
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง  
(ครั้งที่ 10/2565) ประจำเดือนตุลาคม 2565 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมราชาวดี อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลำปาง 
******************* 

ผู้มาประชุม 
 1. นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 2. นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 3. นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 4. นายจำเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 5. นายชนวน  จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 6. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 7. นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 8. นายนนทวัชร์  แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 9. นายนพดล   บุญมา   รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
                       10. นายสุนทร   จวงพลงาม   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
                       11. นายสวาท  จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
                       12. นางสาวจิตลดา  เกษสุวรรณ   ผู้อำนวยการกองคลัง 
                       13. นายวัชรพงศ์   วงศ์ชุมภู   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
                       14. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 
                       15. นางสาวสุกัลญา  เรืองรุ่ง  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
    16. นายภาคิน   อดิษพันธ์   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
                       17. นางสาววิไล  วงค์พรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
                       18. นางสาวมรกต  มนะสิการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
    19. นายศุภชัย  วงค์บรรใจ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
                       20. นายสุทัศน์  ก้องสุรกานต์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค  
                       21. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
                       22. นางชญัญานุช ทองคำ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
                       23. นางวลิาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
                       24. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
                       25. นางสาวนริศรา   หงสกุล  หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       26. นางชตุิมา  อินใจ  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ 
                       27. นายภาสกร   แก้วคำดี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
                       28. นายบุรินทร์ คำไว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
                       29. นายปกิต  ศิริวงค์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
                       30. นางนวรัตน์ ศิริผัด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สาธารณสุขฯ) 

                       /31.นางสาวจรัสศรี...... 
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                       31. นางสาวจรัสศรี      ปิ่นตาเปี้ย หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
                       32. นางอารีย์   ปะจะกุล    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
                       33. นายสมวาส เครือระยา วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ 
                       34. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
                       35. นางอัปสร  หมอมูล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
                       36. นายศุภชัย    งามเมือง      ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
                       37. นายสิทธิกร   ตุ้ยเต็มวงค์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
                       38. นางณัฐพัชร์ ทินวุฒิธนาตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
      1. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 2. นายชาตรี   สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครลำปาง 
 3. นางสาวอุษา สมคิด  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
                        4. นายวชิญ์ศิคภัทร์   วงศ์มณี   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                        5. นางจันทร์จิรา   ลักษณะกุลบุตร   ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
                        6. นายอนุรักษ์ อุตยานะ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
                        7. นายโสภณ  จินดาคม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
                        8. นายสชุาติ   เทพพรมวงศ์     หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
                        9. นางสาวพัลลภา   สุริยะมณี      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สช.) 
                       10. นางพีรภาว์  ใหม่กิติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
              11. นางพิมพร  ขัดศิริ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักการศึกษา) 
                       12. นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ไชย  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
                       13. นายชูศักดิ์  สมแก้ว  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพิธชา     พานจงรักษ์     นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 
2. นางพรพิมล   อินเตชะ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ   

ระเบียบว่าระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 อยากให้ลำปางมีพ้ืนที่ในการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าอนันตยศ (พระญาอนันตยศ) กษัตริย์สมัย       
หริภุญไชย ผู้สร้างเมืองลำปางองค์แรก โดยจัดพ้ืนที่เป็นลานกว้างๆ และมีศาลาโดยรอบเพื่อบอกเล่าประวัติความ
เป็นมา ความสำคัญในการสร้างเมือง สร้างให้มีความสง่างาม โดยในเบื้องต้นได้หารือกับกลุ่มคนรักษ์ลำปางเมือง
เก่าได้อาสาในการจัดทำรูปหล่อองค์พระเจ้าอนันตยศ และให้เทศบาลรับผิดชอบในการจัดหาสถานที่ ซึ่งเทศบาล
ได้พิจารณาพื้นท่ีบริเวณอ่างเก็บน้ำข้างวัดพระแก้วดอนเต้าฯไว้ เนื่องจากเป็นบริเวณเมืองเก่ายุคที่ 1 ของเมือง 

