว  

มติที่ประชุม   รับทราบ/มอบสำนักปลัดรวบรวมข้อมูลการจากทุกสำนักกองในการย้ายอาคารใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
 ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
 งานเลขานุการผู้บริหารฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2565 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้พิจารณารายงาน      
การประชุมฯ ตามบันทึกข้อความ ที่ ลป 52001ลข/46 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เมื่อพ้นระยะเวลา        
ที่กำหนดไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว จึงถือว่าทุกท่านรับรองรายงานการประชุม         
ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข จึงขอเสนอผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการฯ      
ในที่ประชุมแห่งนี้ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่    
1 สิงหาคม 2565  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากทุกสำนัก/กอง 
 3.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเทศบาลนครลำปาง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  

นางนัฤภร  ละมัยเกตุ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ในการรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ ข้อมูล ณ วันที่  4 กันยายน 2565           

ขอรายงานเฉพาะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา ดังนี้  
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนบุญวาทย์ถึงถนนทิพย์ช้าง 

(จ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 3 กย 2565 วงเงิน 2,176,793.51 บาท) 
โครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงถนนทิพย์ช้างตั้งแต่ถนนราชบุตรถึงถนนวังขวา (ทบทวนราคากลาง) 
โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงห้องทำงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง (ส่งมอบพัสดุดำเนินการ) 
โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครลำปางสถานที่โรงเก็บพัสดุจามจุรี (ยกเลิกโครงการ) 
โครงการที่ 24 โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง (จัดซื้อจัดจ้าง) 
โครงการที่ 26 โครงการปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้ายตั้งแต่ชุมชนบ้านดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย 

(สัญญาแบ่งเป็น2งวด ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ) 
โครงการที่ 30 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงไชย ซอย2ข้างบ้านเลขที่201ถึง

บ้านเลขท่ี 174 (ส่งมอบงานวันที่ 18 สค 2565 คณะกรรมการกำลังดำเนินการตรวจรับ) 
 

/โครงการที่32... 
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โครงการที่  32 โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพักถนนบ้านดงพัฒนาซอยข้างบ้านเลขที่48ถึง

บ้านเลขท่ี56 (จ่ายเช็คเม่ือวันที่ 16 สค 2565 วงเงิน 231,959.78 บาท) 
โครงการที่ 38 โครงการปรับปรุงระบบน้ำพุลานรักบี้ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา (ยกเลิกโครงการ) 
โครงการที่ 44 ระบบสำรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ e-survey จำนวน 1 ระบบ (คณะกรรมการไอซีที

จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 5 กย 2565) 
โครงการที่ 45 โครงการแอพพลิเคชั่นเพ่ือการบริการประชาชน จำนวน 1 ระบบ (คณะกรรมการไอซีที

จังหวัดอนุมัติให้ดำเนินการ และได้กันเงินไว้เพ่ือดำเนินการในเดือนตุลาคม2565) 
ในส่วนของรายละเอียดโครงการก่อสร้างขอให้สำนักการช่างได้รายงานในวาระต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.2 รายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลนครลำปาง              
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นางนัฤภร  ละมัยเกตุ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
รายงานความคืบหน้าการจัดทำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลำปาง จากการศึกษา          

แนวทางการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะทำงาน ได้รายงานผลการศึกษาว่าการติดตั้งเครือข่ายควรมี
การปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบการสื่อสาร ระบบสำรองข้อมูล ของเทศบาลฯใหม่ทั้งระบบ โดยนำการ
ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออฟติกจากศูนย์กลางไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญานในจุดต่างๆภายใน
เทศบาลฯทั้งหมด 13 จุด ดังนี้  1. กองยุทธศาสตร์ ชั้น4 

