
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง  
(ครั้งที่ 11/2565) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมราชาวดี อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลำปาง 

******************* 
ผู้มาประชุม 
 1. นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 2. นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 3. นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 4. นายนนทวัชร์  แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 5. นายนพดล   บุญมา   รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
                        6. นายสุนทร   จวงพลงาม   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
                        7. นายวิชญ์ศิคภัทร์   วงศ์มณี   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                        8. นายสวาท  จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
                        9. นางสาวจิตลดา  เกษสุวรรณ   ผู้อำนวยการกองคลัง 
                       10. นายอนุรักษ์ อุตยานะ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
                       11. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 
                       12. นางสาวสุกัลญา  เรืองรุ่ง  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
                       13. นางสาววิไล  วงค์พรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
                       14. นางสาวมรกต  มนะสิการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
    15. นายศุภชัย  วงค์บรรใจ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
                       16. นายสุทัศน์  ก้องสุรกานต์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค  
                       17. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
                       18. นางชญัญานุช ทองคำ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
                       19. นางพีรภาว์  ใหม่กิติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
    20. นางพิมพร  ขัดศิริ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักการศึกษา) 
                       21. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
                       22. นางสาวนริศรา   หงสกุล  หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       23. นางชตุิมา  อินใจ  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ 
                       24. นายภาสกร   แก้วคำดี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
                       25. นายบุรินทร์ คำไว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
                       26. นางนวรัตน์ ศิริผัด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สาธารณสุขฯ) 
                       27. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
                       28. นางอัปสร  หมอมูล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
                       29. นายศุภชัย    งามเมือง      ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
                       30. นายสิทธิกร   ตุ้ยเต็มวงค์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
                       31. นางณัฐพัชร์ ทินวุฒิธนาตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

/ผู้ไม่มาประชุม.. 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
      1. นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 2. นายจำเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 3. นายชนวน  จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 4. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 5. นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 6. นายชาตรี   สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครลำปาง 
 7. นางสาวอุษา สมคิด  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
 8. นายวัชรพงศ์   วงศ์ชุมภู   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 9. นายภาคิน   อดิษพันธ์   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
                       10. นายโสภณ  จินดาคม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
                       11. นายสุชาติ   เทพพรมวงศ์     หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
                       12. นางสาวพัลลภา   สุริยะมณี      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สช.) 
                       13. นางวลิาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
                       14. นางสาวจรัสศรี      ปิ่นตาเปี้ย หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
                       15. นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ไชย  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
                       16. นายปกิต  ศิริวงค์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
                       17. นายชูศักดิ์  สมแก้ว  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
                       18. นางอารีย์   ปะจะกุล    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
                       19. นายสมวาส เครือระยา วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวภัทราวดี   วัฒนศัพท์     นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
2. นางพรพิมล   อินเตชะ     นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ   

ระเบียบว่าระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 กิจกรรมต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหวัง การเข้ามาทำงานของกลุ่มการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้ง     
เข้ามาหวังว่าทุกท่านเข้าใจวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมาย ในอนาคตของเทศบาลในปี 2568 ใน 4 ปี 
ถึงความฝัน ความมุ่งมั้น ที่จะให้เกิดผล และเห็นผล ในมิติไหนบ้าง มีความเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจและมีความ
ชัดเจนเนื่องจากมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันอย่างสม่ำเสมอ ที่จะให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาล 
ในอีกด้านก็ไม่แน่ใจว่าได้มีการนำไปเป็นแนวทาง บทเรียน ทฤษฎี รูปแบบ ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนางานภายใน
หน่วยงานของตนเองอย่างจริงจังหรือไม่ เพราะด้วยความเป็นวัฒนธรรมราชการที่มีระเบียบ กฎหมาย ที่เข้มงวด 
และมีโครงสร้างฯแนวตั้ง ลดหลั่นกันตามสายบังคับบัญชา เลยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ได้มีการคิดนอกกรอบ 
ต้องรอรับคำสั่งอย่างเดียว ทั้งแผนงาน แผนงบประมาณ ทำแต่แบบเดิมๆ ทั้งท่ีเทศบาลได้พยายามให้ความรู้   

