
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง  
(ครั้งที่ 6/2565) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมราชาวดี อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลำปาง 

******************* 
ผู้มาประชุม 
 1. นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 2. นายนนทวัชร์  แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 3. นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
                         4. นายชาตรี   สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครลำปาง  
                         5. นายสวัสดิ์   แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา  
                        6. นายสุนทร   จวงพลงาม   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
                       7. นายวิชญ์ศิคภัทร์   วงศ์มณี   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 8.นายสวาท  จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
                        9. นางจันทร์จิรา   ลักษณะกุลบุตร   ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
                       10. นางสาวจิตลดา  เกษสุวรรณ   ผู้อำนวยการกองคลัง  
              11. นายอนุรักษ์ อุตยานะ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
                       12. นายวัชรพงศ์   วงศ์ชุมภู   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
                       13. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 
                       14. นางสาวสุกัลญา  เรืองรุ่ง  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
                       15. นายภาคิน   อดิษพันธ์   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
                       16. นางสาววิไล  วงค์พรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
                       17. นางสาวมรกต  มนะสิการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ  
                       18. นายศุภชัย  วงค์บรรใจ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
                       19. นายสุทัศน์  ก้องสุรกานต์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
                       20. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์  คุณชมภู   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
                       21. นางรุง่ทิพย์   กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
                       22. นางชญัญานุช ทองคำ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
                       23. นางสาวพัลลภา   สุริยะมณี      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สช.)  
                       24. นางพิมพร  ขัดศิริ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักการศึกษา) 
                       25. นางวลิาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
                       26. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
                       27. นายอัฑฒวรรธน์  อินต๊ะ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                       28. นางสาวนริศรา   หงสกุล  หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       29. นางชตุิมา  อินใจ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
                       30. นายปกิต  ศิริวงค์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
 

/31.นางนวรัตน์...... 
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                        31. นางนวรัตน์ ศิริผัด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สาธารณสุขฯ) 
                        32. นายชูศักดิ์ สมแก้ว  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
                        33. นายสมวาส เครือระยา วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ 
                        34. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
                        35. นางอัปสร หมอมูล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
ผู้ติดภารกิจไม่เข้าประชุม 

    1. นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
      2. นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
      3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 4. นายจำเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 5. นายชนวน  จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 6. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 7. นายพีระยศ   วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
 8. นางจันทร์เพ็ญ   สิทธิจิระพันธ์   รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
                         9. นางสาวอุษา สมคิด  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
                       10. นางนัฤภร   ละมัยเกตุ    ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

  11. นายสชุาติ   เทพพรมวงศ์     หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  12. นางพีรภาว์  ใหม่กิติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
  13. นายบุรินทร ์ คำไว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
  14. นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ไชย  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 

                       15. นายมนัสพี เดชะ  รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
                       16. นายโสภณ  จินดาคม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
                       17. นางณัฐพัชร์ ทินวุฒิธนาตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ลา) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

    1. นายประเสริฐ ต้นโนนเชียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
    2. นางสาววราพร  คุณวงค์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
    3. นางกัลยา   ครอบครอง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
    4. นางสาวนริศรา  ตาสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ   

ระเบียบว่าระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
- การประชุมเป็นเหมือนการบริหารจัดการภายในเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงาน, ติดตามผล 

การดำเนินงานจากข้อสั่งการในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอให้ทุกสำนัก/กอง ใช้ประโยชน์จากการประชุม   
เพื ่อทำความเข ้าใจและช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆให้ม ีประสิทธ ิภ าพ ให ้องค์กรเก ิดการขับเคล ื ่อน                 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

/ในวันที่24..... 
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- วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 มีพิธีเปิดสวนจนี เวลา 9.00 น. ภาคเช้า และภาคเย็น โดยในภาคเชา้         

มีกิจกรรมของโรงเรียนประชาวิทย์ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง มีซุ้มแสดงวัฒนธรรมจีนต่างๆ 
ส่วนภาคเย็น มีการจัดโต๊ะจีนพร้อมชมการแสดงไทเก็ก ฯลฯ  

- วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลฯ  
จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลำปาง โดยการจัดกิจกรรมขุดลอกคูคลองที่สวนสาธารณะประตูเวียง  

- ฝากเรื่องโควิด – 19 ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ติดกันง่ายมากขึ้น ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง 
ดูแลตัวเอง และให้คุมเข้มเรื่องมาตรการป้องกันต่อไป  

มติที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 
 ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
 งานเลขานุการผ ู ้บร ิหารฯ ได ้จ ัดทำรายงานการประชุมผ ู ้บร ิหารและหัวหน้าส ่วนราชการ                 
ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที ่ 7 มิถุนายน 2565 ได้แจ้งเวียนให้ผู ้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน         
ได้พิจารณารายงานการประชุมฯ ตามบันทึกข้อความ ที่ ลป 52001ลข/36 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 
เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว จึงถือว่าทุกท่านรับรองรายงาน
การประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข จึงขอเสนอผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการฯ ในที่ประชุมแห่งนี้ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุมต่อไป  

มติที่ประชุม     มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2565 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565                         

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากทุกสำนัก/กอง 
 3.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเทศบาลนครลำปาง (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ)  

นางรุ่งทิพย์  กุลโมรานนท์   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
ในการรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของสถานะ

ความคืบหน้าโครงการ  
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร (อยู่ขั้นตอน พัสดุ) 
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนประสานไมตรี ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงบ้านเลขที่ 

39 ถนนประสานไมตรี (อยู่ขั้นตอน พิจารณาลดค่าปรับ) 
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนบุญวาทย์ถึงถนนทิพย์ช้าง 

(อยู่ขั้นตอน รับเช็คไปแล้ว) 
โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบ้านเชียงราย ตั้งแต่ข่วงนครถึงถนนทิพย์ช้าง     

(อยู่ขั้นตอน รอทำสัญญาจ้าง) 
โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นภายในเคหะชุมชน (อยู่ขั้นตอน 

ประมาณการขออนุมัติราคากลาง ) 
 

 
/โครงการที่9.... 
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โครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงถนนทิพย์ช้างตั้งแต่ถนนราชบุตรถึงถนนวังขวา (อยู่ขั้นตอน ประมาณการ    

ขออนุมัติราคากลาง) 
โครงการที่ 10 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบุญวาทย์(ค่ายทหาร)ตั้งแต่บ้านเลขที่12/7 

จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง (อยู่ขั้นตอน ประมาณการขออนุมัติราคากลาง) 
โครงการที ่ 11 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา (จ้างออกแบบ)  อยู ่ขั ้นตอน 

ประมาณการขออนุมัติราคากลาง 
โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงห้องทำงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง (อยู่ขั ้นตอน ประมาณการ      

ขออนุมัติราคากลาง) 
โครงการที ่ 13 โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครลำปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุจามจุรี         

(อยู่ขั้นตอน ประมาณการขออนุมัติราคากลาง) 
โครงการที่ 20 โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ำวัง (อยู่ขั้นตอน พัสดุ) 
โครงการที่ 21 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลและลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน (อยู่ขั้นตอน 

ประมาณการขออนุมัติราคากลาง) 
โครงการที่ 23 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน    

(อยู่ขั้นตอน พัสดุ) 
โครงการที่ 24 โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง (อยู่ขั้นตอน ประมาณการขออนุมัติราคากลาง) 
โครงการที่ 25 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง (อยู่ขั้นตอน พัสดุ) 
โครงการที่ 26 โครงการปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้ายตั้งแต่ชุมชนบ้าปนดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย 

(อยู่ขัน้ตอน ทำสัญญาจ้าง) 
โครงการที่ 28 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดง ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 42/4    

ถึงบ้านเลขที่ 14 (อยู่ขั้นตอน ประกวดราคา) 
โครงการที่ 30 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงไชย ซอย2 ข้างบ้านเลขที่ 201 

ถึงบ้านเลขที่ 174 (อยู่ขั้นตอน ดำเนินงานตามสัญญา) 
โครงการที่ 31 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 

63 ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 และถึงถนนบ้านดงพัฒนาบ้านเลขที่ 12/4 (อยู่ขั ้นตอน ประมาณการ     
ขออนุมัติราคากลาง) 

