
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง  
(ครั้งที่ 7/2565) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

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

******************* 
ผู้มาประชุม 
 1. นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 2. นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
      3. นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 4. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 5. นายจำเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 6. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 7. นายนนทวัชร์  แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 8. นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 
                         9. นายพีระยศ   วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
                       10. นายนพดล   บุญมา   รองปลัดเทศบาลนครลำปาง 
                       11. นายสวัสดิ์   แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา  
                       12. นายสุนทร   จวงพลงาม   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
                       13. นายวิชญ์ศิคภัทร์   วงศ์มณี   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                       14. นายสวาท  จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
                       15. นางสาวจิตลดา  เกษสุวรรณ   ผู้อำนวยการกองคลัง 
                       16. นางนัฤภร   ละมัยเกตุ    ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
              17. นายอนุรักษ์ อุตยานะ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
                       18. นายวัชรพงศ์   วงศ์ชุมภู   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
                       19. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 
                       20. นายสุชาติ   เทพพรมวงศ์     หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
                       21. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์  คุณชมภู   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
                       22. นางสาวพัลลภา   สุริยะมณี      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สช.) 
                       23. นางพีรภาว์  ใหม่กิติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
                       24. นางพิมพร  ขัดศิริ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักการศึกษา) 
                       25. นางวลิาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
                       26. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
                       27. นางสาวนริศรา   หงสกุล  หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       28. นายบุรินทร์ คำไว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.) 
                       29. นายปกิต  ศิริวงค์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
                       30. นางนวรัตน์ ศิริผัด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สาธารณสุขฯ) 
                       31. นายชูศักดิ์  สมแก้ว  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
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                        32. นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน  
                        33. นายสมวาส เครือระยา วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ 
                        34. นางอัปสร หมอมูล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
                        35. นางณัฐพัชร์ ทินวุฒิธนาตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
 1. นายชนวน  จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 2. นายชาตรี   สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครลำปาง 
 3. นางสาวอุษา สมคิด  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
 4. นางจันทร์จิรา   ลักษณะกุลบุตร   ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
     5. นางสาวสุกัลญา  เรืองรุ่ง  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
 6. นายภาคิน   อดิษพันธ์   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
 7. นายโสภณ  จินดาคม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 8. นางสาววิไล  วงค์พรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 9. นางสาวมรกต  มนะสิการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ 
                       10. นายศุภชัย  วงค์บรรใจ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
                       11. นายสุทัศน์  ก้องสุรกานต์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
                       12. นางรุง่ทิพย์   กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
                       13. นางชญัญานุช ทองคำ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
                       14. นายอัฑฒวรรธน์  อินต๊ะ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                       15. นางชตุิมา  อินใจ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
                       16. นายมนัสพี เดชะ  รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
                       17. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นางสาววรลักษณ์   เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 2. นายภาสกร แก้วคำดี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 3. นายวิทวัส  จิรจรัสตระกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ   

ระเบียบว่าระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
๑. การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นระบบ การทำงานแบบธรรมาภิบาล ชัดเจน เปิดเผย องค์กรที่มีความโปร่งใส 
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 ๒. เรื่องบรรยากาศการทำงานระหว่างนายก และปลัดเทศบาล  นายเป็นผู้นำองค์กรมี ๒ ลักษณะ 
 พนักงานเทศบาลคือ ปลัดเทศบาล ข้าราชการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกต้องทำการอะไรที่ไม่ถูก       
ต้องพิจารณา ต้องไม่ขัดกับแนวทางนโยบายของนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นผู้นำที่มาจากประชาชน เลือกขึ้นมาดูแล
ทุกสุขของประชาชนตามกฎหมายที่ ให้อำนาจหน้าที่ ไว้ เงินที่ ได้มาจากประชาชน เทศบาลเป็นองค์กร           
ของประชาชน นายกฯ ได้อำนาจมาจากประชาชน นายกฯ เป็นผู้บังคับบัญชาอีกคนที่ประชาชนเลือกมาทำงาน 
 สิ่งสำคัญ คือ ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กมีที่เรียนหนังสือดี โครงสร้างชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชน 
เพ่ือสนับสนุนให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามนโยบาย อาศัยที่จะสำเร็จได้ต้องมีทิศทางเดียวกัน มีผู้นำคนเดียว 
อะไรที่ทำให้เกิดทำงานล่าช้าก็ปฏิบัติไปไม่ขัดกับกฎหมาย ทำงานไปด้วนกันจับมือเดิน ไปด้วยกัน ภายในปี 
๒๕๖๘ ต้องเห็นผลในทุกด้าน องค์กรมีผู้นำ ๒ คนไม่ได้ จะทำให้ ความสับสนและการดำเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
 ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
 งานเลขานุการผู้บริหารฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2565 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้พิจารณารายงาน     
การประชุมฯ ตามบันทึกข้อความ ที่ ลป 52001ลข/42 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เมื่อพ้นระยะเวลา      
ที่กำหนดไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว จึงถือว่าทุกท่านรับรองรายงานการประชุม         
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข จึงขอเสนอผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการฯ    
ในที่ประชุมแห่งนี้ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม  แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ หน้า 3 ,5 และ 6 จากนางนฤภร ละมัยเกตุ ผู้อำนวยการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็น  นางรุ่งทิพย์  กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ       
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                      