/ลำปางซึ่งก็...... 
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ลำปางซึ่งก็ดูเหมาะสมดี ซึ่งได้ขอความร่วมมือกับวัดดอยพระฌาน อำเภอแม่ทะ ในการออกแบบให้มีความวิจิตร
สวยงาม และจะเข้าหารือเรื่องขอใช้สถานที่ในการตั้งอนุสาวรีย์กับท่านเจ้าคณะจังหวัดที่วัดพระแก้วดอนเต้าฯ  
ในส่วนของเรื่องการของบเฉพาะกิจที่เคยมีบทเรียนจากปีที่แล้วในการสร้างถนนจามเทวี ว่าโครงการใหญ่เกินไป
เกินงบประมาณที่จะจัดสรรให้ได้ งบที่จัดสรรให้ได้คือไม่เกิน 10 ล้านบาท ทำให้คิดได้ว่าช่วงเวลาขณะนี้เทศบาล
ควรเร่งดำเนินการเสนอโครงการเพ่ือเข้าขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนี้ได้แล้ว ซึ่งโครงการตัวนี้ถ้าออกแบบเสร็จ
ภายในกรอบเวลาช่วงเดือนธันวาคม 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองยุค   
เขลางค์ที่ 1 ซึ่งจะเชื่อมโยงสถานที่โดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วฯ บ้านเรือน ชุมชน ย่านดังกล่าว เข้ากันได้
เป็นอย่างดี เป็นการดึงดูดให้คนในชุมชน ประชาชนทั่วไป หันกลับมาสนใจความเป็นมาและรากเหง้าของ    
บรรพบุรุษฯ ให้ความสำคัญกับบ้านเกิดเมืองเกิดให้มาก ควรมีความรักและศรัทธา ดั่งเช่นการทำงานของผม     
ทำเพ่ือบ้านเมืองในฐานะคนลำปางที่รักลำปาง หวังให้เมืองลำปางมีการพัฒนาเป็นเมืองที่มีความสวยงาม        
ผมทำมันด้วยใจรัก พูดรวมไปถึงการทำงานหวังให้ทุกคนทำงานด้วยหน้าที่ไม่ใช่ตำแหน่ง  ให้ทำงานด้วยใจรัก    
ผมสร้างหอปูมละกอนขึ้นมาเพ่ือหวังให้ประชาชนคนลำปางทุกคนได้ เรียนรู้ความเป็นมาของเมือง ให้รู้ถึง         
จิตวิญญาณเมืองลำปาง บอกเล่าความเป็นมาเมืองลำปาง ให้ลบล้างตำนานคำสาปแช่งของเมือง ให้ทราบว่า
แท้จริงแล้วคนลำปางคือผู้กำหนดทิศทางของเมืองลำปางเอง ไม่ใช่เพราะคำสาปแช่งแต่อย่างใด  
 เทศบาลเคยอยู่ในช่วงการทำงานที่มีความสุขมาก ทุกคนช่วยเหลือทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง 
ทำงานเชิงยุทธศาสตร์กันอย่างสนุกสนาน มีการทำ KPI ทำ 5ส ทำให้มีทีมงานคุณภาพที่มีความแข็งแกร่งมาก  
แต่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันการทำงานในเทศบาลยังไปไม่ถึงไหน เวลานี้เทศบาลได้จ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
เข้ามาพัฒนาระบบงาน โดยในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นี้จะมีการสรุปปัญหาและแนวทางการพัฒนาต่างๆ 
นอกสถานที่ ณ กัซซันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดลำพูน 
 ขอแจ้งให้ทราบว่าเวลานี้ผมได้มอบให้รองปลัดฯพีระยศ วิรัตเกษ ที่ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว       
เข้ามาเป็นที่ปรึกษาพิเศษส่วนตัวเพ่ือเป็นผู้แทนในการประสานงานต่างๆได้ รวมถึงที่ปรึกษาชนวนฯ และ          
ที่ปรึกษาจำเนียรฯ ทั้งสามท่านคือผู้ที่มีองค์ความรู้สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาได้ดี 
  และเนื่องจากผมมีภารกิจเร่งด่วน สำหรับการประชุมในวาระอ่ืนๆ ผมขอมอบให้ท่านรองกิตติฯ        
เป็นประธานดำเนินการประชุม ต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 
 ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
 งานเลขานุการผู้บริหารฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2565 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้พิจารณารายงาน      
การประชุมฯ ตามบันทึกข้อความ ที่ ลป 52001ลข/55 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ได้มีกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ และงานเลขานุการฯได้ดำเนินการแก้ไขพร้อมประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็ป
ไซด์เทศบาลนครลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการฯ ในที่ประชุมแห่งนี้      
เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่    
11 ตุลาคม 2565  