/ในรูปแบบการ...... 
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  ในรูปแบบการจัดการต่างๆ ด้วยจิตวิญญาณของการเป็นครู ที่พยายามสอนให้ความรู้ในเรื่องการเป็นผู้นำ      
เรื่องยุทธศาสตร์ การให้ความเข้าใจในเรื่องของการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเป้าหมายสู่ความสำเร็จมากกว่า       
การทำงานประจำตามโครงสร้าง ขอทบทวนกันอีกครั้งในเรื่องของการทำงานของคน ความสนใจใคร่รู้ของคน
เป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ เพราะเรื่องของการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญ การเรียนรู้จะนำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งตัวนี้ขาดหายไปในวัฒนธรรมองค์กร  และก็มาดูว่าจริงๆแล้วการทำงานทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1 ระดับ
คนทำงาน 2 ระดับหัวหน้างาน และ ระดับผู้บริหาร ซึ่งทั้ง 3 ระดับมีความสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกัน การจัด
คนให้ถูกกับงานจะได้งานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก ในระดับหัวหน้างานต้องสามารถครองใจคนให้ได้    
มีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี และในระดับผู้บริหารต้องเป็นนักคิด นักวางแผน มองภาพในมุมกว้าง คิดเป็น
ระบบ ละเอียดและรอบคอบ มีชุดความคิดที่ดี และเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ดี และทั้งหมดนี้คือความต้องการที่จะ
เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเทศบาล ภายในปี 2568 ให้ได้ตามพันธกิจที่ได้วางไว้ ทั้งในเรื่องคนกับเมือง 
เรื่องของการทำเมืองให้คนอยู่ การทำคนให้มีความสุข มีคุณภาพ การศึกษาดี ชุมชนเข้มแข็ง สร้างอาชีพให้คน 
ทุกอย่างนี้จะเป็นไปไม่ได้ ถ้าองค์กรเทศบาลไม่สามารถขับเคลื่อนได้ องค์กรต้องเป็นยุทธศาสตร์ ชี้วัดผลการ
ทำงานได้ ถึงจะเห็นผล พูดถึงโครงการต่างๆของ สปสช. ที่มีการขออนุมัติโครงการฯ ขอให้ยึดตามหลัก
วัตถุประสงค์ของโครงการ ให้มีการวัดผลเชิงสุขภาพที่ชัดเจนทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ ให้เกิด
ประโยชน์เชิงสุขภาพต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 
 ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
 งานเลขานุการผู้บริหารฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่  
10/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้พิจารณา
รายงานการประชุมฯ ตามบันทึกข้อความ ที่ ลป 52001ลข/60 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ได้มีกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ,กองคลัง และกองสาธารณะสุขฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้า 1,2,4,7 และ
11 ซึ่งงานเลขานุการฯได้ดำเนินการแก้ไขพร้อมประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็ปไซด์เทศบาลนครลำปางเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงขอเสนอผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการฯ ในที่ประชุมแห่งนี้เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่    
1 พฤศจิกายน 2565  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากทุกสำนัก/กอง 
 3.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเทศบาลนครลำปาง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  

นางสาววิไล วงค์พรม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการเทศบาลฯ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้กำหนดวันประชุม

คณะกรรมการกำหนด TOR ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565  
นางสาวญาดา ณ วงค์จันทร์ 
เนื่องด้วยทางเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ฯกำลังเร่งดำเนินการในรายละเอียดของ TOR ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน      

3 ส่วน ได้แก่ การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบสำรองข้อมูล ติดตั้งระบบ IP Phone สำหรับ
การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ที่ต้องมีการปรับปรุงใหม่เนื่องจากมีการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552  

/และจะมีการ..... 
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และจะมีการประชุมคณะกรรมการ TOR ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เพ่ือให้ได้ตามรูปแบบที่จะนำมาใช้

ในอนาคตให้รองรับกับระบบต่างๆ ทั้งระบบการบริการประชาชน ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร และการ
พัฒนาเว็ปไซด์ใหม่ให้มีความทันสมัย  

นายนพดล บุญมา  รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
ในส่วนของ TOR จะพยายามเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ เพ่ือเดือนหน้าจะส่งต่อ

ให้กองคลังดำเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.2 รายงานรายรับและรายจา่ยงบประมาณประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ย. 2565 (กองคลัง) 
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 – 30 พ.ย. 65 ข้อมูล ณ วันที่ 

30 พฤศจิกายน 2565  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นายนิมิตร..... 
 

                                          
                                       

                                 

                    
  

                   
            

               

                   
               

                    
                

  

                
             

                 

           
                                     

               
                

                  
               

   

             
                 

                     
   

                      
                                   

                 

          
               

          
                 

                      
  

               
               

                   
                   

                         
       

                   

              
                

                                      
                                       

                                 

                    
  

                   
            

               

                   
               

                
             

           
                 

                                     
                

                     
   

                      
               

                    
                 

          
               

                       
   

                      
  

               
               

                                            
                



5 
นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
เงินรายได้ที่จัดเก็บเองทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 46 ล้านบาท ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 65 -30 พฤศจิกายน 

2565 ใช่หรือไม่ เป็นเงินที่จัดเก็บเองจำนวนเท่าไหร่ และเป็นเงินจัดสรรจำนวนเท่าไหร่  
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
เงินที่เราจัดเก็บเองจำนวน 46,389,948.40 บาท  
เงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์  ด้ านการศึกษา สาธารณสุขฯ สวัสดิการสั งคมฯลฯ จำนวน 

108,197,100 บาท  
เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 16,000,000 บาท  
นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
แล้วจ่ายไปทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่  
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
เงินที่จ่ายจริงไปทั้งสิ้น จำนวน 92,720,412.86 บาท  
สำหรับรายการที่เทศบาลฯได้กันเงินไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 เป็นการกันเงินไว้ในกรณี (ก่อหนี้ผูกพัน) 

จำนวน 17,124,215.35 บาท เบิกจ่ายฯ จำนวน 12,046,692.76 บาท และยังเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จำนวน 5,077,522.59 บาท ต่อไปเป็น(กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้) จำนวน 32,475,600 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จำนวน  32,039,150 บาท และส่วนที่เบิกจ่ายไป จำนวน 434,450 บาท ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ  

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
การดำเนินการทางด้านการเงิน ได้มีการนำเงินไปผูกพันกับโครงการฯต่างๆบ้างหรือไม่ งานทั้งหมด

