
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครล าปาง (ครั้งที่ 1/2564) 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมราชาวดี อาคารส านักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครล าปาง 

******************* 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
2. นายกิตติ   จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
3. นายสุรพล   ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
4. น.ส.ดวงเดือน  ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
5. นายจ าเนียร   ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 
6. นายชนวน   จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 
7. นายอนุสรณ์   สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
8. นายนนทวัชร์   แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
9. นายเศรษฐวุฒิ  จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
10.  นายชาตรี    สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
11.  นายยุทธนา   ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 
12.  นายพีระยศ   วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 
13.  น.ส.อุษา     สมคิด  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
14.  นายสวัสดิ์    แก้วกระจ่าง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
15.  นายสุนทร    จวงพลงาม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
16.  นายวิชญ์ศิคภัทร์   วงศ์มณี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
17.  นายสวาท    จ าปาอูป  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
18.  นางสาวจิตลดา   เกษสุวรรณ ผู้อ านวยการกองคลัง 
19.  นายอนุรักษ์   อุตยานะ  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
20.  น.ส.กนกกาญจน์   พรรณรัตน์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 
21.  น.ส.สุกัลญา   เรืองรุง่  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
22.  นายชูศักดิ์    สมแก้ว  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส่วนควบคุมอาคารฯ 
23.  นายมนัสพี   เดชะ  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
24.  นายบรรยง   เอ้ือนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
25.  น.ส.วิไล    วงค์พรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26.  น.ส.มรกต    มนะสิการ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
27.  นายศุภชัย    วงค์บรรใจ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
28.  นายสุทัศน์   ก้องสุรกานต์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
29.  นายสุชาติ    เทพพรมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 
30.  ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์   คุณชมภู  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง 
31.  นายมนัส    ใหม่ค า  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
32.  นางรุ่งทิพย์   กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
33.  นางชัญญานุช   ทองค า  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

/น.ส.พัลลภา....   
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34.  น.ส.พัลลภา   สุริยะมณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
35.  นางพีรภาว์   ใหม่กิติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
36.  นางพิมพร    ขัดศิริ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
37.  นายจ ารัส    ชุมแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
38.  นางวิลาวัณย์   บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
39.  น.ส.นัทธ์หทัย   ฟูวุฒิ  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
40.  น.ส.นริศรา   หงสกุล  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
41.  นางชุติมา    อินใจ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
42.  นายบุรินทร์   ค าไว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
43.  นายสมวาส   เครือระยา วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ 
44.  นางเบญญาภา  ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
45.  นางชวนพิศ  คุรุภากรณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
46.  น.ส.วรลักษณ์  เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
47.  น.ส.เจนจิรา  มะโนดม  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
48.  นายธนาวัฒน ์ พุทธวงค์  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

ผู้ติดภารกิจอ่ืนๆ (ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม)   
1. น.ส.ภัทราภรณ์   วงศ์ไชย  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
2. นายชูสิทธิ์    กุลประโยชน์ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง      
  จากที่ผ่านมาทุกๆ วันจันทร์ ได้มีการประชุมทีมงานผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี      
นครล าปาง รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง ปลัดเทศบาลฯ และรองปลัดเทศบาลฯ               
เพ่ือจะติดตามเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนปัญหาเฉพาะหน้าที่พบเห็นในรอบสัปดาห์  ณ ห้องประชุมข้างห้อง
นายกเทศมนตรีนครล าปาง  
  ทุกๆ วันอังคาร จะมีการประชุมของทีมหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลฯ ซึ่งมีปลัดเทศบาลฯ เป็น
หัวหน้าทีมและประธานในที่ประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านัก         
ผู้อ านายการส่วน หัวหน้าฝ่าย 
  การประชุมของผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือที่จะประชุม
ทั้งเรื่องของการแจ้งข่าวสารประจ าเดือน การประเมินตนเอง ภารกิจต่างๆ และงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืนๆ                  
ที่ประสานงานเข้ามา หรืองานของที่เก่ียวข้องกับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแล 
  วันนี้เราจะมีการประชุมตามระเบียบวาระ ก่อนที่จะเข้าสู่วาระ ในโอกาสที่ผมเข้ามาท างานร่วมกัน   
ซึ่งต้องท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในเรื่องของภารกิจหน้าที่ เพ่ือท าให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ คือ ความฝันที่ผมอยากจะ
เห็น และอยากเกิดขึ้นในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นสาระในประโยคส าคัญที่ว่า “เราจะท าเมืองล าปางให้เป็นบ้าน
ที่มีความสุขของเราทุกๆ คน” และวิสัยทัศน์ต้องก าหนดออกมาโดยการมีส่วนร่วมของพวกเราทุกๆ คน 
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เราต้องมานิยามว่า เมืองที่ทุกๆ คนอยู่แล้วมีความสุข เป็นเมืองในลักษณะไหน จะต้องมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง ที่เป็นเมืองที่คนอยู่แล้วมีความสุข อีกมิติหนึ่งก็คือ ความสุขของคน เราจะต้องมานิยามกันว่า จริงๆ แล้ว
คนเราแสวงหาอะไร ความจ าเป็นพื้นฐานหรือปัจจัย 4 เราก็มานิยามว่าความสุขของคนประกอบด้วยอะไร 
บ้างในแต่ละวัย แต่ละอาชีพ แต่ละฐานะ แต่ละร่างกาย แต่ละสภาพเพศ แล้วเราถึงจะมาประเมินวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า 
วิสัยทัศน์สร้างเมืองของเราทุกๆ คน จะเขียนไว้ว่าอย่างไร จะได้มาประเมินตนเอง องค์กร เครื่องมือ ระบบ เทคโนโลยี 
และก าลังคนของเราว่าเป็นอย่างไร เราจะดูสภาพแวดล้อมข้างนอก พัฒนาการของบ้านเมือง การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศ เราก็จะมาท ากระบวนการยุทธศาสตร์ เพ่ือที่จะเป็นแผนน าไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่เขียนไว้ใน
นโยบายอย่างชัดเจน 
  เมื่อมีการประชุมส านัก/กอง เพ่ือที่จะท าตามนโยบายตามความหวังที่วางไว้ ในฐานะที่เรามาจาก           
ภาคประชาชน เราได้อธิบายแนวทางและหลักฐานในการท างานไว้อย่างกว้างๆ แต่พอเห็นชัด เราได้วางเรื่องระบบใน
การสร้างเมือง  คุณภาพชีวิต  จากนั้นจะพิจารณาในเรื่องหลักการและการจัดสรรงบประมาณว่าควรจะใช้เงินอย่างไร  
สถานะการคลัง รายรับ และรายจ่ายไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาโครงสร้างเมืองล าปางให้เป็นไปตามฝันของ
เราได้ จึงจ าเป็นต้องใช้เงินที่มีในคลังให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เมื่อมีเงินแล้วต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์และต้องรู้จักหา
เข้ามาทดแทน เพ่ือให้เกิดความม่ันคง เพ่ือที่จะรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

