
 
รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครลําปาง  

(คร้ังที่ 6/2564) ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 
วันที่ 30 พฤศจกิายน 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมราชาวดี อาคารสํานักการชาง - กองคลัง เทศบาลนครลําปาง 
******************* 

ผูเขารวมประชุม 
 1. นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรนีครลําปาง 
 2. นายกิตติ   จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
 3. นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นายอนุสรณ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5. นายนนทวัชร  แสงเจรญิ เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
 6. นายเศรษฐวุฒิ  จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรนีครลําปาง 
 7. นายยุทธนา   ศรีสมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 8. นายพีระยศ   วิรัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 9. นางสาวอุษา สมคิด  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
 10. นายสวัสดิ์   แกวกระจาง ผูอํานวยการสวนการโยธา 
 11. นายสุนทร   จวงพลงาม ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 12. นายวิชญศิคภัทร  วงศมณี  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 13. นายสวาท จําปาอูป  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 14. นางสาวจิตลดา   เกษสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง 
 15. นายอนุรักษ อุตยานะ  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 16. นางสาวกนกกาญจน พรรณรัตน ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 
 17. นางสาวสุกัลญา   เรืองรุง  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาฯ 
 18. นายมนัสพี  เดชะ   รก.ผอ.สวนควบคมุการกอสราง 
 19. นางสาวมรกต มนะสิการ หัวหนาฝายสรรหาฯ 
 20. นายศุภชัย   วงคบรรใจ หัวหนาฝายนิติการ 
 21. นายสุทัศน กองสุรกานต หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 
 22. นายสุชาติ เทพพรมวงศ หัวหนาฝายทะเบียนราษฏรฯ 
 23. ส.ต.ต.หญิงฐิติรตัน  คุณชมภู หัวหนาฝายบริหารงานขนสง 
 24. นางรุงทิพย   กุลโมรานนท หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
 25. นางชัญญานุช ทองคํา  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
 26. นางสาวพัลลภา   สุริยะมณี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 27. นางพีรภาว  ใหมกิติ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 28. นางวิลาวัลย บุษราคัมภ หัวหนาฝายพัฒนารายได 
 29. นางสาวนริศรา   หงสกุล  หัวหนาฝายประสานงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 30. นางชุติมา   อินใจ  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
 31. นายบุรนิทร   คําไว  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 32. นางสาวภัทราภรณ วงศไชย หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
 33. นางเบญญาภา  ตนกันยา นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
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 34. วาที่ ร.ต. เจษฎา  หมอมูล  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 35. นางอัปสร  หมอมูล  นกัวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
 36. นายชนก  รูเกณฑ  นักจัดการงานเทศกิจ 
 37. นางสาวภัทราวดี  วัฒนศัพท นักพัฒนาการทองเท่ียวปฏิบัติการ 
ผูติดภารกิจอื่นๆ (ไมสามารถเขารวมการประชุม)  

1. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
2. นายจําเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
3. นายชนวน จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
4. นายชาตรี  สุขารมย  ปลัดเทศบาลนครลําปาง     (ลาพักผอน) 
5. นายชูศกัดิ์ สมแกว  รก.ผอ.สวนควบคุมอาคารฯ 
6. นายโสภณ จินตาคม ผูจัดการสถานธนานุบาล 
7. นางสาววิไล วงคพรม  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
8. นางพิมพร ขัดศิริ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
9. นายจํารัส  ชุมแกว  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 
10. นางสาวนัทธหทัย ฟูวุฒิ  หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 
11. นายชูสิทธิ์ กุลประโยชน รก.หัวหนาฝายวิศวกรรมโยธา 
12. นายสมวาส เครือระยา วิศวกรเคร่ืองกลเชี่ยวชาญ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อครบองคประชุม ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 วันนี้เปนการประชุม คร้ังท่ี 6 เรามาทํางานรวมกันเปนระยะเวลา 5 เดือนครึ่งแลว ตั้งแตเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ขอบคุณทุกๆ คนที่ไดทํางานรวมกันมาอยางจริงจัง ทําใหมีงานที่กาวหนาไปคอนขาง
เยอะมาก ถึงแมวาเราเขามาตอนแรกที่เขามารวมกันยังไมรู ไมเขาใจแนวทาง แตดวยกระบวนการที่เราวางไวทั้งหมด 
ทําใหทุกอยางขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน  

 เราเขามาทํางานดวยขอมูล นโยบาย และการวางโครงรางของการทํางานการแกไขปญหา และ     
การบริหารงานแบบคราวๆ เมื่อมีโครงรางไวแลวก็จะทํางานงายขึ้น และมองเห็นภาพใหญ จากนั้นมองภาพออกมาเปน
แตละจุด อะไรที่เราตองทําอยางเรงดวนมากที่สุด ผมเปนนักคิด นักฝน นักวาดจินตนาการ ประกอบกับนักบริหารที่เรา
เคยบริหารงาน เชน ธุรกิจสวนตัว สมาคม สมโมสรตางๆ การบริหารงานเทศบาลฯ ที่คุนเคย 

