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ณ  หองประชุมราชาวดี อาคารสํานักการชาง - กองคลัง เทศบาลนครลําปาง 
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ผูเขารวมประชุม 
 1. นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 2. นายกิตติ   จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
 3. นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นายอนุสรณ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5. นายนนทวัชร  แสงเจรญิ เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
 6. นายเศรษฐวุฒิ  จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
 7. นายชาตรี   สุขารมย  ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 8. นายยุทธนา   ศรีสมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 9. นายพีระยศ   วิรัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 10. นางสาวอุษา สมคิด  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
 11. นายสวัสดิ์   แกวกระจาง ผูอํานวยการสวนการโยธา 
 12. นายสุนทร   จวงพลงาม ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 13. นางสาวจิตลดา   เกษสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง 
 14. นายอนุรักษ อุตยานะ  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 15. นางสาวกนกกาญจน พรรณรัตน ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 
 16. นางสาวสุกัลญา   เรืองรุง  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาฯ 
 17. นายชูศักดิ์ สมแกว  รักษาการแทน ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารฯ 
 18. นางสาวมรกต มนะสิการ หัวหนาฝายสรรหาฯ 
 19. นายศุภชัย   วงคบรรใจ หัวหนาฝายนิติการ 
 20. นายสุทัศน กองสุรกานต หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 
 21. นายสุชาติ เทพพรมวงศ หัวหนาฝายทะเบียนราษฏรฯ 
 22. ส.ต.ต.หญิงฐิติรตัน  คุณชมภู หัวหนาฝายบริหารงานขนสง 
 23. นางรุงทิพย   กุลโมรานนท หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
 24. นางสาวพัลลภา   สุริยะมณี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 25. นางพีรภาว  ใหมกิติ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 26. นางพิมพร   ขัดศิริ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 27. นายจํารัส ชุมแกว  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
 28. นางสาวนรศิรา   หงสกุล  หัวหนาฝายกิจการสภา 
 29. นางชุติมา   อินใจ  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
 30. นายบุรนิทร   คําไว  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 31. นางสาวภัทราภรณ วงศไชย หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
 32. นายสมวาส  เครือระยา วิศวกรเคร่ืองกลเชี่ยวชาญ 
 33. นางเบญญาภา  ตนกันยา นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
 34. นางอัปสร  หมอมูล  นกัวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
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ผูติดภารกิจอื่นๆ (ไมสามารถเขารวมการประชุม)  

1. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายจําเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายชนวน จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
4. นายวิชญศิคภัทร  วงศมณี  ผูอํานวยการกองสาธารณสขุฯ 
5. นายสวาท จําปาอูป  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
6. นายมนัสพี เดชะ  รก.ผอ.สวนควบคมุการกอสราง 
7. นายโสภณ จินตาคม ผูจัดการสถานธนานุบาล 
8. นางสาววิไล วงคพรม  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
9. นางชัญญานุช ทองคํา  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
10. นางวิลาวัลย บุษราคัม หัวหนาฝายพัฒนารายได 
11. นางสาวนัทธหทัย ฟูวุฒิ  หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 
12. นายชูสิทธิ์ กุลประโยชน รก.หัวหนาฝายวิศวกรรมโยธา 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อครบองคประชุม ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ในวันนี้เราจะมาปรารภภารกิจที่เราจะมาทํารวมกันภายใน 4 ปนี้ มีเรื่องใหญๆ ที่เราจะตองสรางเมือง

ท่ีมีความสมบูรณแบบที่สุด และเอ้ืออํานวยตอประชาชนทั้งหลายในการใชชีวิตในการพัฒนาตนเอง การประกอบอาชีพ 
หรือการใชชีวิตเพื่อสุขภาวะของตนเอง และอื่นๆ สรางเมืองใหเปนเมืองท่ีผูคนอยูแลวรูสึกวามีพื้นท่ี มีโอกาส และ       
มีความปลอดภัยจากเมืองนี้ ในฐานะที่เขาเปนประชาชน 

 การดูแลชีวิตของคน จะทําอยางไรในการสรางสังคมใหมีความสุขบนพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิตของเรา 
เพราะคนเปนปจจัยท่ีสําคัญที่สุด เราจะทําอยางไรที่จะใหเทศบาลฯ เปนองคกรที่จะสามารถบริหารจัดการ และใหการ
บริการแกประชาชนไดอยางดีที่สุด ในฐานะที่เราเปนองคกรของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และความ     
ผกูผันในฐานะที่เปนพนักงานเทศบาลฯ ประชาชนและทองถ่ินมีความสัมพันธกันแนบแนนมาก 

 เราไมไดเปนขาราชการสวนภูมภาค หรือสวนกลางที่อยูหางไกลจากประชาชน แตเราเปนขาราชการ
ทองถ่ินที่อยูประชาชนและทองถ่ิน ทรัพยากรทุกอยางก็เปนของทองถ่ิน เพราะฉะนั้นเราจะตองบริหารทรัพยากร
ทองถ่ินและตอบสนองกับคนในทองถ่ิน ถาเราสามารถทําไดทั้ง 3 เร่ืองนี้ เมืองของเราจะเปนเมืองที่มีความสุขที่สุด 
และจะกลายเปนบานที่มีความสุขของทุกๆ คน 

 เร่ืองการสรางเมืองที่เก่ียวของกับสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกของประชาชน 
ความปลอดภัย เรื่องเหลานี้สามารถทําได ถาเรารูวาจะทําอะไรและมีงบประมาณท่ีเพียงพอ เพียงแตวาเราจะทําไดดี
หรือไม ถาเราคิดเราฝนวาเราจะทําอะไร แลวเราก็ใชงบประมาณลงไป ซึ่งเปนเงินจํานวนไมนอย และเปนเงินของ
ประชาชนคนลําปาง ถาเราทํางานออกมาไมดี หละหลวมจะสิ่งผลเสียตองาน และเกิดความเสียหาย 