2. ห้องราชาวดี ชั้น 4 
3. ห้องผู้บริหาร ชั้น 3 

   4. สำนักปลัด ชั้น 3 
   5. กองคลัง ชั้น 2 
   6. ส่วนควบคุมอาคาร ชั้น 2 
   7. กองคลัง ชั้น 1 
   8. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ชั้น 1 
   9. งานประชาสัมพันธ์และงานบรรเทาสาธารณภัย 
   10. สำนักศึกษาและฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   11. กองสวัสดิการสังคม 
   12. หอปูมลคอร 
   13. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 
และกองยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เพ่ือเสนอต่อ
ผู้บริหารฯ ในการพิจารณาอนุมัติ แต่ติดปัญหาในรายละเอียดบางประการของโครงการฯ ปลัดเทศบาลจึงขอให้
กองยุทธศาสตร์ฯชี้แจงเพ่ิมเติม เกี่ยวกับแผนการทำงาน และแผนการจัดการครุภัณฑ์ติดตั้งใหม่และครุภัณฑ์เดิม 
ว่ามีผลกระทบกับการทำงานในปัจจุบันหรือไม่ ทั้งนี้ ได้จัดทำบันทึกไปยังคณะทำงานเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวต่อไป 
 

/นายชาตรี..... 
 
 



5 
นายชาตรี   สุขารมย์   ปลัดเทศบาลนครลำปาง 
ขออนุญาตชี้แจงในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือพิจารณาในรายละเอียดให้

เกิดความสมบูรณ์และครบถ้วนมีความถูกต้องเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม) และรายงาน
ประมาณการรับไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2565)   (กองคลัง) 

นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565  รายงานการใช้จ่ายเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565 ตามกราฟที่แสดงเป็นภาพรวมทั้งหมด ดังนี้ รายรับรวมทั้ง
สิ้น 645,945,453.65 ล้านบาท  รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 530,074,707.11 ล้านบาท 
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สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ประมาณการรับ (รายได้จัดเก็บเอง และภาษีจัดสรร) (12เดือน)  381,062,400.00 บาท 
กองคลังคาดการณ์ว่าจะได้รับจนถึงเดือนกันยายน 65 (12เดือน) 363,467,953.65 บาท 
ต่ำกว่าประมาณการ      17,594,446.35 บาท 
 
 
 

/ปีงบประมาณ.... 
 

                           
                                     

                               

                    
               
              

    

                                        

          
                             

                

                         
            

                                                  

                                                                     
                                     

                               

                  
               

    

                                                  
                  
              

       
                 

                    
                 

                    
  

          
                

                      
  

            
                 

                                                         
                  

                 



7 
ปีงบประมาณ 2565    รายรับ   รายจ่าย 
เดือนต.ค.64 – เดือนก.ค.65 (รับจริง-จ่ายจริง) 285,907,397.85 238,743,597.62 
เดือนส.ค.65 (รับจริง-จ่ายจริง)   49,041,455.80 28,372,931.83 
เดือนก.ย.65 (ประมาณการรับ-ประมาณการจ่าย) 28,519,100.00 46,680,973.64 
ผูกพัน ส.ค.65        22,539,768.46 
รวมทั้งสิ้น     363,467,953.65 336,337,271.55 
คาดการณ์ว่าจะมีงบประมาณคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น  27,130,682.10 บาท 
*ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2565 
 
นายพีรยศ วิรัตน์เกษ  รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
ยอดที่นำเสนอนี้ได้รวม ถ้าเป็นการดึงข้อมูลจากในระบบทั้งหมด คาดว่าน่าจะยังไม่ได้รวมรายจ่ายที่

เกิดข้ึนทั้งหมด เกรงว่าจะเกิดความผิดพลาดในส่วนของรายจ่ายในระบบหรือไม่ 

มติที่ประชุม   มอบกองคลังตรวจสอบข้อมูลด้านรายรับ รายจ่าย และรายจ่ายผูกพันให้ถูกต้องอีกครั้ง 

3.4 เรื่องพิจารณาหน่วยงานในการดูแลรับผิดชอบศาลหลักเมืองและหลวงพ่อดำ (สำนักปลัดเทศบาล) 
นายบุรินทร์ คำไว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
สืบเนื่องจากจังหวัดลำปางโดยคณะบริหารจัดการองค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อ

