
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง  
(ครั้งที่ 5/2565) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมราชาวดี อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลำปาง 

******************* 
ผู้มาประชุม 
 1. นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 3. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 4. นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
                         5. นายชาตรี   สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครลำปาง 
                         6. นายพีระยศ   วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
 7. นางจันทร์เพ็ญ   สิทธิจิระพันธ์   รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
                         8. นางสาวอุษา สมคิด  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
                         9. นายสวัสดิ์   แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา  
                       10. นายสุนทร   จวงพลงาม   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
                       11. นายวิชญ์ศิคภัทร์   วงศ์มณี   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                       12. นางจนัทร์จิรา   ลักษณะกุลบุตร   ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
                       13. นางสาวจิตลดา  เกษสุวรรณ   ผู้อำนวยการกองคลัง 
                       14. นางนัฦภร   ละมัยเกตุ    ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
              15. นายอนุรักษ์ อุตยานะ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
                       16. นายวัชรพงศ์   วงศ์ชุมภู   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
                       17. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 
                       18. นางสาวสุกัลญา  เรืองรุ่ง  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
                       19. นายภาคิน   อดิษพันธ์   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
                       20. นางสาววิไล  วงค์พรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
                       21. นางสาวมรกต  มนะสิการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ  
                       22. นายศุภชัย  วงค์บรรใจ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
                       23. นายสุทัศน์  ก้องสุรกานต์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
                       24. นายสุชาติ   เทพพรมวงศ์     หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
                       25. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์  คุณชมภู   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
                       26. นางรุง่ทิพย์   กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
                       27. นางชญัญานุช ทองคำ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
                       28. นางสาวพัลลภา   สุริยะมณี      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สช.) 
                       29. นางพีรภาว์  ใหม่กิติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
                       30. นางพิมพร  ขัดศิริ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักการศึกษา) 
                       31. นางวลิาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
                       32. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

/33.นางสาวนริศรา.... 
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                        33. นางสาวนริศรา   หงสกุล  หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                        34. นางชุติมา  อินใจ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
                        35. นายปกิต  ศิริวงค์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
                        36. นางนวรัตน์ ศิริผัด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สาธารณสุขฯ) 
                        37. นายสมวาส เครือระยา วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ 
                        38. นางอัปสร หมอมูล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
                        39. นางณัฐพัชร์ ทินวุฒิธนาตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ผู้ไม่มาประชุม  
    1. นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

      2. นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 3. นายจำเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 4. นายชนวน  จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 5. นายนนทวัชร์  แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

    6. นายสวาท  จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 7. นายมนัสพี  เดชะ  รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 8. นายชูศักดิ์  สมแก้ว  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
 9. นายโสภณ  จินดาคม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
                       10. นายอัฑฒวรรธน์  อินต๊ะ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                       11. นายบุรินทร์ คำไว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
                       12. นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ไชย  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
                       13. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายศุภชัย  งามเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
 2. นางทองสุข ชูเชิด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 
 3. นางพณิฎฎา พวงชมพูพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 
 4. นางดาราวรรณ  กาชัย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
 5. นางชวนพิศ คุรุภากร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ   

ระเบียบว่าระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ขอฝากเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เนื่องจากว่ามีความล่าช้าเกินไป และเรื่องการใช้งาน

อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิก เครื่องมือต่างๆ ขอให้ทุกสำนักกองนำไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่า 
/ถ้าไม่มีการนำ.... 
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ถ้าไม่มีการนำไปใช้งานอาจเกิดความล้าสมัยอยากให้ได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่กว่านี้ 
 ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
 ขออนุญาตที่ประชุมให้ข้าราชการที่รับโอนมาใหม่ช่วยแนะนำตัวต่อที่ประชุม 

1. นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์  ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
2. นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
3. นายภาคิน อดิษพันธ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
4. นายภาสกร แก้วคำด ี  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 
 ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
 ขออนุญาตที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ซึ่ง
มีบันทึกแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ ไปชั้นหนึ่งแล้ว และไม่มีผู้ใด
ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมกับได้นำขึ้นเว็บไซต์ของทางเทศบาล เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2565 ขออนุญาตที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง ว่าผู้ใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมอีก
หรือไม่ หากไม่มีผู ้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 