 เพราะฉะนั้น โครงการทุกโครงการที่เก่ียวของกับเร่ืองเมือง พวกเราตองชวยกันตระหนัก และรายได
แตละปก็ลดนอยลง และเราใชจายเงินทีเดียวเยอะมาก เพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุดออกมา ตองขอใหทุกหนวยงานตอง
ระมัดระวังมากๆ ในการใชเงินงบประมาณ เรื่องคนก็เปนเร่ืองที่ละเอียดออน เราจะทํายังไงใหชีวิตของคนดีขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ดอยโอกาส คนยากจน คนไมมีอาชีพ คนไมมีที่อยูอาศัย คนเหลานี้ควรจะตองไดรับการดูแลเอา
ใจใสเปนพิเศษ คนเจ็บปวย คนชวยเหลือตัวเองไมได คนท่ี ADL อยูในระดับต่ํา  

/ เราจะทําอยางไร.... 
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เราจะทําอยางไรที่จะเขาไปคลายทุกขใหเขา เราตองมองเห็นทุกพ้ืนที่ เราตองดูแลเด็กๆ ใหเขามีพ้ืนที่

ในการพัฒนาตนเอง นอกจากโรงเรียน เพ่ือท่ีจะพัฒนาศักยภาพของเขา ใหเขามีความรู ความคิด มีความฉลาด และ
เขาใจในโลกกวาง เราตองดูแลคนสงเสริมใหบานเมือง มีโอกาสใหคนออกมาประกอบอาชีพ ผูสูงอายุ คนเจ็บปวย และ
สิ่งที่สําคัญท่ีสุด คือ สมรรถนะของพวกเรา เพราะเราจะตองทํางานรวมกัน 

ตอนน้ีเราใชเงินงบประมาณคอนขางเยอะ ในการท่ีเราไปทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประมาณ 
300,000 บาท และโครงการพัฒนาองคกร พัฒนาบุคลากรอีกจํานวนมาก ดวยความหวังวา เราจะเปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และทําใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรูใหได การท่ีเราจะบอกวาองคกรของเรามีประสิทธิภาพสูง 
คําวา “ประสิทธิภาพ” คืออะไรไดที่เล็กๆ งายๆ รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได ประหยัด และมีผลออกมาชัดเจน 

หลังจากที่เรามาทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ แผนพัฒนาองคกร และจะทําแผนพัฒนาบุคลากรตอไป     
เราตองคิดวา ในพันธกิจ 3 กลุมน้ี กลุมที่เกี่ยวของกับเรื่องเมืองจะตองเริ่มหารือกันตามแนวความคิดท่ีเราจะทําให
องคกรเราใหเปนองคกรเชิงยุทธศาสตร จะตองมีเร่ืองเมือง หนวยงานท่ีเกี่ยวกับเรื่องเมืองท้ังหมดตองมารวมกัน       
เราจะทําอยางไรใหมีกลุมพัฒนาเมือง หรอื Cluster ในการพัฒนาเมือง  

กลุมนี้จะไปหารือกัน สรางความฝนรวมกัน ความคิดดีท่ีสุดท่ีเราอยากได มันจะตองเปนเมืองอยางไร 
ในแตละเรื่อง และจะตองทําอะไรบาง กลุมที่เก่ียวของกับคนมีภารกิจอะไรบาง ท่ีคนลําปางจะตองมีความสุขที่สุด คนที่ไมมี
ความสุขที่สุดคือใคร และจะตองทําใหคนเหลานี้มาพนทุกขเสียกอน แลวจะไปเอื้อความสะดวกใหเขาดวย ตองไปคุยกัน
กลุมใน Cluster  

คนท่ีเก่ียวของกับเร่ืองเมือง ระบบการบริหารการจัดการ ตองไปคุยกันวาจะจัดการเชื่อมโยงกันยังไง 
การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินการคลัง เร่ืองแผนงาน เร่ืองงบประมาณ เราจะทํายังไง
ใหเปนเนื้อเดียวกัน และมุงสูความเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ (High Performance Organization : HPO) องคกร
สมรรถนะสูง และเปนองคกรการเรียนรู  

การทําแผนพัฒนาเม่ือปกอนรวมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมกับ JICA มาทํา
แผนพัฒนาเทศบาลฯ เหมือนจะเปนเฟสท่ี 2 ที่เรียกเทศบาลเมืองสุโขทัยกับเทศบาลนครลําปาง ตอนนี้ไดสรุปผลแลว
ดวยวิสัยทัศนเดิม และประเด็นยุทธศาสตรอยู 5 เรื่อง หลังจากนั้นเราเอาวิสัยทัศนและแนวนโยบายของเรา และนํามา
พัฒนาแผนของเทศบาลฯ อีกฉบับหนึ่ง (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนผูนํากระบวนการสรุปประเด็นยุทธศาสตรมา 5 เรื่อง เชนเดียวกับ   
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตมีการปรับแกเล็กนอย และยังมีกลยุทธ 10 - 11 กลยุทธ ซึ่งไดศึกษา
นโยบายมาจากพวกเรา เรื่องนี้อยากจะใหทุกหนวยงานนําไปอานใหเขาใจในจุดแข็งและจุดออนของบานเมืองเรา     
เมื่ออานเสร็จแลวเรามาทําโครงการ ซึ่งพรุงนี้จะมีการประชุมแผนพัฒนาป พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งมีโครงการจํานวนมาก 

เราตองตอบใหไดวาที่เขียนโครงการมาไปสนองกับกลยุทธอะไร และอยูในยุทธศาสตรประเด็นไหน   
ซึ่งเราตองเขียนออกมาใหได เพราะฉะนั้นขอทบทวนอีกคร้ังหนึ่งวา ทุกหนวยงานในการท่ีจะเสนอโครงการใหอางไปถึง
กลยุทธตัวไหน และอยูในยุทธศาสตรประเด็นใดในการทําโครงการนี้ จึงจะเปนการทําโครงการเชิงกลยุทธจรงิๆ เราตอง
เปล่ียนรูปแบบ ความคิด เนื้อหาจากโครงการท่ีเราเคยเขียนมา 