โครงการที ่ 32 โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพักถนนบ้านดงพัฒนาซอยข้างบ้านเลขที่ 48              
ถึงบ้านเลขที่ 56 (อยู่ขั้นตอน ดำเนินงานตามสัญญา) 

โครงการที่ 33 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาทตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง -งาว ถึงถนนเลียบ
คลองชลประทาน (อยู่ขั้นตอน ประมาณการขออนุมัติราคากลาง) 

โครงการที่ 34 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนมนตรี ตั้งแต่ถนนสุเรทร์ถึงถนนฉัตรไชย (อยู่ขั้นตอน 
ประมาณการขออนุมัติราคากลาง) 

โครงการที ่ 35 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ตั ้งแต่ถนนมนตรีถึงถนนประสานไมตรี          
(อยู่ขั้นตอน บริหารสัญญา) 

โครงการที่ 36 โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) (อยู่ขั้นตอน ประมาณการขออนุมัติราคากลาง) 
โครงการที่ 37 โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) (อยู่ขั้นตอน ประมาณการขออนุมัติราคากลาง) 

 
/โครงการที่38..... 
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โครงการที่ 38 โครงการปรับปรุงระบบน้ำพุลานรักบี้สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา (อยู่ขั้นตอน  

ประมาณการขออนุมัติราคากลาง) 
โครงการที่ 39 โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง (อยู่ขั้นตอน ขออนุมัติ

จัดซื้อจัดจ้าง) 
โครงการที่ 40 โครงการปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง (อยู่ขั้นตอน ทำสัญญาจ้าง) 
โครงการที ่ 41 โครงการปรับปรุงห้องทำงานชั ้น 1 อาคารกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม             

(อยู่ขั้นตอน ประมาณการขออนุมัติราคากลาง) 
โครงการที่ 42 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง (อยู่ขั้นตอน ทำสัญญาจ้าง) 
นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
โครงการที ่ 13 โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครลำปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุจามจุรี         

คณะผู้บริหารฯ ได้ยกเลิกแล้ว ในการรายงานของระบบไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงอยู่หลายโครงการ     
ขอให้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้ด้วย  

นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลฯ 
ขอเสนอแนะให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกำหนดตัวบุคคลภายในหน่วยงานของตน ทำหน้าที่อัพเดท

ข้อมูลความคืบหน้าโครงการต่างๆ ลงในระบบ เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
มติที่ประชุม  มอบกองยุทธศาสตร์,กองคลัง และสำนักช่าง บันทึกข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน            

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ      
ในระบบให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนโครงการฯ  

3.2 รายงานความคืบหน้าการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ.2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
นางสาววิไล  วงค์พรม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 716,000,000 บาท 
ประมาณการรายรับ จำนวน 716,000,000 บาท 
1. รายได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร   381,400,000 บาท 
2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ 52,396,100 บาท 
3. เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุประสงค์ 282,203,900 บาท 
ประมาณการรายจ่าย (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปท่ีระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 433,796,100 บาท 
- รายจ่ายประจำ  420,383,100 บาท 
- รายจ่ายเพื่อการลงทุน 13,413,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์   - 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 13,413,000 บาท 

ขอให้แต่ละกองลำดับความสำคัญในการประมาณการรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด  
มติที่ประชุม  มอบทุกสำนัก/กอง ตรวจสอบจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

และตั้งงบประมาณปี 2566 
 

/3.3รายงานความคืบหน้า... 
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3.3 รายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบเครือข่ายเทศบาลนครลำปาง (กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ) 

นางรุ่งทิพย์  กุลโมรานนท์   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
ความคืบหน้าการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Lan กับ Wifi  

และติดตั้งระบบ IP Phone 1 ติดตั้งระบบสำรองข้อมูลของเทศบาล 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ร้านค้าทำเสนอ
ราคาเพ่ือทำราคากลาง 

นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
ฝากเร่งติดตามในเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความล่าช้ามาก และเทคโนโลยี