การใช้เงิน คือ การลงทุนต้องเกิดประโยชน์จากการใช้เงิน และต้องประเมินว่าจะได้ผลตอบแทน            
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ ท าให้เงินหมุนเวียน ลงทุนในการจับจ่ายซื้อสินค้า การจ้างงานในกระบวนการของ
เศรษฐกิจท าให้เกิดการหมุนเวียนต่อกันเป็นทอดๆ แล้วจะท าอย่างไรให้เกิดเศรษฐกิจในบ้านเรา เมื่อลงทุนเสร็จเป็นชิ้น
เป็นอัน ผลเศรษฐกิจเกิดขึ้นกับประชาชน คนได้ค้าขาย ได้มีโอกาสจากเงินที่เราลงทุนไป 
  2. ด้านสังคม เมื่อใช้เงินไปแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้น คนมีอาชีพ มีรายได้ มีสุขภาพดี มีพ้ืนที่ มีโอกาส
ส าหรับการแสดงความถนัด ความสามารถของตนเองมีพ้ืนที่ส าหรับการสร้างรายได้ 

ปัจจุบันเมืองล าปางซบเซาลงมาก เวลาที่เราอยู่ร่วมกันภายใน 4 ปีนี้ ท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็น
ข้าราชการก็จะอยู่จนถึงเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะต้องท างานร่วมกันกับคนในเทศบาลฯ แบ่งออกเป็นกลุ่มของ
ข้าราชการโดยมีปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้น า และกลุ่มของการเมืองซึ่งมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้น า และกลุ่มของสมาชิสภา
เทศบาลฯ ที่มาจากประชาชนเหมือนกันจะดูแลให้ความเห็นชอบในญัตติต่างๆ รวมทั้งความเป็นอยู่และส่วนได้ส่วนเสีย
ของประชาชน 
  สิ่งส าคัญ คือ วัฒนธรรมในการท างานร่วมกัน มาจากทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
จะต้องไปก าหนดยุทธศาสตร์ย่อย และน ามารวมกันเป็นยุทธศาสตร์หลักขององค์กรต่อไป แต่ละหน่วยงานจะต้อง
ประเมินตัวเองก่อนว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องอะไรบ้าง แล้วจะได้น ามาพัฒนาต่อไป 
  การท างานขององค์กรมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ 
  1. งานภาคสนาม เป็นงานที่จะต้องออกไปเผชิญปัญหา อาทิ งานขยะ งานตัดแต่งกิ่งไม้ งานความ
สะอาด งานเหตุเดือดร้อนร าคาญ งานไฟฟ้า งานถนน ที่ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกสบาย 
  2. แผนงานประจ า ทุกส านัก/กอง จะต้องมีแผนการปฏิบัติงานประจ า ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ 
  3. โครงการต่าง ๆ ทุกส านัก/กอง จะต้องมีการวางแผนที่ดี และต้องเคารพในวิชาชีพซึ่งกันและกัน  
  - สิ่งส าคัญ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลฯ และการ
ท างานเชิงยุทธศาสตร์ และในแต่ละปีจะต้องต้ังเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

/ระเบียบวาระที่  2  ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

- ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง เพื่อทราบ 
 3.1  รายงานสถานะการเงิน (กองคลัง) 
            3.1.1 รายรับ – รายจ่ายจริง เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  1. หมวดภาษีอากร อาทิ ภาษีอากรและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
รวมรับจริง 3,415,838.65 บาท 
  2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต อาทิ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน ค่าธรรมเนียมการจัดระเบียบจอดยานยนต์ ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปณสถาน ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก              
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน ค่าปรับผู้กระท าผิด
กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ค่าปรับการผิดสัญญา ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย              
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ค่าใบอนุญาต
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง รวมรับจริง 1,578,801.40 บาท 
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง      
  เนื่องจากการจัดเก็บภาษีต่ ากว่าการประมาณการเยอะมาก ดูจากบัญชีแล้วต้องอธิบายให้เข้าใจว่า 
ประมาณการจาก 16,000,000 บาท แล้วรับจริง 1,300,000 บาท ภายในหนึ่งเดือน แล้ว 16,000,000 บาท 
เป็นการประมาณการทั้งปีใช่ไหม รับจริงน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ 14,000,000 บาท ซึ่งถ้าจะอ่านให้เข้าใจต้อง
ประมาณการไว้ 16,000,000 บาท ต้องมีอีกช่องหนึ่งอธิบายว่า รับมาถึงเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ แล้วที่รับจริงเดือนมิถุนายน
เท่านี้ให้ดูภาพรวมมากกว่าหรือน้อยกว่า  
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  เอกสารฉบับนี้เป็นรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด พิมพ์มาจากระบบ e-laas 
ของเช้าวันนี้ 
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง      
  คนที่ไม่เข้าใจระบบ e-laas จะมองว่าการจัดเก็บรายได้ ได้รับต่ ากว่าประมาณการที่ก าหนดไว้ 
นางวิลาวัณย์  บุษราคัม  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
  ปัจจุบันมีทั้ง 2 ระบบ คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระบบ e-laas และของทาง
เทศบาลฯ จะเป็นการท าระบบมือ เพราะฉะนั้นเวลารายงานถ้ามาจากระบบก็จะมีเฉพาะของเดือนมิถุนายน            
แต่สามารถที่จะพิมพ์รายงานอีกส่วนที่มองเห็นภาพทั้งหมดของทั้งปีคือ ตั้งแต่ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564      
อีกบัญชีหนึ่ง เพราะฉะนั้นเวลาดูก็จะดูเปรียบเทียบกัน 
นายชาตรี สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  ฝากทางกองคลังการรายงานต่อที่ประชุมต้องสร้างคอลัมน์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้เข้าใจครั้ง
ต่อไปให้สร้างคอลัมน์เพ่ือเปรียบเทียบตารางให้ชัดเจน 