ดำ) มีมติให้เทศบาลนครลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษา (หลวงพ่อดำ) ตลอดจนดูแลรักษาสถานที่
โดยรอบให้มีความสะอาดสง่างามเป็นที่เคารพบูชาตลอดจนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการดำเนินงาน
ที่ผ่านมาในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สำนักปลัดได้เสนอให้ที่
ประชุมร่วมพิจารณาว่าจะให้หน่วยงานใดรับผิดชอบ โดยในมติที่ประชุมให้นัดประชุมนอกรอบเพ่ือหารือใน
ประเด็นดังกล่าว และเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักปลัดก็ได้เสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป 
เมื่อนำรายงานการประชุมของคณะกรรมการมาพิจารณาจะเห็นว่าภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลอยู่ 3 ส่วน 
ได้แก่ ประการที่ 1 การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ ประมารที่ 2 การบริหารจัดการองค์พระซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับวิธีการปฏิบัติให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะบูชา ต้องเป็นผู้มีความรู้มีข้อมูลและนำเสนอประวิติได้อย่าง
ถูกต้อง ประการที่ 3 การดูแลรักษาองค์พระถือเป็นกิจการทางด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมที่ต้องดำรง
และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป และประเด็นที่ขอหารือในวันนี้เนื่องจากภารกิจดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานหลาย
ส่วน ได้แก่ สำนักการศึกษามีภารกิจด้านศาสนา สำนักช่างภารกิจด้านพ้ืนที่การบูรณะซ่อมแซม และสำนักปลัด
ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัย จึงขอนำเรียนหารือในที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะมอบหมายให้หน่วยงานใดเป็น
หน่วยงานหลักในการดูแล  

นายพีระยศ วิรัตน์เกษ  รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
ในส่วนนี้ต้องดูเนื้องานและโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ เพราะในแต่ละโครงสร้างจะบอกขอบเขต

และหลักเกณฑ์ไว้อยู่แล้วว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบด้านอะไร ตามที่หัวหน้าฝ่ายฯได้แจ้งมานั้น เป็นเนื้องานและ
โครงสร้างรวมถึงอำนาจหน้าที่หลักของสำนักการศึกษาอยู่แล้ว มีความเห็นว่าหน่วยงานหลักควรเป็นสำนัก
การศึกษาดูแลตามอำนาจหน้าที่ ส่วนในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดฯ 
เรื่องการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประมาณการเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักช่าง และมอบสำนักการศึกษา 
 

/เป็นหน่วยงาน..... 
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เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและตั้งงบประมาณที่จะทนุบำรุงทำกิจกรรมเพ่ือให้เป็นไปตามกำหนดอำนาจหน้าที่ 

นางสาวอุษา สมคิด  ผู้อำนวนการสำนักการศึกษา 
การดูแลรักษาองค์หลวงพ่อดำ ตามอำนาจหน้าที่ ที่ผ่านมาทางสำนักฯได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมใน

ด้านนี้อยู่แล้ว ในกิจกรรมทำบุญบรวงสรวลศาลหลักเมืองก็ได้มีการบรวงสรวลสักการะหลวงพ่อดำตลอด 
นอกเหนือจากนั้น สำนักการศึกษาฯก็ไม่ได้เข้าไปดำเนินการใดๆ เนื่องจากเป็นส่วนของสำนักการช่าง และเหตุที่
เกิดขึ้นมานี้สืบเนื่องจากความไม่ปลอดภัยขององค์พระที่มีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะไม่มีใครดูแล เลยเป็นเหตุ
ให้หาผู้มาดูแลองค์พระ และในส่วนของพ้ืนที่และความปลอดภัยสำนักการศึกษาคงไม่สามารถเข้าไปดูแลในส่วน
นั้นได้ คงทำได้เพียงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรมดังเช่นที่ทำอยู่เรื่อยมา  

นายสุรพล ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ขออนุญาตที่ประชุมเท้าความถึง องค์หลวงพ่อดำ ได้เกิดปัญหาเมื่อช่วงปลายปี 2563 ที่พบว่าองค์พระ

หลวงพ่อดำเกิดความเสียหาย และความเสียหายที่เกิดถือเป็นเรื่องใหญ่ของจังหวัด จึงเกิดการขอความร่วมมือให้
เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบตามมติคณะกรรมการดูแลหลวงพ่อดำ และตอนนี้กุญแจเปิดประตูวิหารหลวงพ่อดำอยู่
ที่งานเทศกิจ และมีการติดกล้องวงจรปิด สิ่งที่ต้องการและมีความจำเป็นคือการจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) เนื่องจากในส่วนของมิวเซียมลำปางมี รปภ. แต่ในส่วนของวิหารหลวงพ่อดำยังไม่มี รปภ. ดูแล 
เสนอให้มีการจ้างเหมา รปภ. มาดูแลเข้าใจว่าเป็นส่วนของสำนักปลัด ขอให้มีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  

นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
พ้ืนที่ตรงนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่กลางใจเมือง พบว่าปัญหาในตอนนี้คือขาด

การบริหารจัดการโดยเฉพาะผู้ดูแลศาลฯ ควรมีความชัดเจนในส่วนนี้  
นายชาตรี สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครลำปาง 
ควรมีการบริหารจัดการใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ผู้ดูแลสถานที่ คนขายดอกไม้ การกำหนดเวลาเปิด-ปิด ใน

การเข้าสักการะบูชา ให้เป็นคนของเทศบาลทั้งหมด ยกตัวอย่างของ ศาลพระเจ้าตากสิน จังหวัดตาก เคยเจอ
ปัญหาในลักษณะเดียวกัน ปัจจุบันมอบให้ อบจ. เป็นผู้ดูแล มีการบริหารจัดการเองทั้งหมด รวมถึงมีสำนักงาน
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เชื่อว่าเทศบาลฯสามารถทำได้ในเชิงบริหาร  

นางสาวอุษา สมคิด  ผู้อำนวนการสำนักการศึกษา 
สำนักการศึกษาไม่ขัดข้องในการบริหารจัดการภายในตามอำนาจหน้าที่ เพราะเรื่องศาสนาวัฒนธรรม

เป็นความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา ยินดีรับในเรื่องการบริหารจัดการ แต่เนื่องจากมีการปฏิบัติที่เกิดขึ้นมา
ยาวนานที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือจัดการได้ ห่วงเรื่องของงบประมาณ และการหาผลประโยชน์ ในส่วนที่จะ
เกิดขึ้น ต้องมีการปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมาย ซึ่งถ้าเทศบาลรับมาทำจริงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
ต้องมีการรื้อวัฒนธรรมต่างๆที่ผ่านมาท่ีไม่มีความถูกต้อง ด้วยระเบียบทั้งหมด มาเริ่มต้นใหม่ โดยไม่ให้กระทบกับ
ผู้ที่ปฏิบัติมาก่อน ให้เกิดความถูกต้องด้วยระเบียบ สำนักการศึกษาไม่ขัดข่องเนื่องจากเป็นภารกิจเรื่องของการ
ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมอยู่แล้ว 

มติที่ประชุม   มอบสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการตั้งงบประมาณรวมถึงการบริหารจัดการ 
ภายในตามแผนงานงบประมาณ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบจากทุกสำนัก/กอง 
 4.1 การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้ งที่  3 ประจำปี  พ.ศ.2565              
(สำนักปลัดเทศบาล)  

/นางสาวนริศรา.... 
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นางสาวนริศรา หงสกุล   หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. จะมีการ

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 เรื่องที่สภาฯจะพิจารณา
เรื่องหลัก ได้แก่ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระท่ี 2 - 3) 
และ มีเรื่องพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบจากสภาฯจำนวน 3 เรื่อง เรื่องที่ 1. ขอรับความเห็นชอบในการ
ส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบำบัดน้ำเสีย โรงเรือน พ้ืนที่และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบำบัดน้ำเสียให้
องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เข้าดำเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 3  (กองช่าง) เรื่องที่ 2. ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) (กองสาธารณสุขฯ) เรื่องที่ 3. ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 2 
รายการ เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  

ซึ่งทั้ง 3 รายงานนี้จะมีการพิจารณาในวันที่ 8 กันยายน 2565 และขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่าในเดือนกันยายน 2565 จะมีการประชุมสภาฯอีกจำนวน 2 ครั้ง เบื้องต้นได้กำหนดวันที่ 15 กันยายน 
2565 เป็นพิจารณาญัตติขอโอนเงินขอสำนัก/กองต่างๆ และวันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นการพิจารณาญัตติ
การเงิน ขอความร่วมมือทุกสำนัก/กอง ส่งญัตติให้สภาฯภายในวันที่ 22 กันยายน 2565 ก่อนเวลา 16.30 น. 
และถ้าต้องการให้คณะกรรมการตรวจญัตติก่อนขอเป็นภายในวันที่ 19 กันยายน 2565 เพ่ือช่วยกลั่นกรอง  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.2 รายงานการอนุ มัติกันเงินงบประมาณ และขออนุ มัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ         
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ทุกส่วนราชการ)  

