รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง
(ครั้งที่ 3/2565) ประจำเดือนมีนาคม 2565
วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลำปาง
*******************
ผู้เข้าประชุม
1. นายนิมิตร
จิวะสันติการ
2. นายกิตติ
จิวะสันติการ
3. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
4. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
5. นายจำเนียร
ทองกระสัน
6. นายชนวน
จิรจรัสตระกูล
7. นายอนุสรณ์
สินธุเขียว
8. นายนนทวัชร์
แสงเจริญ
9. นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ
10. นายชาตรี
สุขารมย์
11. นายพีระยศ
วิรัตน์เกษ
12. นางสาวอุษา
สมคิด
13. นายสวัสดิ์
แก้วกระจ่าง
14. นายสุนทร
จวงพลงาม
15. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี
16. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ
17. นางนัฦภร
ละมัยเกตุ
18. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์
19. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง
20. นายชูศักดิ์
สมแก้ว
21. นางสาววิไล
วงค์พรม
22. นางสาวมรกต มนะสิการ
23. นายศุภชัย
วงค์บรรใจ
24. นายสุทัศน์
ก้องสุรกานต์
25. นายสุชาติ
เทพพรมวงศ์
26. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู
27. นางรุง่ ทิพย์
กุลโมรานนท์
28. นางสาวพัลลภา สุริยะมณี
29. นางพีรภาว์
ใหม่กิติ
30. นางพิมพร
ขัดศิริ

นายกเทศมนตรีนครลำปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง
ปลัดเทศบาลนครลำปาง
รองปลัดเทศบาลนครลำปาง
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
รก.ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักช่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักการศึกษา)
/31. นายอัฑฒวรรธน์.......
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31. นายอัฑฒวรรธน์
32. นางสาวนริศรา
33. นายบุรินทร์
34. นายปกิต
35. นายสมวาส
36 นางเบญญาภา
37. นางอัปสร

อินต๊ะ
หงสกุล
คำไว
ศิริวงค์
เครือระยา
ต้นกันยา
หมอมูล

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดฯ)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา (สำนักช่าง)
วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ (สำนักช่าง)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางณัฐพัชร์
ทินวุฒิธนาตย์
2. นางนวรัตน์
ศิริผัด
3. นางสาวคะนึงสุข นันทชมภู
4. นายธนวรรธน์ อินสุวรรณ
5. นางสาวนริศรา จำแม่น
6. นางสาวณิชทิพมณี ปิ่นแก้ว
7. นางศุทธินี
สู่ประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สำนักปลัดฯ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

ผู้ติดภารกิจอื่นๆ (ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม)
1. นายสวาท
จำปาอูป
2. นายอนุรักษ์
อุตยานะ
3. นายมนัสพี
เดชะ
4. นายโสภณ
จินดาคม
5. นางชัญญานุช
ทองคำ
6. นายจำรัส
ชุมแก้ว
7. นางวิลาวัณย์
บุษราคัม
8. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ
9. นางชุติมา
อินใจ
10. นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ไชย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ
ระเบียบว่าระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
ขอให้ ท ุ ก คนทำความเข้ า ใจต่ อ การตั ้ ง เป้ า หมายในการทำงาน การนำพาองค์ ก รไปสู ่ ค วามเป็ น
High Performance Organization องค์กรสมรรถนะสูง ต้องเริ่มจากทุกสำนักกองต้องเป็น High Performance ก่อน
/ควรมีเป้าหมาย….