อย่างเช่นโครงการของปี พ.ศ. 2565 ที่มีการตัดเงินข้ามปีกับเงินเหลือมปี ได้ตัดไว้เท่าไหร่ เป็นโครงการฯ
เท่าไหร่ และปัจจุบันได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วบ้าง แล้วจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ภายในเมื่อไหร่ และโครงการที่ตัด
ข้ามปีต้องดำเนินการเมื่อไหร่ และเงินเหลือจ่ายทั้งหมดเท่าไหรมีโครงการฯอะไรบ้าง และในปีพ.ศ.2566 
จะต้องเตรียมเงินในการบริหารจัดการเท่าไหร่ รายได้จะเข้ามาเมื่อไหร่ โครงการฯไหนจะต้องเริ่มดำเนินการ ได้มี
การวางแผนกันเงินให้มีความสอดคล้องกับโครงการไว้อย่างไรบ้าง 

นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
ในเรื่องของรายจ่ายกองคลังได้มีการแจ้งให้แต่ละสำนัก/กอง ให้ส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ทุกๆ 3 เดือน ว่า

ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. จะมีแผนการใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนเท่าไหร และในไตรมาสที่ 2 นี้ได้แจ้งทุกสำนัก/กอง ให้แจ้ง
ยอดใช้จ่ายของเดือน ม.ค.-มี.ค. ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใด และสำหรับรายได้ที่เข้าไม่เพียงพอใน 3 เดือนแรกนี้ 
ภายในเดือนธันวาคม 2565 จะมีการทำหนังสือขออนุมัติผู้ว่าราชการฯ ยกเว้นระเบียบ 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ควรจะมีการนั่งประชุมหารือเพ่ือทำการวางแผนบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ควรมีการวาง

แผนการใช้จ่ายเงินให้มีความสอดคล้องกับโครงการต่างๆ ต้องทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ควรปล่อยให้งานไหลไป
ตามระบบแบบขาดความกระตือรือร้น  

นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ขอสอบถามว่าในทุกสิ้นปีกองคลังจะมีปิดงบประมาณในระบบ ซึ่งในต้นปีจะมีการปิดในเบื้องต้น       

ในรายละเอียดกองคลังยังไม่พร้อมเพ่ือจะให้ผ่านระบบและทำการเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ และตอนนี้ในรายละเอียด 
 
 

/ที่เราจะปิด........ 
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ที่เราจะปิดจริงๆก็คือการปิดงบประจำปีที่สมบูรณ์แบบกองคลังยังไม่ได้ดำเนินการใช่หรือไม่ และถ้ายัง

ไม่ได้ดำเนินการปิดงบตรงนี้แล้วจะมีผลต่อการใช้เงินสะสมหรือไม่ 
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
ในรายละเอียดตรงนี้จะอยู่ในวาระที่ 4.3 การรายงานความคืบหน้าสถานะการคลัง ซึ่งตามระเบียบข้อ 

100 คือให้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินส่งต่อสตง.ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งในขณะนี้ยังมี
หน่วยงานลูกท่ียังส่งข้อมูลมาไม่ครบ ได้แต่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่อนกระทิง สถานธนานุบาล และสถานีขนส่ง  

นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ขอให้เร่งติดตาม ให้อยู่ในระยะเวลาที่เค้ากำหนด และอยากให้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด เพราะ

ถ้ามีโครงการใหญ่ที่ต้องทำการจ่ายขาดเงินสะสมจะมีผลกระทบด้วยเช่นกัน  
นางชัญญานุช ทองคำ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
ขออนุญาตเสริมข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่ผู้อำนวยการกองคลังได้รายงาน กล่าวคือมันมีส่วนที่เราจะต้อง

ทำงบการเงินรวมทั้งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัดคือเทศบาลนครลำปางและหน่วยงานภายใต้สังกัดซึ่งมีอยู่
ทั้งหมด 10 หน่วยงาน ซึ่งทั้งหมดได้เร่งส่งรายงานงบการเงินมาแล้วได้แก่ ในส่วนของโรงเรียนทั้ง 6 โรงเ รียน
ของเทศบาล ศูนย์เด็กเล็กฯ 2 ศูนย์ และเมื่อกองคลังได้รับข้อมูลต้องนำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด ทำการบันทึกลงใน
ระบบ e-LAAS แยกเป็นหมวดๆ ทั้งหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ฯลฯ และต้องมีการปรับปรุงหลังจากปิด
บัญชีขั้นต้นไปแล้ว ต้องทำงบแสดงเปลี่ยนแปลงสุทธิส่วนทุน ซึ่งคาดว่าจะต้องทำให้ทันภายในวันที่ 28 ธันวาคม 
2565 เพราะยังมีส่วนประกอบอ่ืนๆที่จะต้องตรวจเช็ค อาทิ วัสดุคงคลัง ที่ เพ่ิงได้รับจากทุกสำนักเมื่อวันที่     
16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.3 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปางในการ
กำหนดพื้นที่การก่อสร้างอาคารใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายสวาท จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปางหลังใหม่ เป็นผลสืบเนื่องจาก

