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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อครบองคประชุม ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ในวันนี้เราจะมาปรารภภารกิจที่เราจะมาทํารวมกันภายใน 4 ปนี้ มีเรื่องใหญๆ ที่เราจะตองสรางเมือง
ที่มีความสมบูรณแบบที่สุด และเอื้ออํานวยตอประชาชนทั้งหลายในการใชชีวิตในการพัฒนาตนเอง การประกอบอาชีพ
หรือการใชชีวิตเพื่อสุขภาวะของตนเอง และอื่นๆ สรางเมื องใหเป นเมืองที่ผูค นอยู แลวรูสึก วามีพื้น ที่ มีโอกาส และ
มีความปลอดภัยจากเมืองนี้ ในฐานะที่เขาเปนประชาชน
การดูแลชีวิตของคน จะทําอยางไรในการสรางสังคมใหมีความสุขบนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตของเรา
เพราะคนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เราจะทําอยางไรที่จะใหเทศบาลฯ เปนองคกรที่จะสามารถบริหารจัดการ และใหการ
บริการแกป ระชาชนไดอยา งดีที่สุด ในฐานะที่เราเปน องคกรของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และความ
ผูกผันในฐานะที่เปนพนักงานเทศบาลฯ ประชาชนและทองถิ่นมีความสัมพันธกันแนบแนนมาก
เราไมไดเปนขาราชการสวนภูมภาค หรือสวนกลางที่อยูหางไกลจากประชาชน แตเราเปนขาราชการ
ท องถิ่น ที่อยูป ระชาชนและทองถิ่น ทรัพยากรทุกอยางก็เปนของทองถิ่ น เพราะฉะนั้ น เราจะตองบริห ารทรัพ ยากร
ทองถิ่นและตอบสนองกับ คนในทองถิ่น ถาเราสามารถทํ าไดท้ัง 3 เรื่องนี้ เมื องของเราจะเป นเมื องที่มีความสุขที่สุด
และจะกลายเปนบานที่มีความสุขของทุกๆ คน
เรื่องการสรางเมืองที่เกี่ยวของกับ สาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม สิ่งอํ านวยความสะดวกของประชาชน
ความปลอดภัย เรื่องเหลานี้สามารถทําได ถาเรารูวาจะทําอะไรและมีงบประมาณที่ เพียงพอ เพียงแตวาเราจะทําได ดี
หรือไม ถาเราคิ ดเราฝนวาเราจะทําอะไร แลวเราก็ ใชงบประมาณลงไป ซึ่งเปน เงิน จํานวนไม นอย และเปน เงิน ของ
ประชาชนคนลําปาง ถาเราทํางานออกมาไมดี หละหลวมจะสิ่งผลเสียตองาน และเกิดความเสียหาย
เพราะฉะนั้น โครงการทุกโครงการที่เกี่ยวของกับเรื่องเมือง พวกเราตองชวยกันตระหนัก และรายได
แตล ะป ก็ล ดน อ ยลง และเราใช จา ยเงิน ที เดีย วเยอะมาก เพื่อ ใหไดสิ่ งที่ดี ที่สุ ด ออกมา ตอ งขอให ทุก หน วยงานต อ ง
ระมัด ระวั งมากๆ ในการใชเงิน งบประมาณ เรื่อ งคนก็ เป น เรื่ อ งที่ ล ะเอี ย ดอ อ น เราจะทํ า ยั ง ไงให ชี วิต ของคนดี ขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ดอยโอกาส คนยากจน คนไมมีอาชีพ คนไมมีที่อยูอาศัย คนเหลานี้ควรจะตองไดรับการดูแลเอา
ใจใสเปนพิเศษ คนเจ็บปวย คนชวยเหลือตัวเองไมได คนที่ ADL อยูในระดับต่ํา
/ เราจะทําอยางไร....
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เราจะทําอยางไรที่จะเขาไปคลายทุกขใหเขา เราตองมองเห็นทุกพื้นที่ เราตองดูแลเด็กๆ ใหเขามีพื้นที่
ในการพัฒ นาตนเอง นอกจากโรงเรียน เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของเขา ใหเขามีความรู ความคิด มีความฉลาด และ
เขาใจในโลกกวาง เราตองดูแลคนสงเสริมใหบานเมือง มีโอกาสใหคนออกมาประกอบอาชีพ ผูสูงอายุ คนเจ็บปวย และ
สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ สมรรถนะของพวกเรา เพราะเราจะตองทํางานรวมกัน
ตอนนี้ เราใช เงิ น งบประมาณค อ นข า งเยอะ ในการที่ เราไปทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลฯ ประมาณ
300,000 บาท และโครงการพัฒนาองคกร พัฒนาบุคลากรอีกจํานวนมาก ดวยความหวังวา เราจะเป น องคกรที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และทําใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรูใหได การที่เราจะบอกวาองคกรของเรามีประสิทธิภาพสูง
คําวา “ประสิทธิภาพ” คืออะไรไดที่เล็กๆ งายๆ รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได ประหยัด และมีผลออกมาชัดเจน
หลังจากที่เรามาทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ แผนพัฒนาองคกร และจะทําแผนพัฒ นาบุคลากรต อไป
เราต องคิ ดวา ในพันธกิจ 3 กลุมนี้ กลุมที่เกี่ยวของกั บเรื่องเมืองจะตองเริ่มหารือกัน ตามแนวความคิดที่ เราจะทําให
องคก รเราใหเป น องคก รเชิงยุ ทธศาสตร จะต องมีเรื่อ งเมื อง หน วยงานที่ เกี่ ย วกั บ เรื่อ งเมือ งทั้ งหมดตอ งมารวมกั น
เราจะทําอยางไรใหมีกลุมพัฒนาเมือง หรือ Cluster ในการพัฒนาเมือง
กลุมนี้จะไปหารือกัน สรางความฝนรวมกัน ความคิดดีที่สุดที่เราอยากได มันจะตองเปนเมืองอยางไร
ในแตละเรื่อง และจะตองทําอะไรบาง กลุมที่เกี่ยวของกับคนมีภารกิจอะไรบ าง ที่คนลําปางจะตองมีความสุขที่สุด คนที่ไมมี
ความสุขที่สุดคือใคร และจะตองทําใหคนเหลานี้มาพนทุกขเสียกอน แลวจะไปเอื้อความสะดวกใหเขาดวย ตองไปคุยกัน
กลุมใน Cluster
คนที่เกี่ยวของกับเรื่องเมือง ระบบการบริหารการจัดการ ตองไปคุยกันวาจะจัดการเชื่อมโยงกันยังไง
การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินการคลัง เรื่องแผนงาน เรื่องงบประมาณ เราจะทํายังไง
ใหเปนเนื้อเดียวกั น และมุงสูความเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ (High Performance Organization : HPO) องคกร
สมรรถนะสูง และเปนองคกรการเรียนรู
การทํา แผนพัฒ นาเมื่อ ป กอ นรวมกับ สภาพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ รวมกั บ JICA มาทํ า
แผนพัฒนาเทศบาลฯ เหมือนจะเปนเฟสที่ 2 ที่เรียกเทศบาลเมืองสุโขทัยกับเทศบาลนครลําปาง ตอนนี้ไดสรุปผลแลว
ดวยวิสัยทัศนเดิม และประเด็นยุทธศาสตรอยู 5 เรื่อง หลังจากนั้นเราเอาวิสัยทัศนและแนวนโยบายของเรา และนํามา
พัฒนาแผนของเทศบาลฯ อีกฉบับหนึ่ง (พ.ศ. 2566 - 2570)
ทางมหาวิทยาลัยสวนดุ สิต เปน ผูนํากระบวนการสรุป ประเด็นยุ ทธศาสตรม า 5 เรื่อง เชน เดียวกับ
สภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ แตมีการปรับ แกเล็กน อย และยังมีก ลยุท ธ 10 - 11 กลยุทธ ซึ่งไดศึก ษา
นโยบายมาจากพวกเรา เรื่องนี้อยากจะใหทุ กหน วยงานนํ าไปอ านให เข าใจในจุดแข็ งและจุ ดอ อนของบานเมือ งเรา
เมื่ออานเสร็จแลวเรามาทําโครงการ ซึ่งพรุงนี้จะมีการประชุมแผนพัฒนาป พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งมีโครงการจํานวนมาก
เราตองตอบใหไดวาที่เขียนโครงการมาไปสนองกับกลยุทธอะไร และอยูในยุทธศาสตรประเด็นไหน
ซึ่งเราตองเขียนออกมาใหได เพราะฉะนั้นขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งวา ทุกหนวยงานในการที่จะเสนอโครงการใหอางไปถึง
กลยุทธตัวไหน และอยูในยุทธศาสตรประเด็นใดในการทําโครงการนี้ จึงจะเปนการทําโครงการเชิงกลยุทธจริงๆ เราตอง
เปลี่ยนรูปแบบ ความคิด เนื้อหาจากโครงการที่เราเคยเขียนมา
เราไดงดการจัดงานลองสะเปา แลวมาทํากิจกรรมตามประเพณีของชาวบาน โดยการประดับตกแตง
แมน้ําใหสวยงาม เพื่อใหประชาชนไดลอยกระทงตามอัธยาศัย และบายวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการลองสะเปา
เพื่อที่จะปรับรูปแบบ
มติที่ประชุม รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2 ....
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน คุณชมภู หัวหนาฝายบริหารงานขนสง
ขออนุญาตที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
ซึ่งมีบันทึกแจงเวียนใหทุกสวนราชการไดตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ กําหนดใหสงรายงานการประชุมที่
มีการแก ไขภายในวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซตของเทศบาลนครลํ าปาง ไดในหัวขอ “ขอมูล
เลือกคอลัมนผลการดําเนินงาน” หากไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุม ถือวาที่ประชุมแหงนี้รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ รายงานเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองคลัง)
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง
รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชไดตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลนครลําปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง (1)
หัก
หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
37,707,415.25
เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
337,573,508.90
บวก เงินกูระยะยาว
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หัก
รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินที่ไมไดกอหนี้กอพัน
125,635,709.52
และกอหนี้ผูกพันแลวแตยังไมตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมที่อนุมัติแลว ทั้งที่ไมไดกอหนี้
85,799,269.34
ผูกพันและที่กอหนี้ผูกพันแลว แตยังไมตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
รายการที่มีขอผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชได ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1,120,281,855.76
375,280,924.15
7,867,404.07
752,868,335.68