เป็นเรื่องสำคัญ  

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

3.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน) และรายงานการ
จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 และประมาณการรายรับไตรมาสที่ 4 (เดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2565) (กองคลัง) 

นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  รายงานการใช้จ่ายเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 ตามกราฟที่แสดงเป็นภาพรวมทั้งหมด ดังนี้   รายรับ
รวมทั้งสิ้น 491,465,684 ล้านบาท  รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 420,590,766 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
/รายงานการจัดทำแผน...... 
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รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 ) จากทุกสำนัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม       มอบกองคลังจัดทำรายละเอียดแหล่งที่มา เงินคงเหลือ/รายรับ เสนอเจ้าหน้าที่ 

งบประมาณ  
 

/ระเบียบวาระที่4..... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบจากทุกสำนัก/ทุกกอง 
4.1 (สำนักช่าง) 
นายวัชรพงศ์ วงศ์ชุมภู  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างส่วนควบคุมการก่อสร้างในส่วนของโครงการหลักๆ  

ดังนี้ 
โครงการของศูนย์เยาวชนฯ 
- งบประมาณ 15,000,000 บาท 

ได้ลงระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ในส่วนของการทบทวนราคากลาง 
 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร 

- งบประมาณ 9,000,000 บาท 
ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 

 โครงการฝายแม่น้ำวัง  
- งบประมาณ 54,000,000 บาท 

ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
 ฝ่ายวิศวกรรมขอรายงานผลการดำเนินการ เดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้ 
 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนประสานไมตรีตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงบ้านเลขที่ 39 

- อยู่ระหว่างปูกระเบื้องคอนกรีตทางเท้าดำเนินการได้ 95% 
โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนบุญวาทย์ถึงถนนทิพย์ช้าง 
- ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพักถนนบ้านดงพัฒนาซอยข้างบ้านเลขที่48ถึงบ้านเลขที5่6 
- ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ 
โครงการปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง 
- ผู้รับจ้างทำการติดตั้งหลังคาแผ่นเมทัลชีท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างได้90% 
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร 
- ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างการปิดพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน  

 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ ตั้งแต่ถนนมนตรีถึงถนนประสานไมตรี 
- อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 
โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ำวัง 
- ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการสำรวจ หาค่าระดับ บริเวณหน้าฝาย 
โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบ้านเชียงราย 
- อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง 
- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง 
- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

/โครงการปรับปรุง...... 
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โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงไชย ซอย2 
- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก ดำเนินการได้ 30%  

 การติดตามงานโครงการส่วนควบคุมการก่อสร้าง จำนวน 20 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน  (จ่ายขาด       

เงินสะสมป ี2565 งบประมาณ 30,000,000 บาท)  กำลังเสนอราคาครั้งที ่2 
2. โครงการปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั ่งซ้าย ตั ้งแต่ชุมชนบ้านดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย          

(ปงบประมาณ 2565 งบประมาณ 1,600,000 บาท) ปรับแบบแปลน  
3. โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงซอย2ข้างบ้านเลขที่42/4ถึงบ้านเลขที่14    

(ปงบประมาณ 2565 งบประมาณ 637,000 บาท) ทำสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว 
4. โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง  รายงานลงระบบแล้ว 
5. โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ำถนนบานดงพัฒนาซอย1ตั้งแต่บ้านเลขที่63ถึงถนนบ้านดง

พัฒนาซอย4และถึงถนนบ้านดงพัฒนาบ้านเลขที่12/4  ดำเนินการได ้90%แล้ว 
6. โครงการปรับปรุงห้องทำงานชั้น1อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดซื้อจัดจ้าง 
7. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา (จ้างออกแบบ)  อนุมัติแบบแปลน 
8. โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล2 (อัศวิน) ดำเนินการแบบแปลน 
9. โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล3 (รัษฎา) ดำเนินการได้ 80% 
10. โครงการปรับปรุงระบบน้ำพุลานรักบี้สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ชะลอโครงการ 
11. โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง แบบดำเนินการ 100% 
12. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และสนามเด็กเล็กภายในเคหะชุมชน ดำเนินการแบบแปลน 60% 
13. โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบุญวาทย์(ค่ายทหาร)ตั้งแต่บ้านเลขที่12/7 ถึงสุดเขต

