รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง
(ครั้งที่ 4/2565) ประจำเดือนเมษายน 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลำปาง
*******************
ผู้เข้าประชุม
1. นายนิมิตร
จิวะสันติการ
2. นายกิตติ
จิวะสันติการ
3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
4. นายอนุสรณ์
สินธุเขียว
5. นายนนทวัชร์
แสงเจริญ
6. นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ
7. นายชาตรี
สุขารมย์
8. นายพีระยศ
วิรัตน์เกษ
9. นางสาวอุษา
สมคิด
10. นายสวัสดิ์
แก้วกระจ่าง
11. นายสุนทร
จวงพลงาม
12. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี
13. นายสวาท
จำปาอูป
14. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ
15. นางนัฤภร
ละมัยเกตุ
16. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์
17. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง
18. นายวัชรพงศ์
วงศ์ชุมภู
19. นายชูศักดิ์
สมแก้ว
20. นางสาววิไล
วงค์พรม
21. นางสาวมรกต มนะสิการ
22. นายศุภชัย
วงค์บรรใจ
23. นายสุชาติ
เทพพรมวงศ์
24. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู
25. นางรุง่ ทิพย์
กุลโมรานนท์
26. นางชัญญานุช ทองคำ
27. นางสาวพัลลภา สุริยะมณี
28. นางพีรภาว์
ใหม่กิติ
29. นางพิมพร
ขัดศิริ

นายกเทศมนตรีนครลำปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง
ปลัดเทศบาลนครลำปาง
รองปลัดเทศบาลนครลำปาง
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักช่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักการศึกษา)
/30. นางวิลาวัณย์.......
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30. นางวิลาวัณย์
31. นางสาวนัทธ์หทัย
32. นางสาวนริศรา
33. นางชุติมา
34. นายบุรินทร์
35. นายปกิต
36. นางนวรัตน์
37. นางเบญญาภา
38. นางณัฐพัชร์

บุษราคัม
ฟูวุฒิ
หงสกุล
อินใจ
คำไว
ศิริวงค์
ศิริผัด
ต้นกันยา
ทินวุฒิธนาตย์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดฯ)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา (สำนักช่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สำนักปลัดฯ)

1. นางชวนพิศ
2. นางสาวนิรัญญา
3. นางสาวสิริยากร
4. นางสาวคนึงนิจ
5. นายณรงค์

คุรุภากรณ์
คำปันบุตร
ปัญญาสอน
ลือภะ
ภาพเมืองมูล

พยาบาลวิชาชีพ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ติดภารกิจอื่นๆ (ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม)
1. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
2. นายจำเนียร
ทองกระสัน
3. นายชนวน
จิรจรัสตระกูล
4. นายอนุรักษ์
อุตยานะ
5. นายมนัสพี
เดชะ
6. นายโสภณ
จินดาคม
7. นายสุทัศน์
ก้องสุรกานต์
8. นายอัฑฒวรรธน์ อินต๊ะ
9. นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ไชย
10. นายสมวาส
เครือระยา
11. นางอัปสร
หมอมูล

รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ (สำนักช่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ
/ระเบียบวาระที่1
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
ขอให้ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังกับเทศบาล และองค์กรที่ดี
ควรมีระบบที่ดีในการขับเคลื่อนงานไปสู่วิสัยทัศน์เป้าหมายและพันธกิจ ต้องทำให้เมืองสมบูรณ์ที่สุด ทำคนให้มี
ความสุขที่สุด สร้างคนและองค์กรให้มีสมรรถนะสูงที่สุด ให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยตัวเองให้ได้ ในหนึ่งปี
ที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าด้านยุทธศาสตร์คน เมือง สร้างองค์การที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์
ยังไปไม่ถึงไหน ยังไม่มีการประกาศวิสัยทัศน์ของแต่ละยุทธศาสตร์ ยังไม่เห็นความคืบหน้า ซึ่ง เรื่องเหล่านี้
มีความสำคัญมาก อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการวางแผน ระบบการจัดการ ระบบการบริหาร การทำ
สิ่งต่างๆ ล้วนต้องมีการวางแผน
จนถึงวันนี้ ได้มีบันทึกแจ้งเวียนไปยังส่วนงานต่างๆ ขอให้ส่งรายงานความคืบหน้าโครงการต่างฯ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 มีโครงการไหนดำเนินการแล้วบ้าง โครงการไหนยังไม่ได้ดำเนินการ ฯลฯ
เนื่องจากเหลือเวลาอีกแค่ 6 เดือน เงินงบประมาณที่สภาเทศบาลนครลำปาง อนุมัติต้องนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ถ้าไม่ถูกใช้จะเสียโอกาสเสียประโยชน์ ขอให้เร่งสรุป ความคืบหน้าภายใน 1 สัปดาห์ ต้องให้เห็น
ข้อมูลความคืบหน้าของแต่ละโครงการฯ โดยเฉพาะโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว อะไรทำ
อะไรไม่ทำ ต้องรีบสรุปแจ้งมา
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในเทศบาลนครลำปาง เครื่องสมาร์ทบอร์ดในห้องประชุม ฯลฯ ขอให้
นำมาใช้ ง านให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ ส ู ง สุ ด ให้ ไ ด้ ค วามคุ้ ม ค่ า ที ่ ส ุ ด ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงานสู ง ที ่ สุ ด
ฝากหน่วยงานด้านการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยียังไม่เห็นความคืบหน้าการจัดอบรม
การเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลนครลำปาง (วันเทศบาล) ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับวันเทศบาล
ให้มากกว่านี้ ขอให้ทุกคนมีความภูมิใจกับการเป็นคนของเทศบาลนครลำปางให้มากกว่านี้
มติที่ประชุม เร่งรัดกลุ่มCluster แต่ละกลุ่มให้ประกาศวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนการดำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม มอบกองการเจ้าหน้าที่ เร่งรัดกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้
ทักษะในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเรื่อง IT (การใช้Smart board) และมอบทุกสำนัก/กอง จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรมของเทศบาลนครลำปางทุกกิจกรรม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2565
ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง
งานเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ
วัน ที่ 7 เมษายน 2565 และได้ แจ้งเวีย นให้ ผ ู้บริห ารและหัว หน้ าส่ว นราชการทุก ท่านได้ พิจารณาตาม
บันทึกข้อความที่ ลป 52001.ลข/23 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดไม่มีท่านใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงถือว่าทุกท่านรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่
7 เมษายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข หากที่ประชุมแห่งนี้ได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม
ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
มติ ท ี ่ ป ระชุ ม รับ ทราบและมี มติร ับ รองรายงานการประชุ ม ผู ้บ ริห ารและหัว หน้ าส่ ว นราชการ
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
/ระเบียบวาระที่3....
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากทุกสำนัก/กอง
3.1 การติดตามแผนงานโครงการตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ กองยุทธศาสตร์ฯ จะขอนำเสนอเฉพาะโครงการที่มีการ
ปรับสถานะและมีความเคลื่อนไหวในช่วงเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 19 โครงการ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
ขอให้ทุกหน่วยงาน Up Date ข้อมูลความคืบหน้าโครงการให้เป็นปัจจุบันกว่านี้
มติ ท ี ่ ป ระชุ ม มอบเจ้ า หน้ า ที่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบในการกรอกข้ อ มู ล ระบบการติ ด ตามงานตามแผน
งบประมาณ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มอบทุกสำนัก/กอง สำรวจโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2565
โดยให้รายงานผลการดำเนินงานถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา ดังนี้
1.โครงการที่ทำไปได้ 50% จะทำหรือไม่อย่างไร
2.โครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการมีความสำคัญที่จะทำหรือไม่ ให้เหตุผลความจำเป็นประกอบ
3.2 รายงานความคืบหน้าอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
จากการเปิดรับสมัครอาสาพัฒนาชุมชน ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้สนใจมาสมัครอาสาฯทั้งหมด 640คน
จาก 85 ชุมชน โดยเทศบาลจะนำคนทั้ง 640 คน มาให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชน ในห่วงเวลาที่ยังไม่มีคณะกรรมการชุมชน ซึ่ง จะมีการจัดอบรมทั้งหมด 8 รุ่นๆละ 3 ชั่วโมง
เริ่มตั้งแต่วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 70-80 คนโดยประมาณ สาระสำคัญและ
กำหนดการอบรมในแต่ละรุ่นนั้น ช่วงเช้าเวลา 9.00 น.-10.00 น. จะเป็นพิธีเปิดการอบรมและการบรรยาย
พิเศษเรื่องแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและเป็นชุมชนหน้าอยู่อย่างยั่งยืนโดยเรียนเชิญ
ท่ า นนายกฯ เป็ น ประธานและผู ้ บ รรยายพิ เ ศษในหั ว ข้ อ ดั ง กล่ า ว ช่ า งบ่ า ยเวลา 13.30 น.- 14.30 น.
รายละเอียดพิธีการและเนื้อหาการอบรมเดียวกับช่วงเช้า และตลอดระยะเวลาอบรมทั้ง 4 วัน พร้อมกันนี้
ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเข้าร่วมเพื่อพบปะพูดคุยกับอาสาฯ