 ความเปนนักคิด และนักบริหารมองภาพและจัดเร่ืองราวตางๆ ใหเปนเรื่องๆ รวมถึงประสบการณ      
ท่ีสั่งสมมาเปนเวลานาน และขอมูลที่ไดรับมาจากพวกเรา เมื่อเราประชุมกันในแตละเร่ืองเราตองมีขอมูลในทุกๆ เร่ือง       
ก็เหมือนกับที่เราคุยกันทุกวันพุธ ซึ่งก็ไดหางหายไปหลายพุธแลว สิ่งสําคัญที่สุด คือ การวางแผน อยากจะใหทุกคนเปน
นักวางแผน ทุกอยางก็ตองมีการวางแผน 

 ถาเรามีแผนที่ดีเทากับงานสําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง และอยูที่วาเราวางแผนไวอยางไร งาน 5 เดือนนี้ถึง
ไดเดินเร็ว ทั้งที่ผมก็บนวาแตละเรื่องยังไมเสร็จ และลาชา สิ่งเดียวท่ีเรามองขามไมได คือ ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณของขาราชการ พนักงานเทศบาลของเราทุกๆ สวนงาน ทานทั้งหลายเปนคนที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะทางในสํานัก/กอง อยางดีมาก รูงาน รูระเบียบกฎหมาย 
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 ทานไดรับราชการมาเปนเวลานานมาก มีประสบการณเยอะ เพราะฉะนั้นนักบริหารและนักการเมือง

ท่ีมองขามเรื่องนี้ไป ที่งานเดินไดเร็ว เพราะพวกเราทั้งนั้นเลย บุคลากรเปนสิ่งที่มีคุณคาและสําคัญที่สุด ซึ่งเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนทุกอยางใหสําเร็จได หรือแมกระท่ังขัดขวางไมทําอะไร เดี๋ยวนี้บานเมืองสะอาดเรียบรอย     
เราบอกวาเราจะเปนเมืองที่สะอาดปราศจากขยะ ชาวบานก็ชื่นชมที่ปรึกษาทั้ง 2 ทาน 

 ดวยการที่เราใหความสําคัญกับเขา เม่ือเรามีเวลาเราก็ออกไปเย่ียมเขา พอถึงเวลาใกลเท่ียงก็ใหเงิน
เขาไปกินอาหารกลางวันกัน เปนการใหกําลังใจเขาตลอดเวลา เมื่อทํางานมากขึ้นก็เกิดทักษะความเชี่ยวชาญในงาน ทํา
ใหงานเรียบรอยมากขึ้น แตกอนเราจางเหมาคนงานสวน เดือนละ 300,000 กวา ปละ 3,000,000 กวาบาท      
เราเขามาทํางานเดือนมิถุนายน 2564 เดอืนกรกฎาคม เราเรียกเขามาคุย 

 ผมเปนคนชอบขับรถไปตามสถานที่ตางๆ แตผูรับจางทํางานไมเรียบรอย และเบิกเงินในทุกๆ เดือน 
จะตรวจรับงานไดอยางไร จากนั้นเราก็เลิกจาง และจางผูรับจางรายใหมทาํงานไดเรียบรอย โดยเฉพาะเกาะกลางถนนมี
ความสวยงาม ไฟฟาก็สวางไสว และไดรับคําชื่นชม สะพานรัษฎาฯ ประดับไฟฟาสวยงาม และอะไรๆ กําลังดําเนินการตอไป 
(In the Process) 

 เราก็ไดเมืองท่ีสวยงาม วงเวียนไกตอนนี้ก็มีสีสันมากขึ้น เพราะมีแสงไฟสวยงาม หนาสํานักงาน
เทศบาลฯ หอปูมละกอนสวยและสงางาม และสิ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึนก็คือ พ้ืนที่รอบขวงนครของเรา ซึ่งหมายถึงพื้นที่รอบ
หอนาฬิกาออกเปนวงกวาง จนถึงแมน้ําถนนบานเชียงราย ตอนนี้ไปถึงไหนแลวก็ไมรู มกราคมนี้นาจะลงมือทําไดแลว 
จะเปนสวนสาธารณะสไตลฝร่ัง มีพ้ืนที่สําหรับเด็กๆ ครอบครวั กิจกรรมสาธารณะ ดนตรีในสวน 

 ดูจาก Facebook สุขสโมสร On Tour นี่คือ ชีวิตของคนเมือง มีผูคนมาออกกําลังกาย มีเด็กๆ มานั่ง
วาดรูป ดูแลวมีความสุข ตอไปก็จะขยายเร่ืองนี้ใหเยอะขึ้น และเปนโครงการที่ดีที่สุด และไมมีเมืองไหนทําไดแบบนี้    
ในพ้ืนที่กลางเมืองของเรามีสวนสาธารณะ แสงสวาง ไฟฟา มีถนนบานเชียงรายทั้งทางเทา โคมไฟ ซุมไฟ มีหอประชุม
ติดแอรอยางดี การแสดงคอนเสิรต ซอ ลิเก หรอืละคร แมแตชาวบานจะมาขอจัดงานแตงงาน 