เราไดงดการจัดงานลองสะเปา แลวมาทํากิจกรรมตามประเพณีของชาวบาน โดยการประดับตกแตง
แมน้ําใหสวยงาม เพื่อใหประชาชนไดลอยกระทงตามอัธยาศัย และบายวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการลองสะเปา 
เพ่ือที่จะปรับรปูแบบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
/ ระเบียบวาระที่ 2 .... 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2564 
ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน คุณชมภู หัวหนาฝายบริหารงานขนสง 

  ขออนุญาตท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  
ซึ่งมีบันทึกแจงเวียนใหทุกสวนราชการไดตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ กําหนดใหสงรายงานการประชุมที่
มีการแกไขภายในวันที่     ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซตของเทศบาลนครลําปาง ไดในหัวขอ “ขอมูล 
เลือกคอลัมนผลการดําเนินงาน” หากไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุม ถือวาที่ประชุมแหงนี้รับรองรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2564   

มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 27 
กันยายน 2564 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานเงินสะสมของเทศบาลนครลําปางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองคลัง)   
 นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง 

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชไดตามงบแสดงฐานะการเงิน 
เทศบาลนครลําปาง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงนิฝากกระทรวงการคลัง (1)         1,120,281,855.76 
หัก หน้ีสิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564    37,707,415.25 
 เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564          337,573,508.90        375,280,924.15 
บวก เงินกูระยะยาว                7,867,404.07 
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564             752,868,335.68 
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินท่ีไมไดกอหนี้กอพัน 125,635,709.52 
 และกอหน้ีผูกพันแลวแตยังไมตรวจรับเพื่อตั้งหน้ี 
 เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีอนุมัติแลว ทั้งท่ีไมไดกอหนี้    85,799,269.34 
 ผูกพันและท่ีกอหน้ีผูกพันแลว แตยังไมตรวจรับเพ่ือตั้งหน้ี 
 รายการท่ีมีขอผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน     -    211,434,978.86 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใชได ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564      541,433,356.82 
 

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชไดตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหวางป) 
เทศบาลนครลําปาง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใชได ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564       541,433,356.82 
หัก สํารองตามระเบียบฯ           129,619,644.25 
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใชไดหลังหักสํารองตามระเบียบ     411,813,712.57 
หัก เงินสะสมและเงนิทุนสํารองเงินสะสมท่ีไดรับอนุมัติแลวในปปจจุบันแตยังไมไดจาย - 
 จายเงนิสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมในป (ที่อนุมัติในปงบประมาณปจจุบัน)  - 
 ถอนคืนเงนิรายรับในป       -   - 
บวก เงินสะสมและเงนิทุนสํารองเงินสะสมท่ีเหลือจากการอนุมัติหลังจากกอหน้ีผูกพันแลว - 
 รับคืนเงนิรายจายขามปงบประมาณตกเปนเงินสะสม    -   - 
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใชได        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 
  คงเหลือเงนิสะสม 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 รายงานผลการประเมินความพึ งพอใจต อกระบวนการบ ริการของเทศบาลนครลํ าปาง           
ประจําป ๒๕๖๔ (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)   

นางรุงทิพย กุลโมรานนท  หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  
สําหรับการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของเทศบาลนครลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดวาจางมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางเปนผูทําประเมิน ทั้งหมด 18 กระบวนงาน สําหรับผลการประเมิน
ในป พ.ศ. 2564 ประกอบดวย 

ที ่ กระบวนงาน ป 2563 ป 2564 ผลตาง 
ดานการใหบริการ

ของเจาหนาที่ 
ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการ
ใหบริการ 

ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก 

1 งานบริการทะเบียนราษฎรฯ 94.00 91.80 -2.20 92.00 92.40 90.80 
2 งานบริการประจําตัวบัตรประชาชน 91.80 92.20 +0.40 92.60 92.40 91.80 
3 งานบริการสถานีขนสง 86.40 85.20 -1.20 84.00 85.80 85.80 
4 งานบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 79.60 83.80 +4.20 83.80 83.00 84.80 
5 งานชําระภาษี 88.80 90.60 +1.80 90.40 90.00 89.60 
6 งานขออนุญาตกอสรางอาคาร 88.20 87.80 -0.40 88.00 86.40 88.80 
7 งานบริการทันตกรรม 90.60 89.20 -1.40 90.20 87.60 90.00 
8 งานบริการรับเร่ืองขอรับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
90.20 90.80 +0.60 90.60 91.00 91.00 

9 งานบริการสวัสดิการสังคม 86.30 84.80 -1.50 85.00 84.80 84.80 
10 งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข : 

บริการสวนหนา 
82.80 82.40 -0.40 80.80 82.40 84.20 

11 งานศูนยบริการรวมและรับเร่ืองราวรองทุกข : 
หลังรับบริการ 

81.00 82.80 +1.80 82.40 83.20 - 

12 งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค 
(ไฟฟา) 

77.60 86.60 +9.00 86.60 88.00 85.20 

13 งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค 
(ถนน/ทางเทา) 

70.80 86.80 +16.00 86.60 86.60 87.20 

14 งานเทศกิจ 79.80 85.80 +6.00 86.40 84.40 85.60 
15 งานดานสวนสาธารณะ 83.40 90.40 +7.00 - 90.40 90.20 
16 งานบริการเย่ียมผูปวยเร้ือรังหรือ 

ผูสงูอายุที่บาน 
86.40 83.00 -3.40 84.00 82.80 82.80 

17 งานบริการดานการรักษาความสะอาด 85.25 86.60 +1.35 85.20 88.00 - 
18 งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง 84.20 87.40 +3.20 - - - 

รวม 84.85 87.10 +2.25    

/ 18. งานประชาสัมพันธ .... 
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18. งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง 
ดานสื่อสิ่งพมิพ 

ดานปาย
ประชาสัมพันธ 

ดานส่ือวิทยุ/หอกระจายขาว 
/เสียงประชาสัมพันธ 

ดานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
ดานสื่อ 

รถประชาสัมพันธ 
87.00 87.80 87.20 87.40 88.00 

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 เมื่อพูดถึงเร่ืองการประเมิน และประสิทธิภาพของการทํางาน นึกถึงองคกร (Digital Government 