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
นางนัฤภร  ละมัยเกตุ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์ฯขออนุมัติกันเงินจำนวน 2 รายการ 1. ระบบสำรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ e-survey 

จำนวน 500,000 บาท และแอพพลิเคชั่นเพ่ือบริการประชาชน จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ในส่วนของการขอขยายเวลาเบิกจ่ายมี 2 โครงการ ได้แก่ 1. การปรับปรุงห้อง
ประชาสัมพันธ์ 600,000 บาท และ2. โครงการระบบกระจายสัญญานไร้สาย 789,500 บาท 

(สำนักปลัดเทศบาล) 
นายบุรินทร์ คำไว   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สำนักปลัด ขออนุมัติกันเงินจำนวน 7 รายการ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ ประกอบด้วย 

โต๊ะทำงาน เก้าอ้ีสำนักงาน ตู้ เหล็กบานเลื่อนกระจก เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2 รายการ เครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 81,300 บาท  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
           นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ มีรายการที่ต้องกันเงินฯ ในส่วนของรายการที่อยู่ในแผนงบประมาณรายจ่ายปี 2565 
ได้แก่ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล2 (ตลาดอัศวิน)  
 

/จำนวน2,500,000... 
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จำนวน 2,500,000 บาท 2. โครงการปรับปรุงตลาดรัษฎา จำนวน 1,500,000 บาท และรายการที่อยู่
ระหว่างการขออนุมัติจากสภาฯเป็นญัตติเพ่ือขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) จำนวน 2,383,000 บาท และหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขอกันเงินจำนวน 200,000 บาท  

(กองคลัง) 
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
กองคลัง จำนวน 1 รายการ ที่จะขอโอนเงินเหลือจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ได้แก่ครุภัณฑ์

สำนักงาน ระบบบัตรคิวงบประมาณ 350,000 บาท และจะขอกันเงิน 

(สำนักการศึกษา) 
นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
สำนักการศึกษา ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ เสนอรายละเอียดยอดเงินเท่าไหร่นั้น

ยังไม่ทราบว่าเหลืออีกก่ีงวดจ่าย  

(สำนักการช่าง) 
นางจันทร์จิรา   ลักษณะกุลบุตร   ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
สำนักการช่างอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป  

นายพีระยศ วิรัตน์เกษ  รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
เนื่องจากมีผลผูกพันในส่วนที่ต้องกันเงินและขยายเวลา ซึ่งทราบว่าของสำนักการช่างนั้นมีหลายรายการ

ซึ่งอาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลมา เกรงว่ารายการต่างๆจะหลุดไป เพราะต้องมีการกันเงินและขยายเวลาออกไป  
เช่น โรงยิมห้าแยกซ่ึงตัดปีมาแล้วหนึ่งครั้ง เพราะฉะนั้นในปลายปีนี้ต้องทำการขยายเวลา ซึ่งขยายเวลานี้ต้องเป็น
หน้าที่ของสำนักการศึกษาเพราะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เกรงว่าจะขยายเวลาไม่ทัน ขอให้ทุกส่วนราชการ
ตรวจสอบงบประมาณในปี 2565 ว่าจะต้องกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนเท่าไหร่ 
รวมทั้งเงินที่กันไว้ต้องแต่ปี 2564 ในส่วนของโครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินเหลือจ่ายตั้งแต่ที่ท่านนายกฯเข้ามาครั้ง
แรก ซึง่ค่อนข้างเยอะพอสมควร ขอให้เช็คดูว่าต้องขยายเวลาต่อไปอีกหรือไม่  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ทุกส่วนราชการ)  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
นางนัฤภร  ละมัยเกตุ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์ฯ มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ จำนวน 3 เรื่อง  
เรื่องที่ 1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสมรรถนสูง ตามกำหนดการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน

วันที่ 5 กันยายน 65 มีการประเมินองค์กร และวันนี้เป็นวันที่สองของการประเมินองค์กร ได้แก่หน่วยงานที่
เหลือ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องราชาวดี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังผลการ
ประเมินว่าองค์กรจะออกมาในรูปแบบไหน  

 
 

/เรื่องท่ี2....... 
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เรื่องที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน ขอความร่วมมือทุกสำนัก/กอง ได้จัดทำคำสั่งแบ่งงาน