มติที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565                         

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากทุกสำนัก/กอง 
 3.1 ความคืบหน้าการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง        
(กองการเจ้าหน้าที่) 
 นายอนุรักษ์  อุตยานะ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 ขอรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
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และพร้อมกันนี้ขออนุญาตแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 9 ตำแหน่ง รวมทั ้งหมด 28 อัตรา โดยสมัครได้ทาง
อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตำแหน่ง ดังนี้ 

1. พนักงานจ้างทั่วไป 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา 
1.1 ตำแหน่งคนงานสารบรรณ    จำนวน 10 อัตรา 
1.2 ตำแหน่งคนงานทะเบียนราษฎร   จำนวน 2 อัตรา 
1.3 ตำแหน่งคนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ จำนวน 4 อัตรา 
1.4 ตำแหน่งคนงานประชาสัมพันธ์    จำนวน 1 อัตรา 

    2.  พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา 
 2.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน 5 อัตรา 
 2.2 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา 

/2.3ตำแหน่งผู้ช่วย.... 
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 2.3 ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์    จำนวน 1 อัตรา 
 2.4 ตำแหน่งผู้ช่วยครู     จำนวน 1 อัตรา 
 2.5 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จำนวน 3 อัตรา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 ความคืบหน้าการประกาศวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่ม Cluster 
(เลขานุการกลุ่ม Cluster แต่ละกลุ่มนำเสนอ) 

Cluster คน 
นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 
ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าของ Cluster คน ซึ่งประกอบด้วย สำนักการศึกษา กองสวัสดิการฯ  

และกองสาธารณสุขฯ ซึ่งได้ดำเนินการประชุมมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการจัดทำที่จะทำโครงการการบูรณาการ
ร่วมกันทั้งสามส่วน เพ่ือเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุม Cluster รวม ที่จังหวัดเชียงราย  

Cluster เมือง 
นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 สำหรับ Cluster เมือง ครั้งล่าสุดได้มีการประชุมครั้งล่าสุดที่อำเภอแม่เมาะ และได้วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการเฉพาะที่สำคัญที่จะนำไปหารือกันเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมจังหวัด
เชียงรายต่อไป 

Cluster บริหาร 
          นางนฦัภร   ละมัยเกตุ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 สำหรับ Cluster บริหาร ได้มีการประชุมหารือกันในเทศบาล และขอสรุปความคืบหน้าคร่าวๆ ดังนี้   
ได้มีการสรุปวิสัยทัศน์ คือ การนำองค์การสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 3 พันธกิจ ได้แก่           
การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ,การพัฒนางานบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ และ 
การพัฒนาระบบบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม  และยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ได้แก่ 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หรือองค์กร 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและนอกองค์กร 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายคือ 1.มีบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมีผลการปฏิบัติงาน  
ที่มีประสิทธิภาพ 2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนงานบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสามระบบ 3.มีการนำแผนยุทธศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
ไม่น้อยกว่า 60% ในปี 2568 ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ สำหรับความคืบหน้าของโครงการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง (อยู่ระหว่างการเสนอ กทจ.พิจารณา) 
 โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากร (ดำเนินการไป
บ้างแล้วตามท่ีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนต่อที่ประชุมไปเบื้องต้นแล้ว) 
 โครงการที่ 3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง (ได้ดำเนินการ
ฝึกอบรมไปแล้วและมีกำหนดการศึกษาดูงานในวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565) 