Development Agency : DGA) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เปนองคกรในการสงเสริมใหรัฐบาล
ทองถ่ินพัฒนาตนเองใหเปนองคกร Digital 4.0 ลองติดตอไปท่ี DGA วาเขาสามารถที่จะชวยเราพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการของเทศบาลเพ่ือเขาไปสูองคกร Digital ไดไหม 

 มีตัวอยางหลายๆ กรณีที่ทําสําเร็จ และไดรับรางวัลจาก DGA เชน กรณีเทศบาลนครยะลา เทศบาล
ตําบลแสนสุข ใหเปนหนวยงานรัฐบาลทองถ่ินที่พัฒนาตัวเองไปสู Digital Government โดยเฉพาะงานคลัง เนื่องจากทาง DGA 
อาจจะมีโปรแกรมที่จะชวยแนะนําใหระบบตางๆ ดีขึ้นได 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบกองยุทธศาสตรและงบปราณสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)  
3.3 รายงานเงินอุดหนุนตามอํานาจหนาท่ี (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)  

 นายอนุรักษ อตุยานะ  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 สําหรับรายการที่จายจากเงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565         

ไดรับเงินงบประมาณท้ังหมด 46,932,900 บาท ซึ่ งไตรมาสที่  1 - 2 เปนจํานวนเงิน 8,000,000 บาท  ไตรมาสที่  3              
เปนจํานวนเงิน 23,466,300 บาท ไตรมาสที่  4 เปนจํานวนเงิน 15,466,400 บาท รวมเปน เงินทั้ งสิ้น 
46,932,900 บาท แยกเปนแตละสํานัก/กอง  

ผมจะดูในรายละเอียดใหญๆ ประกอบดวย 
1. กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  

- ระบบการสํารวจทางอิเล็กทรอนิกส (E-Survey) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 500,000 บาท   

- แอพพลิเคชั่นเพ่ือการบริการประชาชน จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 500,000 บาท 
2. สาํนักปลัดเทศบาล 

- เคร่ืองรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 40  
เคร่ืองๆ ละ 12,000 บาท งบประมาณ 480,000 บาท 

- ชุดเคร่ืองชวยหายใจแบบสะพายหลังพรอมถังอัดอากาศ (SCBA) จํานวน 3 ชุด 
ชุดละ 120,000 บาท งบประมาณ 360,000 บาท 

 นอกน้ันเปนครุภัณฑที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ตั้งแตรายการที่ 8 – 10 รายการท่ี 10 – 21 คือ
ในสวนของสํานักการศึกษาจะจัดซื้อครุภัณฑที่จําเปนในโรงเรียน อยากใหแตละสํานัก/กองไดตรวจสอบอีกคร้ัง รายการที่ 
28 – 43 คือสวนของกองสาธารณสุขฯ สวนรายการที่ 72 – 92 เปนรายการตามนโยบายของทานนายกฯ สวนใหญ 
จะเปนแผนงานเคหะชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการกอสราง 

 สรปุงบลงทุนตามนโยบายของทานนายกฯ 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) และไดมกีารประชุม 2 คร้ัง  

 สรุปรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) คุณลักษณะ และราคาเรียบรอยแลว จากนั้นเปนข้ันตอน 
ขออนุมัติทานนายกฯ และสงใหกองคลังเพื่อจัดหาพัสดุตอไป  

 
/ นายพีระยศ .... 
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นายพีระยศ วิรัตนเกษ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 เนื่องจากเงินที่เขามาเปนไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 3 มีจํานวนเงินเยอะขึ้น และจะเขามาในชวงเดือน

เมษายน รายการครุภัณฑทั้งหมดจําเปนท่ีจะตองบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจางใหมีความชัดเจน และเรียงลําดับ
ความสําคัญกอน – หลัง เพราะเม็ดเงินตัวนี้จะเปนการกําหนดวา เราจะใชเงินเพ่ือวัตถุประสงคโครงการ 92 โครงการ 
ไมใชเพียงเงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่ท่ีเขามาเทานั้น แตยังรวมถึงเงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค ซึ่งเขามีแผนจัดสง
มาแลววา แตละไตรมาส 

 เพราะฉะนั้นแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่กําลังทําอยู และแผนประมาณรายรับที่ทางสวนกลาง
สงเขามาอุดหนุนประเภทตางๆ ควรจะวิเคราะหในสวนของการใชจายสอดรับกับแผนงบประมาณที่จะไดรับอุดหนุน  
เขามาใหสอดคลองกัน และควรจัดลําดับความสําคัญดวย 

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 งานยุทธศาสตร งานแผนงานงบประมาณ ผมมอบใหไปทําแผน กํากับ ติดตาม และประสานงานทุก

หนวยงานเก่ียวกับโครงการและงบประมาณ ตอมาเราจะมีขั้นตอนอยางไรในการจัดซื้อจัดหา พอไดแผนมาแลวนํามา
กํากับใหเปนไปตามแผน และนํากลับมารายงาน 

นายชาตรี สุขารมย  ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 เพ่ือใหเปนรูปธรรม วันนี้เราก็จะแบงเปน 3 กลุม คือ เมือง คน สมรรถนะ เรามีการนําเสนอกรรมการ

แลววามีใครบาง หลังจากที่ทานไดลงนามแลวผมอยากจะใหมีการติดตามทั้ง 3 กลุมนี้ โดยตั้งระยะเวลาไว 1 – 2 
เดือน เพ่ือติดตามวามีการดําเนินการในรูปแบบใดบาง เพ่ือที่จะกําหนดตามนโยบายของทานนายกฯ  

มติท่ีประชุม มอบกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ประสานงานทุกหนวยงานในการจัดทําแผนงานโครงการ
และงบประมาณ รวมถึงแผนการจัดซื้อ กํากับใหเปนไปตามแผน และจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร  