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ควรมี เ ป้ า หมาย และทำให้ บ รรลุ ย ั ง เป้ า หมายที ่ ต ั ้ ง ไว้ ให้ ท ั น ต่ อ ความเจริ ญ เติ ม โตของเมื อ งในทุ ก ด้ า น
ทันต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทันต่อความยุ่งยากซับซ้อน และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสั ง คม
กองยุทธศาสตร์ฯ หน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีของสังคมได้มากน้อยเพียงใด
กองการเจ้าหน้าที่ พัฒนาคนภายในองค์กรให้ทันต่อเทคโนโลยีได้มากน้อยเพียงใด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยกันคิดวิเคราะห์ภายในหน่วยงานให้เกิดการกระตุ้นในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีควบคู่ไปกับ
ภาระงานในหน้าที่ให้ได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
Happy Home for All อยากให้วิเคราะห์ให้ได้ว่าการที่สังคมจะมีความสุขได้นั้น ประกอบไปด้วย
อะไรบ้าง ฝากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม ให้สร้างชุมชนให้แข็งแกร่ง และพึ่งพาตัว เองให้ ไ ด้
สร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนให้เกิดการรับรู้การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาภายในชุมชน สร้างแผน
ชุมชนให้ชัดเจน รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน Happy School โรงเรียนแห่งความสุข เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
การสร้ า งแผนการศึ ก ษาให้ ก ั บ โรงเรี ย นในสั ง กั ดเทศบาล การสร้ า งความสุ ข ให้ เ กิ ด ขึ ้น ภายในโรงเรียน
ให้ ก ั บ เด็ ก นั ก เรี ย น ให้ เ ติ บ โตไปอย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ และไปสู ่ Happy Family ครอบครั ว ที ่ ม ี ค วามสุ ข
มีการสร้างสวัสดิการสังคมอะไรไปบ้าง เพื่อให้ไปสู่ Happy life การมีชีวิตที่มีความสุข ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้อง
กันหมด Happy Home for all จะไม่เกิดถ้าองค์กรขาดความเป็น High Performance Organization
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565
ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง
งานเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวัน ที่ 7 มีน าคม 2565 และได้แจ้ง เวี ยนให้ผ ู้ บริห ารและหัว หน้าส่ว นราชการทุ ก ท่ านได้ พิจ ารณา
ตามบันทึกข้อความที่ ลป 52001.ลข/16 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก ำหนด
ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงถือว่าทุกท่านรับรองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข จึงขอเสนอผู้บริหารและหัวหน้าส่วนฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุ ม รับ ทราบและมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้บริห ารและหัว หน้าส่ว นราชการ
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากทุกสำนัก/กอง
3.1 การติดตามแผนงานโครงการตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลนครลำปางในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
นางนัฦภร ละมัยเกตุ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ กองยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำระบบติดตามประเมินผลเพื่อให้
แต่ล ะกองได้ทำการอัพเดทข้ อมูล โครงการตามนโยบายผู้บริห าร ปรากฏตามรูปที่นำเสนอต่อที่ประชุ ม
ในรูปแบบ Power Point ได้แก่
/โครงการ....
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โครงการที่ใช้จ่ายจากงบประมาณที่เป็นรายการตั้งจ่ายจากรายการใหม่ในปี 2564 ตั้งแต่โครงการที่ 1 – 19
โครงการที่ใช้เงินสะสมปี 2564 โครงการที่ 20
โครงการที่ใช้เงินสะสมปี 2565 โครงการที่ 21-25
โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการที่ 26-42 และ โครงการที่ 44-45
โครงการที่ใช้เงินสะสมปีงบประมาณ 2563 โครงการที่ 43
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
ขอให้ ท ุ ก สำนั ก /กอง Up Date ข้ อ มู ล ความคื บ หน้ า โครงการที ่เ ป็ นปั จ จุ บ ัน ให้ก องยุ ท ธศาสตร์
เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานต่อสาธารณะในตอนสิ้นปี ซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมาภิบาลในมติของความโปร่งใส
มติที่ประชุม มอบทุกสำนัก/กอง ติดตามและ Up Date ข้อมูลการติดตามแผนงานโครงการให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
3.2 หารือกรณีการลุกล้ำที่ดินที่สาธารณะเลียบแม่น้ำวัง (นาก่วม) และบริเวณร้านอาหาร
ตาลเดี่ยว (สำนักช่าง)
นายชูศักดิ์ สมแก้ว รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
บริเวณที่ว่างเลียบริมน้ำแม่วังบริเวณตลาดนาก่วม ครั้งล่าสุดได้ประสานกับนายอำเภอและนิติกร และ
มี ก ารประชุ ม นอกรอบได้ ข ้ อ สรุ ป จากการลงตรวจพื ้ นที ่ ในวั น ที ่ 24 มี น าคม 2565 พบว่ า ผู ้ บ ุ ก รุ กคือ
แผงพระเครื ่ อ งจำนวน 2 จุด โดยจุดที่ 1 บริเวณหลังตลาด เป็นโครงสร้ างอาคารไม้ หลังคาเมทั ล ชี ท
กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร มีนายสุดประเสริฐ เจ้าของอาคารแจ้งว่าได้รับการอนุญาตจากชุมชนนาก่วมใต้
ให้มาปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแจ้งว่าถ้าเทศบาลมีโครงการจะสร้างสวนสาธารณะในบริเวณดังกล่าว
ก็จ ะยิน ดี ทำการรื้อ ถอนสิ่ง ก่อสร้างออก จากการพูดคุยในเบื้ องต้นยั งไม่ ได้ข ้อสรุ ป ในส่ว นของจุดที่ 2
เป็นอาคารชั่วคราว(เต้นท์) มีตัวแทนประธานพระเครื่อง 888 ลำปาง ร่วมพูดคุย ซึ่งในบริเวณจุดนี้จะมี
ซุ ้ ม จำหน่ า ยสิ น ค้ า ของชุ ม ชนประมาณ 9 ซุ ้ ม และจากการพู ด คุ ย ทางกลุ ่ ม มี ค วามยิ น ดี ท ำการรื ้ อ ถอน
หากเทศบาลมีโครงการจะทำสวนสาธารณะฯ เบื้องต้นสำนักช่างจะทำหนังสือถึงอำเภอเพื่อขอขึ้นทะเบียน
เป็นที่สาธารณะก่อน จึงจะทำการออกใบเตือนไปยังผู้บุกรุกได้ จึงขอนำเรียนท่านนายกฯ เพื่อขอความคิดเห็น
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
ทุกพื้นที่ควรมีผู้รับผิดชอบ รวมถึงพื้นที่ตรงนี้ จะต้องมีส่วนราชการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือรับผิดชอบร่วมกัน
ขอให้ไปดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ดี และฝากดูระเบียบกฎหมายการจัดตั้งชุมชนเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของชุมชน
กฎหมายที่สาธารณะ บ้านเมืองต้องเป็นระเบียบ กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง
ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น จากการลงพื้นที่ร่วมกัน อยากให้ดูระเบียบที่เกี่ยวข้องกับที่สาธารณะ
ห้วย หนอง คลอง บึง ต่างๆที่อยู่ในเขตของเทศบาลเป็นอำนาจร่วมกันระหว่างอำเภอกับเทศบาล แต่จากลำดับ
ที่ฝ่ายฯสำนักช่าง แจ้งว่าจะต้องขึ้นทะเบียนจนกว่าจะได้ดำเนินการนั้นนัยยะมันยาวไป ซึ่งได้เสนอความคิดเห็น
ว่าเทศบาลฯ สามารถดำเนินการได้ ทันที โดยใช้ กฎหมายพรบ.ควบคุมอาคารฯ22 ที่มีมากกว่า 50 ฉบับ
ขอให้พิจารณาดูให้ละเอียดและรีบดำเนินการ ถ้าปล่อยให้ช้าไปจะขับเคลื่อนลำบาก
/นายชูศักดิ์....
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นายชูศักดิ์ สมแก้ว รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
จากการประชุมครั้งก่อน ให้หาข้อสรุปบริเวณพื้นที่ร้านตาลเดี่ยวว่าเป็นพื้นที่น้ำไหลทรายมูลหรือพื้นที่สาธารณะ
กำลังประสานนิติกร และจะนำเรียนท่านผู้บริหารนอกรอบอีกครั้งครับ และขออนุญาตนำเรื่องนี้ออกจากทีป่ ระชุม
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
ในวาระที่ 3.2 ขอให้รีบหาข้อสรุป เนื่องจากอยู่ในแผนพัฒนาฯ ของเทศบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน
เพื่อเป็นพื้นที่สุขภาพ เป็นภูมิทัศน์ของเมือง เป็นโครงการที่สำคัญให้ทำอะไรให้ชัดเจน
มติที่ประชุม มอบนิติกรจิตรวีฯ ทำหนังสือถึงอำเภอเมืองลำปางขอขึ้นทะเบียนที่สาธารณะที่ดินเลียบ
แม่น้ำวัง (นาก่วม) และให้นำมาตรการทางนิติศาสตร์และรัฐ ศาสตร์ เข้าดำเนินการกรณีการลุกล้ำที่ดิน
ที่สาธารณะเลียบแม่น้ำวัง (นาก่วม)
3.3 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสมาคมสโมสรจังหวัดลำปาง (สำนักช่าง)
นายชูศักดิ์ สมแก้ว รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
เบื้องต้นได้ติดคำสั่งตามมาตรา 46 พรบ.ควบคุมอาคารฯ ให้เจ้าของอาคารผู้เช่า ดำเนินการปรับปรุง
พื้นที่ ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้อ าคารและสภาพแวดล้อม ทราบว่าได้มีการเปลี่ยนมือผู้เช่าใหม่