/โครงการที่4.... 
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 โครงการที่ 4 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (ยังไม่มีการประชุม คาดว่าจะมีการนัดประชุม
ทุกสำนักกองเพื่อหารือแนวทางเพื่อทำการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรและประกาศใช้ให้เป็นแนวทางปฏิบัติกัน
ต่อไป) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 โครงการที่ 1 โครงการจัดทำระบบการสำรวจทางอิเล็คทรอนิค (Esurvey) เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR) 
 โครงการที่ 2 โครงการจัดทำแอปพริเคชั่นเพื่อการบริการประชาชนให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
(อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการ ICT จังหวัดเพ่ือขอรับความเห็นชอบ) 
 โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อยู่ระหว่างประชุมหารือ /สรุปข้อมูลเพ่ือวางระบบ) 
 โครงการที่ 4 โครงการจัดทำระบบอีสารบัญ (อยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะทำงาน สป. ) 
 โครงการที ่ 5 โครงการแผนที ่อัจฉริยะการท่องเที ่ยว (ได้มีการทำQRcodeในแผนที่ท่องเที ่ยว      
บนเว็ปไซด์ของเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 โครงการที่ 1 โครงการลดขั้นตอนการทำงานที่มีความล่าช้าและไม่จำเป็น (ได้มีการกำหนดการลด
ขั้นตอนการทำงานในส่วนกองคลัง คือ จัดทำฏีกา/ลดขั้นตอนการเบิกจ่าย โดยจะมีการหารือในที่ประชุม
จังหวัดเชียงรายเพื่อขอมติจากท่ีประชุมต่อไป) 
 โครงการที่ 2 การมอบอำนาจในการบริหารงานเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน (การมอบอำนาจ
ของผู้อำนวยการต่อผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่าย)  
 โครงการที ่  3 ระบบติดตามความคืบหน ้าโครงการ (กำล ังดำเน ินการจ ัดทำระบบด้วยมือ                 
เพ่ือเตรียมพร้อมเป็นระบบอิเล็คทรอนิคในอนาคต) 
 โครงการที่ 4 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน (มีการเสนอขึ้นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ควบคุมงาน) 
 โครงการที่ 5 โครงการการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล (ได้มีการประเมิน     
ในครึ่งปีแรกไปแล้วโดยสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และจะมีครั้งต่อไปในช่วงสิ้นปีงบประมาณ) 
 โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงาน (อยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณการ) 
 โครงการที่ 7 โครงการวิเคราะห์งบประมาณในการพัฒนา (อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล) 
 โครงการที่ 8 โครงการการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง (อยู่ระหว่างการจัดทำTOR) 

นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการลดขั้นตอนการทำงานขอฝากในส่วนสำนักช่างเนื่องจากปัญหาที่ผ่านมา     

มีความล่าช้าเป็นอย่างมาก ขอให้คณะทำงานพิจารณาดำเนินการในลำดับถัดไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
/3.3ความคืบหน้า..... 
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3.3 ความคืบหน้าการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ.2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
นางนัฦภร  ละมัยเกตุ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 เทศบาลนครลำปาง ขอนำเสนอดังนี้ 
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มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

3.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และ
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนมิถุนายน-
กันยายน 2565) (กองคลัง) 

นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  รายงานการใช้

จ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 ตามกราฟที่แสดงเป็นภาพรวมทั้งหมด ดังนี้   
รายรับรวมทั้งสิ้น 468,601,150 ล้านบาท  รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 374,445,779 ล้านบาท 
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รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน ) 

 ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น   157,677,260  
 เดือนเมษายน กับ พฤษภาคม    99,058,353 
 เดือนมิถุนาย      58,618,907 
 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน)  

ประมาณการรายจ่ายจากทุกสำนักกอง   50,630,214 
เดือนสิงหาคม     53,636,756 
เดือนกันยายน     63,654,525 
สรุปทั้งปี 2565 ประมาณการรายรับ  381,062,400 
คาดว่าจะได้รับ     352,585,159 
รายรับต่ำกว่าประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ 28,328,413 
สรุป 
ทั้งปีจะมีเงินเหลืออยู่ท่ี        5,809,714 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบจากทุกสำนัก/ทุกกอง 
4.1 รายงานการดำเนินงานสำนักการศึกษา (ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ) และ 

สรุปผลการจัดงาน Night RUN (สำนักการศึกษา) 
นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 
ขอรายงานสรุปการดำเนินงานสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน

มิถุนายน 2565 ขอนำเสนอดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

                             



 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

       

 

               



12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                                                             
                                                               

                                                           
                                                           
                                                     
                                                               
                                 



13 
 

นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
สรุปผลการจัดงาน Night RUN Nakhon Lampang วันที่ 4 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้สมัคร

ทั้งหมด 2,000 คน จำนวนผู้เข้าร่วมวิ่งจำนวน 1,943 คน ในการนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่านรวมถึงทีมงานทุกๆท่าน ที่มีส่วนช่วยในการจัดงานครั้งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดี เนื่องจาก
เป็นงานใหญ่ที่มีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างเยอะ แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถผ่านพ้น
ไปได้ด้วยดี ในส่วนของการประเมินผลทางกองยุทธศาสตร์ฯกำลังทำการรวบรวมและสรุปให้ทราบต่อไป 

นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ขอชื่นชมทีมผู้จัดงานทุกท่าน การทำกิจกรรม Night RUN ครั้งนี้ทำให้รู ้ว่ามีปัญหาและอุปสรรค

มากมายแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือของทุกๆคน ทำให้เมืองมีสีสัน ได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ประชาชน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างส่วนควบคุมการก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2565 (สำนักช่าง) 
นายวัชรพงศ์ วงศ์ชุมภู  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างส่วนควบคุมการก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้ 
โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนประสานไมตรี ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงบ้านเลขที่ 39  
- งบประมาณ 8,500,000 บาท 

ครบกำหนดสัญญา 21 พฤษภาคม 2565 
 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนบุญวาทย์ถึงถนนทิพย์ช้าง 

- งบประมาณ 3,363,000 บาท 
ครบกำหนดสัญญา 19 เมษายน 2565 

 โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขที่ 56 
- งบประมาณ 288,000 บาท 

ครบกำหนดสัญญา 3 มิถุนายน 2565 
 โครงการปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง 

- งบประมาณ 350,000 บาท 
ครบกำหนดสสัญญา 4 สิงหาคม 2565 

 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำปาง (สวนจีน) 
- งบประมาณ 6,200,000 บาท 

ครบกำหนดสัญญา 2 เมษายน 2565 
การติดตามงานโครงการส่วนควบคุมการก่อสร้าง จำนวน 27 โครงการ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางคนคร (ตั้งโอนจ่ายรายการใหม ปงบประมาณ 2565 งบประมาณ 
9,000,000 บาท)  ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญาจ้าง 

2. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทรตั ้งแตถนนมนตรีถึง ถนนประสานไมตรี(ปงบประมาณ 
2565 งบประมาณ 2,257,000 บาท) ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการแล้ว 

3. โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมอนกระทิง (ประจําปงบประมาณ 2565 
งบประมาณ 200,000 บาท) ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการแล้ว 

/4.โครงการปรับปรุง... 
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4. โครงการปรับปรุงฝายแมน้ำวัง (จายขาดเงินสะสม 2564 งบประมาณ 54,000,000 บาท)           
ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

5. โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ำถนนบานดงไชย ซอย 2 ขาง บานเลขที่ 201 ถึงบานเลข
ที่ 174 (ปงบประมาณ 2565 งบประมาณ 264,000 บาท) ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการแล้ว 

6. โครงการปรับปรุงถนนและทางเทาถนนบานเชียงราย ตั้งแต่ขวงนครถึง ถนนทิพยช้าง (โอนตั้งจาย
รายการใหม2564 งบ 3,000,000 บาท) ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญาจ้าง 

7. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง (จายขาดเงินสะสม 2565 งบ 30,000,000 บาท)        
ได้ผู้รับจ้างแล้วรอทำสัญญาจ้าง 

8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะเวียง ละกอน (จายขาดเงิน
สะสมป2565 งบประมาณ 30,000,000 บาท) ประกาศหาผู้รับจ้าง 

9. โครงการปรับปรุงถนนเลียบแมน้ำวังฝงซาย ตั ้งแตชุมชนบ้านดงไชยถึง ชุมชนทาคราวนอย        
(ปงบประมาณ 2565 งบประมาณ 1,600,000 บาท) ชะลอการทำสัญญากับผู้รับจ้าง 

10. โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ำถนนบานดงซอย 2 ขางบานเลขที่ 42/4 ถึงบานเลขที่ 14 
(ปงบประมาณ 2565 งบประมาณ 637,000 บาท) ประกาศหาผู้รับจ้าง 

11. โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปาง ดำเนินการ 40% 
12. โครงการปรบั ปรุงถนนและทอระบายน้ำถนนบานดงพัฒนา ซอย 1 ตั้งแตบานเลขที่ 63 ถึงถนน  

บานดงพัฒนา ซอย 4 และถึงถนนบานดงพัฒนา บานเลขที่ 12/4 ดำเนินการ 80% 
13. โครงการปรับปรุงหองทํางาน ชั้น 1 อาคารกองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ดำเนินการ 50% 
14. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา (จางออกแบบ)  ขออนุมัติแบบแปลน 
15. โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล  อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแบบแปลน 
16. โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) แบบแปลนดำเนินการ 50% 
17. โครงการปรับปรุงระบบน้ำพุลานรักบี้สวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา  แบบแปลนดำเนินการ 40% 
18. โครงการปรับปรุงรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงมอนกระทิง อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในสภาฯ 
19. โครงการกอสรางลานเอนกประสงคและสนามเด็กเล็กภายในเคหะชุมชน จัดทำแบบแปลนตรวจรับ