3.4 รายงานเร่ืองเพ่ือทราบจากทุกสํานัก/ทุกกอง     
  นางสาวกนกกาญจน พรรณรัตน  ผูอาํนวยการสวนบริหารการศึกษา 
  คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคของเทศบาลนครลําปาง ไดออกตรวจประเมินความพรอม
ของโรงเรียนในสังกัดกอนที่จะทําการเปดการเรียนการสอนตามมาตรการควบคุมโรคในสถานศึกษา ในวันที่ 25 – 26 
ตุลาคม 2564 เพ่ือรวบรวมขอมูลรายงานใหกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอของจังหวัดลําปางก็ไดรับความรวมมือ
กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในการเขารวมการประเมินในครั้งนี้  
  ในสวนของการประเมินทางโรงเรียนมีความพรอมเปดการเรียนการสอนแบบ On Site ทั้งหมด        
6 โรงเรียน แตมีโรงเรียนเทศบาล 3 ที่จะเปดการเรียนการสอนทั้งแบบ On site และ Online เน่ืองจากพ้ืนที่ของ
สถานศึกษาคับแคบ ขอมูลการรับวัคซีน ในสวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับวัคซีน คิดเปน 93.16 % 
จํานวน 215 คน รับวัคซนีครบ 2 เข็ม คิดเปน 91.80 % จํานวน 213 คน รอรับวัคซีนอีก 8 คน คิดเปน 3.85 %  
  คนท่ียังไมไดรับวัคซีน 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 คนท่ีไมไดรับวัคซีน คิดเปน 
37.35 % และรอรับวัคซีนอีก 8.25 %  
  ในสวนของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไปแจงความประสงคที่จะรับวัคซีน      
ไฟเซอร 83.71 % ซึ่งจะไดรับวัคซีนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ยังไมไดรับการฉีดอีก 16.29 %  
 นายสุนทร จวงพลงาม  ผูอาํนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  รายงานความคืบหนาการกําหนดขอบเขตชุมชนที่เหมาะสมแกการพัฒนาตามนโยบายของทานนายกฯ 
ซึ่งตัง้แตเดือนตุลาคมท่ีผานมีกิจกรรมท่ีสรางความเขาใจใหกับแกนนําชุมชนทั้ง 43 ชุมชนแลว สิ่งท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้คือ 
เราลงพื้นที่ เพ่ือแบงเขตชุมชนใหม ในสัปดาหที่ผานมาจากชุมชนที่เกิน 300 ครัวเรือน ทั้งหมด 31 ชุมชน เราไดมีการ
กําหนดพื้นที่ชุมชนใหมเปนจํานวน 61 ชุมชน ยังมีชุมชนนากวมใต เดิมกําหนดไว 5 ชุมชน 
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  เมื่อวันจันทรที่ผานมามีแกนนําชุมชนมาขอแบงเพ่ิมเตมิอีก 2 ชุมชน รวมท้ังหมดเปน 7 ชุมชน ตอนนี้
ในพ้ืนที่ชุมชนเดิม คือ 31 ชุมชน ท่ีมีจํานวนครัวเรือนเกิน 300 ครัวเรือน จะสามารถแบงออกเปนชุมชนใหมได     
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  
  พ้ืนที่ชุมชนชาวจีน (มัธยมวิทยา) ตอนนี้หาแกนนําที่จะเปนคนท่ีจะพูดคุยกันกอนวา จะกําหนดพื้นที่
อยางไร ซึ่งถาหากเรารวมชุมชนทั้งหมดที่พูดคุยกับทางชาวบาน จะไดประมาณ 80 ชุมชน นั่นคือ ประเด็นเร่ืองของการ
แบงพ้ืนที่ ปญหาที่เจอ คือ เรื่องของการจัดทําแผนที่ชุมชน เชน ชุมชนสิงหชัย ขอแบงออกเปน 3 ชุมชน ปญหาที่เกิดขึ้น คือ 
ถนนเล็กๆ ในชุมชนไมมีชื่อเรียก จึงยากตอการกําหนดแผนท่ี 
  เชนเดียวกันกับชุมชนบานดงไชย ซึ่งไมมีชื่อเรียกของถนนและซอย เพราะฉะนั้นจะขออนุญาตหารือ
ทานนายกฯ ซึ่งตอนน้ีเปนอุปสรรคในการทําแผนท่ีชุมชนที่จะประกาศ กรณีน้ีเราจะขออนุญาตสอบถามคนในชุมชนกอนวา 
เดิมใชชื่ออะไร ถามีชื่อซอยจะขออนุญาตลงไปกอน และกลับมาประสานฝายทะเบียนฯ อีกคร้ัง  
 นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  นี่เปนโอกาสในการแบงชุมชนใหเล็กลง เพื่อที่จะใหติดตอสื่อสารกันงายขึ้นทั่วทุกหลังคาเรือน 
เนื่องจาก 300 หลังคาเรอืน มีกรรมการ 10 คน เทากับ 1 คน / 30 หลังคาเรือน เราจะสามารถเก็บขอมูลจากชุมชน
ตางๆ ไดละเอียดมากข้ึน การคนหาปญหาในชุมชนไดงายท่ีสุด เชน คนดอยโอกาส คนเจ็บปวย หรือคนที่เดินทาง     
เขามาในชุมชน ตองการสรางชุมชนใหเขมแข็ง เชน ชุมชนดอกไมงาม หรือชุมชนที่มีผลิตภัณฑชุมชน ทางเทศบาลฯ    
นําความตองการของชุมชนมาทําแผนตอไป  
 นายสุนทร จวงพลงาม  ผูอาํนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  ตอนนี้เรากําลังทําแผนท่ีในชุมชนท่ียังไมมีปญหา และมีความลาชา ขณะนี้มีท้ังหมด 13 ชุมชนเดิม 
เราไดทําตามพิกัดตางๆ แลววาบานเลขท่ีท่ีอยูมีบานเลขท่ีอะไรบาง ที่ผานมาอาจจะมีขอคลาดเคลื่อน ภายในเดือน
ธันวาคม อาจจะมีการเลื่อนไปอีก เนื่องจากจะตองคุยมาเปนระยะๆ ไมไดรอทั้งหมด และนัดประชุมกันเปนคร้ังๆ    
เร่ืองที่ทานนายกฯ อนุมัติการจางเหมา 1 คน 1 สัญญา 
  เราบอกวาใหเก็บขอมูลดานกรรมการชุมชน ผูสูงอายุชุมชน ใหเขาคัดมาไดไหม แลวใหคัดขอมูลวา   
ในกรณีที่เปนคนพิการจะอยูตรงไหน หรือวาผูสูงอายุที่ติดเตียงจะอยูตรงไหน ซึ่งตรงนี้ถาติดขัดอยางไรจะนําเรียน    
ทานปลัด ทานรองปลัด ที่ดูแลเราวาจะแกไขอยางไร และนําเสนอใหกับทานนายกฯ เปนระยะ แนวโนมการเลือก
กรรมการใหม  