/ระเบียบวาระ.... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากทุกสำนัก/กอง 
 3.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเทศบาลนครลำปาง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  

นางสาววิไล วงค์พรม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ในการรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ขอ

รายงานเฉพาะโครงการที่มคีวามคืบหน้า จำนวน 3 โครงการฯ ดังนี้  
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ได้จ่ายเช็คงวดที่ 1 ในวันที่ 21 ตุลาคม 

2565 ) 
โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบ้านเชียงราย ตั้งแต่ข่วงนครจนถึงถนนทิพย์ช้าง 

งบประมาณ 3 ล้านบาท (ส่งมอบงานไปเม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงาน)  
โครงการที่ 28 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 42/4     

ถึงบ้านเลขที่ 14 งบประมาณ 637,000 บาท (ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ตอนนี้อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงาน) 

สำหรับโครงการฯที่ได้ติดตามทั้งหมดมี 45 โครงการฯ และโครงการที่แล้วเสร็จมีการรับเช็คไปแล้วมี
จำนวน 16 โครงการ และโครงการฯที่ยกเลิกมี 4 โครงการฯ ยังคงเหลือโครงการฯที่อยู่ระหว่างดำเนินการ    
25 โครงการฯ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.2 รายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลนครลำปาง (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) 

นางสาววิไล วงค์พรม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
รายงานความคืบหน้าการจัดทำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลำปาง อยู่ในขึ้นตอนการเสนอ

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ TOR และจะนัดประชุมเพ่ือกำหนดขอบเขตของงานฯ (งบประมาณ 
3,400,000 บาท) ต่อไป  

นายกิตติ จิวะสันติการ   รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
จำนวนเงิน 3,400,000 บาท ของการจัดทำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตอนนี้ได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง  
นางสาววิไล วงค์พรม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
อยู่ในขั้นตอนการเสนอหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ TOR ยังไม่ได้ออกเป็นคำสั่ง  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.3 รายงานความคืบหน้าข้อมูลในการกำหนดพื้นที่การจัดสร้างอาคารสำนักงานใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) 
นายสวาท จำปาอูป   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
สืบเนื่องจากเทศบาลฯมีแผนที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานเพ่ิมข้ึนอีก 1 อาคาร เป็นอาคาร 3 ชั้น ขนาด

พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตร.ม. ซึ่งในเบื้องต้นได้แจ้งข้อมูลไปยังสำนักช่างถึงส่วนงานราชการที่จะใช้สอย
พ้ืนที่อาคารใหม่จำนวน 3 ส่วนราชการ ดังนี้ ชั้นที่ 1 กองสวัสดิการสังคมฯ ชั้นที่ 2 สำนักปลัดฯ และชั้นที่ 3 
กองการเจ้าหน้าที่ และห้องประชุม รวมถึงห้องที่ใช้เฉพาะกิจต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงห้องผู้บริหารด้วย โดยสำนักช่าง
ได้แจ้งมาว่าการออกแบบอาคารดังกล่าวต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เสนอให้สำนักปลัดทำการจ้างเหมา 

 
/บริษัทเอกชน... 
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บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างซึ่งทางนายกฯได้อนุมัติให้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่มีความ