และแจ้งเทศบาลว่าจะปิดรั่วทั้งสองด้านเหมือนเดิมและจะตัดแต่งต้นไม้ และติดไฟส่องสว่าง
ขอนำเรียนนอกรอบ จากการพูดคุยกับนายกสโมสรฯ ในเรื่องทางตัดผ่านหน้าห้องสมุดเทศบาลฯ
โดยขอให้ย กเป็น ทางสาธารณะเลยได้ห รือไม่ จะนำเข้าหารือในที่ประชุมสโมสรฯ เดือนเมษายน 2565
และมีความยินดีมอบให้เป็นที่สาธารณะ ส่วนในเรื่องพื้นที่ของสวนสาธารณะเขลางค์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
จะลงวัดสอบเขตพื้นที่สวนสาธารณะเขลางค์โดยจะนำเจ้าหน้าที่ร่วมลงปักหมุดถาวร
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
ประการแรก ให้ ใ ช้ ม าตรการทางสั ง คมเตื อ นให้ ส โมสรฯได้ ท ราบว่ า ควรจะต้ อ งทำอะไรบ้ า ง
ประการที ่ ส อง ในการรั ง วั ด ที ่ ด ิ น สวนสาธารณะให้ เ ป็ น เรื ่ อ งของกฎหมายให้ ช ั ด เจนว่ า อะไรเป็ น อะไร
ประการที่สาม ถนนตรงหน้าห้องสมุดเทศบาลฯ ขอให้ทำเป็นหนังสือแจ้งว่าถนนเส้นนี้ได้ใช้เป็นทางสั ญจร
ทางสาธารณะมานานกี่ปีแล้ว และในปัจจุบันยังติดในความไม่ชัดเจนของหลายๆอย่าง ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเมือง ขอให้ดำเนินการให้ชัดเจน
มติทปี่ ระชุม นำมาตรการทางสังคมดำเนินการลุกล้ำที่ดินที่สาธารณะเลียบแม่น้ำวัง (นาก่วม) และ
อาคารสมาคมสโมสรจังหวัดลำปาง
3.4 รายงานการจัดระเบียบการจอดรถบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางและการปรับ
ภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ (สำนักการช่าง)
นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ตามภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักการโยธาได้เข้าไป
ดำเนินการตามมติที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนำเสนอเป็นภาพถ่ายประกอบวีดีโอต่อที่ประชุม ได้แก่
ภาพการทาสีขาวแดงบริเวณที่ห้ามจอดภายในสถานีขนส่ง ภาพการทาสีขาวดำบริเวณที่จอดได้ ฯลฯ และ
ภาพผลการดำเนินงานลานชุมชนกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชนกำแพงเมือง ภาพการปรับพื้นที่บริเวณร่องสามดวง
/นายนิมิตร...
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นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
ลานกีฬาชุมชนกำแพงเมืองนับเป็นผลงานที่ดีมาก เป็นการบริการชุมชนได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมาย
ตามความต้องการของชุมชนได้เยอะมาก ขอชื่นชม แต่ทางม้าลาย / ทางข้ามในเขตเทศบาลยังเก่าเลอะเลือน
ขาดการดูแลปรับปรุงให้เห็นชัดเจน อาจทำสัญลักษณ์ก่อนถึงทางม้าลาย
มติที่ประชุม ทางม้าลาย/ทางข้ามในเขตเทศบาลนครลำปางมอบสำนักช่างทาสีและทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบจากทุกสำนัก/ทุกกอง
4.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม) (กองคลัง)
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ข้อมูลระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม
2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ยอดรวมรายรับจริง
362,463,057.51
เงินรายได้ (ภาษีจัดเก็บเอง+ภาษีจัดสรร)
153,756,957.51
เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่
30,366,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ฯ
178,339,600.00
สูง/ต่ำ กว่าประมาณการ(ร้อยละ)
48.44
ยอดรวมรายจ่ายจริง
จ่ายจากเงินรายได้ (ภาษีจัดเก็บเอง+ภาษีจัดสรร)
จ่ายจากเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ฯ
สูง/ต่ำ กว่าประมาณการ(ร้อยละ)

275,387,426.33
137,005,738.03
6,732,456.66
131,649,231.64
-60.83

รายรับจริง หัก รายจ่ายจริง คงเหลือ
เงินรายได้ (ภาษีจัดเก็บเอง+ภาษีจัดสรร)
เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ฯ

87,075,631.18
16,751,219.48
23,634,043.34
46,690,368.36

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
ได้มีการวางแผนรายรับรายจ่ายล่วงหน้าหรือไม่
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง
ในส่วนของรายรับมีการประมาณการสามเดือนล่วงหน้า ส่วนรายจ่ายได้แจ้งไปยังทุกส่วนราชการ
ให้ส่งประมาณการรายจ่ายให้กับกองคลังเป็นที่เรียบร้อย
มติที่ประชุม มอบกองคลังจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน และประมาณการรายรับ ในไตรมาสที่ ๓
(เมย.- มิย.๖๕) เสนอผู้บริหาร
/4.2 รายงานการ....