ถาไมติดสถานการณโควิด-19 ประมาณเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 นาจะดําเนินการ
ไดแลว เพราะวาจะไปดําเนินการตอเรื่องของแผนชุมชนในปถัดไปวาแผนชุมชนนาจะแลวเสร็จประมาณเดือนมีนาคม – 
เมษายน 2565 เพ่ือเขาสูแผนพัฒนาเทศบาลฯ 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  ผูอาํนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  ในระเบียบป พ.ศ. 2564 คือ การเชิญประชาคมวิธีเดียว (แบบเปดเผยหรือแบบลับ)  
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  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาระยะหนึ่งแลว และไดนําเสนอขอมูลนี้ไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ดวยวา ขอความชวยเหลือดวยเพราะเรากลัววาพอเราแบงขอบเขตชุมชนแลว และยังมีอีก 1 ชุมชนท่ียังลงไปไมได คือ 
ชุมชนนากวมใต เมื่อวันจันทรที่ผานมานี้มีชาวบานมาขอเพ่ิมอีก 2 ชุมชน รวมเปน 7 ชุมชน เพราะอาจจะลาชา ขอให
ทาน สท.สามารถ ไปดูแตละแกนนําวามีใครบาง 
 นางชุติมา  อินใจ  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  
  ในสวนของกองสาธารณสุขฯ มีเร่ืองนําเสนออยู 2 เรื่อง เร่ืองแรกคือ กลุมงานสงเสริมและเวชกรรม
ของโรงเรียน และมีหนวย อสม. ออกสํารวจขอมูลสุขภาพพื้นฐาน ทุกวันอังคาร เปนเวลา 1 เดือน ขั้นแรกในสวนของ
โรงพยาบาลและ อสม. ลงสํารวจหากเจอผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉิน หรือสามารถเขาสูระบบได กลุมงานเวชกรรมสังคมจะ
เปนผูประสานงานหากพบผูปวยที่จะตองรับการรักษาอยางตอเนื่องจากทางเทศบาล อาจจะประสานงานเขามาทาง 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม หรือวาประสานเขามาจากงานอ่ืนๆ  
 นางชวนพิศ คุรุภากรณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

เร่ืองที่สองเปนเร่ืองสถานการณโควิด-19 เดือนตุลาคม 2564 เราพบผูปวยในเขตจํานวนมาก      
รวม 42 คน มีผูสัมผัสเสี่ยงสูงเฝาระวัง จํานวน 65 คน ใน 48 หลังคาเรือน สําหรับผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้นหลักสิบ      
มีบางสวนที่อยูในเขตเทศบาลนครลําปาง และมี Cluster ไกชน จํานวน 51 คน แตวาเมื่อจําแนกตามพ้ืนท่ีแลวเหลือง
แดง ขาว พื้นทีเ่ทศบาลนครลําปางเปนสีเหลือง มีอยู 4 คน นอกนั้นจะอยูเขตรอบนอกทั้งหมด 

Cluster ลาสุด คือ Cluster บอตกกุง ซึ่งอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง เนื่องจากเด็กเสิรฟอาศัยอยูที่
บานดงมอนกระทิงเขาโรงพยาบาลไปกอน จํานวน 5 คน สวนใหญจะปกปด Timeline ทางกองสาธารณสุขฯ ตองสืบ
เร่ืองราวของแตละคน ลาสุดขางโรงพยาบาลเขลางคนครราม เก่ียวกับสถาปนิก จํานวน 3 คน ไปเที่ยวที่พัทยามา     
ในเขตเทศบาลนครลําปางเรามีจํานวน 4 หลังคาเรือน  

จากนโยบายของผูวาราชการจังหวัดลําปางและนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง กรณีท่ีผูปวย    
โควิด-19 กลุมสีเขียว และมีสถานที่พรอมที่จะทําเปน Home Isolation ไดพรอมกับความสมัครใจของผูปวยก็จะใหไป
รักษาตัวเองที่บาน สวนที่ เก่ียวของกับเทศบาลฯ คือ เรื่องการเก็บขยะติดเชื้อ ซึ่งตอนนี้ กําลังประสานกันอยู         
ขอใหงานขยะประสานกัน เพราะวาเก่ียวของกับเจาหนาที่ของเราดวย 

แตกอนเก็บขยะเฉพาะคนที่กักตัว หรือกลุมเสี่ยงสวนใหญจะไมติดเชื้อ แตในขณะนี้ คือ ผูปวยที่ติดเชื้อ
แนนอนก็กําลังประสานงานกันระหวางโรงพยาบาลกับทางเรา สําหรบัการบริการตรวจเชิงรุกมีการปฏิบัติการอยูท้ังหมด 
7 คร้ัง เชน พอคาแมคาวัดเกาะฯ กลุม Cluster ท่ีสิงหชัย หอพักเด็กเทคนิคบานดงมอนกระทิง โรงเรียนเทศบาล 5  
ตลาดอัศวิน 2 ครั้ง ตลาดหลักเมือง 2 คร้ัง  