 ขณะเดียวกันเราก็จะทําถนนบานเชียงรายใหเปนถนนคนเดินชวงเย็น เดินไปถึงริมน้ํา เลี้ยวขวามีราน
ขาวตม รานอาหารอาลัมภางค ราน Riverside แวะกาดกองตาก็ไดแลวเดินไปถึงถนนเจริญเมืองก็จะเปนถนนคนเดิน 
ซึ่งก็จะทําใหเสร็จในเดือนกุมภาพันธ เมืองของเราก็จะเปนเมืองที่สวยงาม สวนสาธารณะทุกสวนจะถูกปรับปรุงใหม 
สวนจีนมคีวามสวยงามมาก  

บริเวณขางๆ สวนจีนเปนโรงเจเกา และเดิมเปนของศิรินาวิน ซึ่งศิรนิาวินกับโรงเจแลกที่กัน โรงเจเกา
เขามาขอที่ศิรินาวินทําโรงเจใหม ตรงขามกับสวนจีน และโรงเจเกาเขาจะโอนมอบที่ใหกับศิรินาวิน ดวยเหตุผล          
2 ประการ คือ ประการที่ 1 ศิรินาวินตองการรื้อโรงเจ เพ่ือขยายถนนและขยายจากวัดศรีรองเมืองดวย ประการที่ 2 
ผมเห็นความสวยงามของโรงเจ 

สิ่งท่ีมันมีอยูตรงนี้ ถาเรานํามาปรับปรุงซอมแซมทําใหเหมือนกับสวนจีน และทําใหเปนพ้ืนที่ของ
กิจกรรมชุมชนชาวจีน ขายหย้ําฉา ขนมจีบ ซาลาเปา น้ําชา ชาจีน โคมจีน เสื้อผาแบบจีน ศิลปะจีน เด็กๆ มาหัดวาด
รูปจีน มาเขียนหนังสือจีน โรงเจก็จะโอนใหเรา เราก็จะไปปรับปรุงตัวนั้นเปนพื้นท่ีตอเนื่องและจะเปนพ้ืนท่ีสวยงาม 
และมีชีวิตชีวา ตอนนี้กําลังเชิญชวนผูท่ีสนใจมาทํารานคาในรูปแบบจีนๆ 

สวนสาธารณะเขลางคนครกําลังปรับปรุง ใชงบประมาณ 9,000,000 บาท มีหลาย  ๆที่ หลาย  ๆอยาง ทุกอยาง
ก็จะทยอยเสร็จ มกราคม - มีนาคม เรื่อยไป รวมถึงแมนํ้าวัง ฝายที่จะถูกปรับปรุงเสร็จพรอมกับสวนสาธารณะริมฝาย
ยาว 2.5 กิโลเมตร เสร็จพรอมกันเริ่มตนเดือนมกราคม ก็จะเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน รวมถึงสนามกีฬามาตรฐาน
ของเทศบาลฯ ที่จะเกิดข้ึน เดือนมกราคม ก็นาจะไดลงมือสรางแลว นาจะเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 

สนามกีฬาสุขสวัสด์ิที่จะเปนมาตรฐาน อาทิ สนามฟุตบอลอยางดี สนามฟุตซอล ลานสเก็ต โรงลีลาศ เป
ตอง คอรดเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามกอลฟ งบประมาณ 127,000,000 บาท จะเสร็จในเดือนสิงหาคม 
2565 พวกเราตองทํางานใหสอดคลองกันหนอย ถาแตละคนยังเนนหนักในการทําหนาที่เฉพาะในกองของเราแลว
ไมไดมองงานของคนอื่นที่เก่ียวของกับงานของเรา 

/เพราะฉะนั้น..... 
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เพราะฉะนั้น มันไมสามารถทําใหองคกรของเทศบาลฯ ของเราเปนองคกรยุทธศาสตร และมุงไปสู

เปาหมายได เราก็สราง Model ข้ึนมาเปน Cluster (กลุม) ตามนโยบายของเรา เราจะสรางเมือง เราจะทําใหคนมี
ความสุข เราจะใหระบบบริหารจัดการของเราดี เปนองคกรยุทธศาสตร (High Performance Organization : HPO) 
เราก็เอางานตางๆ มารวมกันไมวาจะเปนสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอมเมือง ชีวิตสาธารณะ ระบบความปลอดภัย  

งานอะไรก็ตามที่เกี่ยวของกับคน อาทิ เด็ก คนแก คนพิการ คนไมมีที่อาศัย คนไมมีอาชีพ การเรียน    
วัคซีน ไมสาจะอยูกองไหนก็ตาม นํามารวมกันเปนกลุมงานที่ เก่ียวของกันของคนและสังคม และรวมกันคิดรวมกันทํา 
ยุทธศาสตรเร่ืองคนวาเปาหมายคืออะไร งานท้ังหมดมีความเก่ียวของกันและนํามารวมกันเปนกลุมงานบริหาร และ    
ทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชื่อมโยงประสานกันใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

เทศบาลของเราจะเปนเทศบาลท่ีไมเคยมีใครเหมือน อันนี้เปนเร่ืองท่ีเรียนใหพวกเราทราบและรวมกัน
เดินไปขางหนาไดอยางเปนระบบ ตอมาเมื่ออยากจะใหทุกๆ สวนงานใหความสําคัญกับแผน เรามีแผนยุทธศาสตรของ
เราซึ่งเราแจกไปหมดแลว ในระยะป พ.ศ. 2566 – 2570 เปนแผน 5 ปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมของชาติปที่ 12  

อยากใหทุกสวนงานใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตร แลวลองดูวา เปาหมายของเราอยูที่ไหน และ
ประเด็นยุทธศาสตร 5 เรื่องของเราเปนยังไง แลวกลยุทธเร่ืองของเรามีอะไรบาง และเก่ียวของกับงานของเราอยางไร 
ทบทวนโครงการตางๆ ในแผนงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เรากําลังใชอยูใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตางๆ ที่
เราวางไว และใหความสําคัญกับงาน 

และมีอะไรที่ไมสอดคลองก็ใหรีบเสนอเขามา เพ่ือที่จะปรับแผน ในเดือนธันวาคมนี้ เราก็จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเพ่ือที่จะปรับแผนของเรา ภายในสัปดาหหนา พอปรับแผนเสร็จ อะไรที่จะตองเขาสภา 
เพ่ือขออนุมัติเราก็จะนําบรรจุเขาวาระในการประชุมสภา เพ่ือขออนุมัติภายในสมัยประชุมเดือนธันวาคมนี้  

มติที่ประชุม 
ใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับแผน ๕ ป ทํางานใหสอดคลองกับแผนชาติ ทบทวนโครงการตางๆ 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร หากมีปญหา/อุปสรรค ใหแกไขปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ป ๒๕๖๕  

โดยจัดสงขอมูลใหกองยุทธศาสตรและงบประมาณในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งจะมีการประชุมปรับแผน ภายในสัปดาหหนา 

และเพ่ือขออนุมัติ/ขอรบัความเห็นชอบตอสภาเทศบาลนครลําปางภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 
ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน คุณชมภู หัวหนาฝายบริหารงานขนสง 

  ขออนุญาตที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564  
ซึ่งมีบันทึกแจงเวียนใหทุกสวนราชการไดตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ โดยกําหนดใหสงรายงานการ
ประชุมที่มีการแกไข/เพ่ิมเติม ภายในวันท่ี 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซตของเทศบาลนครลําปาง 
ไดในหัวขอ “ขอมูล เลือกคอลัมนผลการดําเนินงาน” ขอที่ประชุมแหงนี้ไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากไมมีผูใดขอแกไข
รายงานการประชุม ถือวาที่ประชุมแหงนี้รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2564   

มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 5/2564 เม่ือวันที่ 27 
ตุลาคม 2564 

 
 

/ ระเบียบวาระที่ 3.... 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อทราบ 
3.1 รายงานการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสท่ี ๑) (กองคลัง) 

 นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผูอํานวยการกองคลัง 
สรุปรายรับ - รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปงบประมาณ 2565  รายรับ   รายจาย    สูง/ตํ่า  

เดือน ตุลาคม 2564 (รับจริง - จายจริง)     8,969,849.73    13,592,649.83  -   4,622,800.10  

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564   
(รับจริง - จายจริง) 

  35,192,982.17    24,729,318.69    10,463,663.48  

คาดการณ เดือน ธันวาคม 2564    23,647,600.00    32,289,751.43  -   8,642,151.43  

รวมทั้งสิ้น 67,810,431.90    70,611,719.95  -   2,801,288.05  

คาดการณวาจะมีงบประมาณคงเหลือจํานวนท้ังสิ้น   -  2,801,228.05 
บวก ยอดผูกพัน ถึง ณ วันที่ 26 พ.ย. 64      2,858,428.44  

งบประมาณคงเหลือจํานวนทั้งสิ้น   -  5,659,716.49 
  นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  คาใชจายตามขอผูกพัน 2,800,000 บาท คาใชหนี้ คาบํารุง กสท. มีอีกไหม  
 นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ  ผูอํานวยการกองคลัง 
  สาํหรบัการใชจายเดือน ตุลาคม ไตรมาสแรกมีเพียงเทานี้ เดอืนธันวาคมท่ีเปนรายจายก็มาจากทุก
สาํนัก/กอง ที่มีการประมาณการวางแผนการใชจายเงินเขามา 
 นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  ถาเปนอยางน้ี 5,000,000 บาทน้ี เราจะทําอยางไร 
 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
  ในสวนที่เปนเงินรายได จริงๆ แลวรายรับ - รายจายของเราจะมี 2 สวน คือ สวนที่เปนเงินรายได 
และเงินอุดหนุน สวนท่ีเปนรายไดคาดวา ณ สิ้นเดือนธันวาคม จะติดลบอยู 5,000,000 บาท ซึ่งจะเปนเหตุผลที่วา
การใชจายงบประมาณ ในชวง 3 เดือนแรก ถางบประมาณยังไมเขา เทศบาลฯ สามารถใชจายงบประมาณโดยลวงล้ํา
เงินสะสมเขาไปไดในระยะ 3 เดือนแรก ซึ่งจะเปนแบบนี้มาเกือบทุกป 
  สวนในเดือนถัดไป ถาจะลวงล้ําเงินสะสมตองไดขออนุมัติขยายเวลาลวงล้ําเงินสะสมตอผูวาราชการ
จังหวัด ซึ่งการดําเนินการขยายลวงล้ําเงินสะสม จะตองดําเนินการกอนที่จะสิ้นกรอบ 3 เดือน นั่นแสดงวาเราตองขอ
ผูวาราชการจังหวัดภายในเดือนธันวาคม  
 นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  ถาเราใชเงินสะสมไปแลว เราก็ไมตองตั้งจายคืน 
 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
  กรณีลวงล้ําก็คือ เราเอาเงินสะสมมาใชเสร็จ ถามีเงินรายไดเขามา เงินรายไดก็จะเขาไปถมเงินสะสม 
ลวงล้ําไมถือเปนการตัดเงนิสะสมออกจากบัญชี ถาเราขอ 2 เดือน (มกราคม – กุมภาพันธ) ก็สามารถลวงล้ําเหมือนกับ 
3 เดือนแรก ขอสังเกต คอื ที่เราคุยกันวาใหทําแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส ซึ่งก็จะมีอยู 4 ไตรมาสดวยกัน  