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4.2 รายงานการจัดงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางปี 2565 (สำนักการศึกษา)
นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
งานสลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 16 เมษายน 2565 ในภาพรวมของจังหวัด
ลำปาง แต่ในส่วนของเทศบาลนครลำปาง ได้จัดงานในวันที่ 11 – 13 เมษายน 2565 ดังนี้
วันที่ 10-12 เมษายน 2565 จำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณถนนฉัตรไชย
วันที่ 11 เมษายน 2565 ประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงฯ
วันที่ 12 เมษายน 2565
07.00 น. พิธีอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้า จากวัดพระธาตุลำปางหลวง
14.00 น. พิธีปล่อยขบวนสลุงหลวงฯ หน้าวัดปงสนุก
15.00 น. อัญเชิญองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้า ขึ้นรถแก้วสะหรี หน้ามิวเซียมลำปาง
17.00 น. ขบวนทั้งสองมาเจอกันบริเวณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระเจ้าแก้วดอนเต้า
วันที่ 13 เมษายน 2565
7.00 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป
13.00 น. พิธีปล่อยขบวนแห่ปีใหม่เมือง บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
เรื่องที่ 1 ฝากดูในเรื่องของการจัดหารถเข็นจำหน่ายอาหาร หรือ รถคีออส เนื่องจากแลดูสวยงาม
และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เคลื่อนย้ายง่าย เรื่องที่ 2 การไปร่วมงานในวันที่ 12 เมษายน 2565
ขอให้ ร องนายกฯ ปลั ด เทศบาล สำนั ก การศึ ก ษา และผู ้ อ ำนวยการทุ ก สำนั ก /กอง ที ่ ไ ม่ ต ิ ด ภารกิ จ
ขอความร่วมมือไปร่วมงานทั้งสองช่วงเวลา และการเข้าไปภายในศาลาที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าแก้ว ดอนเต้า
ได้ไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสฯ ขอให้เข้าไม่เกิน 10 คน ที่เหลือก็รออยู่ภายนอกอาคารได้
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง
การเคลื ่ อ นขบวนสลุ ง หลวง ไปยั ง ข่ ว งนคร ห้ า แยกหอนาฬิ ก า ขบวนสลุ ง หลวงเริ ่ ม จาก
หน้าวัดปงสนุกออกเลี้ยวซ้ายเดินไปจนถึงสามแยกหมอพิเชษ์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานรั ษฎาภิเศก ตรงไปจนถึง
สามแยกวัดคะตึกเลี้ยวขวาเข้าถนนทิพย์ช้าง และเดินตามทางถนนทิพย์ช้างมาจนถึงสามแยกวัดเชียงราย
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ้านเชียงราย เพื่อตรงมายังข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา และกล่าวสรุปลำดับงานต่างๆดังนี้
การพิธีอัญเชิญองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้า ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าไปภายในวิหารเพื่อทำพิธีอัญเชิญองค์พระเจ้าแก้ว ดอนเต้า ไม่เกิน 10 คน และนายกเทศมนตรีฯ
เป็นคู่สัญญาที่ร่วมลงนามรับพระเจ้าแก้ว ดอนเต้า มาดูแลตลอดช่วงเทศกาลจนถึงวันส่งกลับ ผู้เข้าอัญเชิญ
องค์พระเจ้าแก้วดอนเต้า ขอสวมใส่เสื้อพื้นเมืองไม่มีกระดุมหรือโลหะอยู่บริเวณด้านหน้า เนื่องจากจะทำให้
เกิดความเสียหายแก่องค์พระเจ้าแก้วดอนเต้า
การเคลื่อนขบวนองค์พระเจ้าแก้ว ดอนเต้า ไปยัง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามฯ เข้ามาถึง
เขตเทศบาลตามถนนพหลโยธิน ผ่านแยกนาก่วม มาถึงสี่แยกดอนปานเลี้ยวซ้ายไปตามถนนประสานไมตรี
จนถึงสามแยกเก๊าจาวเลี้ยวขวาเข้าถนนท่าคราวน้อย ตรงมาเลี้ยวซ้ายที่สามแยกวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
/ตรงข้ามสะพานพัฒนา....