จำนวนบุคลากรของเทศบาลฯที่เพ่ิมมากขึ้น มีการกำหนดโครงสร้างของส่วนราชการภายในเทศบาลฯเพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับเพ่ือรองรับการเติบโตของเทศบาลฯในอนาคต จึงได้มีการบรรจุโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ขนาด 3 
ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตร.ม. กำหนดพ้ืนที่สร้างบริเวณลานจอดรถข้างรั่วด้านกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในวงเงินตามที่ประมาณการในแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ.2566 – 2570 จำนวน 40 ล้านบาท 
ซึ่งสำนักปลัดฯได้มีการจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือสอบถามความคิดเห็น ถึงส่วนราชการที่มีความ
ประสงค์จะใช้อาคารหลังใหม่ ได้แก่ กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน โดยในการดำเนินการต้องมีการออกแบบอาคารตามวัตถุประสงค์ของการใช้สอย ประกอบด้วย ห้อง
ประชุม ห้องผู้บริหาร ฯลฯ ในการนี้สำนักปลัดได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจ้าง
ออกแบบ ซึ่งขณะนี้เทศบาลฯได้ตั้งงบประมาณที่เกี่ยวกับการออกแบบไว้ที่สำนักช่าง แต่เมื่อผู้บริหารได้
มอบหมายให้สำนักปลัดฯเป็นผู้ดำเนินการก็จะขอโอนงบประมาณมาเพ่ือทำการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน
ใหม่ และเมื่อได้รับงบประมาณแล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบ TOR เพ่ือให้เป็นไปตามความ
ต้องการของส่วนราชการที่มีความประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าว ในที่นี้ ก่อนที่จะมีการโอนงบประมาณขออนุญาต
ขอได้รับคำยืนยันที่ชัดเจนจากผู้บริหารว่ามีนโยบายที่จะให้ดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลาไหน  

 
/หรือจะมีการ....... 

 



7 
หรือจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก อยู่

ที่ 1,800,000 – 2,000,000 บาท เพราะถ้ามีการจ้างออกแบบแล้วยังไม่มีการดำเนินการเกรงว่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ราชการ 

มติที่ประชุม   มอบสำนักปลัดนัดส่วนราชการทุกสำนัก/กอง ประชุมหารือเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบจากทุกสำนัก/กอง 
 4.1  รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยชุมชนต้นแบบ (กองสวัสดิการสังคม)  

นายสุนทร  จวงผลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

ขออนุญาตนำเรียนความคืบหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งสอดคล้องกับภารกิจที่กองสวัสดิการสังคมได้
ดำเนินการ สืบเนื่องจากการที่เทศบาลได้มีการตั้งคณะทำงานของกลุ่มคลัสเตอร์ขึ้นมา ซึ่งกองสวัสิดการฯได้
เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทางกองสวัสดิการฯได้มีการประชุมและหารือกันเรื่อยมา และเมื่อ
ช่วงเดือนต.ค.-พ.ย.65 ที่ผ่านก็ได้มีการประชุมไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณนี้ทางกองสวัสดิการฯ
ได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งกองสวัสดิการฯได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานทั้ง 9 
ขั้นตอน ได้แก่ 1.สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้ง 6 ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สภาพบริบท..... 
 
 

สภาพป ญหาบริบทแวดล้อมของชุมชนก าแพงเมือง
2 การอยู่อาศยัของสมาชิกในชุมชน โดยส่วนใหญ่เปน็ลักษณะของผู้

มีฐานะดี สมาชิกในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ กันค่อน ข้างน้อยเนื่องจากเป็น
ชุมชนเมือง และสมาชิกในชุมชนเปน็บุคคลต่างถิน่ที่เข้ามาซ้ือบ้านอาศยั
อยู่

สภาพบริบทแวดล้อมของชุมชนก าแพงเมือง
1การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีความแออัดและประชากรในชมุชน

ค่อนขา้งหนาแนน่ นอกจากนั้น พบว่ามีขยะตกค้า ง แหล่งน้ าเน่าเสีย
(คลองคูเมือง)และมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลอง
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/สภาพบริบท.... 
 
 
 
 

สภาพบริบทแวดล้อมของชุมชนประตูตาล
การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีความแออัด และประชากรใน

ชมุชนคอ่นข้างหนาแนน่ นอกจากนัน้ พบว่าพบท่อระบายตามถนนส่ง
กลิ่นเหม็น และมนี้ าขังในชว่งฤดูฝนตามถนนในบางพืน้ที่ น้ าในคลอง
เน่า เสีย วัชพืชขึ้นเป็นจ านวนมาก มีขยะตกค้าง

สภาพบริบทแวดล้อมของชุมชนประตูม้า
การสรา้งบา้นเรอืนบางส่วนบกุรุกพืน้ทีก่ าแพงเมอืง บา้นสว่น

ใหญ่ มีลักษณะก่ึงชนบท ก่ึงในเมือง มีทั้งสภาพของคนมีฐานะดี และ
บา้นคนที่ มรีายได้นอ้ย สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์หรือคุ้นเคยกันน้อย
เนื่องจากเป็นคน ต่างถิ่นที่เข้ามาอาศยัอยู่

สภาพบริบทแวดล้อมของชุมชนศรีชุม ป่าไผ่
การสรา้งบา้นเรือนทีอ่ยู่อาศยัมีความแออัด ประชากรในชุมชนมี