211,434,978.86
541,433,356.82

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชไดตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหวางป)
เทศบาลนครลําปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชได ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
541,433,356.82
หัก
สํารองตามระเบียบฯ
129,619,644.25
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชไดหลังหักสํารองตามระเบียบ
411,813,712.57
หัก
เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมที่ไดรับอนุมัติแลวในปปจจุบันแตยังไมไดจาย
จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมในป (ที่อนุมัติในปงบประมาณปจจุบัน)
ถอนคืนเงินรายรับในป
บวก เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากกอหนี้ผูกพันแลว
รับคืนเงินรายจายขามปงบประมาณตกเปนเงินสะสม
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชได
411,813,712.57

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ยอดเงินป พ.ศ.2564 ที่ตกไปเปนเงินสะสมมีอยูเทาไหร
/ นางสาวจิตลดา ....
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นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง
รายรับจริงทั้งสิ้น
675,431,938.89
หัก รายจายจริงทั้งสิ้น
646,431,204.67
คงเหลือเงินสะสม กอนหัก ทุนสํารองเงินสะสม 15%
29,000,734.22
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ตอนนี้สง กสท. หรือยัง เนื่องจากเห็นวามียอดคงที่แลว เพราะวาจะมีผลในการที่จะจายเงินสะสมใน
โอกาสตอไป
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง
จะมีการจายยอดเงินสะสม 1,041,379.22 บาท อยูระหวางทําฎีกา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ กระบวนการบริ ก ารของเทศบาลนครลํ า ปาง
ประจําป ๒๕๖๔ (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
นางรุงทิพย กุลโมรานนท หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
สํา หรับ การประเมินความพึงพอใจของผูรับ บริการตองานบริการของเทศบาลนครลําปาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดวาจางมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางเปนผูทําประเมิน ทั้งหมด 18 กระบวนงาน สําหรับผลการประเมิน
ในป พ.ศ. 2564 ประกอบดวย
ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก

92.00
92.60
84.00
83.80
90.40
88.00
90.20
90.60

ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการ
ใหบริการ
92.40
92.40
85.80
83.00
90.00
86.40
87.60
91.00

-1.50
-0.40

85.00
80.80

84.80
82.40

84.80
84.20

82.80

+1.80

82.40

83.20

-

77.60

86.60

+9.00

86.60

88.00

85.20

70.80

86.80

+16.00

86.60

86.60

87.20

79.80
83.40
86.40

85.80
90.40
83.00

+6.00
+7.00
-3.40

86.40
84.00

84.40
90.40
82.80

85.60
90.20
82.80

85.25
84.20
84.85

86.60
87.40
87.10

+1.35
+3.20
+2.25

85.20
-

88.00
-

-

ที่

กระบวนงาน

ป 2563

ป 2564

ผลตาง

1
2
3
4
5
6
7
8

งานบริการทะเบียนราษฎรฯ
งานบริการประจําตัวบัตรประชาชน
งานบริการสถานีขนสง
งานบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานชําระภาษี
งานขออนุญาตกอสรางอาคาร
งานบริการทันตกรรม
งานบริการรับเรื่องขอรับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
งานบริการสวัสดิการสังคม
งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข :
บริการสวนหนา
งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข :
หลังรับบริการ
งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค
(ไฟฟา)
งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค
(ถนน/ทางเทา)
งานเทศกิจ
งานดานสวนสาธารณะ
งานบริการเยี่ยมผูปวยเรื้อรังหรือ
ผูสงู อายุที่บาน
งานบริการดานการรักษาความสะอาด
งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง
รวม

94.00
91.80
86.40
79.60
88.80
88.20
90.60
90.20

91.80
92.20
85.20
83.80
90.60
87.80
89.20
90.80

-2.20
+0.40
-1.20
+4.20
+1.80
-0.40
-1.40
+0.60

86.30
82.80

84.80
82.40

81.00

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ดานการใหบริการ
ของเจาหนาที่

90.80
91.80
85.80
84.80
89.60
88.80
90.00
91.00

/ 18. งานประชาสัมพันธ ....
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18. งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง
ดานสื่อสิ่งพิมพ
87.00