/โครงการอบรม...
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มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่4....
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบจากทุกสำนัก/ทุกกอง
4.1 รายงานผลการดำเนินการโครงการในความรับผิดชอบของส่วนควบคุมการก่อสร้าง (สำนักช่าง)
นายปกิต ศิริวงค์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินการในส่วนของโครงการก่อสร้างส่วนควบคุมการก่อสร้าง ดังนี้
1. โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนและท่ อ ระบายน้ ำ ซอยมนตรี ว ิ ษ ณุ ตั ้ ง แต่ บ ้ า นเลขที ่ 193/2
ถึงบ้านเลขที่ 196 ผลการดำเนินงาน งานก่อสร้างแล้วเสร็จคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับ
งานเรียบร้อย
2. โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดง ซอย 3 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่
4/1 ผลการดำเนินงาน งานก่อสร้างแล้วเสร็จคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อย
3. โครงการปรั บ ปรุ ง สวนสาธารณะ ประตู เ วี ย ง ผลการดำเนิ น งาน งานก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อย
4. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
ผลการดำเนินงาน กรรมการการจ้างตรวจรับงานงวดสุดท้า ย และอยู่ระหว่างการเพิ่มเติมแนบ
ท้ายสัญญา ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม
2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 คิ ด อั ต ราค่ า ปรั บ ร้ อ ยละ 0 จนถึ ง วั น ที ่ 30 พฤษภาคม 2565
(โครงการก่อสร้างประจำปี 2564 (บริหารสัญญา))
5. โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนประสานไมตรี ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงบ้านเลขที่ 39
ผลการดำเนินงาน งานก่อสร้างอยู่ระหว่างติดตั้งคันหินคอนกรีต เปลี่ยนฝาบ่อพัก ติดตั้งฐานราก
เสาโคมไฟ ปูกระเบื้องคอนกรีตทางเท้า ดำเนินการได้ 30% ของปริมาณงานทั้งหมด (โครงการ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)
6. โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนบุญวาทย์ถึงถนนทิพย์ช ้า ง
ผลการดำเนินงาน งานก่อสร้างอยู่ระหว่างปูบล็อกพื้นถนน ก่อสร้างขอบคันหิน คสล.ดำเนินการ
ได้ 50% ของปริมาณงานทั้งหมด (โครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)
7. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำปาง (สวนจีน) ผลการดำเนินงาน
ผู้รับจ้างส่งมอบงานในงวดที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างศาลาที่พักภายในสวน ห้องน้ำ
ห้องส้วม ปรับภูมิทัศน์ภายในสวน ก่อสร้างน้ำตกกลางสวน ดำเนินการได้ 50% ของปริมาณงาน
ทั้งหมด (โครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.2การจัดงานบวงสรวง....
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4.2 การจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565
(สำนักการศึกษา)
นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
ขออนุญาตรายงานในส่วนงานกิจการศาสนา สำนักการศึกษา จะมีกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้แก่
1. งานบวงสรวงศาลหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.09 น. พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ / ตกแต่งสถานที่บวงสรวงและสืบ
ชะตา / จัดดาเครื่องสืบชะตา
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
เวลา 8.00 น. ขบวนแห่บายศรี 4 มุมเมือง ได้แก่
1 ขบวนแห่บายศรีประตูชัย
2 ขบวนแห่บายศรีประตูต้นผึ้ง
3 ขบวนแห่บายศรีประตูเชียงราย
4 ขบวนแห่บายศรีประตูท่านาง
- ฟ้อนรับบายศรี 4 มุมเมือง
เวลา 9.00 น. - ผู้ว่าฯ ประธานในพิธีและคณะฯถวายเครื่องสักการะและสรงน้ำส้มป่อยแด่
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) หลวงพ่อเกษมเขมโก ณ มฒฑปหลวงพ่อเกษมฯ
- ถวายพานพุ่ม ผลไม้ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
หน้ามิวเซียมลำปาง
เวลา 9.29 น. - พิธีบวงสรวงหลักเมือง / พิธีสืบชะตาเมือง
พร้อมขอความอนุเคราะห์สำนัก /กอง/โรงเรียน ร่ว มจัดคนเข้าร่วมขบวนแห่บายศรีอัญเชิญ
เครื่องสักการะ 4 มุมเมือง ดังนี้