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ตรงข้ามสะพานพัฒนาภาคเหนือ ตรงไปถึงวัดศรีบุญโยงเลี้ยวขวาที่สามแยกวัดศรีบุญโยง เข้าสู่ถนนจามเทวี
ตรงไปทางถนนวังโค้ง ถึงแยกโรงไม้ประสาน เลี้ยวขวาเข้าถนนวัดพระแก้ว ดอนเต้าสุชาดารามฯ หยุดทำพิธีฯ
ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามฯ ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังมิวเซียมลำปาง
มาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 จากหนังสือสั่งการฯ จังหวัดลำปาง ห้ามตั้งซุ้ม ห้ามใช้เสียง
ห้ามตั้งวงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามสาดน้ำปะแป้ง
การตั้งขบวนในวัน ที่ 13 เมษายน 2565 บริเ วณหน้า สถานีร ถไฟ จะเป็นขบวนรถม้านำโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาหยุดชมขบวนที่บริเวณข่วงนคร ก่อนไปจบขบวนที่มิวเซียมลำปาง
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
จะร่ ว มพิ ธ ีเ ปิ ดขบวนสลุ ง หลวงที ่ห น้ าวัด ปงสนุก และร่ ว มเดิ นมากับ ขบวนจนถึ งแยกไปรษณีย์
จะแยกไปร่ว มขบวนพระเจ้า แก้ว ดอนเต้า ที่มิว เซียมลำปาง เพื่อเดินมายั ง ข่ว งนคร ห้าแยกหอนาฬิ ก า
ขอให้ ส ำนั ก การศึ ก ษาประสานคนเข้ า ร่ ว มขบวน รวมถึ ง มาตรการด้ า นการป้ อ งกั น โควิ ด ขอให้
ทำการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนสองข้างทาง โดยเฉพาะในเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่าน
ทั ้ ง สองเส้ น ทาง ฝากที ม เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี ท ั ้ ง 3 คนร่ ว มกั บ ที ม งานประชาสั ม พั น ธ์ ช่ ว ยเดิ น
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ส่วนในวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่มีการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุง
หลวงฯ ขอให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกคนไปร่วมงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลฯ
นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
ในส่ ว นที ่ ท ่ า นนายกเทศมนตรี ฯ ขอให้ ห ั ว หน้ า ส่ ว นราชการภายในเทศบาลไปร่ ว มงาน
ทางสำนักการศึกษาฯ จะทำบันทึกเชิญไปทุกสำนัก/กอง ส่วนแรกขอเชิญทุกสำนัก/กองไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
ในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 7.00 น. ส่วนที่สอง ขอจัดพนักงานเข้าร่วมขบวนทั้งสองขบวนได้แ ก่
ขบวนสลุ ง หลวงฯ เวลา 14.30 น. ณ วั ด ปงสนุ ก และขบวนพระเจ้ า แก้ ว ดอนเต้ า เวลา 15.00 น.
หน้ามิวเซียมลำปาง และขอความร่วมมือสำนักช่างและกองสาธารณสุขฯ จัดสุภาพบุรุษ ร่วมขบวนลากรถ
แก้วสะหรี จากมิวเซียมมายังข่วงนคร จำนวน 40 คน โดยมีชุดและเบี้ยเลี้ยงให้ผู้เข้าร่วมทั้ง 40 คน ในส่วน
ของมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 เบื้องต้นเป็นไปตามประกาศของจังหวัดฯ ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ
ได้แจ้งมาแล้ว ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยจะขอหารือนอกรอบกับกองสาธารณสุขฯ และทีมเทศกิจฯอีกครั้ง
นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ในส่ว นของมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ จะมีการกั้นทางเข้า ทางออก และ
ตรวจอุณหภูมิผู้เข้าร่วมทุกคน บริเวณที่จัดงาน จุดสรงน้ำพระเจ้าแก้ว ดอนเต้า จะไม่ใช้ขันเดียวกัน การวาง
เก้าอี้ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ฯลฯ ซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะขออนุญาตนำเรียนนอกรอบ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
ประชาชนจะมาสรงน้ำพระในวันที่ 12 เมษายน 2565 และช่วงเช้าในวันที่ 13 เมษายน 2565
เป็นจำนวนมาก ขอให้วางมาตรการฯ ให้ดี และรัดกุมที่สุด
นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ในส่วนของการจำหน่ายสินค้าโอท้อป เบื้องต้นได้ทำการประชุมกับผู้จำหน่ายไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565
/จำนวนร้านค้า.....