ความเปน็อยูท่ีค่อ่นข้างหนาแนน่ มทีัง้มฐีานะและกลุม่มรีายได้นอ้ย และ
สมาชิกในชุมชนปล่อยน้ าเสียจากการใช้ในชีวิตประจ าวันลงบน
ถนนท า ให้ส่งกล่ินเหม็น ซ่ึงไมถู่กสุขลักษณะอนามยั
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 2.ประชุมคณะทำงานCluster 3.สรรหาแกนนำในแต่ละชุมชนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนโครงการ 4.จัดเวที
ชุมชนเพ่ือสอบทานข้อมูลและค้นหาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 5.ประชุมวางแผนการหาแนวทางช่วยเหลือตามมิติ
ต่างๆ 6.เสนอแผนการดำเนินงานแต่ละมิติของคณะทำงานในการขับเคลื่อนโครงการ 7.ดำเนินกิจกรรม 8.
ติดตามและแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงาน และ 9.สรุปผลการดำเนินงาน โดยได้มีการกำหนดพ้ืนที่ชุมชน
เป้าหมายจำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกำแพงเมือง 1 ,กำแพงเมือง 2, ประตูตาล, ประตูม้า, ศรีชุมป่าไผ่ และ
ถาวรสุข  โดยขอแสดงภาพถ่ายการทำกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในแต่ละชุมชน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รูปภาพลงพื้นที่.... 
 
 
 
 

                               

สภาพบริบทแวดล้อมของชุมชน าวรสุข
การอยู่อาศัยของสมาชิกในชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของผู้มีฐานะ ดี

สมาชิกในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กนัคอ่นข้างน้อยเนือ่งจากเป็นชุมชนเมือง และสมาชิกใน
ชุมชนเปน็บคุคลตา่งถ่ินที่เข้ามาซือ้บา้นอาศยัอยู่ ยกเว้นพ้ืนที่ในซอย 5 มคีรอบครัวผู้มี
รายได้น้อยอาศยัอยู่ จ านวน 4 ครวัเรอืน สภาพการสร้างบา้นเรือนที่อยู่อาศยัไม่มี
ความ ม่ันคงแข็งแรง และบางหลังน้ าท่วมบ้านในฤดูฝน ท าใหก้ารด ารงชีพยากล า
บากและเป็น แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ

รูปภาพลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 
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/รูปภาพลงพื้นที่..... 
 

                               

                               

                               รูปภาพลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 

รูปภาพลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 

รูปภาพลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 
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       แนวทางการให้ความช่วยเหลือในมิติทางด้านสังคมระดับครอบครัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นายนิมิตร...... 
 

แนวทางการให้ความช่วยเหลือในมิติทางด้านสังคมระดั บครอบครัว

ส่งเสรมิและพั นาอาชีพ
(จ านวน 43
ครัวเรือน)

คน้หาศกัยภาพ

จัดอบรม/ฝ กอาชีพ

จัดหางานตามความถนัด (ศักยภาพ)

จัดหาทุนเพื่อประกอบอาชีพ

จัดสวัสดิการ
(จ านวน 54
ครัวเรือน)

 ่อม/สร้างที่อยูอ่าศัย
ไม่ม่ันคงแข งแรง
(จ านวน 22
ครัวเรือน)

จัดเคร่ืองอปุโภค บริโภค

ประสานหน่วยงานช่วยเหลือ

ขอความอนุเคราะห์ส านักการช่าง เพื่อส ารวจประเมินงบประมาณการ
ซ่อม

ประสานหน่วยงานช่วยเหลือ เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ
 ศพส.จ.
 อบจ.
 กองทุนผู้มรีายได้น้อย

 เทศบาลฯ
 พอช.
 พมจ.

                               รูปภาพลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 

รูปภาพลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน                                รูปภาพลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 
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นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
จัดสวัสดิการ จำนวน 54 ครัวเรือน ที่แจ้งว่าพัฒนาไม่ขึ้น พัฒนาไม่ได้ ส่งเสริมก็ไม่ได้ ต้องสงเคราะห์

อย่างเดียว หมายความว่าอย่างไร  
นายสุนทร  จวงผลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
ยกตัวอย่างเช่นในครัวเรือนมีคนแก่อาศัยอยู่คนเดียว หรือมีคนพิการอาศัยอยู่คนเดียว หรือผู้ป่วยติด

เตียงที่ไม่มีคนดูแล เป็นต้น กลุ่มคนเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน และในวันเทศบาลเคลื่อนที่ขออนุญาตเรียน
เชิญท่านผู้บริหารฯเข้าเยี่ยมกลุ่มบุคคลเหล่านี้ด้วยครับ  

 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือในมิติทางด้านสังคมระดับกลุ่ม/ชุมชน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการพั นาคุณภาพชีวิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภาพ...... 

การชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

การชี้แจงแนวทางป้องกันแกไ้ขปัญหาทางด้านสุขภาพและทางด้านการศึกษา

การชี้แจงแนวทางการพิทักษ์และคุม้ครองสิทธิผู้พิการ

การชี้แจงแนวทางการพัฒนากลุ่มสตรีประจ
าชุมชน

การชี้แจงแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุประจ
าชุมชน

การชี้แจงแนวทางการเลี้ยงดูบุตรใหเ้หมาะสมกับวยั(  )

แนวทางการให้ความช่วยเหลือในมิติทางด้านสังคมระดบักลุม่/ชุมชน

1.