กังวลในเรื่องของงบประมาณที่จะก่อสร้างอาคารยังไม่มีความชัดเจนว่าจะใช้จากงบไหน และค่าจ้างในการ
ออกแบบกำหนดวงเงินไว้จำนวน 1,800,000 บาท (คิดเป็น5%ของงบประมาณ40ล้านบาทที่ตั้งไว้) ทางสำนัก
ปลัดฯขอให้มีความชัดเจนจากทางผู้บริหารฯก่อน ในเรื่องของการใช้งบประมาณที่จะมาดำเนินการก่อสร้าง 
เนื่องจากเกรงว่าถ้าเทศบาลดำเนินการจ้างออกแบบไปแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้นั้น จะทำให้
เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเป็นอย่างมาก  

นายกิตติ จิวะสันติการ   รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ขอหารือท่านนายกเทศมนตรีฯอีกครั้งว่าจะใช้งบประมาณจากไหน 
นายจำเนียร ทองกระสัน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
แนะนำให้ทำชั้นจอดรถใต้ดินลงไป 1-2 ชั้น เนื่องจากการก่อสร้างอาคารใหม่นี้จะกินพ้ืนที่ลานจอดรถ

เดิมไปเป็นจำนวนมาก ขอให้มีการประชุมหารือถึงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารอีกครั้ง  

มติที่ประชุม   นัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องนอกรอบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบจากทุกสำนัก/กอง 
 4.1  (สำนักการศึกษา)  

นางสาวสุกัลญา  เรืองรุ่ง   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 

ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 สำนักการศึกษามีกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นได้แก่  กิจกรรมล่องสะเปา
จาวละกอน ประจำปี 2565 ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565  

กิจกรรมที่มีทุกวัน 7-9 พ.ย. 65 ได้แก ่
- ขายสินค้าบนถนนบ้านเชียงราย 
- ฉายหนังกลางแปลง บริเวณเวทีด้านในสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา 
- การจัดแสดงโคมไฟ ภายใต้รูปแบบ “อลังการโคมล้านนา ดาวล้านดวง” 
- มหกรรมอาหาร และเครื่องเล่น บริเวณหน้าอาคารศูนย์เยาวชน  

กิจกรรมวันที่ 7 พ.ย. 65 ได้แก่ 

- กิจกรรมบูชาผางประทีป บริเวณศาลหลักเมือง เวลา 19.00 น. 
- กิจกรรม DIY สะเปา บริเวณศาลหลักเมือง  
- ประกวดธิดาสะเปาแก้วสะเปาคำ บริเวณข่วงนคร 

กิจกรรมวันที่ 8 พ.ย. 65 ได้แก่  (ท่าน้ำสิงห์ชัย) 

- พิธีเปิดงาน 
- ประกวดสะเปาลอยน้ำ 
- การแสดงดนตรีจากศิลปิน 
- ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  บริเวณข่วงนคร 

 
 

/กิจกรรมวันที่... 
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กิจกรรมวันที่ 9 พ.ย. 65  ได้แก่ 

- ประกวดหนูน้อยสะเปาจาวละกอน บริเวณข่วงนคร 
- ประกวดสะเปาบก (ไม่มีเดินขบวน) จอดริมถนนฉัตนไชย และถนนท่าคราวน้อย 

ทั้งนี้ สำนักการศึกษาได้มีการแจ้งคำสั่งมอบหมายงาน ที่  1691  /2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงล่องสะเปาประจำปี พ.ศ.2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดการมอบหมายตามส่วน
ราชการ ดังนี้ 

- สำนักการศึกษา ดูแล ภาพรวมทั้งหมดของงาน /ประกวดสะเปาน้ำและสะเปาบก 
- สำนักช่าง ดูแล ฝ่ายสถานที่ ดูแลทั้ง 3 จุดการจัดงาน /ไฟฟ้าบริเวณศาลหลักเมือง/โต๊ะเก้าอ้ี /เวที

ริมน้ำ /จัดผ้า ฯลฯ 
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล  
- กองการเจ้าหน้าที่ และกองคลัง  ฝ่ายปฏิคมและบริการ 
- สำนักปลัดเทศบาล  รักษาความปลอดภัยทางน้ำและจัดเตรียมเรือ / ความปลอดภัยทั่วบริเวณงาน 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมพยาบาล / จำหน่ายอาหารหน้าศูนย์เยาวชน 
- กองสวัสดิการสังคม  จำหน่ายของดีเมืองลำปาง 

งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษมเขมโก ประจำปี 2565 กำหนดจัดในวันที่  
27-29 พฤศจิกายน 2565 โดยเทศบาลจะร่วมเดินขบวน จากที่ประชุมแจ้งมาว่าเทศบาลฯจะอยู่ขบวนที่ 4 
(ต่อจากเทศบาลต้นธงชัย) เป็นขบวนสัตตภัณฑ์ โดยขอความอนุเคราะห์รถจากสำนักช่างในการแต่งรถ และ
ผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ซึ่งสำนักการศึกษาจะแจ้งประสานไปยังทุกสำนัก/กอง ในการจัดผู้เข้าร่วมงาน จุดตั้ง
ขบวนบริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าฯ ตั้งขบวนเวลา 13.30 น. เคลื่อนขบวน 14.30 น. และมีการถวาย
เครื่องบวงสรวงสักการะ เวลา 17.00 น. แจ้งเพ่ือทราบในเบื้องต้น 

นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ฝากเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนทั้งผู้คนและฝูงชน เนื่องจากเพ่ิงมีข่าวโศกนาฎกรรมใหญ่ที่

ต่างประเทศถึง 2 ที่ ทั้งข่าวฝูงชนเบียดกันจนเสียชีวิตที่ประเทศเกาหลีใต้และเหตุการณ์สะพานขาดในประเทศ
อินเดียจากสองเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เป็นตัวอย่างให้เกิดการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยได้เป็น
อย่างดี ขอให้ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างอย่างเข้มงวดทั้ง อาคาร สะพาน สถานที่ต่างๆ ที่
จะต้องรองรับผู้คนจำนวนมาก และเรื่องความปลอดภัยของสายไฟ การพ่วงต่ออุปกรณ์สายไฟ ความปลอดภัย
จากกระแสไฟฟ้า กับเครื่องเล่นต่างๆ 

นายสุรพล ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
เป็นห่วงบริเวณสะพานแขวนของเทศบาล ซึ่งในทุกปีจะมีจำนวนประชาชนแออันเป็นจำนวนมาก เพราะ

เป็นจุดชมขบวนสะเปาลอยน้ำ ต้องมีการประสานเรื่องความปลอดภัยบริเวณนี้อย่างเข้มงวด และบริเวณการ
จำหน่ายอาหารที่มีกระทะร้อน ขอให้มีการคัดกรองการจำหน่ายประเภทกระทะร้อน และการงดจำหน่ายพลุและ
ประทัด 

 นายสุนทร  จวงพลงาม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบด้านการจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนบ้านเชียงราย ได้มีการเปิดรับ

สมัครไปเมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 120 ราย มีพ้ืนที ่
/จำหน่ายจำนวน..... 
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จำหน่ายจำนวน 150 ล็อค เน้นพ้ืนที่บริเวณกลางถนนเป็นหลัก มีการแบ่งประเภทสินค้าเป็น ของกิน ของใช้
และของฝาก เบื้องต้นไม่มีการประกอบอาหาร ทางกองสวัสดิการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเรื่องอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดจากแก็สหุงต้มหรือการประกอบอาหารเป็นอย่างมาก และจะได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้
จำหน่ายสินค้าในที่ประชุมวันที่ 2 พ.ย.65 ห้องราชาวดี และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารฯเข้าร่วม
พบปะพ่อค้าแม่ค้ามา ณ ที่นี้ด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ/ขอให้ดูเรื่องของความปลอดภัยอุปกรณ์เครื่องเล่นมอบสำนักช่างเข้าตรวจสอบ 
ความปลอดภัยเครื่องเล่น ก่อนการชำระค่าธรรมเนียม 

4.2  (กองคลัง)  
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 – 31 ต.ค. 65 ข้อมูล ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2565   
  ยอดรับรวม    119,253,947.07 บาท 
  ยอดจ่ายรวม      33,071,039.76  บาท 
  รายได้ที่จัดเก็บเอง และภาษีจัดสรร 
  รายได้ที่จัดเก็บเองรวมภาษีจัดสรร       3,487,247.04 บาท 
  รายจ่ายจากเงินรายได้และภาษีจัดเก็บเอง    15,997,836.21  บาท 
  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ด้านการศึกษา สาธารณะสุข สวัสดิการ  
  ยอดรับรวม        99,766,700.00 บาท 
  ยอดจ่ายรวม      17,073,203.55 บาท 
  รายจ่ายค้างจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565  
  ก่อหนี้ผูกพัน  