สอบถามทางคลังแลว ปรากฏวาของเราทํามาเฉพาะไตรมาสแรก ซึ่งแผนการใชจายงบประมาณตอง
ทํามาใหครบทั้งป เพียงแตวาระเบียบกําหนดไววา ใหทําแผนการใชจายงบประมาณทุกระยะ 3 เดือน ใหคิดแผนหนึ่ง 
3 เดือน เพราะถาเราไมเสนอพรอมกัน เราจะไมมีขอมูลในการบริหารงบประมาณ และกองคลังจะตองนําไตรมาสที่ 2 
มาพิจารณา เพ่ือที่จะดูวารายรับ - รายจายที่จะเกิดข้ึนในไตรมาสที่ 2 นี้พอไหม 

/ถาไมพอ.... 
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ถาไมพอก็จะตองขอขยายระยะเวลาลวงล้ําการสะสมตอผูวาราชการจังหวัด กอนที่จะสิ้นกําหนด       
3 เดือน ตอนน้ีทางกองคลังจะตองมีไตรมาสที่ 2 อยูในมอื ซึ่งเราจะตองมีฐานขอมูลเสนอไปใหทานฯ พิจารณาดวย 

นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ทําแผนทั้ง 4 ไตรมาสเลย ทําทีละไตรมาสบางทีแลวเรามองไมออก และเกี่ยวของไปถึงการบริหารเงิน

ในธนาคารดวย วาในชวงไหนใชเงินเทาไหร 
นายพีระยศ วิรัตนเกษ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ในสวน 4 ไตรมาสนี้  ทางตนปกองคลังสอบถามไปแตละสวนราชการในสวนของคาใชจายท้ัง           

4 ไตรมาส ถาเราขอลวงล้ําไปอีก 2 เดือน สวนมากก็จะเปนรายจายประจํา ลักษณะของเงินเดือนและคาตอบแทน       
ซึ่งคาํนวณคอนขางงาย แตถาจะใชวิธีใหมก็คือ ขอใชเงินสะสมในเดือนมกราคม 

มติที่ประชุม   มอบกองคลังจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป  พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้ ง ๔ ไตรมาส              
และทําหนังสือขอยกเวนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน....ขอ ๘๘ เพ่ือบริหารจัดการใน
ไตรมาสที่ ๒ 

๓.๒ รายงานความคืบหนาการจัดต้ังชุมชนเทศบาลนครลําปาง (กองสวัสดิการสังคม)   
นายสุนทร จวงพลงาม  ผูอาํนวยการกองสวัสดิการสังคม 
การแบงพื้นท่ีการทํางานใหแกคณะกรรมการชุมชน(จัดระเบียบชุมชน) 

 ๑. การจัดทําขอมูลขอบเขตชุมชนและแผนที่ชุมชน หากดําเนินการแลวเสร็จ จะมีชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  
จํานวน ๘๔ ชุมชน รายละเอียดดังน้ี 

๑.๑ ไดดําเนินการจัดทําขอมูลขอบเขตชุมชนและแผนที่ชุมชนเดมิ จํานวน ๒๔ ชุมชน จะเปนแบงเปนชุมชน 
     จํานวน ๖๑ ชุมชนปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ 

๑.๒ ไดดําเนินการกําหนดขอบเขตชุมชนและจัดทําแผนท่ีชุมชนเดิมที่อยูในเกณฑไมตองแบง จํานวน ๑๙ ชุมชน  
      ดําเนินการแลวเสร็จทุกชุมชน 
๑.๓ ไดดําเนินการกําหนดขอบเขตชุมชนและจัดทําแผนที่ชุมชนที่จะจัดตั้งใหมจํานวน ๔ ชุมชน คือ 
      ชุมชนบานเชียงราย ชุมชนชาวจีน ชุมชนวัดสวนดอก และชุมชนกลางเวียง  ดําเนินการแลวเสร็จทุกชุมชน 
๒. มีอุปสรรค คือ การสํารวจขอมูล ลาชาเพราะแนวเขตชุมชนเดิมทับซอน ไมชัดเจน ชื่อ ตรอก ซอย ในพื้นที่ 

ในชุมชนไมมีขอมูลในระบบทะเบียนราษฎร และผังเมือง อยูระหวางการจัดทําขอมูลโดยการประสานงานกับผูนําชุมชน
และ อสม.โดยการลงพ้ืนที่สํารวจผังบานทุกครัวเรือน 