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จำนวนร้านค้า 45 ร้าน เป็นการวางจำหน่ายสินค้าชิดขอบถนนทั้งสองฝั่งถนน ผู้จำหน่ายต้องมีผลตรวจ ATK
อย่างน้อย 72 ชั่วโมง มีวัคซีน 2 เข็มเป็นอย่างน้อย และมีจุดตั้งสแกนอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออก รวมถึง
การแต่งร้าน และการแต่ง ตัวของพ่อค้าแม่ค้า ขอความร่วมมือให้มีความสอดคล้องกับบรรยากาศของงาน
ปีใหม่เมืองโดยเน้นชุดพื้นเมืองเป็นหลัก
มติที่ประชุม
เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และมอบทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมกิจกรรมงานสลุงหลวงกลองใหญ่
ปีใหม่เมืองนครลำปาง ปี ๒๕๖๕ ดังนี้
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. ร่วมพิธีเปิดการแสดง “มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง.”
ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิดการประกวดเทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง
ณ เวทีสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้า ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง
เวลา ๑๕.๓๐ น. ร่วมขบวนแห่สลุงหลวง ณ วัดปงสนุก และขบวนพระเจ้าแก้วดอนเต้า ณ มิวเซียมลำปาง
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น สรงน้ำองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้า ณ มณฑลพิธีข่วงนคร
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทางศาสนา, ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณข่วงนคร
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีปล่อยขบวนแห่จุมพระคู่บ้านคู่เมือง ขบวนแห่ปี๋ใหม่เมือง ณ ปะรำพิธีหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง
2. มอบสำนักช่างและกองสาธารณสุขฯ ส่งเจ้าหน้าที่ (ชาย) จำนวน ๔๐ คน ร่วมขบวนแห่สะหรี
วันที่ ๑๓ เมษายน 25๖๕
3. มอบทีมเลขานุการนายกเทศมนตรีทั้ง 3 ท่าน ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ ออกประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยทั้งสองฝั่งถนนทิพย์ช้าง และถนนบุญวาทย์ งดการทำซุ้ม หรือ
ตั้งโต๊ะ งดเล่นน้ำสงกรานต์ในวันที่ ๑๒,๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ (ช่วงสงกรานต์ที่มีขบวนแห่สลุงหลวง
และขบวนปี๋ใหม่เมือง)
4.3 การจัดตั้งชุมชนและมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง (กองสวัสดิการสังคม)
นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งชุมชน และการรับสมัครอาสาพัฒนาชุมชน

/การจัดตั้งชุมชน
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บัญชีรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1 ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
จากชุมชนทั้ง 85 ชุมชน ตอนนี้มีอาสาพัฒ นาชุมชนฯ อยู่ ทั้งหมด 78 ชุมชน ยังขาดอยู่ 7 ชุมชน และ
กองสวัสดิการฯ ก็ได้ลงพื้นที่ไปหากลุ่มเป้าหมายอยู่ และพบปัญหาในหลายจุด เบื้องต้นได้นัดประชุม เพื่อชี้แจง
แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 8 เมษายน 2565 และนัดอบรมกลุ่มอาสาฯ
ในวันที่ 21 เมษายน 2565 ส่วนการอบรมเพื่อทำแผนพัฒนาฯ จะเป็นช่วงปลายเดือนเมษายน 2565
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
ให้ทยอยจัดอบรมเป็นรุ่นๆไป เพื่อไม่ให้คนเยอะเกินไป และเพื่อให้ได้อาสาพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพที่ดี
ในรายละเอียดให้ระบุชุมชนไหนจัดอบรมเมื่อไหร่ขอให้มาวางแผนนอกรอบอีกที
มติที่ประชุม มอบกองสวัสดิการสังคมจัดอบรมจิตอาสา ครั้งละ ๑๐ ชุมชน
4.4 รายงานการจัดทำ Application E-service และ E-survey (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
นางนัฦภร ละมัยเกตุ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ได้ตั้งงบประมาณการจัดทำ Application เพื่อการ
บริการประชาชน โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนด TOR มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน
ในการจัดทำ Application ขอเสนอโครงร่างที่ประกอบได้ด้วยระบบทั้งหมด 12 ระบบ ดังนี้
/1.ระบบรับเรื่อง....