การจ้างออกแบบ 
20. โครงการปรับปรุงถนนและทางเทา ถนนบุญวาทย(คายทหาร) ตั้งแต บานเลขที่ 12/7 ถึงสุดเขต

เทศบาลนครลําปาง  จัดทำแบบแปลนตรวจรับการจ้างออกแบบ 
21. โครงการปรับปรุงถนนทิพยชางตั้งแตถนนราชบุตร ถึงถนนวังขวา จัดทำแบบแปลนตรวจรับการจ้าง

ออกแบบ 
22. โครงการปรับปรุงหองทํางานสวนควบคุมการกอสราง จัดทำแบบแปลนตรวจรับการจ้างออกแบบ  
23. โครงการกอสรางโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครลําปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุ จามจุรี  จัดทำแบบแปลน

ตรวจรับการจ้างออกแบบ 
24. โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลและลูวิ่งภายในสวนสาธารณะ เวียงละกอน จัดทำแบบแปลนตรวจ

รับการจ้างออกแบบ 
25. โครงการกอสรางสนามกีฬาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน  จัดทำแบบแปลนตรวจรับการจ้าง

ออกแบบ 
/26.โครงการปรับปรุง.... 
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26. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาทตั ้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง - งาว ถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน  จัดทำแบบแปลนตรวจรับการจ้างออกแบบ 

27. โครงการปรับปรุงทางเทาถนนมนตรีตั้งแตถนนสุเรนทรถึงถนนฉัตรไชย จัดทำแบบแปลนตรวจรับ
การจ้างออกแบบ 
นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 ฝากสำนักช่างเร่งดำเนินงานโครงการที่ใช้เงินอนุมัติเงินสะสมของสภาฯ ให้ตรวจสอบว่าอยู่ในกรอบ
ของเวลาหรือไม่ มีบางโครงการต้องรีบสรุปราคา ถ้ามีความล่าช้าจะเกิดความเสียหาย และเรื่องเหล็กริมทาง
เท้าถนนประสานไมตรี มีฐานของเข็มเหล็กที่โผล่ออกมาอาจเกิดความเสียหายให้แก่ยางรถที่เข้ามาจอด ให้   
ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแก้ไข  และฝากผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯเข้าจัดระเบียบแผงขายสินค้าบนถนน
เจริญเมืองก่อนการเปิดถนนเพ่ือไม่ให้เกิดความวุ่นวาย อาจมีการนัดประชุมก่อนวันเปิดจริง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 รายงานการติดตามประเมินผลตามนโยบายนายกเทศมนตรีประจำปีงบประมาณ 2565    
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นางนัฦภร  ละมัยเกตุ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 รายงานความคืบหน้าการติดตามประเมินผลโครงการฯ ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565  
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ขอความร่วมมือทุกสำนักกองช่วยตรวจสอบสถานะการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากนายกเทศมนตรีฯ
จะติดตามการดำเนินงานในแต่ละโครงการผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ค่ะ 

/นายกิตติ..... 
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นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 แอพพลิเคชั่นยังมีความบกพร่องของระบบอยู่ ยกตัวอย่างโครงการที่มีการแยกเป็นหลายงวด ขอให้
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากจะทำให้มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง 

 มติที่ประชุม  มอบกองยุทธศาสตร์ดำเนินการหารือเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขแอพพลิเคชั ่นใน
ลักษณะการเพ่ิมสถานะในระบบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   
5.1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 นางชวนพิศ คุรุภากร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
ในส่วนของกองสาธารณสุขฯขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถาณการณ์โควิดและมาตรการจากจังหวัด      