๓. ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปางท่ีเจาหนาที่ลงพ้ืนที่สรางความเขาใจในการจัดระเบียบชุมชนบางแหง  
เรียบรอยแลว จํานวน ๓๑ ชุมชน แบงเปน ๖๑ ชุมชน + ท่ีจัดต้ังในเขตปลอดชุมชน จะมี ๔ ชุมชนบานเชียงราย ชุมชนสวนดอก 
ชุมชนกลางเวียง และชุมชนชาวจีน ดอนปานตามนโยบายฯ นายกเทศมนตรีฯ 

๔. กองสวัสดิการสังคมไดกําหนดขอบเขตและจัดทําแผนที่เบื้องตนเสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไป คือ            
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการแบงพื้นที่ชุมชนและกําหนดขอบเขตชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และใหความเห็นชอบการจัดระเบียบชุมชน โดยการ รวม ยุบ หรือเปลี่ยนแปลง เขตชุมชน หรือ
เปล่ียนชื่อชุมชน ชื่อถนน ตรอก ซอย เพ่ือกําหนดแนวเขตชุมชนและแผนที่ชุมชนเสนอ ความคิดเห็นตอนายกเทศมนตรี
นครลําปาง กําหนดไว ในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมราชาวดี ชั้น ๔ อาคารสํานัก
การชาง - กองคลัง เนื่องจากคณะกรรมการสวนใหญอยูในท่ีประชุมแหงนี้จึงขอแจงเพ่ือโปรดทราบ (หนังสืออยูระหวาง
การเสนอนายกเทศมนตรี) 

๑. นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรนีครลําปาง      ประธานคณะกรรมการ 
2. นายกิตติ     จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีฯ         รองประธานคณะกรรมการ 
๓. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ คณะกรรมการ 
๔. นางสาวดวงเดือน    ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีฯ คณะกรรมการ 

/๕. นายอนุสรณ...... 
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๕. นายอนุสรณ    สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ คณะกรรมการ 
๖. นายนนทวัชร แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ คณะกรรมการ 
๗. นายเศรษฐวุฒิ    จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ คณะกรรมการ 
๘. นายชาตรี  สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง คณะกรรมการ 
๙. นายยุทธนา   ศรีสมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง คณะกรรมการ 
๑๐. นายพีระยศ วิรัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง คณะกรรมการ 
๑๑. นางสาวอุษา    สมคดิ             ผูอํานวยการสํานักการศึกษา คณะกรรมการ 
๑๒. นายสวัสด์ิ แกวกระจาง ผูอํานวยการสวนการโยธา คณะกรรมการ 
๑๓. น.ส.จิตลดา เกษสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง  คณะกรรมการ 
๑๔. นายอนุรกัษ อุตยานะ  ผูอํานวยการกองวิชาการฯ  คณะกรรมการ 
1๕. นายวิชญศิคภัทร     วงศมณี ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ คณะกรรมการ 
1๖. นายสวาท         จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัด คณะกรรมการ 
1๗. นางสาวนัทธหทัย   ฟูวุฒิ   หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห คณะกรรมการ 
1๘. นายจํารัส    ชุมแกว   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯคณะกรรมการ 
1๙. นายสุชาติ เทพพรมวงศ หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรฯ   คณะกรรมการ 
๒๐. นางรุงทิพย     กุลโมรานนท  หัวหนาฝายบริการและเผยแพรฯ คณะกรรมการ 
๒๑. นายชูศักดิ์ สมแกว หัวหนาฝายควบคมุอาคาร คณะกรรมการ 
๒๒. นายวรดล หวานแหลม นิติกรชํานาญการพิเศษ คณะกรรมการ 
๒๓. นายอิทธิพล  รัตนเดชา จพง.จัดเก็บรายไดชํานาญงาน คณะกรรมการ 
๒๔. นางนฤมล      สุขขํา นักวิชาการสุขาภิบาล คณะกรรมการ 
๒๕. นายเสวก จันทวงศ นายชางโยธาปฎิบัติการ คณะกรรมการ 
๒๔. นายสุนทร    จวงพลงาม ผอ.กองสวัสดิการสังคม         คณะกรรมการ/เลขานุการฯ 
๒๕. วาที่ ร.ต.เจษฎา   หมอมูล นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ      คณะกรรมการ/ผูชวยเลขาฯ 
๒๖. นางศศิธร    คํากุณะ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ        คณะกรรมการ/ผูชวยเลขาฯ 
๒๗. นางยุวดี    แกวกระจาง   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ        คณะกรรมการ/ผูชวยเลขาฯ 
๒๘. นางเพ่ิมพูล ทรายคํา   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ        คณะกรรมการ/ผูชวยเลขาฯ  

 

๕. หลังจากกระบวนการตามขอ ที่ ๔ แลวเสร็จ กองสวัสดิการสังคมจะจัดทําประกาศเทศบาลนครลําปาง          
เร่ือง รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการจัดระเบียบชุมชนในการแบงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือจัดตั้งเปนชุมชนใหม (อาจทํา
ในสื่อออนไลน) ไดกําหนดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔                 