/ขบวนบายศรี....

9

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมเตรียมน้องก่อนเปิดเทอม วัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ปรั บ เปลี ่ ย นพฤติ ก รรม เข้ า พบปะเด็ ก ในช่ ว งก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น เตรี ย มความพร้ อ มใน
ภาคเรียนใหม่ ให้ความรู้พื้นฐาน เพิ่มพูนเสริ มสร้างทักษะการเรียนรู้ทบทวนความรู้ก่อนเปิดภาคเรี ยนฯ
ระหว่างวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ บ้านเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง
อมติที่ประชุม เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ และมอบทุกสำนัก/กอง เข้าร่ว มพิธี
บวงสรวงศาลหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง ปี2565 ดังนี้
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.09 น. พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีสืบ
ชะตาเมืองลำปาง (แต่งกายชุดพื้นเมือง)
มอบทุกสำนัก/กอง ส่งตัวแทนร่วมขบวนแห่4มุมเมืองในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
1. สำนักช่าง ไม่น้อยกว่า 10 คน
2. กองยุทธศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน
3. สำนักปลัดฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน
4. กองการเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 5 คน
5. กองคลัง ไม่น้อยกว่า 10 คน
6. กองสาธารณสุขฯ ไม่น้อยกว่า 10 คน
7. กองสวัสดิการสังคม ไม่น้อยกว่า 5 คน
4.3 รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม NIGHT RUN นครลำปาง (สำนักการศึกษา)
นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
กิจกรรม NIGHT RUN นครลำปาง จะจัดในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 และกำลังเปิดรับสมัครอยู่
ในขณะนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจให้กับประชาชน
ชาวลำปาง เพื่อยกระดับ การวิ่ งของจัง หวัดลำปางให้ เป็น ที่ นิย มและเป็นที่รู ้จั กยิ่ งขึ้น และมีมาตรฐา น
ระดับประเทศและพัฒนามาตรฐานไปสู่ระดับสากล เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรม
/ออกกำลังกาย....
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ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ
ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ NIGHT RUN Nakhon Lampang มีการจำหน่ายบัตร และเสื้อที่ระลึก รวมถึง
แสดงภาพเสื้อตัวอย่างในรุ่นต่างๆ VIP PACKAGE ,TOP 50 Mini Marathon แจ้งเวลาปล่อยตัวในระยะต่างๆ
ถ้วยรางวัล และแจ้งเส้นทางการวิ่ง ดังนี้