/นายนิมิตร.... 
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นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง      
  เพราะฉะนั้นควรสรุปรายรับรวม และรายจ่ายรวม ให้เห็นภาพชัดเจน 
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  - รายรับ (จากเงินรายได้จัดเก็บเอง และภาษีจัดสรร) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 
เป็นจ านวนเงิน 257,931,673.78 บาท ไม่รวมเงินอุดหนุน 
  - รายจ่าย (จ่ายจากเงินรายได้) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 
171,185,202.26 บาท  
  - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผน  14 ,159,857.89 บาท และภาษีรถยนต์ล้อเลื่อน 
250,849.67 บาท ภาษีทั้งสองนี้เบิกในระบบ GF และรอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ดังนั้น รายรับจริงหักจ่ายจริง
ทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 101,157,179.08 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่รับจริงจ่ายจริง 
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง      
  แต่ก่อนภาษีล้อเลื่อนเป็นของ อบจ. ทั้งหมด 
นางวิลาวัณย์  บุษราคัม  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ กรมการขนส่งทางบกจัดเก็บในเขตจังหวัด จัดสรรให้ อบจ. ร้อยละ 80 
ที่เหลือจัดสรรให้เทศบาลฯ ร้อยละ 20 ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของคณะกรรมการกระจายอ านาจ จัดสรรเป็นรายเดือน 
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง      
  การประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 
โดยไม่ต้องคิดท่ีเขาจะต้องจ่ายชดเชย รายได้ที่หายไปประมาณจากที่เราประมาณการไว้จะเหลือเท่าไหร่ 
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ด้านรายรับ 
      - ประมาณการรายรับ  (จากเงินรายได้จัด เก็บ เอง และภาษีจัดสรร ) พ.ศ. 2564 ตั้ งไว้ 
393,104,000 บาท  
      - รับจริง 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) เป็นจ านวนเงิน 257,931,282.26 บาท  
      - คาดการรายรับ (กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564) เป็นจ านวนเงิน 72,737,296.79 บาท  
      - รวมเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 330,668,579.05 บาท  
      - รายรับต่ ากว่าที่ประมาณการไว้ 62,435,420.95 บาท 
  ด้านรายจ่าย 
      - ประมาณการรายจ่าย (จ่ายจากเงินรายได้) พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 393,104,000 บาท 
     - หัก จากรายจ่ายจริง (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) เป็นจ านวนเงิน 171,185,202.26 บาท 
      - รายจ่ายผูกพันจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 38,009,925.61 บาท 
      - ประมาณการที่จะจ่ายทุกหน่วยงาน (กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564) 69,266,311.29 บาท  
      - รวมจ่ายทั้งหมด 278,461,439.16 บาท คงเหลือ 114,642,560.84 บาท 
      - หากไม่รวมอุดหนุนสายไฟใต้ดิน 59,395,466 บาท จะมียอดงบประมาณรายจ่ายคงเหลือทั้งสิ้น 
55,247,094.84 บาท 
  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบกองคลังท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไปให้สร้างคอลัมน์          
เพ่ือเปรียบเทียบตารางให้เห็นชัดเจน ทั้งภาพรวมรายรับ รายจ่าย 
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3.1.2 รายงานเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 
  - เงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 847,270,728.87 บาท หักจากบัญชี
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า บัญชีลูกหนี้ต่างๆ 
ซึ่งมียอดสะสมที่น าไปบริหารได้เป็นจ านวนเงิน 621,999,277.95 บาท หัก ยอดบัญชีรายจ่ายค้างจ่าย บัญชีเงินรับฝาก  
บัญชีเจ้าหนี้ – เงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสม รายรับสูงกว่ารายจ่าย ยอดเงินสะสมที่จะน าไปใช้ได้ เป็นจ านวนเงิน 
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่รายงาน    
รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ) เป็นจ านวนเงิน 43,507,415.52 บาท 
และลูกหนี้สะสม เป็นจ านวนเงิน 124,500 บาท หัก ส ารองงบบุคลากร (3 เดือน) เป็นจ านวนเงิน 56,318,607.66 
บาท หัก ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 
451,248,754.77 บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 316,813,434.06 บาท 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.2 รายงานเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) และการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี เทศบาลนครล าปาง (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
  - ในส่วนของงานวิชาการและแผนงาน ได้มีการจัดท าแผนเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 
โดยได้มีการประชุมคณะสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสนับสนุน
ได้จัดท าร่างแผนเสร็จเรียบร้อย ก็ได้น าเสนอให้คณะพัฒนาร่วมกับคณะประชาคมท้องถิ่น ได้พิจารณาเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงแผน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ซึ่งกองวิชาการและแผนงาน อยู่ในกระบวนการปรับแก้ข้อมูลต่าง ๆ 
ในที่ประชุมได้เสนอแนะ เพ่ือน าเสนอนายกเทศมนตรีได้อนุมัติ และประกาศใช้ ส่วนในการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน 
ครั้งที่ 6/2564 จะใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท างบประมาณเทศบัญญัติ 2565 ซึ่งจะมีการจัดประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนา ในวันที่  16 กรกฎาคม 2564 ส่วนการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยในการจัดท าแผนจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2564 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.3 รายงานการจัดท างบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565 (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  - การจัดท างบประมาณ ตอนนี้ท่านนายกฯ ได้เชิญแต่ละส านัก/กอง เข้าไปพิจารณาร่วมกันในเรื่อง
ของการจัดท างบประมาณ 2565 ไปบางส่วนบ้างแล้ว คงเหลือเพียงส านักการช่างที่จะพิจารณาช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.4 รายงานการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล (ส านกัปลัดเทศบาล) 
นายสวาท จ าปาอูป หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้ก าหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญประจ าปี ดังนี้ 
  - สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 
  1. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน – 
13 กรกฎาคม 2564  
  2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2564 

/3. สมัยประชุม….. 
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3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน – 

14 ตุลาคม 2564   
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 
- สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2565 