ดานปาย
ประชาสัมพันธ
87.80

ดานสื่อวิทยุ/หอกระจายขาว
/เสียงประชาสัมพันธ
87.20

ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส
87.40

ดานสื่อ
รถประชาสัมพันธ
88.00

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
เมื่อพูดถึงเรื่องการประเมิน และประสิทธิภาพของการทํางาน นึกถึงองคกร (Digital Government
Development Agency : DGA) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เปนองคกรในการสงเสริมใหรัฐบาล
ท องถิ่น พั ฒ นาตนเองใหเป นองคก ร Digital 4.0 ลองติด ตอไปที่ DGA วา เขาสามารถที่ จะช วยเราพั ฒ นาระบบการ
บริหารการจัดการของเทศบาลเพื่อเขาไปสูองคกร Digital ไดไหม
มีตัวอยางหลายๆ กรณีที่ทําสําเร็จ และไดรับรางวัลจาก DGA เชน กรณีเทศบาลนครยะลา เทศบาล
ตําบลแสนสุข ใหเปนหนวยงานรัฐบาลทองถิ่นที่พัฒนาตัวเองไปสู Digital Government โดยเฉพาะงานคลัง เนื่องจากทาง DGA
อาจจะมีโปรแกรมที่จะชวยแนะนําใหระบบตางๆ ดีขึ้นได
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองยุทธศาสตรและงบปราณสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
3.3 รายงานเงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่ (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
นายอนุรักษ อุตยานะ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ
สํ าหรั บรายการที่ จ ายจากเงินอุ ดหนุ นตามอํ านาจหน าที่ และภารกิ จถ ายโอน ในป งบประมาณ พ.ศ. 2565
ได รั บเงิ นงบประมาณทั้ งหมด 46,932,900 บาท ซึ่ งไตรมาสที่ 1 - 2 เป นจํ านวนเงิ น 8,000,000 บาท ไตรมาสที่ 3
เป น จํ า นวนเงิ น 23,466,300 บาท ไตรมาสที่ 4 เป น จํ า นวนเงิ น 15,466,400 บาท รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
46,932,900 บาท แยกเปนแตละสํานัก/กอง
ผมจะดูในรายละเอียดใหญๆ ประกอบดวย
1. กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
- ระบบการสํารวจทางอิเล็กทรอนิกส (E-Survey) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 500,000 บาท
- แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริการประชาชน จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 500,000 บาท
2. สํานักปลัดเทศบาล
- เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 40
เครื่องๆ ละ 12,000 บาท งบประมาณ 480,000 บาท
- ชุดเครื่องชวยหายใจแบบสะพายหลังพรอมถังอัดอากาศ (SCBA) จํานวน 3 ชุด
ชุดละ 120,000 บาท งบประมาณ 360,000 บาท
นอกนั้นเปนครุภัณฑท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน ตั้งแตรายการที่ 8 – 10 รายการที่ 10 – 21 คือ
ในสวนของสํานั กการศึกษาจะจัดซื้อครุภัณฑที่จําเปนในโรงเรียน อยากใหแตละสํานัก/กองไดตรวจสอบอีกครั้ง รายการที่
28 – 43 คือสวนของกองสาธารณสุขฯ สวนรายการที่ 72 – 92 เปนรายการตามนโยบายของทานนายกฯ สวนใหญ
จะเปนแผนงานเคหะชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการกอสราง
สรุปงบลงทุนตามนโยบายของทานนายกฯ เปนจํานวนเงิน 32,591,990 บาท และรายจายครุภัณฑ
สํานักงานตางๆ เปนจํานวนเงิน 14,340,910 บาท การจัดซื้อจัดจางครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ทานนายกฯ ไดปรารภไปแลววา
สภาเทศบาลฯ ไดอนุมัติและกันเงินแลว จํานวน 20 รายการ เปนงบประมาณจํานวน 2,500,000 บาท แตละสํานัก/กอง
ไดจัดสงคนมาเปนตัวแทนคณะกรรมการ (TOR) และไดมกี ารประชุม 2 ครั้ง
สรุปรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) คุณลักษณะ และราคาเรียบรอยแลว จากนั้น เปนขั้ นตอน
ขออนุมัติทานนายกฯ และสงใหกองคลังเพื่อจัดหาพัสดุตอไป
/ นายพีระยศ ....
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นายพีระยศ วิรัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
เนื่องจากเงินที่เขามาเปนไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 3 มีจํานวนเงินเยอะขึ้น และจะเขามาในชวงเดือน
เมษายน รายการครุภัณ ฑทั้งหมดจําเปน ที่จะตองบริหารจัด การการจัดซื้อ จัดจา งใหมี ค วามชัดเจน และเรี ยงลํ าดั บ