๖. การประกาศรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการจัดระเบียบชุมชนในการแบงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือจัดตั้งเปน 
ชุมชนใหม จะดําเนินการเปนลําดับตอไป ดังนี้ 

๖.๑ เปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย สํานักงานเทศบาลนครลําปาง กองสวัสดิการสังคม เลขที่ ๒๔๖ 
ถนนฉัตรชัย ตาํบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

๖.๒. เปดใหแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท/โทรสาร เลขหมาย  ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๓๗ 
๖.๓. เว็บไซตทศบาลนครลําปาง http://www.lampangcity.go.th 
๖.๔ ประกาศ ๑๕ วัน 
๗. หลังจากดําเนินการตามขอ ๖ กองสวัสดิการสังคมจะประกาศขอบเขตชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง      

พ.ศ. ๒๕๖๔ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ ภายในหวงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

/ท้ังนี้ ..... 
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ทั้งนี้ แผนการดําเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงฯ ข้ึนอยูที่ปจจัยผลกระทบจากมาตรการปองกัน
โรคติดตอ โควิด – ๑๙ 
 นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  อยากจะนําเรียนหัวหนาสวนราชการใหเขาใจวา ท่ีเรามีนโยบายใหจัดตั้งชุมชนใหม รวมถึงแบงชุมชนเดิม 
เพราะวา เปนไปไมไดท่ีการบริหารจัดการมีขนาดใหญเกินไป การประสานงาน การขอความรวมมือ การกระจาย
ขาวสาร การสํารวจขอมูลเปนไปไดยาก ในหลักการทํางาน คือ ยิ่งเล็กยิ่งดียิ่งมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธระหวาง
ปริมาณและคุณภาพมีความผกผันกัน ถาปริมาณเยอะคุณภาพก็นอยลง ถาปริมาณนอยคุณภาพก็จะดี 
   ยกตัวอยาง กรรมการ 10 คนตอ 300 หลังคาเรือน กรรมการ 1 คน ดูแล 30 หลังคาเรือน ซึ่งงาย
ตอการประสานงานและทั่วถึง เราไมตองการใหชุมชนเปนองคกรประชาชนหรือองคกรทางการเมือง เราตองการสราง
ชุมชนเปนของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือประโยชนสุขของชุมชน ตองผานกระบวนการคัดสรรกรรมการ เราจะอาศัย
จังหวะโควิด-19  

ทํายังไงจึงจะมีกระบวนการสรรหากรรมการ เพ่ือใหคนดีๆ ประมาณ 9 - 10 คน ซึ่งประกอบดวยคน
ท่ีมีหลากหลายมาเปนกรรมการ และใชกรรมการชุดนี้ชั่วคราวไปเรื่อยๆ 3 - 6 เดือน ในขณะเดียวกันเราก็นํา
กระบวนการเรียนรูไปใหเขา เพื่อใหเขามาทําแผนชุมชนรวมกัน เมื่อถึงเวลาประชาคมเลือกตั้งจริงๆ แลว เมื่อชาวบาน
เห็นผลงานคนเหลานี้ก็จะกลับเขามา เราจะเริ่มตนอยางมีคุณภาพ 

ในลําปางเราไมมีชื่อเรียกอะไรเลย ชื่อถนน ชื่อซอย ชื่อแยก รวมถึงชื่อสถานที่ตางๆ อยากจะพิจารณา
คณะกรรมการการตั้งชื่อถนน ซอย แยก และสถานที่ ขึ้นมา 1 คณะ อาทิ บุญวาทย - สวนดอก บุญวาทย - อุปราช    
ขออาสาสมัครการตั้งชื่อมาสัก 3 - 4 คน เมื่อตั้งชื่อใหมเสร็จแลว เราก็จะทําปายถนน ปายแยก ปายสถานที่ และ     
ปายบอกทิศทางใหมหมดทั้งเมือง เราอาจจะใหทางเซรามิคเขาเสนอรูปแบบของเซรามิค 

จะตองออกไปสํารวจปาย และออกแบบปายบอกทางใหม บรรจุเขาไปในแผน และตั้งงบประมาณป
ตอไป มอบใหรองปลัดฯ พีระยศ รับผิดชอบ เพ่ือตั้งกรรมการตั้งชื่อ และออกแบบปายตอไป สิ่งท่ีอยากจะเห็น คือ     
แตละชุมชนเปนตัวของตัวเอง เชน ชุมชน OTOP ชุมชนดอกไมงาม ชุมชนวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเกา อยากจะให      
งานผังเมืองไปประชุมและไปพิจารณาในการวางรูปแบบ หลักเกณฑ ในการควบคุมสถาปตยกรรมงานกอสราง 

สมัยกอนเคยทํา คือ ออกเทศบัญญัติควบคุมอาคารในบริเวณเมืองเกาก็ทําไมสําเร็จ ก็พยายามใหม
ชุมชนไหนท่ีอยูในพ้ืนที่เมืองเกา นําผังเมืองมาคุยวาเราจะมีการควบคุมสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนอยางไร ถาออก
เทศบัญญัติได เราก็จะใหออกเทศบัญญัติควบคมุอาคาร  