ในสวนที่เกี่ยวของกับเทศบาลฯ เรา คือ พนักงานจางของสํานักการชาง 1 รายมีผลเปนบวกจึงให 
Admit ท่ีโรงพยาบาล 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
ตองสังเกตอาการคร่ึงชั่วโมง เนื่องจากวาทองถ่ินเราจะมีการสอบผูบริหารวันเสารที่ 30 ตุลาคม 2564 นี้ มีประกาศ
เพ่ิมเติมวาผูเขาสอบจะตองมีการแสดงผล ภายใน 72 ชั่วโมง จึงจะสามารถเขาหองสอบได 

มีหลายทานที่สอบถามเขามา ลาสุดเชานี้ทางสาธารณสุขจังหวัดแจงมาวาจะมีเปดบริการทุกวันศุกรที่ 
บ๊ิกซีและเซนทรัลลําปาง ตั้งแต 13.00 – 19.00 น. คาบริการ 200 บาท มีใบเสร็จและใบรับรองให ฝากประชาสัมพันธ      
ใหกับทุกทานดวย 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
การฉีดวัคซนีใหกับประชาชนในจังหวัดลําปาง เปาหมายอยูที่ 70% ปจจุบันไดรับกันไปก่ีเปอรเซน็ต

พอจะมีตัวเลขไหม 
/นางชวนพิศ ..... 
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นางชวนพิศ คุรุภากรณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
  ตอนนี้เราประสานกับทางสาธารณสุขฯ ในการดําเนินการมาตรการ ตอนนี้ไดมีการสํารวจกาดกองตา
วามีการฉีดวัคซีนทุกคนแลวหรือยัง ตอนนี้กําลังหาขอมูลมีจํานวนมากที่ใหขอมูลเรามาแตไมแจงหมายเลข 13 หลักวา
มีการ Re-Check ในดานสาธารณสุขฯ วาฉีดวัคซีนจริงหรือไม จํานวนผูไดรบัวัคซีนทั้งหมดในจังหวัดลําปาง 330,614 คน 
เข็มแรกสะสม 330,000 คน เข็มท่ีสอง 254,890 คน  
  เนื่องจากทางเทศบาลฯ เราไดจัดทําประกาศไวสํารับทุกสํานัก/กองไว และสงประกาศไปใหแลวตั้งแต
เดือนกันยายน 2564 ปญหาที่เราพบ คือ ไมไดมีการปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของการใหพนักงานสงของขึ้นตึก อาจจะ
เกิดจากเราไมไดประชาสัมพันธใหพนักงานทุกคนทราบอยางท่ัวถึง จากท่ีพนักงานเราติดเชื้อ และใหลดพฤติกรรม   
ความเสี่ยง และการปกปด Timeline โดยเฉพาะผูปฏิบัติภาคสนาม 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 อยากใหชวยกันประชาสัมพันธการฉีดวัคซีน รวมมือรวมใจมุงสูเปาหมาย 100% เชิญชวนให

ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีน การประกาศไมทั่วถึง เพราะวาแตละหนวยงาน เม่ือเราประกาศไปยังไมรูวาใครจะเปนคน
ประกาศในแตละสํานัก/กอง เพราะฉะนั้นอาคารนี้ใหสวนหนางานรับเร่ืองราวรองทุกขเปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ไมใหคนภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับราชการเขามาในอาคาร แตละอาคารตองมอบใหสวนหนารับผิดชอบ  

มติประชุม  มอบสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบเฉพาะอาคาร ๗ กองสวัสดิการสังคมรบัผิดชอบอาคารสภา   
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา   
        ๔.๑ แผนงานโครงการและการจัดซ้ือจัดจาง ครุภัณฑ/โครงการท่ีดินและสิ่งกอสราง ที่ไดรับอนุมัติใหกัน
เงินไวเบิกจายเหล่ือมปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ทุกสํานัก/ทุกกอง) 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  มอบใหกองยุทธศาสตรไปประสานแผน และกํากับติดตาม ตองหารือกันเกี่ยวกับระเบียบตางๆ ตั้งแต
เงินอุดหนุนตามอํานาจหนาท่ีมีก่ีโครงการที่สภาอนุมัติไป วันท่ี 28 มิถุนายน และวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 และ  
การจายขาดเงินสะสมไปเปนจํานวนเทาไหร พรุงนี้บายจะนัดประชุมเร่ืองเงินของป พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนตาม
อํานาจหนาที่ และเงินปรับเปลี่ยนแผนวามีทั้งหมดกี่โครงการ เงินท่ีสภาอนุมัติมาทั้งหมด 2 ครั้ง มีก่ีโครงการ 
 มติท่ีประชุม มอบใหกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ประสานแผนและกํากับติดตาม  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ือง อื่นๆ (ถามี) 
 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
  การกอสรางโรงเรียนเทศบาล 5 ทางพัสดุแจงวาผูรับจางสงงานแลว  

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  หารือกันคร้ังสุดทายแลวมีความคืบหนาอยางไรบาง 
 นายชาตรี สุขารมย  ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม สัญญาของเราเปนสัญญาที่เราทํากับผูรับจาง สวนแหลงงบประมาณมาจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนั้นในปที่เรารับมา เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
เมื่อหมดสัญญาเจตนาของผูรับจาง คือ จะมีการดําเนินงานตอ ทางเทศบาลก็ไมไดแจงยกเลิกสัญญา เพราะฉะนั้นใน
โครงการน้ียังดําเนินการตอไป  

เจตนารมณของผูรับจาง คือ เขาดําเนินการตอไป คาปรับจะเกิดขึ้นสําหรับผูรับจาง แตวาในสัญญา  
ถือวายังมีอยู เพียงแตวาเงินนี้เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินจากเทศบาล รวมเปนเงินกวา 10,000,000 บาท   
เราไดจายขาดเปนเงนิสะสมของปที่แลว  