ความสําคัญกอน – หลัง เพราะเม็ดเงินตัวนี้จะเปนการกําหนดวา เราจะใชเงินเพื่อวัตถุประสงคโครงการ 92 โครงการ
ไมใชเพียงเงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่ที่เขามาเทานั้น แตยังรวมถึงเงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค ซึ่งเขามีแผนจัดสง
มาแลววา แตละไตรมาส
เพราะฉะนั้นแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่กําลังทําอยู และแผนประมาณรายรับที่ทางสวนกลาง
สงเขามาอุดหนุนประเภทตางๆ ควรจะวิเคราะหในสวนของการใชจายสอดรับกับ แผนงบประมาณที่จะไดรับอุดหนุน
เขามาใหสอดคลองกัน และควรจัดลําดับความสําคัญดวย
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
งานยุทธศาสตร งานแผนงานงบประมาณ ผมมอบใหไปทําแผน กํากับ ติดตาม และประสานงานทุก
หนวยงานเกี่ยวกับโครงการและงบประมาณ ตอมาเราจะมีขั้นตอนอยางไรในการจัดซื้อจัดหา พอไดแผนมาแลวนํามา
กํากับใหเปนไปตามแผน และนํากลับมารายงาน
นายชาตรี สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง
เพื่อใหเปนรูปธรรม วันนี้เราก็จะแบงเปน 3 กลุม คือ เมือง คน สมรรถนะ เรามีการนําเสนอกรรมการ
แลววามีใครบาง หลังจากที่ทานไดลงนามแลวผมอยากจะใหมีการติดตามทั้ง 3 กลุม นี้ โดยตั้ งระยะเวลาไว 1 – 2
เดือน เพื่อติดตามวามีการดําเนินการในรูปแบบใดบาง เพื่อที่จะกําหนดตามนโยบายของทานนายกฯ
มติที่ประชุม มอบกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ประสานงานทุกหนวยงานในการจัดทําแผนงานโครงการ
และงบประมาณ รวมถึงแผนการจัดซื้อ กํากับใหเปนไปตามแผน และจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร
3.4 รายงานเรื่องเพื่อทราบจากทุกสํานัก/ทุกกอง
นางสาวกนกกาญจน พรรณรัตน ผูอาํ นวยการสวนบริหารการศึกษา
คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคของเทศบาลนครลําปาง ไดออกตรวจประเมินความพรอม
ของโรงเรียนในสังกัดกอนที่จะทําการเปดการเรียนการสอนตามมาตรการควบคุมโรคในสถานศึกษา ในวันที่ 25 – 26
ตุลาคม 2564 เพื่อรวบรวมขอมูลรายงานใหกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอของจังหวัดลําปางก็ไดรับความรวมมือ
กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในการเขารวมการประเมินในครั้งนี้
ในสว นของการประเมิ น ทางโรงเรีย นมี ค วามพรอมเป ด การเรี ย นการสอนแบบ On Site ทั้ งหมด
6 โรงเรียน แตมีโรงเรียนเทศบาล 3 ที่จะเปด การเรียนการสอนทั้งแบบ On site และ Online เนื่ องจากพื้ นที่ของ
สถานศึ กษาคับ แคบ ขอ มูล การรับ วัคซีน ในสวนของครูและบุค ลากรทางการศึกษาไดรับ วัคซี น คิดเปน 93.16 %
จํานวน 215 คน รับวัคซีนครบ 2 เข็ม คิดเปน 91.80 % จํานวน 213 คน รอรับวัคซีนอีก 8 คน คิดเปน 3.85 %
คนที่ยังไมไดรับ วัคซีน คิดเปน 2.56 % จํานวน 6 คน ตั้งครรภ 4 คน และมีโรคประจําตัว 4 คน
ในสวนของนักเรียนจะไดรับวัคซีนไฟเซอร ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เข็มแรก คิดเปน 82.65 % ม.1 = 77.15 %
ม.2 = 81.82 % ม.3 = 90.73 % และรอรับเข็มที่สองในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คนที่ไมไดรับวัคซีน คิดเปน
37.35 % และรอรับวัคซีนอีก 8.25 %
ในสวนของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้น ไปแจงความประสงคที่จะรับวัคซีน
ไฟเซอร 83.71 % ซึ่งจะไดรับวัคซีนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ยังไมไดรับการฉีดอีก 16.29 %
นายสุนทร จวงพลงาม ผูอาํ นวยการกองสวัสดิการสังคม
รายงานความคืบหนาการกําหนดขอบเขตชุมชนที่เหมาะสมแกการพัฒนาตามนโยบายของทานนายกฯ
ซึ่งตัง้ แตเดือนตุลาคมที่ผานมีกิจกรรมที่สรางความเขาใจใหกับแกนนําชุมชนทั้ง 43 ชุมชนแลว สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ
เราลงพื้นที่ เพื่อแบงเขตชุมชนใหม ในสัปดาหที่ผานมาจากชุมชนที่เกิน 300 ครัวเรือน ทั้งหมด 31 ชุมชน เราไดมีการ
กําหนดพื้นที่ชุมชนใหมเปนจํานวน 61 ชุมชน ยังมีชุมชนนากวมใต เดิมกําหนดไว 5 ชุมชน
/ เมื่อวันจันทร ....
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เมื่อวันจันทรที่ผานมามีแกนนําชุมชนมาขอแบงเพิ่มเติมอีก 2 ชุมชน รวมทั้งหมดเปน 7 ชุมชน ตอนนี้