เทศบาลนครลำปาง ขออนุมัติแบบแปลน 
14. โครงการปรับปรุงถนนทิพย์ช้างตั้งแต่ถนนราชบุตรถึงถนนวังขวา ดำเนินการ 60% 
15. โครงการปรับปรุงห้องทำงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง  ดำเนินการแบบแปลน 50% 
16. โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครลำปางสถานที่โรงเก็บพัสดุจามจุรี ยกเลิก 
17. โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลและลู่ว่ิงภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน  ดำเนินการแบบแปลน 100% 
18. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน ดำเนินการแบบแปลน 100% 
19. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาทตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน 

ดำเนินการแบบแปลน 90% 
20. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนมนตรีตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ถึงถนนฉัตรไชย ดำเนินการแบบแปลน 

นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 โครงการทำลานกีฬาบริเวณข้างบิ๊กซีอยากทราบว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว อยากขอให้เร่งรัด   
ในการดำเนินการด้วยเนื่องจากมีผู้ใช้สถานที่จำนวนมาก 

มติที่ประชุม   มอบสำนักช่างประสานการปฏิบัติงานกับงานพัสดุกองคลัง 
 
 

/4.2(สำนักการศึกษา)... 
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4.2 (สำนักการศึกษา) 

          นางสาวกนกกาญจน์  พรรณรัตน์   ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 
          รายงานการดำเนินงานของสำนักการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้ 
 วันที่ 4 มิถุนายน 2565  Night Run Nakhon Lampang 2022 

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยความรู้ EF ณ โรงเรียน
เทศบาล 5 

 วันที่ 16 มิถุนายน 2565  ต้อนรับคณะจากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
สพร.ณ มิวเซียมลำปาง 

 วันที่ 19 มิถุนายน 2565  กิจกรรมอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้
กอไผ่เซรามิค  

วันที่ 22 มิถุนายน 2565  กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการสร้างทีมงานแห่งความสุข
สู่ความสำเร็จขององค์กร ณ โรงเรียนเทศบาล 5 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องสมุดมุมเด็ก ห้องสมุดไอทีฯลฯ  
ณ อุทยานการเรียนรู้จังหวัดตราด Trat TK Park  

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565  กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการสร้างทีมงานแห่งความสุข
สู่ความสำเร็จขององค์กร ณ จังหวัดตราด  

นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
กิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

1. วันที่ 1 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2565 ประกวดเล่านิทาน ประจำปี 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา 
ณ อุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง (TK Museum Lampang) 

2. วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 อบรมสัมมนาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครลำปาง ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
3. วันที ่ 9-10 กรกฎาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี ่ยวกับการขับเคลื ่อนจัดการศึกษาตาม         

แนวทางการจัดการศึกษาของฟินแลนด์ ณ โรงเรียนเทศบาล5 และอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาconstruction ณ โรงเรียนเทศบาล 4 

4. วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมค่ายศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน  ณ สวนสาธารณะ
เขลางค์นคร 

5. ว ันท ี ่  23-24 กรกฎาคม 2565 และ29-31 กรกฎาคม 2565  ก ิจกรรมอบรมส ัมมนา              
เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หลักสูตรการพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยทางรอดของเด็กไทย    
con do ครู EF 

และขออนุญาตเรียนแจ้งที่ประชุม เนื่องจากได้รับแจ้งจากจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม    
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยกระทรวงมหาดไทย      
แจ้งยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านการสร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางสังคมให้ความสำคัญกับประเด็น
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และมีการระบาดของโรคโควิด จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งในเรื่องดังกล่าวมานี้จะเข้ากับ Cluster คน 
ซึ่งลำดับต่อไปจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานตามแนวทางที่จังหวัดแจ้งต่อไป  

มติที่ประชุม     รับทราบ  
/4.3(กองสาธารณสุข.... 
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4.3  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับ
ผู้ประกอบการและสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ในวันที่ 1 และ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นหลักสูตร       
ผู้สัมผัสอาหารฯ (เต็มวัน) ส่วนวันที่ 4 ,8 และ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารฯ (ครึ่งวัน) 
และกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการออกฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เริ ่มตั้งแต่วันที่ 18 
กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยเป้าหมายในการออกฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข    
และแมว ประมาณการที่ 4,500 ตัว เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.  

นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีสุนัขจรจัดบริเวณสโมสรรถไฟ ขอให้กองสาธารณสุขฯ ช่วยเข้าไป
ดำเนินการด้วย 

มติที่ประชุม      มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่ดูเรื่อง หมา แมวจรจัด  
 
4.4  (กองสวัสดิการสังคม) 

          นายสุนทร  จวงพลงาม   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ภารกิจกองสวัสดิการสังคม ขอเรียนให้ทราบ ดังนี้  
 เรื่องยาเสพติด กองสวัสดิการฯ เป็นเลขานุการฯคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เทศบาลนครลำปาง ในประเด็นเรื่องกัญชาเสรี มีอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ กัญชง และกัญชา ซึ่งมีความแตกต่างกัน     
ที่ก ัญชง ใบจะเล ็กเร ียวและม ีแฉกเยอะ ส ่วนก ัญชา ใบจะม ีความอวบกว ่า และแฉกน ้อยกว่ า                        
และแจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจปลูกกัญชา สามารถจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง ผ่านแอพพลิเคชั่น ปลูกกัญ 
Plookganja เริ่มใช้งานวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนสามารถปลูกกัญชา กัญชง เพื ่อใช้สำหรับดูแลสุขภาพ หรือปลูกเพื ่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์            
และอุตสาหกรรมได้ โดยให้แจ้งข้อมูลการปลูกแก่ อย. สอบถามข้อมูล สายด่วนกัญชา กัญชง 1556 กด 3 

เรื ่องที ่สอง ความคืบหน้าการรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาล     
นครลำปาง 
  - แต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาล รุ่นที่ 1 จำนวน 625 คน 
  - แต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาล รุ่นที่ 2 จำนวน 171 คน 
ในปัจจุบันได้จัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ในโอกาสสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน   
เพ่ือจัดทำแผนชุมชนและข้อมูล (จปฐ.) 

เรื ่องที่สาม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน      
จะมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ที่ศูนย์ร่องสามดวงสามัคคี โดยสภาผู้สูงอายุ
ฯร่วมกับเทศบาลนครลำปาง ได้เตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานร่วมให้การ
ต้อนรับคณะดูงานในครั้งนีด้้วย  

มติที่ประชุม     รับทราบ  
/4.5(กองการเจ้าหน้าที่...... 
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4.5  (กองการเจ้าหน้าที่) 

          นายอนุรักษ์  อุตยานะ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
กองการเจ้าหน้าที่ขอสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงาน

ของบุคลากร สังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำหรับกลุ่มงานการบริหารจัดการ Cluster” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดเชียงราย     
โดยวิทยากร ดร.ไพบูลย์ โพธิ ์ส ุวรรณ บรรยากาศการบรรยายตลอดหลักสูตรเต็มไปด้วยสาระ และ            
ความสนุกสนานของผู้เข้ารับการอบรม กระแสตอบรับดี และผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่อยากให้จัดกิจกรรมอบรม
ลักษณนี้อีก 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรร
หาฯ และประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดย
ได้ประกาศไปแล้วในวันที่ 7-15 มิถุนายน 2565 เป็น พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา เป็นการรับสมัครทางเว็ปไซด์ และได้มีการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น และได้ประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 27 
มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

คนงานสารบรรณ    จำนวนผู้สมัคร 480 ผู้มีสิทธิฯ 480 
คนงานทะเบียนราษฎร   จำนวนผู้สมัคร 136 ผู้มีสิทธิฯ 136 
คนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ  จำนวนผู้สมัคร 34 ผู้มีสิทธิฯ 34 
คนงานประชาสัมพันธ์   จำนวนผู้สมัคร 32 ผู้มีสิทธิฯ 32 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวนผู้สมัคร 378 ผู้มีสิทธิฯ 335 
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวนผู้สมัคร 94 ผู้มีสิทธิฯ 71 
ผู้ช่วยบรรณารักษ์   จำนวนผู้สมัคร 94 ผู้มีสิทธิฯ 7 
ผู้ช่วยครู     จำนวนผู้สมัคร 148 ผู้มีสิทธิฯ 146 
พนักงานขับเครื่องจักรกลชนาดเบา  จำนวนผู้สมัคร 9   ผู้มีสิทธิฯ 4 
รวม       1,405   1,245  

แผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ในลำดับต่อไป ดังนี้ 
ดำเนินการสอบฯ    วันที่ 24 กรกฏาคม 2565 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านฯ   วันที่ 3 สิงหาคม 2565  
ดำเนินการสัมภาษณ์ฯ   วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565  
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านฯ    วันที่ 1 กันยายน 2565  
เริ่มจัดจ้าง (พนง.จ้างท่ัวไป)  วันที่ 1 ตุลาคม 2565  
ขออนุมัติ ก.ท.จ.ลำปางก่อนจัดจ้าง  วันที่ 1-5 ตุลาคม 2565  
มติที่ประชุม      รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   
5.1 หารือหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบดูแลหลวงพ่อดำ 

 นายสวาท จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 

/สืบเนื่องจาก.... 
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สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มีคำสั่งจังหวัดลำปางที่ 3219/2565 มอบหมายภารกิจให้

เทศบาลนครลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ          
หลวงพ่อดำ ตลอดจนรักษามณฑปจตุรมุขให้มีความสะอาดสง่างามเป็นที่เคารพบูชา โดยแจ้งว่าหากได้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหนึ่งอย่างใด ให้มีการแจ้งให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้รับทราบด้วย 
พร้อมกันนี้ให้สรุปผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง ก่อนการสมโภชหลวงพ่อดำ ซึ่งจะมีการจัดปีละ 1 ครั้ง 
ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 ในการนี้ท่านรองฯสุรพลฯ ได้ฝากนำเรียนต่อที่ประชุมให้หาหน่วยงาน
หลักในการดูแลองค์หลวงพ่อดำ   

นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
เรื่องการหาหน่วยงานหลักในการดูแลรักษา(หลวงพ่อดำ) เสนอให้รวมถึงศาลหลักเมืองด้วยเพราะยัง

ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดูแลบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 
มติที่ประชุม   มอบสำนักปลัดนัดประชุมหารือเรื่องเจ้าภาพหลัก/หน่วยงานรับผิดชอบดูแลหลวงพ่อดำ  
5.2 แจ้งสมัยประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยสามัญสมัยท่ี 3  
นายสวาท จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
โดยสภาเทศบาลนครลำปางได้กำหนดสมัยสามัญสมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2565     

ส่วนวันที่ประชุมยังไม่ได้ประกาศ โดยมีญัตติที่จะมีการประชุมพิจารณาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 จำนวน   
2 เรื่อง ได้แก่เรื่องการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง และเรื่องญัตติการให้เอกชนเช่าที่ดิน   
และลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวรในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ถ้าหน่วยงานใด        
มีญัตติเข้าหารือสามารถส่งเรื่องมาให้ก่อนการประชุม อย่างน้อย 5 วันทำการ  

มติที่ประชุม       มอบทุกสำนัก/กอง ตรวจสอบเรื่องไหนที่จะขอใช้อำนาจสภาเทศบาลนครลำปาง 
ให้เตรียมญัตติเสนอขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง ในสมัยประชุมฯ  

ระเบียบว่าระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ  
นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
การประชุมครั้งต่อไปขอติดตามเรื่อง Traffy Fondue  
มติที่ประชุม มอบสำนักปลัดเทศบาล 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 

 
ลงชื่อ       วรรณเสด็จ รัตนมงคล    ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
       (นางสาววรรณเสด็จ รัตนมงคล) 

                                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

           ลงชื่อ          บุรินทร์ คำไว            ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม  
                                 (นายบุรินทร์ คำไว) 
                             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
             ลงชื่อ         สวาท จำปาอูป          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                                  (นายสวาท จำปาอูป)   
                               หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล 