  1. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –            
2 มีนาคม 2565 
นายชาตรี สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  - ขออนุญาตสรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนครั้งที่ผ่านมา มีประเด็นส าคัญดังนี้ 
      1. หลังจากท่ีมีการประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว ในการอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ 
      2. แผนด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ วงเงินเกิน 500,000 บาท เราต้องขออนุญาตคณะกรรมการ ICT ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ให้ทาง
ทีมงานไปศึกษาขั้นตอนส ารวจก่อนที่จะผ่านกรรมการจังหวัดในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยอดรวมที่จะซื้อครุภัณฑ์ 
เป็นจ านวนเงินกว่า 2,000,000 บาท และจะประชุมร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนของเอกสารว่ามีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ที่บริการประชาชน และทางท่านนายกฯ มีงบประมาณให้เท่าไหร่ในส่วนนี้ 
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง      
  - ตามบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากสภาไป เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ และยังมีอีกบัญชีหนึ่งคือ 
ครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับบริการประชาชน มีในแผนหรือไม่ 
นายชาตรี สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  - ปัจจุบันมีในแผนแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าจะจัดซื้ออะไรบ้างที่จะน าเข้าประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งต่อไป 
วันนี้ก็ยังไม่ทราบงบประมาณเท่าไหร่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
นายพีระยศ วิรัตน์เกษ  รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  - ในงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งประชุมไปในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คือ ความต้องการ
ของแต่ละส่วนงานและนโยบายท่านนายกฯ ก็น าเสนอเข้าปรับแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ปรับแผน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อประกาศแล้วก็สามารถน ามาตั้งจ่ายรายการใหม่ วงเงินที่ได้ปรับแผนมีจ านวนเงินเท่าไหร่ ส่วนที่จะ
น าเข้าพิจารณาเรื่องแรก รวมทั้งเงินงบประมาณที่เหลือจากที่กองคลังวิเคราะห์มาแล้วรวมถึงงบประมาณที่เหลือจ่าย
จากบางโครงการทีถู่กยกเลิก ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางว่า ในวงเงินนั้นจะสามารถบริหารจัดการในการตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ หรือบัญชีครุภัณฑ์ซึ่งผ่านการปรับปรุงแผนไปแล้ว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของโครงการและครุภัณฑ์ จะต้อง
มาวิเคราะห์อีกครั้งว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ บัญชีที่กองวิชาการและแผนงาน น าเสนอมายังไม่ได้รับพิจารณาว่า 
จะจัดการเรียงล าดับก่อน – หลังอย่างไร 
นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง  
  - ภายในอาทิตย์นี้จะมาพิจารณากันว่าเราจะด าเนินการตั้งจ่ายรายการใหม่ในเรื่องนี้อีกครั้งจะให้แล้ว
เสร็จภายในอาทิตย์นี้ 

มติที่ประชมุ   รับทราบ 
 3.5 รายงานการด าเนินศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
   - จากการประชุมคณะท างานที่ผ่านมาได้มีการปรึกษาหารือกันในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งประชาชนสามารถ
เข้ามาร้องทุกข์ได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลนครล าปาง การเขียนค าร้องด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์
พ้ืนฐาน (054-237200) และสายด่วน (1132) 
    

/ขั้นตอนการ... 
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 - ขั้นตอนการด าเนินการ มีดังนี้  
       1. ยื่นค าร้อง 
        2. น าค าร้องเข้าระบบสารสนเทศ 
      3. ด าเนินการแก้ไข 
       4. โทรศัพท์สอบถามไปยังผู้ยื่นค าร้อง    
      5. ติดตาม วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   -  ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ จ านวน 15 กระบวนงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไฟฟ้า
สาธารณะขัดข้อง ซึ่งประชาชนสามารถติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ทางเว็บไซต์เทศบาลนครล าปาง และทางเทศบาลนคร
ล าปางจะมีระบบสุ่มโทรกลับไปสอบถามความพึงพอใจของประชาชน  
   - รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ ผู้บริหารสามารถดูรายงานผลการด าเนินงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ และใช้ติดตามน าข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบตัดสินใจในการบริหารงานเทศบาลนครล าปาง 
   - สรุปผลการด าเนินการตามค าร้อง มี เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 3 ,373 เรื่อง ด าเนินการแล้ว         
3,151 เรื่อง (93.42 %) ไม่สามารถด าเนินการได้ 51 เรื่อง (1.51%) น าเข้าแผนฯ 2 เรื่อง (0.06 %)  
   - รวมจ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 3 ,204 เรื่อง คิดเป็น 94.99 % ได้คะแนนรวม 4 
คะแนนตามตัวชี้วัด 
   - ปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้ 
      1. เจ้าหน้าที่บริการประชาชนไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 2 คน 
      2. เจ้าหน้าที่รับค าร้องส่งต่อจากศูนย์ฯ ของแต่ละส านัก/กอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ทดแทน 
      3. กรณีไฟฟ้าช ารุดในตลาดเทศบาลฯ ต้องขอวัสดุจากกองสาธารณสุขฯ ซึ่งดูแลตลาดเป็นผู้จัดซื้อ
หลอดไฟ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักการช่างซ่อมแซม 
      4. โทรศัพท์เบอร์กลางของเทศบาลฯ 054-237237 มีปัญหา ไม่สามารถติดต่อได้ หรือบางครั้งไม่
สามารถโอนสายได้ และทุกสายเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ โทร.ออกจะไปปรากฏบนมือถือปลายทาง เป็นหมายเลข 054-
237200 ซึ่งเป็นเบอร์ของศูนยร์้องทุกข์ฯ 
      5. กรณีมีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์โดยไม่ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามลัดคิวแก้ไข
ปัญหาให้ก่อนบ่อยครั้ง 
      6. กรณี Wifi มีปัญหาล่าช้า ไม่ค่อยเสถียร ท าให้การบริหารงาน ณ จุดบริการประชาชนระบบล่าช้า 
   - แนวทางด าเนินการในอนาคต มีการจัดท า Application ร้องทุกข์ และพิจารณาการด าเนินการ 
LINE Official Account เพ่ือใช้ในการประสานงานต่อไป 
   นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง      
   - ปัญหาเรื่องก าลังคนไม่พอได้ปรึกษากับทางกองวิชาการและแผนงานแล้ว การจัดการเกี่ยวกับ        
ตู้โทรศัพท์ด าเนินการไปแล้วหรือยัง เรื่องระบบ Wifi ไม่เสถียรจะมีวิธีจัดการอย่างไร 
   นายพีระยศ วิรัตน์เกษ  รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 
   - กรณีคนไม่พอจะเป็นการจ้างลักษณะจ้างเหมาและบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   นายอนุรักษ์ อุตยานะ  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   - การด าเนินการเรื่องตู้โทรศัพท์ ตอนนี้อยู่ในกระบวนการจัดท า TOR  
   นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   - ปัจจุบันมีการใช้งานทั้ง 2 ระบบ คือ สาย LAN ซึ่งใช้กับคอมพิวเตอร์ล่าช้า เนื่องจากมีการสร้างห้อง
กั้นห้องเพ่ิมมากขึ้น และ Wifi ใช้ส าหรับโทรศัพท์มือถือท าให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีรถที่ท้องถนนวิ่งเพ่ิมมากขึ้น   
ซึ่งได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วคือ นายเฉลิมเกียรติ ไชยแก้ว และนางสนันต์ชินา วงค์ลาวัลย์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มาเดิน      
ส ารวจแล้ว 