ในพื้ น ที่ชุ มชนเดิ ม คือ 31 ชุมชน ที่ มีจํา นวนครัวเรือ นเกิน 300 ครัวเรือน จะสามารถแบงออกเป น ชุ ม ชนใหม ได
รวมทั้งหมด 68 ชุมชน ถารวมกับชุมชนที่ไมตองแบง เพราะวาครัวเรือนไมเกิน 300 ครัวเรือน อีก 13 ชุมชน เราจะมี
ชุมชนใหมเกือบ 80 ชุมชน
มีชุมชนที่เขาขอตั้งใหม คือ สวนดอก ตั้งแตฝงตรงขามวัดบุญวาทย – หางเสรีสรรพสินคา เทาที่ผมได
คุยกับแกนนําที่มายื่นเรื่อง จะแบงเปน 2 ชุมชน ตามแนวเขตของตําบลสวนดอกและตําบลหัวเวียง ทั้งหมด 300 – 500 ครัวเรือน
ตอนนี้ตึกแถวบางหองก็ไมมีคนอาศัยอยูแลว เพราะฉะนั้นจะแบงได 2 ชุมชน เราเอาตําบลเปนเขตแบง อีกหนึ่งชุมชนที่
ชัดเจนแลว คือ วัดเชียงราย ตั้งแตถนนเชียงราย – ดานขวาเปนถนนบุญวาทย – ดานขวาเปนถนนทิพยชาง – วัดสวนดอก
พื้นที่ชุมชนชาวจีน (มัธยมวิทยา) ตอนนี้หาแกนนําที่จะเปนคนที่จะพูดคุยกันกอนวา จะกําหนดพื้นที่
อยางไร ซึ่งถาหากเรารวมชุมชนทั้งหมดที่พูดคุยกับทางชาวบาน จะไดประมาณ 80 ชุมชน นั่นคือ ประเด็นเรื่องของการ
แบงพื้นที่ ปญหาที่เจอ คือ เรื่องของการจัดทําแผนที่ชุมชน เชน ชุมชนสิงหชัย ขอแบงออกเปน 3 ชุมชน ปญหาที่เกิดขึ้น คือ
ถนนเล็กๆ ในชุมชนไมมีชื่อเรียก จึงยากตอการกําหนดแผนที่
เชนเดียวกันกับชุมชนบานดงไชย ซึ่งไมมีชื่อเรียกของถนนและซอย เพราะฉะนั้นจะขออนุญาตหารือ
ทานนายกฯ ซึ่งตอนนี้เปนอุปสรรคในการทําแผนที่ชุมชนที่จะประกาศ กรณีนี้เราจะขออนุญาตสอบถามคนในชุมชนกอนวา
เดิมใชชื่ออะไร ถามีชื่อซอยจะขออนุญาตลงไปกอน และกลับมาประสานฝายทะเบียนฯ อีกครั้ง
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นี่ เป น โอกาสในการแบ งชุ ม ชนให เล็ ก ลง เพื่ อ ที่ จ ะให ติ ด ต อ สื่ อ สารกั น งา ยขึ้ น ทั่ วทุ ก หลั ง คาเรื อ น
เนื่องจาก 300 หลังคาเรือน มีกรรมการ 10 คน เทากับ 1 คน / 30 หลังคาเรือน เราจะสามารถเก็บขอมูลจากชุมชน
ตางๆ ไดละเอียดมากขึ้ น การคนหาปญ หาในชุมชนไดงายที่ สุด เชน คนดอยโอกาส คนเจ็ บป วย หรือคนที่ เดิน ทาง
เขามาในชุมชน ตองการสรางชุมชนใหเขมแข็ง เชน ชุมชนดอกไมงาม หรือชุมชนที่มีผลิตภัณฑชุมชน ทางเทศบาลฯ
นําความตองการของชุมชนมาทําแผนตอไป
นายสุนทร จวงพลงาม ผูอาํ นวยการกองสวัสดิการสังคม
ตอนนี้เรากําลังทําแผนที่ในชุมชนที่ยังไมมีปญ หา และมีความลาชา ขณะนี้มีทั้งหมด 13 ชุมชนเดิม
เราไดทําตามพิ กัดตางๆ แลววาบานเลขที่ที่อยูมีบานเลขที่อะไรบาง ที่ผานมาอาจจะมีขอคลาดเคลื่อน ภายในเดื อน
ธัน วาคม อาจจะมีการเลื่อ นไปอีก เนื่องจากจะตอ งคุย มาเปนระยะๆ ไมไดรอทั้ งหมด และนัดประชุม กัน เป นครั้ งๆ
เรื่องที่ทานนายกฯ อนุมัติการจางเหมา 1 คน 1 สัญญา
เราบอกวาใหเก็บขอมูลดานกรรมการชุมชน ผูสูงอายุชุมชน ใหเขาคัดมาไดไหม แลวใหคัดขอมูลวา
ในกรณีที่ เป น คนพิ การจะอยูตรงไหน หรือ วาผูสูงอายุ ที่ ติด เตี ยงจะอยู ตรงไหน ซึ่งตรงนี้ถาติ ดขั ดอยางไรจะนํ าเรีย น
ทานปลัด ท านรองปลัด ที่ดูแลเราวาจะแกไขอยางไร และนําเสนอให กับ ท านนายกฯ เปน ระยะ แนวโน มการเลื อก
กรรมการใหม
ถาไมติดสถานการณโควิด-19 ประมาณเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 นาจะดําเนินการ
ไดแลว เพราะวาจะไปดําเนินการตอเรื่องของแผนชุมชนในปถัดไปวาแผนชุมชนนาจะแลวเสร็จประมาณเดือนมีนาคม –
เมษายน 2565 เพื่อเขาสูแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพราะฉะนั้นตั้งแตเดือนมกราคม 2565 นาจะมีการประชุม เนื่องจาก
มีการวางแผนแลว รับฟงนโยบายทานนายกฯ แลว เพื่อใหไปดําเนินการภายใน 2 – 3 เดือน
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
การคัดเลือกกรรมการชุมชนจะใชวิธีใด อยากจะใหคนที่สนใจชุมชนจริงๆ มาเปนแกนนํา และอยากจะให
กระจายกรรมการ 1 คน / 30 หลังคาเรือน
นายสุนทร จวงพลงาม ผูอาํ นวยการกองสวัสดิการสังคม
ในระเบียบป พ.ศ. 2564 คือ การเชิญประชาคมวิธีเดียว (แบบเปดเผยหรือแบบลับ)
/ การรับฟง ....
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การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาระยะหนึ่งแลว และไดนําเสนอขอมูลนี้ไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ดวยวา ขอความชวยเหลือดวยเพราะเรากลัววาพอเราแบงขอบเขตชุมชนแลว และยังมีอีก 1 ชุมชนที่ยังลงไปไมได คือ