และมอบหมายงานหน้าที่ใหม่ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึง ชื่อ ตำแหน่ง และการมอบหมายงานใหม่ และคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของแต่ละกอง ขอส่งวันที่ 30 กันยายน 2565  

และขอส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง (ตามแบบรับรอง ปค1 ปค4 
และปค5) ทั้ง 3 ฉบับนี้ ขอส่งภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565  

เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมาได้กำหนดไว้ 5 ความเสี่ยง ได้แก่ 1. การ
ประมาณราคา (สำนักการช่าง) 2.การไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์ (ทุกสำนัก/กอง) 3 การบันทึกบัญชีรายงานการเงิน
ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บันทึกบัญชีและรายงานการเงินไม่สอดคล้องกับมารตฐานการบัญชี (สำนัก
การศึกษา)   4.ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการทำงานล่าช้า (กองคลัง) 5 การจัดเก็บรายได้ของ
สถานีขนส่งลดลง (สำนักปลัดฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง) ขอให้ผู้รับผิดชอบทั้ง 5 ความเสี่ยงที่กล่าวมานี้ได้ทำการ
รายงานผล พร้อมกับจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2566 โดยขอให้เน้นเป็นตัวโครงการไม่เอา
กิจกรรม โดยขอข้อมูลภายในวันที่ 15 กันยายน 2565  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

(สำนักปลัดเทศบาล)  
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ข้อสั่งการจากการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ

กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนสิงหาคม 2565 )  
จากการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ขอสรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญ สืบเนื่องจากเหตุการไฟไหม้ผับเมาท์

เทนบี ที่ตำบลพลูตาหลวง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐฯที่ปล่อยปละละเลยเรื่องการออกใบอนุญาตสถาน
ประกอบการ เรื่องการดูแลทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน และการเปิดเกินเวลา ทั้งนี้ ทางเทศบาลได้ออกตรวจกับ
ตำรวจอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวด  

และขอแจ้งกำหนดการงานจิตอาสาพระราชทาน เทศบาลนครลำปางร่วมกับหน่วยงานจิตอาสา และ
อำเภอเมือง วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ วัดเกาะวาลุการาม  

ขอความร่วมมือทุกสำนัก/กอง ร่วมเป็นตัวแทนหน่วยงานละ 2 คน มาร่วมประชุมเพ่ือวางแผนในการ
ซ้อมแผนการหนีไฟ ในเดือนกันยายน 2565  

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

(สำนักการช่าง) 
นายวัชรพงศ์ วงศ์ชุมภู  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
ในส่วนควบคุมการก่อสร้าง ขอนำเสนอในส่วนของหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2565 
สำหรับเงินโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
งบโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2564 จำนวน 7 โครงการ 
เทศบัญญัติประจำปี 2565  จำนวน 6 โครงการ 
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564   จำนวน 1 โครงการ 
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565   จำนวน 5 โครงการ 
และ งบโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปี 2564 จำนวน 7 โครงการ 
 

/เบิกตัดปีกรณี........ 
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เบิกตัดปีกรณีก่อหนี้ผูกพัน   จำนวน 2 โครงการ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายต่อสภาฯ  จำนวน 5 โครงการ 
ซ่ึงเงินท่ียังไม่ได้เบิกจ่ายท่ีตอ้งกันไว้ ประมาณการไวท่ี้ 270,000,000 บาท  ได้แก่ 
โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบ้านเชียงรายตั้งแต่ข่วงนครถึงถนนทิพยช้าง จำนวน 

2,640,000 บาท 
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร จำนวน 8,700,000 บาท 
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จำนวน 7,600,000 บาท 
โครงการปรับปรุงห้องทำงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง จำนวน 1,900,000 บาท 
โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบุญวาทย์(ค่ายทหาร)ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/7 ถึงสุดเขตเทศบาล

นครลำปาง จำนวน 6,135,000 บาท 
โครงการปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนนราชบุตรถึงถนนวังขวา จำนวน 7,358,000 บาท 

โครงการงบเทศบัญญัติประจำปี 2565  
เบิกตัดปีกรณีก่อหนี้ผูกพัน 4 โครงการ 
ขอเบิกจ่ายตัดปีต่อสภาฯ 2 โครงการ  ได้แก่ 
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ตั้งแต่ถนนมนตรีถึงถนนประสานไมตรี (เบิกตัดปีกรณีก่อหนี้ผูกพัน)  
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงซอย2ข้างบ้านเลขที่ 42/4ถึงบ้านเลขที่14 (เบิก

ตัดปีกรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
โครงการปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้ายตั้งแต่ชุมชนบ้านดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย (เบิกตัดปีกรณี

ก่อหนี้ผูกพัน) 
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงพัฒนาซอย1ตั้งแต่บ้านเลขที่63ถึงถนนบ้านดง

พัฒนาซอย4และถึงถนนบ้านดงพัฒนาบ้านเลขท่ี12/4 (เบิกตัดปีกรณีก่อหนี้ผูกพัน) 
โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนพระบาทตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง -งาว ถึงถนนเลียบคลอง

ชลประทาน (ขอเบิกจ่ายตัดปีต่อสภา) 
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนมนตรีตั้งแต่ถนนสุเรนท์ถึงถนนฉัตรไชย (เบิกตัดปีต่อสภา) 

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ำวัง (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564) 

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง  
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน 
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน 
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน 
โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง  
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นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ในส่วนของโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ตั้งแต่ถนนมนตรีถึงถนนประสานไมตรี ขอให้เร่งผู้รับ

จ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากได้รับเสียงสะท้องจากประชาชนว่ามีความล่าช้ามาก และฝากกำชับในส่วน
ของฝาปิดท่อเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนได้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
          นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ขอนำเรียนในส่วนของสาระสำคัญ ดังนี้ 1.สถานการณ์โรคต่างๆ โรคไข้เลือดออกได้รับแจ้งจำนวนทั้งสิ้น 
20 ราย ในเขตเทศบาลฯ 8 ราย นอกเขต 12 ราย โรคมือเท้าปาก ได้รับแจ้งจำนวน 7 ราย ในเขตเทศบาลฯ 6 
ราย นอกเขต 1 ราย โรคฝีดาษลิง ประเทศไทยพบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ยังคงเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง 
และโรควัณโรคที่พบในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางจำนวน 1 ราย ได้มีการทำการสอบสวนโรค และให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง ช่วงนี้อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจเลือด  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

(สำนักการศึกษา) 
นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
สำนักการศึกษามีกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรมที่จะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารฯและหัวหน้าส่วนทุกท่าน

เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่  
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ ณ สนามกีฬาหนองกระทิง  
และเนื่องในวันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่  
วันที่ 19 กันยายน 2565 กิจกรรมประกวดคอสเพลย์  
วันที่ 20 กันยายน 2565 ประกวดวงสตริงค์  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   
5.1 (สำนักปลัดเทศบาล) 

 นายบุรินทร์ คำไว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สำนักปลัดฯขอหารือในเรื่องของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปางที่จะเกษียณอายุราชการ และส่วนที่

จะไปดำรงตำแหน่งในสายงานบริหาร โดยมีพนักงานที่จะเกษียณทั้งหมด 4 ราย พนักงานครูจำนวน 3 ราย 
ลูกจ้างประจำจำนวน 4 ราย รวมทั้งหมด 11 ราย และส่วนของพนักงานเทศบาลฯที่จะโอนไปดำรงตำแหน่งใน
สายงานผู้บริหารจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน ได้แก่ กองคลัง 3 ราย สำนักการช่าง 4 ราย กองยุทธศาสตร์ฯ 2 ราย 
กองสวัสดิการฯ 2 ราย และกองการเจ้าหน้าที่ 2 ราย โดยขอหารือในส่วนของการจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่
ผู้เกษียณอายุราชการ เกี่ยวกับรูปแบบงาน วันเวลา รวมทั้งสถานที่  
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มติที่ประชุม   มอบสำนักปลัดฯสรุปยอดผู้ร่วมงาน / นัดประชุมนอกรอบอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ  
- ไม่มี -  

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
ลงชื่อ    ณัฐพัชร์ ทินวุฒิธนาตย์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
        (นางณัฐพัชร์ ทินวุฒิธนาตย์) 

                                       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
                                     งานเลขานุการผู้บริหารและรัฐพิธี 

 
           ลงชื่อ          บุรินทร์ คำไว      ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม  

                                 (นายบุรินทร์ คำไว) 
                             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
             ลงชื่อ         สวาท จำปาอูป          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                                  (นายสวาท จำปาอูป)   
                               หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล 