ดังนั้นเมื่อสิ้นงบประมาณป พ.ศ. 2564 เราไมสามารถทําโครงการใหแลวเสร็จ เงินอุดหนุนฯ จึงโดนตัดไป 
เมื่อตัดไปแลวงวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน 1,900,000 บาท ซึ่งวันนี้ผูรับจางก็ทํามา และในสถานการณโควิด-19 
คาปรับจึงกลายเปนศูนย ถาผูรับจางสงงานมาใหเราแลว เราก็จําเปนจะตองจายเงิน และดําเนินการจัดหาเงินใหผูรับจางตอไป  

/เราจะไป ..... 
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เราจะไปอุทธรณเงินกอนนี้ ผมคิดวาคอนขางยาก ทราบวาภายในสัปดาหนี้เขาสงงานแลว และ

ระเบียบวัสดุมีวา จะตองมีการตรวจรับงานตามกําหนด จากนั้นตั้งฎีกาเบิกจาย เราจะนําเงินมาจากสวนไหน เมื่อเงิน
อุดหนุนโดนตัดไปแลว ภายใน 2 ปท่ีเราไมไดดําเนินการ ซึ่งมีทางออกอยู 2 ทาง คือ เราตองดําเนินการจายเงินใหผูรบัจาง 
ทางที่ 1 คือ ตั้งปงบประมาณในปถัดไป ทางท่ี 2 คือ จายขาดจากเงินสะสม  

จายขาดจากเงินสะสม ตองนําเขาสภาเทศบาล ตองไปเจรจากับผูรับจาง ถาเขาสภาเทศบาลในเดือน
ธันวาคม แตถาไปถึงตรงจุดน้ันอาจจะไมสอดคลอง เพราะถาผูรับจางสงงานแลวก็ตองดําเนินการตรวจงาน และจายเงิน
ใหเรียบรอย เงินตองเปนเงินสะสมและสามารถยกเวนระเบียบไดใชไหม  

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 เรื่องหาเงินเปนอีกเรื่องหน่ึง อีกเรื่องหนึ่งคือ เราไดหารือกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน หรือไมวา 

เมื่อเหตุการณเปนแบบนีท้างกรมจะมีความเห็นวาอยางไร เราขอยืมเงินสะสม 1,900,000 บาท ไวคืนใหเราอีกไดไหม 
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 กรณีเงินอุดหนุนท่ีพับไป ซึ่งมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายๆ แหงท่ีมีประเด็นเหมือนของเทศบาล

ระเบียบปจจุบันนี้ คือ ขอตรงจากสํานักงบประมาณ เพราะฉะนั้นเงินที่พับไปก็จะอยูที่สํานักงบประมาณ เพียงแตวา
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีงบประมาณที่จะจาย หรือไมมีเงนิสะสมท่ีจะจาย ก็ใหทําเรื่องดวน เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนเขาไป ซึ่งสอบถามทางจังหวัดแลว แจงวาถาเทศบาลทาํไปก็จะสงให แตไมยืนยันวาจะได 

 ถาไดก็อยูประมาณ 1 – 2 ปเอกสารการขออุทธรณของเทศบาลอ่ืนที่ทําไป จะมีแบบฟอรมของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินที่จะใหเรากรอก คือ ใหเรายืนยันวาเราไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะใชจายในสวนนี้ 
หรือไมมีเงินสะสมเพียงพอ เมื่องบประมาณถูกพับไปก็เปนหนาที่ของทองถ่ินที่ตองใชจายงบประมาณของตนเองหรือ
เงินสะสมของตนเอง เพ่ือจะจายในสวนท่ีเหลือ 

 ตอนน้ีถาเราจะยืนยันวาไมมีเงินสะสม ก็จะยืนยันยาก เพราะเรามีเงินสะสมอยูมาก เนื่องจากจะตอง
กรอกขอมูลยอดงบประมาณเงนิสะสมดวย 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  ในสวนนี้เปนเงินขอรับตรงใชไหม  

นายยุทธนา ศรีสมบูรณ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
  เปนเงินเฉพาะกิจขอรับตรง ในป พ.ศ. 2563 ยังเปนเงินท่ีไดรับจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินอยูเพียงแตวา ตอนนี้ไมมีอยูแลว 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  ถาตอนนี้ไมมีอยูแลวก็ใหเปดประชุมสมัยวิสามัญ  
 นายชาตรี สุขารมย  ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
  วันนี้ไดใหสวนของชางไปพูดคุยกับผู รับจางวา อาจจะไดรับเงินลาชา ทางผู รับจางก็อยากจะ
ดําเนินงานใหแลวเสร็จ และยินยอมที่จะเสียคาปรับ การอุทธรณในความเปนจริงคอนขางยาก แตในความเปนจริงเมื่อ
ผูรับจางสงงาน และตรวจรับแลว ทางเทศบาลก็ตองจายเงินใหผูรับจาง ถาไมจายตรงตามกําหนดเวลา ผูรับจางอาจจะ
ฟองกลับเราได ในสวนของเรื่องโรงเรียนมีปญหาระยะยาวมานานแลว เกี่ยวกับการกอสราง 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  ใหดูเก่ียวกับการเสนอญัตติอีกครั้ง และเปดประชุมสภาวิสามัญ ภายในตนเดือนพฤศจิกายน 2564  

นายยุทธนา ศรีสมบูรณ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
ถาเราเปดประชุมวิสามัญ เปดได 15 วันหลังจากที่สภาเห็นชอบแลว จากนั้นตองทําหนังสือสงถึง    

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง เพ่ือขอยกเวนระเบียบขอ 89 (4)  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   11.40 น. 
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ลงชื่อ ส.ต.ต.หญิง  ฐิตรัิตน คณุชมภู    ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                      (ฐติิรัตน คุณชมภู) 
   หัวหนาฝายบริหารงานขนสง รักษาการในตาํแหนง 
        หัวหนางานเลขานุการผูบริหารและรัฐพิธี 

ลงชื่อ               สวาท  จําปาอูป      ผูตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
                 (นายสวาท  จําปาอูป) 
              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   

ลงชื่อ           พีระยศ  วิรตันเกษ      ผูตรวจรายงานการประชุม 
              (นายพีระยศ  วิรัตนเกษ) 
  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง ปฏิบัติราชการแทน 
               ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 