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งจะมีการปรับจากโรคระบาดร้ายแรงเป็นโรคประจำถิ่น โดยสัปดาห์    
ที่ผ่านมามีการปรับพื้นที่ในจังหวัดลำปางให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้ภาวะ
เศรษฐกิจเข้าสู่สภาพปกติ จากมาตรการจากจังหวัดจากพื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอย่างเดียว ATK+ 
ตอนนี้อยู่ที่ 500 รายต่อวัน แต่อาการไม่รุนแรง จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลขณะนี้ 46 ราย (ข้อมูล        
ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565) จำนวนผู้ป่วยสะสมแสนกว่าราย และด้วยจำนวนผู้ป่วยภายในเขตเทศบาล        
นครลำปางในแต่วันละยังมียอดของ ATK+ อยู่หลายราย ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เป็นปกติเท่าที่ควร    
ควรทำตามมาตรการป้องกันโรคต่อไป ในส่วนของการผ่อนคลายกิจกรรม กิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจังหวัด
ได้แก่กิจกรรมรวมกลุ่มตั้งแต่ 5พันคนขึ้นไป ,กิจกรรมระหว่าง 1-5 พันคน ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการท้องที่       
และกิจกรรมทีต่่ำกว่า 1 พันคน ไม่ต้องแจ้ง ในส่วนสถานบริการเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 แต่ต้อง
อยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคของจังหวัด ซึ่งต้องมีการประเมินผ่านแอพพลิเคชั่น และมีมาตรการของ
ผู้ประกอบการและลูกจ้างต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม มีการสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ฯลฯ รวมถึง
ผู้ใช้บริการร้านต้องผ่านการฉีดวัคซีน 3 เข็มเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้จังหวัดลำปางได้มีการเชิญชวนให้
ประชาชนเข้ารับการฉีดเข็ม 3 เข็ม 4 หรือวัคซีนเข็มมกระตุ้น โดยสามารถเข้ารับบริการวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล 
หรือศูนย์ฯบ้านดงม่อนกระทิง  

ฝากสำนักช่างเข้าดำเนินการในส่วนของกองสาธารณสุข เรื ่องปรับปรุงซ่อมแซม เช่น ตลาด             
29 รายการ ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม เนื ่องจากถ้าดำเนินการล่าช้า เกรงว่างบประมาณจะไม่เพีย งพอ        
เพราะราคาวัสดุก่อสร้างมีราคาที่สูงขึ้น และจะมีผลกระทบต่อในอีกหลายส่วนงานที่ต้องมีการใช้งบประมาณ  

มติที่ประชุม  รับทราบมอบสำนักช่างเข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 

5.2 (กองสวัสดิการสังคม) 
นายสุนทร  จวงพลงาม   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
ขอรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนชุมชน หลังจากที่เทศบาลนครลำปางได้มีการจัดอบรม

อาสาสมัครพัฒนาชุมชน เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนชุมชน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา       
ได้มีการจัดทำแผนการจัดทำเวทีประชาคมกับชุมชน ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา    
และจะแล้วเสร็จในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 จากการกำหนดการทั้งหมด 85 ชุมชน ปรากฏว่ามี 78 ชุมชน
ที่มีความพร้อมในการจัดเวทีประชาคมทำแผน ส่วนที่เหลืออีก 4 ชุมชนแจ้งว่าไม่สามารถจัดประชาคมได้ 
เนื่องจากสถานที่มีจำกัด และอีก 3 ชุมชนยังไม่มีอาสาพัฒนาชุมชน ได้แก่ ชุมชนนาก่วมเหนือ ชุมชนสุขสวัสดิ์  

/และชุมชนศรีเกิด.... 
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และชุมชนศรีเกิด ซึ่งใน 3 ชุมชนนี้กองสวัสดิการฯจะเข้าทำการหารือกับท่านรองปลัดฯ เพ่ือหาแนวทางในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป และขอขอบคุณทุกสำนักกองที่ส่งทีมงานมาเป็นคณะวิทยากรดำเนินการในครั้งนี้
ด้วยครับ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบว่าระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ  
นายชาตรี  สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครลำปาง 
ในนามของปลัดเทศบาลนครลำปาง ยินดีตอนรับหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานทุกท่านที่มาเติม

เต็มเทศบาลนครลำปาง ในตำแหน่งที่ว่างมานาน หวังว่าปัญหาต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจะดีขึ้น ในที่นี่ได้
มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ดูแลกองสวัสดิการสังคม และ      
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ในส่วนของสำนักช่างก็ได้มีท่านผู้อำนวยการมาดูแลแล้ว หวังว่าปัญหาความ
ล่าช้าต่างๆจะได้รับการแก้ไขในเร็ววัน   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

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 