ชุมชนนากวมใต เมื่อวันจันทรที่ผานมานี้มีชาวบานมาขอเพิ่มอีก 2 ชุมชน รวมเปน 7 ชุมชน เพราะอาจจะลาชา ขอให
ทาน สท.สามารถ ไปดูแตละแกนนําวามีใครบาง
นางชุติมา อินใจ หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
ในสวนของกองสาธารณสุขฯ มีเรื่องนําเสนออยู 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ กลุมงานสงเสริมและเวชกรรม
ของโรงเรียน และมีหนวย อสม. ออกสํารวจขอมูลสุขภาพพื้นฐาน ทุกวันอังคาร เปนเวลา 1 เดือน ขั้นแรกในสวนของ
โรงพยาบาลและ อสม. ลงสํารวจหากเจอผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉิน หรือสามารถเขาสูระบบได กลุมงานเวชกรรมสังคมจะ
เปน ผูประสานงานหากพบผูปวยที่จะตองรับ การรักษาอยางตอเนื่องจากทางเทศบาล อาจจะประสานงานเขามาทาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรือวาประสานเขามาจากงานอื่นๆ
นางชวนพิศ คุรุภากรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
เรื่อ งที่ ส องเป น เรื่ องสถานการณ โควิด -19 เดือนตุ ล าคม 2564 เราพบผูป วยในเขตจํ า นวนมาก
รวม 42 คน มีผูสัม ผัสเสี่ยงสูงเฝาระวัง จํานวน 65 คน ใน 48 หลังคาเรือน สําหรับ ผู ปวยรายใหมเพิ่ม ขึ้นหลักสิ บ
มีบางสวนที่อยูในเขตเทศบาลนครลําปาง และมี Cluster ไกชน จํานวน 51 คน แตวาเมื่อจําแนกตามพื้นที่แลวเหลือง
แดง ขาว พื้นทีเ่ ทศบาลนครลําปางเปนสีเหลือง มีอยู 4 คน นอกนั้นจะอยูเขตรอบนอกทั้งหมด
Cluster ลาสุด คือ Cluster บอตกกุง ซึ่งอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากเด็กเสิรฟอาศัยอยูที่
บานดงมอนกระทิงเขาโรงพยาบาลไปกอน จํานวน 5 คน สวนใหญจะปกปด Timeline ทางกองสาธารณสุขฯ ตองสืบ
เรื่องราวของแตละคน ลาสุดขางโรงพยาบาลเขลางคนครราม เกี่ยวกับสถาปนิ ก จํานวน 3 คน ไปเที่ยวที่พั ทยามา
ในเขตเทศบาลนครลําปางเรามีจํานวน 4 หลังคาเรือน
จากนโยบายของผูวาราชการจังหวัดลําปางและนายแพทยสาธารณสุขจั งหวัดลํา ปาง กรณีที่ผูปวย
โควิด-19 กลุมสีเขียว และมีสถานที่พรอมที่จะทําเปน Home Isolation ไดพรอมกับความสมัครใจของผูปวยก็จะใหไป
รั ก ษาตั ว เองที่ บ า น ส ว นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ เทศบาลฯ คื อ เรื่ อ งการเก็ บ ขยะติ ด เชื้ อ ซึ่ ง ตอนนี้ กํ า ลั ง ประสานกั น อยู
ขอใหงานขยะประสานกัน เพราะวาเกี่ยวของกับเจาหนาที่ของเราดวย
แตกอนเก็บขยะเฉพาะคนที่กักตัว หรือกลุมเสี่ยงสวนใหญ จะไมติดเชื้อ แตในขณะนี้ คือ ผูปวยที่ติดเชื้อ
แนนอนก็กําลังประสานงานกันระหวางโรงพยาบาลกับทางเรา สําหรับการบริการตรวจเชิงรุกมีการปฏิบัติการอยูทั้งหมด
7 ครั้ ง เชน พ อค าแมคาวั ดเกาะฯ กลุม Cluster ที่ สิงห ชัย หอพั กเด็กเทคนิคบ านดงมอนกระทิ ง โรงเรี ยนเทศบาล 5
ตลาดอัศวิน 2 ครั้ง ตลาดหลักเมือง 2 ครั้ง
ในสวนที่เกี่ยวของกับ เทศบาลฯ เรา คือ พนักงานจางของสํานักการช าง 1 รายมีผลเป นบวกจึงให
Admit ที่โรงพยาบาล และในกลุมของลาดยาง 5 คน ตอนนี้ไดทําการกักตัว 14 วัน และจะครบกําหนดวันที่ 27 นี้
ตรวจทั้ง 2 ครั้งผลเปนลบ
ขาวประชาสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ศูนยฉีดวัคซีนโควิด เปดบริการ
Walk in โดยไมตองจองลวงหนา (Campaign 100 วัน 100 %) บริการตั้งแต 08.00 – 14.30 น. เนื่องจากหลังฉีดวัคซีน
ตองสังเกตอาการครึ่งชั่วโมง เนื่องจากวาทองถิ่นเราจะมีการสอบผูบริหารวันเสารท่ี 30 ตุลาคม 2564 นี้ มีประกาศ
เพิ่มเติมวาผูเขาสอบจะตองมีการแสดงผล ภายใน 72 ชั่วโมง จึงจะสามารถเขาหองสอบได
มีหลายทานที่สอบถามเขามา ลาสุดเชานี้ทางสาธารณสุขจังหวัดแจงมาวาจะมีเปดบริการทุกวันศุกรที่
บิ๊ กซี และเซนทรัลลํ าปาง ตั้ งแต 13.00 – 19.00 น. คาบริการ 200 บาท มีใบเสร็จและใบรับรองให ฝากประชาสัมพั นธ
ใหกับทุกทานดวย
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
การฉีดวัคซีนใหกับประชาชนในจังหวัดลําปาง เปาหมายอยูที่ 70% ปจจุบันไดรับกันไปกี่เปอรเซ็นต
พอจะมีตัวเลขไหม
/นางชวนพิศ .....