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากทุกสำนัก/กอง 
 3.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเทศบาลนครลำปาง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  

นางนัฤภร  ละมัยเกตุ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ในการรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ ที่ได้ทำระบบติดตามโครงการไว้นั้น           

ในโครงการหลักๆ จำนวน 45 โครงการ มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อย ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ (สำนักการช่าง) 
ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการต่อท่ีประชุมเพ่ือจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป 

นายวัชรพงศ์ วงศ์ชุมภู  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
ในส่วนควบคุมการก่อสร้าง ขอนำเสนอในส่วนของโครงการที่บริหารสัญญา จำนวน 12 โครงการ 
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนประสานไมตรีตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงบ้านเลขที่ 

39 (อยู่ขั้นตอน ตรวจรับงานจ้างแล้ว) 
/โครงการที่2...... 
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โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนเจริญเมืองตั้งแต่ถนนบุญวาทย์ถึงถนนทิพย์ช้าง 
(อยู่ขั้นตอน ตรวจรับงานจ้างแล้ว) 

โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพักถนนบ้านดงพัฒนาซอยข้างบ้านเลขที่ 48 ถึงบ้านเลขท่ี 
56 (อยู่ขั้นตอน ตรวจรับงานจ้างแล้ว) 

โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ( อยู่ขั้นตอน อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง) 
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร (อยู่ขั้นตอน งานรื้อถอนพร้อมขนย้ายวัสดุ ) 
โครงการที่  6 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุ เรนทร์ตั้ งแต่ถนนมนตรีถึงถนนประสานไมตรี             

(อยู่ขั้นตอน รื้อถอนบล็อกปูพ้ืนเดิม เทคอนกรีตรองพ้ืนทางเท้า) 
โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงฝายแม่น้ำวัง (อยู่ขั้นตอน ขออนุมัติวัสดุ แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานฯ          

แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากน้ำมีระดับเพิ่มสูงขึ้น) 
โครงการที่  8 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนบ้านเชียงราย (อยู่ขั้นตอน รื้อถอนบล็อก            

ปูทางเท้าเดิม เทคอนกรีตรองพ้ืนทางเท้า) 
โครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง (อยู่ขั้นตอน รื้อถอนบล็อกปูพื้น สิ่งก่อสร้างเดิม 

และขุดล้อมต้นไม้เพ่ือเตรียมขนย้าย) 
โครงการที่ 10 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงไชย ซอย2 (อยู่ขั้นตอน ดำเนินการ

ได้ 90% ของปริมาณงานทั้งหมด) 
โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย2 (อยู่ขั้นตอน ผู้รับจ้าง

ดำเนินการรื้อผิวทางเดิมออก) 
โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงห้องทำงาน อาคารกองสาธารณสุขฯ (อยู่ขั้นตอน ติดตั้งผนังอลูมิเนียม

และกระจก) 
นายปกิต  ศิริวงค์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
โครงการที่อยู่ระหว่างการติดตามงานโครงการฯ ประมาณ 18 โครงการฯ 
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน  
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้ายฯ 
โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง 
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนาซอย1ฯ  
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา 
โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) 
โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) 
โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงระบบน้ำพุลานรักบี้สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา 
โครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง 
โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และสนามเด็กเล็กภายในเคหะชุมชน 
โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร)ฯ 
โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนนราชบุตร ถึงถนนวังขวา  
โครงการที่ 13 โครงการปรับปรุงห้องทำงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครลำปาง สถานที่โรงเก็บพัสดุจามจุรี 

/โครงการที่15...... 
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โครงการที่ 15 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลและลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน 
โครงการที่ 16 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน 
โครงการที่ 17 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาทฯ  
โครงการที่ 18 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนมนตรีตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ถึงถนนฉัตรไชย 

มติที่ประชุม   ให้ความสนใจพ้ืนที่กลางเมือง เร่งโครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนที่ให้เสร็จภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ มอบสำนักช่างนัดประชุมเชิงพ้ืนที่, เชิงก่อสร้างฝาย ต้องให้ความสำคัญ มอบที่ปรึกษาจำเนียร 
รวมทั้งโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร ให้เอาใจใส่ให้มากๆ ดูแลใกล้ชิดให้ความสนใจให้มากที่สุด 
โครงการปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ถนนทิพย์ช้าง โรงเก็บพัสดุ 

3.2 รายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบเครือข่ายเทศบาลนครลำปาง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
นางนัฤภร  ละมัยเกตุ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ในการจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลำปางขอนำเสนอ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม)   (กองคลัง) 
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2565  รายงานการใช้จ่ายเงิน

ตั้ งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 ตามกราฟที่ แสดงเป็นภาพรวมทั้ งหมด ดังนี้           
รายรับรวมทั้งสิ้น 588,664,397 ล้านบาท  รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 467,857,779 ล้านบาท 

 
 

/รายงานการใช้จ่าย...... 
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มติที่ประชุม   มอบกองคลังทำบันทึกแจ้งเวียนทุกสำนัก/กอง สำรวจรายจ่ายเดือนสิงหาคมและ
กันยายน ส่งกองคลังภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕    

3.4 รายงานความคืบหน้าการนำ Application Traffy Fondue มาใช้กับการปฏิบัติงาน (สำนักปลัดเทศบาล) 
นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
ระบบ Traffy Fondue เป็นระบบบริหารจัดการเมือง โดยประชาชนแจ้งปัญหาเมืองผ่านแอพพลิเคชั่น 

LINE @traffyfondue เริ่มจากการสแกน QR Code ประจำหน่วยงาน – คุยกับ LINE chatbot – รับป้ายยืนยัน
สถานการณ์แจ้ง – รับแจ้งเตือนเมื่อมีความก้าวหน้า โดยเจ้าหน้าที่สามารถจัดการปัญหาเมืองผ่านแอปฯ Traffy 
Fondue หรือ Web Manager หรือ LINE และผู้บริหารสามารถติดตามการแก้ไขปัญหาเมืองผ่าน Dashboard 
ข้อมูลเมือง ในเชิงพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดการใช้งาน ดังนี้ 
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ตัวอย่างการใช้งาน Traffy ของกรุงเทพมหานคร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LINE แอพพลิเคชั่น ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครลำปาง  
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ภาพเปรียบเทียบระบบเดิม กับระบบ Traffy ที่สามารถใช้เทียบเคียงกันได้ 
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มติที่ประชุม  มอบสำนักปลัดเทศบาล นัดประชุม ผอ.สำนัก/กอง และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ติดตามการทำงานหลังจากนำระบบมาใช้ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบจากทุกสำนัก/ทุกกอง 
4.1 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
นางนัฤภร  ละมัยเกตุ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ขอรายงานสรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลนครลำปาง โดยสถิติ

รายรับ ปี 2562 – 2566 ดังนี้  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 (สำนักการศึกษา) 
          นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาล 5 จะมีการจัดกิจกรรมวันนี้เป็นวันแรก เป็นการแข่งขันกีฬาในสังกัดโรงเรียนในกลุ่ม
เทศบาลนครลำปาง มีการแข่งขัน กีฬา ดังนี้ เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตซอล และ เปตอง 
รวมถึงกีฬาอนุบาล และจะมีการจัดกิจกรรม Sport Day ในวันที่ 9 กันยายน 2565  
 กิจกรรมที่จะดำเนินการใน เดือน สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

- วันที่ 4 สิงหาคม 2565  กิจกรรม Museum Talk เชิญชวนรับฟังไอเดียสร้างสรรค์เกี่ยวกับ     
องค์ความรู้และปัจจัยแวดล้อมที่คำนึงถึงการทำงานในยุค 2523 

- วันที่ 6 สิงหาคม 2565 มอบรางวัลเล่านิทานประจำปี 2565  
- วันที่ 6 สิงหาคม 2565 อบรมปฏิบัติการการเพาะเห็ดฝางให้กับเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง 
- วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการที่จังหวัด

เชียงใหม่  
- วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กิจกรรมสุขสโมสร On tour ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ      