กันเงิน     17,124,215.35 บาท 
  เบิกจ่าย      9,729,004.45 บาท 
  ยังไม่ได้เบิกจ่าย    7,108,784.47 บาท 
  กันเงินไม่ก่อหนี้ 
  กันเงิน     32,473,600.00 บาท 
  เบิกจ่าย            35,790.00 บาท 
  ยังไม่ได้เบิกจ่าย    32,437,810.00 บาท 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 
นางสาววิไล วงค์พรม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 การจัดทำร่างแผนงานประจำปี 2566 ได้ประชุมทำแผนฯไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 และจะมี
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ใน
ที่นี้ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะกรรมการฯ 
 

/การรายงานผล..... 
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การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีฯ ประจำปี 2565 มีกำหนดให้จัดส่งในวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2565  
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรร

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนต่างๆ ตามที่กรมส่งเสริมฯได้แจ้งมา กองยุทธศาสตร์ฯได้จัดส่งหนังสือให้ทุกหน่วยงาน 
โดยให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะเสนอให้ขอตั้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ต้องเป็นโครงการฯที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาฯ 2566-2570 ปีงบประมาณ 2567 เรียนร้อยแล้วเท่านั้น หากมีความประสงค์เสนอคำขอแต่ยัง
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผน ให้ประสานงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือเร่งบรรจุไว้ในแผนเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้ ให้ส่งภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  

โครงการฯตามนโยบายนายกเทศมนตรีฯที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมฯ หรือแหล่งงบอ่ืนๆ ให้จัดทำข้อมูลส่ง
กองยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.4 (สำนกัช่าง) 

นายวัชรพงศ์  วงศ์ชุมภู   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
เนื่องจากได้รับการประสานจากสำนักงานจังหวัด และสำนักงานโยธาธิการจังหวัดลำปาง โครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองลำปาง ระยะที่ 1 อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง ในวงเงิน 220,000,000 บาท ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลนครลำปาง จังหวัด
ลำปางได้พิจารณาความเหมาะสมโครงการแล้ว ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาผังเมืองและสภาพแวดล้อมของ
จังหวัดลำปาง และได้รับการประสานขอส่งมอบพ้ืนที่การก่อสร้างและยินดีรับมอบโครงการดังกล่าว ในส่วนของ
วิธีการการดำเนินการก่อสร้าง ขอมอบหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมฯ เป็นผู้ชี้แจง 

นายปกิต  ศิริวงค์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในเขต

เทศบาลนครลำปาง โดยโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ  มีพ้ืนที่คาบเกี่ยวอยู่ 2 เทศบาล ได้แก่เทศบาลนครลำปาง 
กับเทศบาลเมืองเขลางค์ ตามภาพประกอบดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ในพ้ืนที่ของ.... 
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ในพ้ืนที่ของเทศบาลนครลำปาง จุดเริ่มต้นโครงการฯหรือจุดปล่อยน้ำอยู่บริเวณวัดศรีรองเมืองลงสู่
แม่น้ำวัง  จุดเริ่มต้นรับน้ำอยู่บริเวณสนามกีฬาเทศบาล 7 ซึ่งโครงการฯที่ผ่านในเขตเทศบาลฯจะเป็นโครงการ
วางท่อเหลี่ยม (ตามภาพดังนี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งในถนนบางสายจะต้องทำการขุดรื้อออกท้ังหมด ในส่วนของเส้นทางที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ ได้แก่  