3.

5.

4.

2.

6.

แผนก ารขับเคล่ือนกิจกรรมการพั นาคุณภาพชีวิ ตประชาชนในมิติสวัสดิการสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2566
(ชุมชนก าแพงเมือง 1 ชุมชนก าแพงเมือง 2 ชุมชนประตูตาล ชุมชนประตูม้า ชุมชนศรีชมุ ป่าไผ่ ชุมชน าวร
สุข)
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  รายงานความคืบหน้าการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)  
นายสุนทร  จวงผลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากมีหนังสือ

ด่วนที่สุด จากกระทรวงมหาไทย ที่ มท.0810.7/ว3317 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่องการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ใจความสำคัญคือคือการ
ชะลอการเลือกคณะกรรมการชุมชน จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ แต่ทางกองสวัสดิการฯก็ได้มีการเตรียมการไว้ 
เนื่องจากมีความเก่ียวพันธ์กับสำนักกองต่างๆ โดยจะมีการประชุมแผนการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2566  

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ถ้าไม่ทำการเลือกตั้ง สามารถใช้กลุ่มอาสาฯได้หรือไม่  
นายสุนทร  จวงผลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
สามารถใช้ได้ในบางเรื่อง เช่น กรณีกองสาธารณะสุขฯ โครงการตามพระราชดำริฯมีการบ่งชี้ว่าจะต้อง

เป็นคณะกรรมการชุมชนเท่านั้น และคณะกรรมการชุมชนจะต้องตั้งมาอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี ถึงจะสามารถ
ดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯได้ ซึ่งในส่วนของกองสวัสดิการฯก็พยายามทำในส่วนที่สามารถทำได้ แสดงให้
เห็นถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำตามแผนดำเนินงานต่างๆ  ซึ่งในส่วนของกองสาธารณะสุขฯที่มีความ
เป็นห่วงเรื่องโครงการตามพระราชดำริฯว่าจะดำเนินการไม่ได้ ขออนุญาตผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯนำเรียน
ต่อไป 

นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พูดถึงโครงการตามพระราชดำริ บางอย่างมีความเกี่ยวพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก และมีความเป็นห่วงโครงการ
ตามพระราชดำริ ถ้าไม่มีการดำเนินการจะต้องมีการชี้แจง ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯก็ได้มีการเตรียมความพร้อม
ในการชี้แจงไว้แล้ว และเบื้องต้นได้มีการปรึกษากับกองสวัสดิการฯถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการเฉพาะ
ชุมชนที่มีความพร้อม  

/นายสุนทร..... 

0

10

20

สังคม สุขภาพ ศ กษา สังคม สุขภาพ

มิต ิทางด ้านสังคม

สังคม ศ กษา

มิต ิทางด ้านสุขภาพ

51
ครอบครัว

50

40

30

60

สังคม

มิต ิทางด ้านการศ  กษา

ศ  กษา

แผนภาพแสดงจ านวนครอบครัวที่ประสบป ญหาโดยรวมทั้ง 6
ชุมชน

12
ครอบครัว

6 ครอบครัว
8 ครอบครัว

16
ครอบครัว
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นายสุนทร  จวงผลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ขออนุญาตนำเสนอแผนการดำเนินงานการเตรียมการเลือกคณะกรรมการชุมชน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการ.... 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.3  รายงานความคืบหน้าส านะการเงินการคลังเทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561       
ข้อ 100 (กองคลัง)  

ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
ขออนุญาตข้ามวาระที่ 4.3 เนื่องจากผู้อำนวยการกองคลังได้รายงานความคืบหน้าไปแล้วต่อเนื่องท้าย         
วาระท่ี 3.2  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
4.4  รายงานการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
(สำนักปลัดเทศบาล)  

นายสวาท จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
ก่อนที่จะรายงานการจัดงานปีใหม่ฯ ขออนุญาตรายงานการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เพ่ือให้

เป็นการต่อเนื่องกับวาระที่ 4.1 ของกองสวัสดิการฯ สืบเนื่องจากทางผู้บริหารฯได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม
เทศบาลพบประชาชนเพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลได้ออกไปทำงานใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้มีการประชุมหารือ
ในที่ประชุมระหว่างหัวหน้าส่วนราชการได้ข้อสรุปเบื้องต้น ในรูปแบบการออกไปให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยนำหน่วยงานภายในเทศบาลที่มีภารกิจหน้าที่การให้บริการประชาชนไปให้บริการในพ้ืนที่ชุมชน และอีกส่วน
จะเป็นการลงพ้ืนที่ไปยังกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ด้อยโอกาส โดยในวาระแรกจะลงพ้ืนที่ชุมชน
กำแพงเมือง 1และ2 และชุมชนประตูตาล กำหนดเป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป 
กำหนดการออกกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนสัปดาห์ละครั้ง  

 
/นางสาวภัทราวดี..... 
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นางสาวภัทราวดี วั นศัพท์  นักพั นาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
ขออนุญาตนำเสนอความคืบหน้าและรูปแบบการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง 2566 

วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด งบประมาณ
โครงการจำนวน 3 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประดับไปด้วย การประดับตกแต่งสถานที่
จัดงาน การจ้างเหมาเครื่องเสียง และเวทีการแสดง การจ้างเหมานิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งจะมี
การขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ฯ ในวันที่ 7 
ธันวาคม 2565  

ชื่องาน STARRY Starry Nights ค่ำคืนแห่งความสุข New Year Fest 2023 @ Lampang ระหว่าง
วันที่ 24-31 ธันวาคม 2565 ในส่วนของการประดับตกแต่งสถานที่จัดงานในปีนี้มีรูปแบบเป็น ดวงดาว       
ขออนุญาตนำเสนอรูปภาพ และรูปแบบงาน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาพรูปแบบงาน.... 
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/กิจกรรมภายใน..... 
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กิจกรรมภายในงานตลอด 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2565 ได้แก่ การแสดงดนตรีและร้อง

เพลง ,การแสดงเต้น Cover Dance,DJ Remix, นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว,กิจกรรม DIY ,Kids Zone 
กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน/ดินเบา,กิจกรรมระบายสีการ์ดปีใหม่และกิจกรรมประดิษฐ์โมบายดาว การจำหน่ายสินค้า
และอาหาร ฯลฯ ขอนำเรียนเบื้องต้น และในวันที่ 7 มกราคม 2565 จะมีการประชุมการจัดงานปีใหม่ฯกันอีก
ครั้งค่ะ  

นายบุรินทร์ คำไว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานจิตอาสาฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายจากจังหวัดฯร่วมกับ 4 หน่วยงาน โดยให้เทศบาลฯเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ ในเรื่องของสถานที่และการออกหนังสือเชิญ มีกำหนดจัดงานในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ท่า
น้ำหลังจวนผู้ว่าราชการฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เบื้องต้นได้ทำบันทึกแจ้งไปยังสำนัก/กอง ต่างๆเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะสำนักช่างในเรื่องของการเตรียมสถานที่ และงานประชาสัมพันธ์ในเรื่องเครื่องเสียง
และเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพรวมถึงการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว กองสาธารณะสุขฯในการเตรียม
พนักงานทำความสะอาดพร้อมอุปกรณ์ และจะมีหนังสือแจ้งไปยังสำนัก/กองต่างๆเพ่ือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวอีกครั้ง และขอหารือเรื่องประเด็นสอบถามไปยังจังหวัดลำปาง เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดฯว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรนั้น โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสภา
กาแฟที่เทศบาลมีกำหนดเป็นเจ้าภาพในเดือนมกราคม 2566 ได้รับคำตอบว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายใน
ส่วนนี้ได้ แต่ต้องได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนจากจังหวัดฯ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   
5.1  แนวทางการบริหารจัดการองค์พ ระพุ ทธนิ รโรคันตรายชั ย วั น์ จตุ รทิ ศ  (หลวงพ่ อดำ)                
(สำนักปลัดเทศบาล)  

นายสวาท จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
สืบเนื่องจากเรื่องที่ได้รายงานเป็นประจำทุกเดือน โดยที่จังหวัดลำปางได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

เพ่ือทำหน้าที่กำกับติดตามการดูแลองค์หลวงพ่อดำ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หน่วยงานสำนักฯพุทธฯ
เป็นเลขานุการฯ และมีเทศบาลนครลำปางเป็นกรรมการอยู่ด้วย โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการประชุม
หารือไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 มีมติให้เทศบาลนครลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลองค์หลวง
พ่อดำ ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการชุดนี้ โดยมีเงื่อนไขให้มีการป้องกันการเข้าถึงองค์พระฯ เพ่ือป้องกัน
การเข้ากราบไหว้สักการะของประชาชนที่มีระยะใกล้เกินไป ที่กั้นต้องไม่ทำลายทัศนวิสัยภายในมณฑป และ
กระทบกระเทือนต่อจิตใจของผู้มากราบไหว้ ไม่อนุญาตให้ปิดทองที่องค์พระ ให้สร้างองค์พระจำลองเพ่ือให้
ประชาชนได้ปิดแผ่นทอง ไม่อนุญาตให้จุดธูปเทียนภายในบริเวณมณฑป ไม่อนุญาตให้นำพระพุทธรูปเก่ามาตั้ง
วางไว้ และให้จัดให้มีผู้ดูแลมณฑปหลวงพ่อดำที่จะต้องมีความรู้และมีศักยภาพเพียงพอ และมี QR Code เพ่ือ
เสนอข้อมูลขององค์พระ ทั้งนี้ จังหวัดลำปางโดยอดีตท่านผู้ว่าราชการฯ สิทธชัยฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้เทศบาล
นครลำปางปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการดังกล่าว พร้อมกำชับให้สรุปผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะ
มีการจัดงานสมโภชองค์พระหลวงพ่อดำ ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 ในการนี้เทศบาลฯได้มีการนำเรื่อง
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้บริหารฯเพ่ือหาหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบดำเนินการ ไปเมื่อเดือนกันยายน 2565 
และมีมติให้สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ และสำนักการศึกษาได้มีการประชุมหารือฯ    
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ยังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับขอบข่ายความรับผิดชอบต่อองค์    
หลวงพ่อดำยังมีความไม่ชัดเจน  