(สวนจีน) 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

/4.3(สำนักปลัด...... 
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4.3 (สำนักปลัดเทศบาล) 
นายสวาท จำปาอูป  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารฯ ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง ร่วมกิจกรรม 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) Big Cleaning Day       
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ  70 พรรษา       
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 
10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
4.4  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอนำเรียนโรคติดต่อสำคัญ 3 โรค โรคโควิด 19 มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 
3,366,741 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 1,664 ราย ในจังหวัดลำปางมีผู้ป่วยรายใหม่ 561 ราย (เป็นการตรวจ ATK) 
ในจังหวัดลำปางมีผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 30 มิย 65 จำนวน 11,861 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 57 ราย 
เสียชีวิต 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสมจังหวัดลำปางทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด 19 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ นับเป็นช่วงการระบาดระรอกที่ 6 ปัจจุบันเป็นสายพันธุ์โอมิคอน 
BA4 BA5 มีการระบาดและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในกลุ่มเด็กนักเรียน คาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อจำนวน 
10,000 คนต่อวัน ควรมีการกักตัวและป้องกันตนเองอย่างน้อย 10 วัน มาตรการ 2u คือการใส่หน้ากาก      
งดทานอาหารร่วมกัน และเว้นระยะห่าง ล้างมือดูแลตนเอง และรับวัคซีนอย่างต่ำ 3 เข็ม โรคฝีดาษลิง องค์กร
อนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณะสุขระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 
และในประเทศไทยยังคงสถานะเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง ตามพรบ.โรคติดต่อ   พ.ศ.2528 โรคไข้เลือดออก 
สถานการณ์ในเขตเทศบาลนครลำปางพบการระบาดในชุมชนปงสนุก ในเดือนสิงหาคม 2565 กองสาธารณะสุข
มีแผนสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยการพ้นสารเคมี เพ่ือป้องกันโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ 
ได้แก่ วัด 45 แห่ง มูลนิธิศาลเจ้า 5 แห่ง และ โรงเรียน 19 แห่ง  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

4.5  (กองสวัสดิการสังคม) 
          นายสุนทร  จวงพลงาม   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ขอนำเรียนภารกิจกองสวัสดิการฯในเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้  เรื่องที่ 1 เรื่อง   
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายคือผู้อายุยังไม่ถึง 60ปี      
เรื่องที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากไฟไหม้ชุมชนการเคหะนครลำปาง เกิดความเสียหายบ้านเรือน 4 หลัง มีการ
ช่วยเหลือเรื่องการฟ้ืนฟูเยียวยาเป็นการซ้อมแซมบ้าน โดยประสานผ่านสำนักการช่างเข้าดู พ้ืนที่  และ      
ประมาณการค่าเสียหายในเบื้องต้นแล้ว เรื่องที่ 3 เรื่องอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF ในวันที่   
6 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชัยพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย 50 คน  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
/4.6(กองการ.... 

 



19 
 

4.6  (กองการเจ้าหน้าที่) 
          นายอนุรักษ์   อุตยานะ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

กองการเจ้าหน้าที่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะ         
ในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2565 หลักสูตรการเสริมสร้างภาวะผู้นำ              
เพ่ือความสำเร็จในการบริหารงานของหัวหน้าฝ่าย ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 จะเป็นการดูงานที่คลังน้ำมันปิโตเลียม อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   
5.1 (สำนักการช่าง) 

 นายชูศักดิ์ สมแก้ว  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
เรื่องการรื้อถอนแนวรั้วบริเวณพระบาทซอย 2 เนื่องจากมีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการรื้อถอน      

ศาลเจ้าตรงบริเวณถนนสาธารณะ โดยเบื้องต้นได้เข้าพบปะพูดคุยกับประชาชนจำนวน 10 กว่าท่าน ยืนยันไม่ให้
รื้อถอนศาลเจ้าตรงบริเวณดังกล่าว เป็นประเด็นที่ต้องนำเข้าคณะกรรมการรื้อถอนหารืออีกครั้ง  

มติที่ประชุม   รับทราบ/นัดลงพ้ืนที่ 

ระเบียบว่าระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ  
 6.1 (กองคลัง) 

นางพีรภาว์ ใหม่กิติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง 
ด้วยกองคลังได้รับหนังสือจากสรรพากรพ้ืนที่ลำปางเรื่องแจ้งรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 

2564 จำนวน 65 ราย โดยกองคลังได้สรุปรายชื่อของแต่ละกองให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือ        
ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ลำปาง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565   

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 