10
นางชวนพิศ คุรุภากรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ตอนนี้เราประสานกับทางสาธารณสุขฯ ในการดําเนินการมาตรการ ตอนนี้ไดมีการสํารวจกาดกองตา
วามีการฉีดวัคซีนทุกคนแลวหรือยัง ตอนนี้กําลังหาขอมูลมีจํานวนมากที่ใหขอมูลเรามาแตไมแจงหมายเลข 13 หลักวา
มีการ Re-Check ในดานสาธารณสุขฯ วาฉีดวัคซีนจริงหรือไม จํานวนผูไดรบั วัคซีนทั้งหมดในจังหวัดลําปาง 330,614 คน
เข็มแรกสะสม 330,000 คน เข็มที่สอง 254,890 คน
เนื่องจากทางเทศบาลฯ เราไดจัดทําประกาศไวสํารับทุกสํานัก/กองไว และสงประกาศไปใหแลวตั้งแต
เดือนกันยายน 2564 ปญหาที่เราพบ คือ ไมไดมีการปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของการใหพนักงานสงของขึ้นตึก อาจจะ
เกิดจากเราไมไดประชาสัมพันธใหพนักงานทุกคนทราบอยางทั่วถึง จากที่พ นักงานเราติดเชื้อ และให ลดพฤติกรรม
ความเสี่ยง และการปกปด Timeline โดยเฉพาะผูปฏิบัติภาคสนาม
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
อยากให ช ว ยกั น ประชาสั ม พั น ธ ก ารฉี ด วั ค ซีน รวมมื อ ร วมใจมุ ง สู เป าหมาย 100% เชิ ญ ชวนให
ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีน การประกาศไมทั่วถึง เพราะวาแตละหนวยงาน เมื่อเราประกาศไปยังไมรูวาใครจะเปนคน
ประกาศในแตละสํานัก/กอง เพราะฉะนั้นอาคารนี้ใหสวนหนางานรับเรื่องราวรองทุกขเปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ไมใหคนภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับราชการเขามาในอาคาร แตละอาคารตองมอบใหสวนหนารับผิดชอบ
มติประชุม มอบสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบเฉพาะอาคาร ๗ กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบอาคารสภา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ แผนงานโครงการและการจัด ซื้อจัดจาง ครุภัณฑ/โครงการที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไดรับอนุมัติ ใหกัน
เงินไวเบิกจายเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ทุกสํานัก/ทุกกอง)
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
มอบใหกองยุทธศาสตรไปประสานแผน และกํากับติดตาม ตองหารือกันเกี่ยวกับระเบียบตางๆ ตั้งแต
เงินอุดหนุน ตามอํานาจหนาที่มีกี่โครงการที่สภาอนุมั ติไป วันที่ 28 มิ ถุนายน และวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 และ
การจ ายขาดเงิน สะสมไปเปนจํ านวนเทาไหร พรุงนี้บ ายจะนัด ประชุม เรื่องเงิน ของป พ.ศ. 2564 เงิน อุด หนุน ตาม
อํานาจหนาที่ และเงินปรับเปลี่ยนแผนวามีทั้งหมดกี่โครงการ เงินที่สภาอนุมัติมาทั้งหมด 2 ครั้ง มีกี่โครงการ
มติที่ประชุม มอบใหกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ประสานแผนและกํากับติดตาม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
การกอสรางโรงเรียนเทศบาล 5 ทางพัสดุแจงวาผูรับจางสงงานแลว
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
หารือกันครั้งสุดทายแลวมีความคืบหนาอยางไรบาง
นายชาตรี สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง
ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม สัญญาของเราเปนสัญญาที่เราทํากับผูรับจาง สวนแหลงงบประมาณมาจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนั้นในปที่เรารับมา เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เมื่อหมดสัญ ญาเจตนาของผูรับ จาง คือ จะมีการดําเนินงานตอ ทางเทศบาลก็ไมไดแจงยกเลิกสัญญา เพราะฉะนั้นใน
โครงการนี้ยังดําเนินการตอไป
เจตนารมณของผูรับจาง คือ เขาดําเนินการตอไป คาปรับจะเกิดขึ้นสําหรับผูรับจาง แตวาในสัญญา
ถือวา ยั งมีอยู เพียงแตวาเงินนี้เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินจากเทศบาล รวมเปน เงินกวา 10,000,000 บาท
เราไดจายขาดเปนเงินสะสมของปที่แลว
ดังนั้นเมื่อสิ้นงบประมาณป พ.ศ. 2564 เราไมสามารถทําโครงการใหแลวเสร็จ เงินอุดหนุนฯ จึงโดนตัดไป
เมื่อตั ดไปแลวงวดสุดท าย เปน จํานวนเงิน 1,900,000 บาท ซึ่งวันนี้ผูรับจางก็ทํามา และในสถานการณโควิด-19
คาปรับจึงกลายเปนศูนย ถาผูรับจางสงงานมาใหเราแลว เราก็จําเปนจะตองจายเงิน และดําเนินการจัดหาเงินใหผูรับจางตอไป
/เราจะไป .....
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เราจะไปอุ ท ธรณ เงิน กอ นนี้ ผมคิ ดวา คอนข างยาก ทราบวา ภายในสั ป ดาหนี้ เขาส งงานแล ว และ
ระเบียบวัสดุมีวา จะตองมีการตรวจรับงานตามกําหนด จากนั้นตั้งฎีกาเบิกจาย เราจะนําเงินมาจากสวนไหน เมื่อเงิน
อุดหนุนโดนตัดไปแลว ภายใน 2 ปที่เราไมไดดําเนินการ ซึ่งมีทางออกอยู 2 ทาง คือ เราตองดําเนินการจายเงินใหผูรบั จาง
ทางที่ 1 คือ ตั้งปงบประมาณในปถัดไป ทางที่ 2 คือ จายขาดจากเงินสะสม
จายขาดจากเงินสะสม ตองนําเขาสภาเทศบาล ตองไปเจรจากับผูรับจาง ถาเขาสภาเทศบาลในเดือน
ธันวาคม แตถาไปถึงตรงจุดนั้นอาจจะไมสอดคลอง เพราะถาผูรับจางสงงานแลวก็ตองดําเนินการตรวจงาน และจายเงิน
ใหเรียบรอย เงินตองเปนเงินสะสมและสามารถยกเวนระเบียบไดใชไหม
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
เรื่องหาเงินเปนอีกเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งคือ เราไดหารือกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น หรือไมวา
เมื่อเหตุการณเปนแบบนีท้ างกรมจะมีความเห็นวาอยางไร เราขอยืมเงินสะสม 1,900,000 บาท ไวคืนใหเราอีกไดไหม
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
กรณีเงินอุดหนุนที่พับไป ซึ่งมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายๆ แหงที่มีประเด็นเหมือนของเทศบาล
ระเบียบปจจุบันนี้ คือ ขอตรงจากสํานักงบประมาณ เพราะฉะนั้นเงินที่พับไปก็ จะอยูท่ีสํานักงบประมาณ เพียงแตวา
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีงบประมาณที่จะจาย หรือไมมีเงินสะสมที่จะจาย ก็ใหทําเรื่องดวน เพื่อขอรับการ
สนับสนุนเขาไป ซึ่งสอบถามทางจังหวัดแลว แจงวาถาเทศบาลทําไปก็จะสงให แตไมยืนยันวาจะได
ถาไดก็อยูประมาณ 1 – 2 ปเอกสารการขออุทธรณของเทศบาลอื่นที่ทําไป จะมีแบบฟอรมของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่จะใหเรากรอก คือ ใหเรายืนยันวาเราไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะใชจายในสวนนี้
หรือไมมีเงินสะสมเพียงพอ เมื่องบประมาณถูกพับไปก็เปนหนาที่ของทองถิ่นที่ตองใชจายงบประมาณของตนเองหรือ
เงินสะสมของตนเอง เพื่อจะจายในสวนที่เหลือ
ตอนนี้ถาเราจะยืนยันวาไมมีเงินสะสม ก็จะยืนยันยาก เพราะเรามีเงินสะสมอยูมาก เนื่องจากจะตอง
กรอกขอมูลยอดงบประมาณเงินสะสมดวย
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ในสวนนี้เปนเงินขอรับตรงใชไหม
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
เปนเงินเฉพาะกิจขอรับตรง ในป พ.ศ. 2563 ยังเปนเงินที่ได รับ จากกรมส งเสริมการปกครองส วน
ทองถิ่นอยูเพียงแตวา ตอนนี้ไมมีอยูแลว
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ถาตอนนี้ไมมีอยูแลวก็ใหเปดประชุมสมัยวิสามัญ
นายชาตรี สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง
วั น นี้ ไ ด ให ส วนของช า งไปพู ด คุ ย กั บ ผู รั บ จ า งว า อาจจะได รั บ เงิ น ล า ช า ทางผู รับ จ า งก็ อ ยากจะ
ดําเนินงานใหแลวเสร็จ และยินยอมที่จะเสียคาปรับ การอุทธรณในความเปนจริงคอนขางยาก แตในความเปนจริงเมื่อ
ผูรับจางสงงาน และตรวจรับแลว ทางเทศบาลก็ตองจายเงินใหผูรับจาง ถาไมจายตรงตามกําหนดเวลา ผูรับจางอาจจะ
ฟองกลับเราได ในสวนของเรื่องโรงเรียนมีปญหาระยะยาวมานานแลว เกี่ยวกับการกอสราง
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ใหดูเกี่ยวกับการเสนอญัตติอีกครั้ง และเปดประชุมสภาวิสามัญ ภายในตนเดือนพฤศจิกายน 2564
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ถาเราเป ดประชุมวิสามัญ เปดได 15 วัน หลังจากที่สภาเห็ นชอบแลว จากนั้น ต องทําหนังสือส งถึง
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง เพื่อขอยกเวนระเบียบขอ 89 (4)
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.40 น.
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ลงชื่อ ส.ต.ต.หญิง ฐิตริ ัตน คุณชมภู ผูบันทึกรายงานการประชุม
(ฐิติรัตน คุณชมภู)
หัวหนาฝายบริหารงานขนสง รักษาการในตําแหนง
หัวหนางานเลขานุการผูบริหารและรัฐพิธี
ลงชื่อ

ลงชื่อ

สวาท จําปาอูป ผูตรวจ/ทานรายงานการประชุม
(นายสวาท จําปาอูป)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

พีระยศ วิรตั นเกษ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพีระยศ วิรัตนเกษ)
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครลําปาง