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1. ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
2. การขอใบอนุญาตทุกประเภท
3. ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
4. ระบบจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชน/คำร้องทะเบียนราษฎร
5. วิธีการช่องทางการแจ้งเตือนการชำระภาษี
6. สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจที่พักร้านอาหาร
7. ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
8. ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของเทศบาลนคร
9. ปฏิทินกิจกรรม
10. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบาล หน่วยงานต่างๆ
11. ตลาดชุมชน
12. ระบบชำระค่าขยะออนไลน์
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง
ฝากดูข้อที่ 1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่พบว่าเป็นปัญหาอยู่ คือการแจ้งซ่อมที่สถานะโชว์ว่าดำเนินการแล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ และข้อที่ 8 เรื่องการของประเมินความพึงพอใจฯ สามารถทำให้เหมือนเคาน์เตอร์
ธนาคารได้หรือไม่ แบบกดหมายเลขความพึงพอใจ
นางนัฦภร ละมัยเกตุ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กำหนดได้ใน TOR ขอปรึกษากับทีมช่างเทคนิคอีกครั้งค่ะ และขออนุญาตนำเสนอ Application E-survey
หรือระบบสำรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อมูล ใน 2 ประเภท ได้แก่
ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสังคม และข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้รวบรวมมาจาก
ทุกสำนัก/กอง เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
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ระบบนี้จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่
นางนัฦภร ละมัยเกตุ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ถ้าทางผู้บริหารไม่ขัด ข้ อง ทางกองยุทธศาสตร์ฯก็ จัดทำ TOR เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ เพื่ อ
เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
มติที่ประชุม มอบกองยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต Application
E_service และ Application E-survey และดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ
4.5 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากทางโรงพยาบาลลำปางได้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง
ในการช่วยสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ออกไปรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยเฉพาะเมื่อวันที่
6 เมษายน 2565 มีประชาชนในเขตเทศบาลเข้ารับวัคซีนจำนวน 918 คนซึ่งเป็นตัวเลขที่ สูงมาก และ
ในปัจจุบันทางโรงพยาบาลลำปางมีความพร้อมให้บริการการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งในเข็มที่ 1 เข็มที่ 2
และเข็มที่ 3 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับบริการที่หน่วยบริการได้
/นายนิมิตร....
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มีข้อมูลของประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับวัคซีนแล้วแบบละเอียดหรือไม่
นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีข้อมูลพอสมควรครับ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
5.1 พิธ ีลงนาม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 (กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ)
นางนัฦภร ละมัยเกตุ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การลงนามเป็น การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาล
นครลำปาง ซึ่งเป็นกระบวนการตามพระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบั บ ที ่ 5 พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 3/1 ที ่ ก ำหนดว่ า การบริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื ่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชาชน เกิดผลสมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ลดขั้นตอน ฯลฯ ซึ่งการทำ
MOU ครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าวมานี้ เพื่อสร้างความชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่น
ว่าส่วนราชการต่างๆจะปฏิบัติงานของตนให้เกิด ผลเป็นรูปธรรม และให้ประชาชนได้รับประโยชน์ส ู งสุ ด
ซึ่งในการประเมินจะประกอบไปด้วย มิติ ตาม KPI ทั้ง 4 มิติ จำนวน 24 ตัวชี้วัด ดังนี้
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
มี 12 ตัวชี้วัด
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
มี 2 ตัวชี้วัด
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ
มี 8 ตัวชี้วัด
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
มี 2 ตัวชี้วัด
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ ณัฐพัชร์ ทินวุฒิธนาตย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางณัฐพัชร์ ทินวุฒิธนาตย์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานเลขานุการผู้บริหารและรัฐพิธี
ลงชื่อ
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บุรินทร์ คำไว
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