/นางสาววรลักษณ์... 
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   นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
   - แต่ละจุดจะมีสัญญาณที่เรียกว่า HUB เราท าสัญญากับทาง TOT ซึ่ง HUB 100 จะกระจาย
สัญญาณได้ 8 ตัว ซึ่งเราได้มีการปรับเปลี่ยนส านักงานกันอยู่บ่อยครั้ง เพราะฉะนั้น HUB ก็จะมีการทอนสัญญาณไป
เรื่อยๆ ต้องแก้ปัญหาคือ ท า HUB ใหม่ทั้งหมดรองรับ 1 GB และอาจจะต้องเปลี่ยนสาย LAN ใหม ่
   นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
   - จากนี้ไปจะต้องส ารวจและออกแบบใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับการติดตั้งทั้งสาย LAN และ Wifi และ
ประมาณการโดยด่วน 
   - เรื่องการข้ามสายงาน อาทิ เรื่องไฟฟ้า เมื่องานโยธาเข้าไปแก้ไข แต่บังเอิญเป็นเรื่องของไฟตลาด ก็
ต้องไปเบิกใช้หลอดไฟที่ตลาด 
   - พนักงานส่วนหน้าที่เผชิญกับผู้คนที่มาใช้บริการ ควรจะมีการไปพัฒนาฝึกอบรมเรื่อง บุคลิกภาพ 
รวมถึงเครื่องแต่งกาย เช่นเดียวกับคนที่ออกไปปฏิบัติการด้านนอกในระดับภาคพ้ืน อาทิ คนเก็บกวาดขยะ คนกวาด
ถนนควรจะมีการจัดหาเสื้อให้ทั้งหมด 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
        - มอบกองวิชาการและแผนงานส ารวจและออกแบบการติดตั้งสาย LAN และ Wifi 
        - มอบส านักปลัดเทศบาล งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดให้มีการฝึกอบรม
บุคลิกภาพพนักงานส่วนหน้าที่เผชิญกับผู้คนที่มาใช้บริการ 
        - มอบส านักการช่างบูรณาการร่วมกับกองสาธารณสุขฯ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าตลาดร่วมกัน 

3.6 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  นายธนาวัฒน์ พุทธวงค์  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  
  - ในส่วนของงานสัตวแพทย์ ได้ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า     
โดยได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2564 
โดยด าเนินการฉีดวัคซีน ทั้งหมด 43 ชุมชน ซึ่งในแต่ละวันจะให้บริการ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า 9.00 - 11.00 น.  1 ชุมชน 
และช่วงบ่าย 13.00 - 15.00 น. 1 ชุมชน โดยเฉลี่ยมีผู้มารับบริการ จ านวน 20 – 30 คน จะด าเนินการฉีดวัคซีน
ชุมชนละ 100 ตัว และจะมีการส ารวจการเลี้ยงสุนัขและแมวในคราวเดียวกัน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.7 การจัดการด้านเก็บขยะและกิ่งไม้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  - การเก็บกิ่งไม้ กรณีกิ่งไม้ขนาดไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร จะด าเนินการเก็บขนโดยบริษัทเชียงใหม่ริมดอย    
ซึ่งเป็นผู้รับจ้างในการเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร จะด าเนินการเก็บขนโดยงานรักษาความสะอาด
โดยได้แบ่งพ้ืนที่ ออกเป็น 3 เขต ได้แก่  

  1. เขตสวนดอก  รับผิดชอบ ต าบลสวนดอก ต าบลหัวเวียง ต าบลพิชัย และ ต าบลพระบาท 
  2. เขตเวียงเหนือ  รับผิดชอบ ต าบลเวียงเหนือ และต าบลบ่อแฮ้ว 
  3. เขตสบตุ๋ย  รับผิดชอบ ต าบลสบตุ๋ย และต าบลชมพู นอกจากนี้ยังมีชุดเก็บขนกิ่งไม้ที่จะช่วย

ด าเนินการเก็บขนทั้งสามเขต 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

/3.8 รายงานสถาน.... 



 10 
 

3.8 รายงานสถานการณ์โควิด-19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
น.ส.ดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

  - ปัจจุบันได้ตั้งศูนย์รับแจ้งการเข้าเมือง บริเวณอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันจันทร์ - ศุกร ์
เวลา 08.30 – 16.30 น. และอาคารป้องกันฯ วันเสาร์ – อาทิตย์ จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกับ
จังหวัดได้มีมติให้เปิดรับชาวจังหวัดล าปางกลับบ้าน จะมีมาตรการอะไรที่ท าให้เชื้อไม่แพร่กระจายออกไปในวงกว้างทาง
คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ท าไมจึงไม่มีการจ้างคนด าเนินการส ารวจการเดินทางเข้า – ออกจังหวัดล าปาง     
ซึ่งอาจจะใช้งบประมาณจ านวนมาก เนื่องจากเป็นโครงการระยะสั้น และจ านวนคนส ารวจอาจไม่เพียงพอ จึงน าเรื่องนี้
มาหารือกับท่านนายกฯ ทางจังหวัดล าปางได้ก าหนดให้มี QR Code ล าปางชนะ ส าหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาภายใน
จังหวัดล าปาง และขอให้งานประชาสัมพันธ์ได้กระจาย QR Code เพ่ือน าไปลงสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ Facebook 
และภายในหน่วยงานเทศบาลฯ เพ่ือรายงานให้กับทางจังหวัดล าปาง หรือสามารถโทรแจ้งกับ Call Center ตั้งแต่เวลา 
08.00 - 20.00 น. ซึ่งทาง อสม. จะต้องรายงานให้กับทางเทศบาลนครล าปางทราบทุกวัน จากนั้นจะต้องรายงาน
ให้กับโรงพยาบาลล าปาง และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ทราบต่อไป 

นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
  - จากการประชุมร่วมกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง เกี่ยวกับกระบวนการเฝ้าระวัง          
ผู้เดินทางที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามาจังหวัดล าปางในทุกพ้ืนที่ตามค าสั่งการของจังหวัด จะต้องมีการรายงานเพ่ือให้มี
การประเมินความเสี่ยงการสัมผัสโรค จากสถิติที่ผ่านมาผู้ป่วยที่น าเข้ามาจากต่างจังหวัดทั้งหมด ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 
จะมีการเฝ้าระวังภายในชุมชน ขอความร่วมมือจาก อสม. และคณะกรรมการชุมชน ช่วยดูแลคนในชุมชน ซึ่งจะมีการ
รายงานสถานการณ์ทุกวัน อ าเภอเมืองเป็นของกระทรวงมหาดไทยที่จัดเข้าระบบ Thai QM จะเป็นระบบที่รายงาน          
เรื่องการเดินทาง ส่วนของกระทรวงสาธารณสุข งานเวชกรรมสังคมก็จะอยู่ในกลุ่ม Line จะดึงข้อมูลไปใส่ของ 
Lampang Calling System  

- ผู้ที่เดินทางเข้ามาโดยเครื่องบิน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งสามารถสแกน QR Code เราชนะได้          
การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไม่สามารถท่ีจะรายงานได้ ทางสาธารสุขจังหวัดล าปางสามารถตรวจสอบได้ว่า อยู่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของใครบ้าง สามารถติดตามได้ว่าผู้ที่เดินทางเข้ามามีการกักตัว หรือมีความเสี่ยงหรือไม่ ส่วนของ
เทศบาลฯ มีการรายงานจาก อสม. ทุกวัน ส่วนใจกลางเมืองหรือย่านพาณิชย์ เดิมจะมีจุดรายงานอยู่  3 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลล าปาง ศูนย์สาธารณสุขหัวเวียง ศูนย์สาธารณสุขบ้านดงม่อนกระทิง ทั้งนี้ ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอความร่วมมือให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครล าปาง ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้ง ณ ที่จอดรถใต้อาคารกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ - ศุกร์ และศูนย์รับแจ้งบริการประชาชนอาคารป้องกันฯ ในวันเสาร์ - อาทิตย์  

- การจัดจ้างคนไปส ารวจผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด ได้น าเสนอในที่ประชุมให้ทราบแล้ว 
ภายในชุมชนจะทราบและมีความรู้จักกันดีว่ามีใครเดินทางเข้า - ออกภายในชุมชนบ้าง แต่ในย่านพาณิชย์จะไม่ทราบ 
น ามาเป็นประเด็นให้หารือกันต่อไปใน Gray Zone นี้ที่ไม่มีคนดูแล และมีการประชาสัมพันธ์ QR Code ส่วนในเรื่อง
ของ Plat Form เราชนะ ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การประชาสัมพันธ์ควรจะท าในภาพรวมของทั้งจังหวัดไม่ควร
จะมาเน้นเฉพาะในเขตเทศบาลฯ ซึ่งควรติดป้าย QR Code ล าปางชนะ ตั้งแต่ขอบชายแดนของจังหวัดล าปาง อีกส่วน
หนึ่งคือ คนที่เดินทางเข้ามาพักในโรงแรมควรท าในภาพรวมของทั้งจังหวัดเช่นกัน เนื่องจากโรงแรมก็ไม่ได้มีเพียงในเขต
พ้ืนที่เทศบาลฯ เท่านั้น โดยน าเสนอว่าควรจะวิธีการปฏิบัติตน และแจกจ่ายโดยน าข้อมูลจากพาณิชย์จังหวัดเกี่ยวกับที่
พักโรงแรมต่าง  ๆกระบวนการการรับแจ้งจะถูกประสานงานมาจากอ าเภอเมืองล าปาง โรงพยาบาลล าปาง และเทศบาลนครล าปาง  

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
- ส าหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟ และเครื่องบินจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย    

ส่วนผู้ที่เดินทางมาโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถประจ าทางที่มาจากต่างอ าเภอจะควบคุมยากกว่า ท าไมไม่มีการ
จัดตั้งด่านตรวจผู้เดินทางเข้า – ออกจังหวัดล าปาง 

/น.ส.ดวงเดือน........ 
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น.ส.ดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

  - เนื่องจากทางส่วนกลางยังไม่มีค าสั่งในจัดตั้งด่าน ถึงได้กลับมาแก้ปัญหาปลายทางจนถึงทุกวันนี้ 
นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

  - เราไม่สามารถทราบจ านวนผู้ที่เดินทางเข้า - ออกภายในจังหวัดล าปางได้ และได้ให้ค าแนะน าการ
ปฏิบัติตัวว่าจะต้องกักตัว จ านวน 14 วัน หรือแค่สังเกตอาการ จะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  - สิ่งที่จะท าได้คือ การประชาสัมพันธ์ไปยังหอพัก อพาร์ตเมนท์ โรงแรมต่างๆ อย่างน้อยต้องน า QR 
Code แจกจ่ายในส่วนหนึ่ง 

นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
- สถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันได้มีการระบาดเป็นระลอกที่ 4 แล้ว แต่ข้อมูลระดับประเทศยัง