/มีการกำหนด..... 
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มีการกำหนดประเด็นจากที่ประชุมคือให้หารือกลับไปยังจังหวัดฯ ดังนี้ 1. การมอบหมายให้เทศบาลฯ
เป็นผู้รับผิดชอบหากมีการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องเทศบาลต้องรายงานให้คณะกรรมการจังหวัดทราบ และขอ
มติก่อนทุกครั้งหรือไม่ 2.การดำเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับองค์พระที่นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
การรับบริจาคเพ่ือนำเป็นรายได้ของเทศบาลสามารถกระทำได้หรือไม่ เนื่องจากการบริหารจัดการต้องใช้
งบประมาณ โดยสำนักปลัดได้จัดทำหนังสือหารือตามประเด็นดังกล่าว และเมื่อเสนอหนังสือขึ้นไปถึงท่านรอง    
สุรพล ตันสุวรรณ ได้ให้คำแนะนำว่าเทศบาลฯสามารถดำเนินการได้ทุกอย่าง และท่านรองสุรพลฯ ได้มอบหมาย
ให้สำนักปลัดฯนำเรื่องเข้าที่ประชุมแห่งนี้ เพ่ือทำการพิจารณา  รวมถึงเรื่องพ้ืนที่ดูแลศาลหลักเมือง              
จากการติดตามพบว่าจังหวัดลำปางและกรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้เทศบาลนครลำปางดูแลพ้ืนที่บริเวณ
ศาลหลักเมืองทั้งหมด เมื่อปี 2558 โดยมีหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการแล้ว เพราะฉนั้นพ้ืนที่ทั้งศาลหลักเมือง
และองค์หลวงพ่อดำอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครลำปางทั้งหมด  

มติที่ประชุม   นัดหารือนอกรอบอีกครั้งในส่วนของพ้ืนที่ศาลหลักเมือง และการจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแล 
องค์หลวงพ่อดำที่มีศักยภาพและความรู้ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาชน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ  
6.1 เรื่องแผนที่ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)  

นายสุนทร  จวงผลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 จากการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน ที่ได้ประสานงานกับงานแผนที่ภาษีกองคลัง และงานทะเบียนราษฯเพ่ือ
จัดทำแผนที่ทั้ง 75 ชุมชน ให้เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยทำสำเร็จแล้วเวลานี้จำนวน 19 ชุมชน และ
ชุมชนที่เหลือได้ดำเนินการไปประมาณ 70 % ดังนี้  
ภาพชุมชนแจ่งหัวริน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาพชุมชน.... 
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ภาพชุมชนชาวจีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเรียนให้ทราบว่าในการออกพ้ืนที่สำรวจ ต้องอาศัยระยะเวลา และกองสวัสดิการฯก็ได้ทำการออกสำรวจอยู่
อย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง เพ่ือจะจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายของชุมชนในเขตเทศบาลฯให้เป็นศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ ของกองสวัสดิการสังคมฯ และกองสวัสดิการฯพยายามเอาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น 
บ้านประธานชุมชน บ้านประธานผู้สูงอายุ บ้านเด็กยากจน บ้านคนติดเตียงฯลฯ นำข้อมูลดังกล่าวลงในโปรแกรม
แผนที่ฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ  

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
มีความหวังว่าในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้าระบบดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ โดยการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ

และมีหน่วยงานของกองคลังเป็นหลัก  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
นางสาวญาดา ณ วงค์จันทร์ 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย “พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565” ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ผ่านการแสกน QR Code ดังนี้ 
 

 
/และเชิญรับฟัง..... 
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และเชิญรับฟังการประชุมหารือ การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 
13.30 – 14.00 น. ผ่านทาง Facebook Live เพจ “ท้องถิ่นไทย” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ในช่วงบ่ายวันนี้ เปิดประชุมโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับ
ฟังการประชุมได้ เพ่ือการรองรับในการทำงานในอนาคต 

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ให้ใช้ห้องประชุมนี้ เพ่ือทำการร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าว ขอให้หน่วยงานที่สำคัญและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
(กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ขอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2565 ดังนี ้
  
 

 
 

/สถานการณ์.... 
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/แจ้งเปลี่ยนแปลง.... 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

(สำนักปลัดเทศบาล) 
นายสวาท จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

 เนื่องจากปัจจุบันฝ่ายนิติการสำนักปลัดเทศบาล จะได้รับเรื่องจากส่วนราชการต่างๆ ที่มีการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดว่ามีพฤติกรรมที่เป็นความผิดวินัยข้าราชการ เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ หรือนำทรัพย์สิน
ของราชการไปหาประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของพนักงานที่ถูกร้องเรียน
มักจะเสนอให้ฝ่ายนิติการดำเนินการ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็จะสั่งการให้ดำเนินการตามที่เสนอ จึงทำให้เรื่อง
ถูกส่งต่อมายังฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งในเรื่องนี้ผมขอเรียนว่า เทศบาลนครลำปางเราได้มีการประกาศ
โครงสร้างส่วนราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยได้มีกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ในกองการ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการรักษาวินัยและดำเนินการทางวินัย สนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงานเทศบาลรวมถึงพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง ดังนั้น ในคราวต่อไปหากมีกรณี
เช่นนี้ ขอให้ส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานวินัยฯ เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบดำเนินการต่อไป  

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 