เริ่มจากบริเวณในซอยข้างวัดศรีรองเมืองผ่านถนนท่าคราวน้อยเลี้ยวขวาเข้าซอยเฉลิมพระเกียรติทะลุถนนฉัตร
ไชยข้ามเข้าซอยข้างร้านโก๋กาแฟ ตรงผ่านเข้าไปในซอยข้ามถนนหน้าโรงพยาบาลเขลางค์จนถึงถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์ฯ ข้างไปถนนทางเข้าสุขสวัสดิ์ลากยาวตรงไปจนมาสิ้นสุดที่บริเวณจุดรับน้ำหน้าสนามกีฬาโรงเรียน
เทศบาล 7  

/นายกิตติ...... 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ   รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ และมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
ขอนัดคุยในรายละเอียดกันอีกครั้ง  

มติที่ประชุม   นัดหารือด้านผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับประชาชนนอกรอบอีกครั้ง/และขอให้สำนักช่าง
เร่งดำเนินการตรวจวัดสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 7  

4.5 (กองสวัสดิการสังคม) 
นายสุนทร  จวงพลงาม   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
ขออนุญาตนำเรียนภารกิจที่สำคัญ ของกองสวัสดิการสังคม ดังนี้ เรื่องที่ 1 เรื่องการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด โดยในห่วงระยะเวลา 3 เดือนนี้ ทางสำนักงานตำรวจฯมีโครงการค้นหากลุ่มผู้ใช้ ผู้เสพ 
และผู้ติดยาเสพติดฯ ถ้าหากมีลูกหลาน พ่ีน้อง หรือคนรู้จัก สามารถแนะนำให้เข้ารับการรักษาตัวได้ที่
โรงพยาบาลลำปาง ห้องผู้ป่วยจิตเวช วันอังคารและวันศุกร์ เรื่องที่ 2 สืบเนื่องจากการประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติด ให้โทษประเภทที่ 5 เป็นเหตุให้มีการ ซื้อ ขาย และเสพ กันอย่าง
แพร่หลาย และมีข่าวกลุ่มเยาวชนจังหวัดลำปาง แอบไปสูบกัญชาหลังวัดศรีชุม จึงได้มีการออกประกาศ เกี่ยวกับ
เหตุรำคาญ การเกิดควันและกลิ่นจากการสูบกัญชาถือเป็นความผิดตามกฎหมาย เรื่องที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-31 
ต.ค. 2565 ได้รับประสานจากจังหวัดเรื่องการรับสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอใช้สิทธิ
สวัสดิการแห่งรัฐ ที่อาคารงานป้องกันฯ มีกลุ่มเป้าหมายที่มาลงทะเบียน จำนวน 3,592 ราย  โดยจะเป็น
เป้าหมายที่กลุ่มคลัสเตอร์คน จะเข้าไปดำเนินการต่อ ให้ได้รับการดูแลในคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.6 (สำนกัปลัดเทศบาล) 
นายสวาท  จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
จากที่ประชุมการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ในการกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO 

BE NUMBER ONE และติดตามการดำเนินงานฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ได้รับแจ้งภารกิจฯในส่วนที่มอบหมายให้สำนักงานเทศบาลนครลำปางรับผิดชอบ/ดำเนินการ โดยมีหน่วยงาน
ภายในเทศบาลฯที่เกี่ยวข้องหลักฯ ได้แก่ สำนักปลัดฯ สำนักช่าง และกองสาธารณสุขฯ และขอแจ้งภารกิจฯ    
พอสังเขป ได้แก่ การติดพระรูปฯบริเวณแยกสนามบินและแยกประตูชัยตามขนาดที่กำหนด ประดับธงตาม
เส้นทางที่เสด็จ และในบริเวณอาคารในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยพร้อมตกแต่งผ้า ปรับปรุงห้องสรง ห้องน้ำ 
ฯลฯ ซึ่งจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้างานในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
เสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในที่นี้ขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักช่าง และกองสาธารณสุขฯ 
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และได้รับแจ้งจากจังหวัดเรื่องเสื้อสำหรับเด็กนักเรียนที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 
ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ส่งเรื่องให้กองสวัสดิการฯ ในเวลานี้ทางจังหวั ดทวงถามยอดเสื้อว่ามีจำนวนเท่าใด        
โดยขอก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  

นายสุรพล ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง 
จากในที่ประชุมฯการเตรียมงานรับเสด็จ สิ่งที่สำนักช่างและสำนักปลัดฯมีความกังวลคือในเรื่องของการ

ประดับตกแต่งประดับผ้าห้องประชุมและภายในบริเวณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยโดยการใช้ผ้าสีแดงนั้น          
มีความเห็นตรงกันว่าขอให้ทางโรงเรียนบุญวาทย์ฯ เป็นผู้จัดหาและเทศบาลฯช่วยดำเนินการติดตั้งให้จะดีกว่า 

 
/มติที่ประชุม.... 
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มติที่ประชุม   มอบสำนักช่างและสำนักปลัดฯเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้างานวันที่                
3 พฤศจิกายน 2565 และดำเนินการในส่วนของภารกิจที่เก่ียวข้อง 

4.7 (สำนกัช่าง) 

นายวัชรพงศ์  วงศ์ชุมภู   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายไปที่ทำการสำนักงานชั่วคราว ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร 

ขอความร่วมมืองานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์ฯ ลงแจ้งในเพจเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
รับทราบอย่างทั่วถึง  

มติที่ประชุม   มอบกองยุทธศาสตร์ฯประชาสัมพันธ์การย้ายสำนักงานชั่วคราวสำนักช่างส่วนควบคุม
การก่อสร้าง ในเพจเทศบาลนครลำปาง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   
นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาลนครลำปาง   
ขอหารือ สืบเนื่องจากผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ แจ้งเรื่องวัยรุ่นมั่วสุมสูบกัญชา โดยเทศบาลนคร

ลำปางได้รับหนังสือจากอำเภอเมืองลำปางเข้ากองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขฯ มีเนื้อหาใจความที่ยัง
สับสนกับความต้องการของอำเภอเมืองฯ และได้เกษียนหนังสือดังกล่าวไปที่งานนิติการพิจารณาว่าเทศบาลฯ ทำ
ได้หรือไม่อย่างไร และได้รับแจ้งจากผู้อำนวนการสาธารณสุขฯว่าอำเภอฯทวงถามมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ทราบว่า
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯพอจะตอบทำถามถึงความต้องการของอำเภอฯได้หรือไม่ ว่าอำเภอฯต้องการให้
เทศบาลทำอะไรบ้าง 

นายภาสกร  แก้วคำดี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับซอยร้านบุญเลิศเฟอร์นิเจอร์ จาก

การสอบถามบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าว ทราบว่าเด็กทั้ง 5 คน ได้ออกจากพ้ืนที่ไปแล้วตั้งแต่วันที่ได้ดำเนินคดี 
และได้ประสานสำนักงานทะเบียนขอข้อมูลผู้ดูแลอาคารทราบว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์เป็นของวัด ได้ทำการประสาน
ผู้เกี่ยวข้องที่แจ้งว่าเป็นเจ้าของพ้ืนทีดังกล่าวแจ้งว่าได้ดำเนินการปิดอาคารพร้อมปิดป้ายแจ้งห้ามบุคคลภายนอก
เข้าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประสานกับนิติกรเกี่ยวกับการแจ้งเหตุรำคาญได้มีการดำเนินการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม   มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมแจ้งประสาน
อำเภอเมืองลำปางต่อไป 

นายสุรพล ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง 
 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ผา่นมา นายกเทศมนตรีฯ ได้ลงนาม MOU กับจังหวัดลำปางตามคำสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้ 1. พ้ืนที่ราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่
สวมหมวกกันน๊อคร้อยเปอร์เซ็น ให้ผู้มาติดต่อราชการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้าย 2.องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีมติให้กำชับข้าราชการทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
กฎหมายหากฝ่าฝืนให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ดำเนินการ
ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชามีความผิดด้วยเช่นกัน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

/นายนพดล..... 
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นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาลนครลำปาง   
เรื่องการกันเงินตั้งงบประมาณฯท่ีกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ขอให้หน่วยงานที่ได้ขอกันเงินไว้เร่งดำเนินการ 

งานการตลาดกองสาธารณสุขฯ ขอให้เร่งดำเนินการ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
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 