เป็นข้อมูลของเดือนเมษายน 2564 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพ่ิมขึ้นวันละ 4 ,000 – 5,000 ราย ซึ่งต้องปิดแคมป์       
เพ่ือระบายคนออก และยังพบปัญหาเรื่องวัคซีนที่มีไม่เพียงพอ ผู้ป่วยในจังหวัดล าปางที่ติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่วันที่   
27 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา มีทั้งหมด 4 ราย โดยได้รับรักษาตัวในโรงพยาบาลล าปาง ซึ่งจังหวัดล าปางยังคงเป็น
พ้ืนที่สีเขียว เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย  
  - การรับผู้ป่วยเพ่ือไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล คือ การให้เตรียมของใช้ส่วนตัวให้พร้อมแล้วรถจาก
โรงพยาบาลจะมารับตัวไปรักษาตัว ทั้งนี้ เพ่ือลดความตื่นตระหนกต่อคนรอบข้าง 
  - งานตลาดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปท าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน
เฉพาะห้องเช่าของผู้ป่วยทั้ง 2 รายนี้ และได้ประสานงานกับผู้เช่าแล้ว เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลจะต้องเช็ดท า        
ความสะอาดด้วยตนเองและมีการแนะน าการท าความสะอาดให้ต่อไป ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 2 รายนี้ไม่มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงในพ้ืนที่ 
เนื่องจากมีการกักตัว 14 วัน ตอนนี้มีค าสั่งจากจังหวัดล าปางคือ ผู้ที่เดินทางมาจากเขตพ้ืนที่สีแดงเข้มจะต้องกักตัว 
หรือ Work From Home เป็นเวลา 14 วัน บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่กล่าวมาก็ให้รายงานตัวและสังเกตอาการตนเอง 
เวลามารายงานตัวทางเราก็จะมีค าแนะน าให้ 
  - ช่วงเดือนเมษายน 2564 ได้รับรายงานว่ามีจ านวน 874 ราย เดือนพฤษภาคม 2564 จ านวน 
168 ราย เดือนมิถุนายน 2564 จ านวน 59 ราย แต่คาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้จะเพ่ิมมากขึ้น รายงานนี้เป็นรายงานที่ 
อสม. รายงานเข้ามา ซึ่งได้รับการปรับแก้แล้ว ส าหรับเทศบาลฯ มี QR Code ล าปางชนะไว้บริการประชาชนจัดไว้ให้ที่
อาคารจอดรถ อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาคารป้องกันฯ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  - สิ่งที่ท าได้ในปัจจุบันนี้คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook จอ LED QR Code และ
แผ่นปลิวให้กับร้านค้า ที่พักต่างๆ ในพ้ืนที่ที่ อสม. เข้าไม่ถึงด้วย 

มติที่ประชุม  มอบงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ท าสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Facebook   
จอ LED QR Code และแผ่นปลิว 

นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
- เดิมทางประชาสัมพันธ์ได้ออกแบบ QR Code ไว้แล้ว สามารถใช้สแกนได้เลย ปัจจุบันในล าปางมี

วัคซีน 2 ยี่ห้อคือ Sinovac และ AZ ในส่วนของบุคลากรของเทศบาลนครล าปาง ได้รับวัคซีนแล้ว จ านวน 49 คน 
และยังไม่ได้รับวัคซีน จ านวน 199 คน 

3.9 รายงานก าหนดการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมือง (ส านักการศึกษา) 
น.ส.อุษา สมคิด  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
- แจ้งก าหนดการบวงสรวงหลักเมืองและสืบชาตาเมืองล าปาง ประจ าปี ๒๕64 ระหว่างวันที่        

15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลหลักเมืองล าปาง  
/วันที่ ๑๕ ........ 
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วันที่  ๑5 กรกฎาคม ๒๕64 
 เวลา  ๐๘.๓๐  น. -    จัดเตรียมสถานทีจ่ัดงาน 

เวลา  16.00  น . -    พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ 
วันที่  16 กรกฎาคม ๒๕64 

 เวลา  ๐๙.๐๐ น.  -    ประธานในพิธี และคณะฯ ถวายเครื่องสักการะ 
                                     และสรงน้ าส้มป่อยแด่พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  

     (หลวงพ่อด า) หลวงพ่อเกษม เขมโก ณ มณฑป 
- ถวายพานพุ่ม ผลไม้ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ-  

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 
เมืองล าปาง (มิวเซียมล าปาง) 

เวลา  ๐๙.2๙ น.  -    พิธีบวงสรวงหลักเมือง 
-    ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาเครื่องบวงสรวง 
-    หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ จุดธูปปักเครื่องบวงสรวง 
-    พราหมณ์กล่าวค าบวงสรวง 
- ผู้แทนจังหวัด, ศาล, ทหาร, อัยการ, ต ารวจ, เทศบาล, ส่วนราชการ ภาคเอกชน

และประชาชน ผูกผ้าสีชมพู, ถวายพวงมาลัยหลักเมือง และโปรยข้าวตอก
ดอกไม้รอบหลักเมือง 
ชุดการแสดงฟ้อนถวาย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลหลักเมือง 

เวลา  ๑๐.09  น. -    พิธีสืบชาตาเมืองล าปาง 
   -    ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- ไหว้พระรัตนตรัย, สมาทานเบญจศีล 
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชาตา 
- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา 
- ถวายเครื่องไทยธรรม, พระสงฆ์อนุโมทนา 

-เสร็จสิ้นพิธี- 

หมายเหตุ    1. การแต่งกายชุดพ้ืนเมือง หรือชุดสุภาพ  
  2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

    และลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง 

งานกิจการศาสนา ส านักการศึกษา 
วันที่  16  กรกฎาคม  2564 การจัดงานโครงการบวงสรวงหลักเมืองและสืบชาตาเมืองล าปาง  

ประจ าปี 2564 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาลฯ  
- รถบรรทุกน้ า ฉีดล้างบริเวณลานศาลหลักเมือง วันที่ 14 กรกฎาคม 2564  

2. กองวิชาการและแผนงาน  
- ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ทางสื่อต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการจัดงานฯ  
 

/กองสาธารณสุข...... 
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3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- จัดเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดสถานที่จัดงานฯ  ก่อนและหลังการจัดงานฯ 
- จัดเจ้าหน้าที่ส าหรับประจ าจุดคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19      

        4.   ส านักการช่าง 
-  จัดเตรียมสถานที่โดยท าการตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ 
- ตรวจสอบและท าการซ่อมแซมโคมไฟ สายไฟโดยรอบบริเวณจัดงาน ฯ 
-  ติดตั้งเต็นท์ และไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมประดับตกแต่งผ้า ต้นไม้ ดอกไม้ให้สวยงาม 
- จัดสถานที่ส าหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาโดยจัดเตรียมที่นั่งพร้อมอาสนะสงฆ์ จ านวน 9 ชุด 
- จัดเตรียมโต๊ะ จ านวน 30 ตัว และเก้าอ้ีจ านวน 250 ตัว ชุดรับแขกส าหรับรับรองแขกที่มาร่วมงาน ฯ   

5.  เชิญชวนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการฯ พนักงานเทศบาลฯ ส านัก/กองต่างๆ ร่วมงานฯ ตามวันเวลาดังกล่าว 
งานกิจการศาสนา ส านักการศึกษา จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความฯ แจ้งรายละเอียดไปยังส านัก/กองต่างๆ       
ในโอกาสต่อไป  