โดย Update ข้อมูลเช้าวันนี้ มีผู้ลงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจำนวน 1,701 คน จากกลุ่มเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้จำนวน 2,000 คน
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
สิ่งสำคัญขององค์กรคือการมีส่วนร่วมฝากให้คนของเทศบาลนครลำปางทุกสำนัก/กอง ร่วมสมัคร
ในกิจกรรม NIGHT RUN ในครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม เชิญชวนให้บุคลากรของเทศบาลนครลำปางเข้าสมัครร่วมกิจกรรม NIGHT RUN นครลำปาง
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565
4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเทศบาลนครลำปาง (สำนักการศึกษา)
นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
งานที่ดำเนินการเดือนเมษายน 2565 ได้แก่
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร Executive Function และแนวคิด High Scope : การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติจริงของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” สังกัด
เทศบาลนครลำปาง เรื่อง กระบวนการถอดบทเรียน ติดตามผล ทบทวนและเพิ่มเติมองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้อง PLC ครั้งที่ 3 วันที่ 7-8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม LK Park
/2.กิจกรรมอบรม......
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2. กิจ กรรมอบรมเชิ งปฎิบ ั ติ การ “การขับเคลื่ อ นจั ดการศึ ก ษาตามแนวทางจัด การศึ ก ษาของ
ฟิ น แลนด์ ตามโครงการพั ฒ นาและยกระดับ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ยนและการจัด การเรีย นการสอน
ด้ว ยกระบวนการเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย” เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง
จัดการศึกษาของฟินแลนด์ ครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม LK Park
3. วางแผนการขั บ เคลื ่ อ นการศึ ก ษาโรงเรี ย นในสั ง กั ด ฯ ตามนโยบายด้ า นการศึ ก ษาของ
นายกเทศมนมตรี
4. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนในสังกัดฯ โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านการ
พัฒนาการศึกษาของนายกเทศมนตรี
งานที่ดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2565 ได้แก่
กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการของเทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดในวันที่ 28 พฤษภาคม
2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
นครลำปาง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
นางนัฦภร ละมัยเกตุ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การประเมิน ความพึง พอใจของประชาชนผู้รับ บริก ารต่ อการให้บริการของเทศบาลนครลำปาง
ประจำปี 2565 ซึ่งเริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เป็นผู้ดำเนินการสำรวจในครั้งนี้ โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ ได้ผลการวิจัย
สรุปเป็นคะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สีแดง คือ ระดับคะแนน 90% ขึ้นไป ,สีขาว คือ ระดับคะแนน
80-90% และสีฟ้า คือ ระดับคะแนน 70-79%
งานที่ได้สีแดง (คะแนน 90% ขึ้นไป) จำนวน 6 งาน ได้แก่
1. งานบริการทะเบียนราษฎร
2. งานบริการบัตรประจำตัวประชาชน
3. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
4. งานบริการสวัสดิการสังคม
5. งานบริการและส่งเสริมด้านสุขภาพ
6. งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้
งานที่ได้สีขาว (คะแนน 80-89%) จำนวน 9 งาน ได้แก่
1. งานบริการสถานีขนส่ง
2. งานบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. งานชำระภาษี
4. งานบริการทันตกรรม
5. งานบริการรับเรื่องขอรับใบอนุญาต ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535
6. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการส่วนหน้า
/7.งานศูนย์บริการ.....
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7. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ หลังรับบริการ
8. งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า
9. งานด้านสวนสาธารณะ
งานที่ได้สีฟ้า (คะแนน 70-79%) จำนวน 4 งานได้แก่
1. งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค ถนน/ทางเท้า
2. งานเทศกิจ
3. งานบริการด้านการรักษาความสะอาด
4. งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี
ขอให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลตัวเลขที่แสดง เนื่องจากเปอร์เซ็นคะแนนที่แสดงดูต่ำเกินความเป็นจริง
มติที่ประชุม ให้นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานในแต่ละงาน โดยเฉพาะงานที่มี
ผลคะแนนลดลงจากปีที่ผ่านมา
4.6 การจัดอบรมการจัดทำแผนชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ขออนุญาตรายงานการจัดทำแผนชุมชนในส่วนของเทศบาลนครลำปาง โดยหลังจากที่ได้อบรม
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำอาสาฯชุมชนละ 2 คน มาอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนา
ชุ ม ชน ในวั น ที ่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยจั ด อบรมเป็น 2 รุ ่ น ๆละ 70 คนโดยประมาณ และขอเชิญ
ท่านนายกฯเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อบรรยายเรื่องความสำคัญในการจัดทำแผนชุมชน