มติที่ประชุม   มอบทุกส านัก/กอง ด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเชิญคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการฯ และบุคลากรในสังกัดทุกส านัก/กองร่วมงานพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
4.1 การเช่าสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- การเช่าสถานที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งมี

ค่าใช้จ่าย จ านวน 10,000 บาท ค่าอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ จ านวน 200 กล่องต่อวัน (กล่องละ 50 บาท)     
ซึ่งเป็นส่วนรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ในส่วนของค่าเช่าได้น าเรียนรองนายกเทศมนตรีฯ แล้ว 
และยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ซึ่งมีหนังสือซักซ้อมจากกระทรวงมหาดไทย แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) แนวทางซักซ้อมการจัดสถานที่เพ่ือฉีดวัคซีน มีแนวทางชัดเจนว่าจะต้องเป็น          
การมอบหมายจากทางจังหวัด ในรายละเอียดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ได้มีหนังสือลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
หนังสือมอบหมายหน้าที่ภารกิจให้กับเทศบาลนครล าปาง ท้ายหนังสือระบุว่า ขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักเกณฑ์งบประมาณรายจ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการขอเอกสาร 
หรือหนังสือยืนยันหลักการเหตุผลความจ าเป็น การยืนยันว่าจะไม่มีการเบิกจ่ายซ้ าซ้อนจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดฯ แต่แนวทางซักซ้อนยังไม่ชัดเจน ซึ่งได้หารือกับทางท้องถิ่นจังหวัดล าปางยังไม่แน่ใจในรายละเอียด ได้โทรศัพท์
ไปปรึกษากับผู้ที่ท าหนังสือฉบับนี้ไม่เห็นด้วยในการเบิกจ่ายงบประมาณในครั้งนี้  และทางเทศบาลฯ จึงกลับมาหา
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารายจ่ายที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้สอยเบิกจ่ายวัสดุและ
สาธารณูปโภค ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน การเช่าที่ดิน
เพ่ือใช้ในราชการ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน   

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  - ให้สาธารณสุขฯ สอบถามส านักงานตรวจเงินแผ่นดินอีกครั้ง เนื่องจากระเบียบไม่ชัดเจน และให้
ปรึกษาหารือกับทางสาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

นายบุรินทร์ ค าไว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  - หากไม่มีการจ่ายงบประมาณในครั้งนี้ ประชาชนอาจจะไม่ได้รับบริการ ซึ่งการตัดสินใจขึ้นอยู่กับทาง
ผู้บริหารสามารถจ่ายงบประมาณได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง และจะต้องไม่เบิกงบประมาณซ้ าซ้อนกัน 
 

/นายยุทธนา...... 



 14 
 

นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
- มีข้อสงสัยว่าท าไม ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จึงไม่ให้เทศบาลฯ อ่ืน ๆ ร่วมกันเบิกงบประมาณในครั้งนี้  
น.ส.ดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
- เนื่องจากพ้ืนที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครล าปาง ซึ่งจะต้อง

กลับไปศึกษารายละเอียดอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสอบถามความชัดเจนในข้อระเบียบกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

อาทิ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 

4.2 ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นายสุนทร  จวงพลงาม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

  - มีการปรึกษากับกองสาธารณสุขฯ และสโมสรผู้สูงอายุ เกี่ยวกับอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
ซึ่งจะเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. มีพ้ืนที่ใช้สอย 2 ส่วน ดังนี้ 

  1. ภายในอาคาร ใช้ส าหรับการฝึกอบรม สัมมนา การฝึกอาชีพต่างๆ 
    2. ภายนอกอาคาร ใช้ส าหรับปลูกสวนผัก สวนผลไม้ สวนสมุนไพรต่างๆ  
  ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนงานทั้งปีกับ อาจารย์สุวภรณ์ ชูโต อาทิ การออกก าลังกายของผู้สูงอายุ เล่นเกมต่าง  ๆ
ของผู้สูงอายุ ส่วนการออกแบบสวนดอกไม้ และสวนสมุนไพรจะมีการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส านักการช่างอีกครั้ง 

- ส่วนเรื่องครุภัณฑ์มีท้ังหมด 30 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท  
น.ส.นัทธ์หทัย  ฟูวุฒิ  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
- ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครล าปาง มีโครงสร้างอาคาร ดังนี้ 

   1. ภายนอกอาคาร จัดท าสวนส่งเสริมภูมิปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ศาลาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง       
และท่ีเก็บของด้านหลังอาคาร 

   2. ชั้นล่าง ประกอบด้วย ห้องนวดแผนไทย ห้องสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ เคาท์เตอร์ 
และเครื่องออกก าลังกาย 

   3. ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ห้องวิชาการ ห้องประชุมใหญ่  
   4. ส่วนอื่น ๆ อาทิ สวนหย่อม และกิจกรรมฝึกอาชีพ 

นายวิชญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เครื่องออกก าลังกายสามารถใช้งบประมาณของทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ อาทิ    

กีฬาเปตอง สามารถเบิกจ่ายกับงบกองทุน สปสช. และนักกายภาพบ าบัดจากทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       
ไปช่วยนวดเพ่ือผ่อนคลายได้ 

นายชาตรี สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
- เรื่องตั้งจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565 จะปรึกษาหารือในรายละเอียดอีกครั้ง อาทิ 

โครงการ และเครื่องมือต่างๆ ที่จะต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 5..... 

 



 15 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
- ฝากให้ช่วยดูแลเรื่องห้องน้ าในอาคารส านักงาน เนื่องจากพบปัญหาน้ าไหลน้อยหรือหยุดไหลโดยไม่

ทราบสาเหตุ จะต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร อาทิ การติดตั้งปั๊มใหม่หรืออย่างไร 

มติที่ประชุม  มอบงานอาคารสถานที่ ส านักปลัดและส านักการช่าง 
    

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๔๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ส.ต.ต.หญิง  ฐิติรัตน์   คุณชมภู  สุผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                      (ฐิติรัตน์ คณุชมภู) 
     หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง รักษาในต าแหน่ง 
          หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหารและรัฐพิธี 

ลงชื่อ            สวาท   จ าปาอูป     ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
                (นายสวาท จ าปาอูป) 
            หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล   

ลงชื่อ         ยุทธนา ศรีสมบูรณ์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์) 
     รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน    
             นายกเทศมนตรีนครล าปาง 