/โครงการอบรม....
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 การจั ด อบรมเพื ่ อจั ดทำแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาผู ้ ส ู งอายุ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
(กองสวัสดิการสังคม)
นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
กิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปาง มีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจาก
ประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีจำนวนมาก โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมจัดทำแผนในวันที่ 24-25 พฤษภาคม
2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับการสนับสนุน วิทยากร
ผู้บรรยายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม จากการจัดกิจกรรมคาดหวังว่า
จะได้ทราบปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุออกมาได้ เพื่อ นำมากำหนดจัดกิจกรรมโครงการในปี 2566
ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมได้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 รายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2565 มียอดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อฯ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
เฉพาะในเขตเทศบาลนครลำปาง เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ มียอดอยู่ที่ 1พันกว่าราย เดือนมีนาคม 9ร้อยกว่า
ราย และเดือนเมษายน 9ร้อยกว่าราย และสถานการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน มียอดผู้เสียชีวิต
ที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ เสียชีวิตส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวและไม่ได้ฉีดวัคซีน ยอดผู้เสียชีวิตสะสม
จำนวน 116 ราย จากยอดผู้มาขอใช้สุสานของเทศบาลในการฌาปนกิจ และกระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะ
ปรับเป็นโรคประจำถิ่น ประมาณวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง และขอเชิญชวนทุกท่าน
ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็น 3 และเข็ม 4 สามารถไปขอรับบริการได้ ที่ห้างบิ๊กซี ตั้งแต่ 9.00-18.00 น.
และที่ศูนย์บริการบ้านดงม่อนกระทิง และขออนุญาตรายงานปัญหาของกองสาธารณสุขฯที่ผ่านมา เนื่องจาก
/มีจำนวนผู้เสียชีวิต....
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มีจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากขึ้นทำให้เตาเผามีปัญหาเสื่อม ชำรุด ประเมินค่าซ่อมแซมอยู่ที่ 400,000 กว่าบาท
ทางจังหวัดรับทราบปัญหาแล้วและได้มีการสั่งการให้แต่ละอำเภอตำบลจัดเตรียมสุสานไว้สำหรับเผาศพผู้ป่วย
โควิด และทางเทศบาลมีการกระจายการเผาศพผู้ป่วยโควิดไปที่สุสานพระบาทและสุสานนาก่วมใต้ และปัญหา
ค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจขาดทุนอยู่ที่ศพละประมาณ 1,700 กว่าบาท
มติที่ประชุม เชิญชวนให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 มีบริการที่ห้าง BigC ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
– 18.00 น. และ ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 15.00 น.
4.9 แจ้งประกาศชองสภาเทศบาลนครลำปาง (สำนักปลัดเทศบาล)
นายสวาท จำปาอูป หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดขออนุญาตแจ้งประกาศของสภาเทศบาลนครลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
นครลำปาง สมัยประชุม สามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 มีกำหนด 30 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม
2565 ได้รับแจ้งจากงานบริหารกิจการสภาว่า จะประชุมสมัยที่ 2 ครั้งแรกในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
โดยมีญัตติที่จะพิจารณา 3 เรื่อง ญัตติที่ 1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าปรับให้แก่
บริษัทเชียงใหม่ริมดอยจำกัด ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ญัตติที่ 2 เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลำปางเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ญัตติที่ 3 เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสำนักปลัดเทศบาล และคาดว่าจะมีการประชุมครั้งที่ 2 มีกำหนดในวันที่
27 พฤษภาคม 2565 หากสำนัก/กองใดมีญัตติที่จะขอเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ในสมัยที่ 2 นี้ สามารถ
จัดทำญัตติเสนอผู้บริหารเพื่อเสนอให้งานกิจการสภาก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
มติที่ประชุม สำนัก/กองที่จะเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ในการประชุมวันที่
27 พฤษภาคม 2565 ให้นำส่งญัตติฯ ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ญัตติพิจารณาก่อนเสนอนายกเทศมนตรีฯ ลงนามส่งประธารสภาเทศบาลนครลำปาง
ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
-ไม่ม-ี
ระเบียบว่าระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ ณัฐพัชร์ ทินวุฒิธนาตย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางณัฐพัชร์ ทินวุฒิธนาตย์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ

ลงชื่อ

บุรรินทร์ คำไว
ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม
(นายบุรินทร์ คำไว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สวาท จำปาอูป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสวาท จำปาอูป)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