มติที่ประชุม  มอบหมายใหทางรองปลัดฯ พีระยศฯ ดําเนินการ 

๑. จัดทมีอาสาสมัคร) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตั้งชื่อตรอกและซอยตางๆ จํานวน 1 คณะ  

๒. จัดทีมสํารวจและออกแบบการจัดทําปายบอกถนน ปายสถานที่ ปายบอกทิศทาง ใหมหมดทั้งเมือง โดยใหทาง

เซรามิคเสนอการทํารูปแบบปาย ใหสํารวจและออกแบบ บรรจุลงในแผน จากนั้นตั้งงบประมาณในปถัดไป 

                ๓. มอบงานผังเมือง สํานักชาง ประชุมวางรูปแบบหลักเกณฑ สถาปตกรรมในการควบคุมอาคาร นําผังเมืองมา

หารือแนวทางการปรับปรุงอาคาร รูปแบบ สภาพชุมชน นําชุมชนที่สรางความเปนเอกลักษณ อาทิ ชุมชน OTOP 

ชุมชนเชิงวัฒนธรรม ชุมชนดอกไมงาม ชุมชนเมืองเกา ประชุมและพิจารณาควบคุมบริเวณเมืองเกา  

๓.๓ รายงานความคืบหนาการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม พ.ศ.๒๕๖๕ (สํานักปลัดเทศบาล)  
นายสวาท จําปาอูป  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

  สํานักปลัดขออนุญาตมอบหมายใหงานสงเสริมการทองเที่ยวเปนผูรายงานความคืบหนาการจัดงาน
เฉลิมฉลองเทศกาลปใหม 
 

/นางสาวภัทราวดี.... 
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 นางสาวภัทราวดี วัฒนศัพท  นักพัฒนาการทองเที่ยวปฏิบัติการ 
  ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีการประชุมการนําเสนองานระหวางบุคลากรภายในและ
หนวยงานภายนอก หลังจากนั้นไดหารือกันตอเก่ียวกับปญหาการจราจร และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตางๆ ไดกําหนด
จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลป ใหมนครลําปางขึ้น  ระหวางวันที่  24 - 31 ธันวาคม 2564 ภายใตแนวคิด       
Happiness for All การสงความสุขใหกับคนทุกชวงวัย พื้นที่การจัดงานคลอบคลุมขวงนคร ประกอบดวย 

1. เวทีหลักตั้งอยูบริเวณหนาหอปูมละกอน  
2. ถนนฉัตรไชย (Street Braza) จําหนายสินคาผลิตภัณฑของจังหวัดลําปาง 
3. สวนสาธารณะหาแยกฯ ประดับดวยตนคริสตมาสยักษ ความสูง 9 เมตร ในลักษณะที่เปน  

กลิต เตอร ระยิบระยับประกายดวยสี เงินและทอง , นิทรรศการสงเสริมการท องเที่ ยวใน Style Modern 
Contemporary , Café Chic and Chill , เคร่ืองเลน และ Street Food  

4. ถนนทาคราวนอยก็จะมี Food Truck จอดอยูดานขางของหอปูมละกอน 
5. การแสดงมีทั้งหมด 2 เวที คือ เวทีในสวนเปนการแสดงของเด็กและเยาวชน และเวทีหลักหนาหอปูมละกอน 

มีการแสดงทุกวัน  
6. การแสดงของวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2564 มีดังน้ี 

- วันที่ 24 ธันวาคม 2564 พิธีเปดและการแสดงของคริสตจักร (Christmas Eve) 
- วันที่ 25 ธันวาคม 2564 การแสดงจากกลุมลีลาศ บาสโลบ และไลนแดนซ 
- วันที่ 26 ธันวาคม 2564 การแสดงจากกลุมรถมา ดนตรี Country  
- วันที่  27 ธันวาคม 2564 การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงฟอนรํ่าเปงลําปาง      

ฟอนดาบฟอนเจิง และมวยไทย 
- วันที่ 28 ธันวาคม 2564 การแสดงรถบิ๊กไบท รถคลาสสิค 
- วันที่ 29 ธันวาคม 2564 การแสดงดนตรีเพลงเกาที่คิดถึง 
- วันที่ 30 ธันวาคม 2564 การแสดงดนตรี Street Band และ Jazz 
- วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 การแสดงรอง เตน เลนดนตรี , ขบวนพาเรดรถมาสงความสุข 
- วันที่ 1 มกราคม 2565 กิจกรรมตักบาตรวันข้ึนปใหม (สํานักการศกึษา) 

ปจจุบันอยูระหวางการทําขอบเขตของงาน TOR วารูปแบบการประดับตกแตงไฟ การจัดนิทรรศการ
จะออกมาในรูปแบบใด ภายในสัปดาหหนามีการกําหนดรูปแบบการปดการจราจร และมาตรการดานสาธารณสุขฯ      
ท่ีชัดเจน ซึ่งผูท่ีมีสวนรวมกับการจัดงานก็จะตองมีการแสดงผลการฉีดวัคซีน 2 เข็ม และการตรวจ ATK  
 นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  อยากจะใหมีการประชุมชุดยอยออกเปนคณะๆ เชน การประชุมโควิด-19 การประชุมการจราจร 
การประชุมเรื่องการจัด Street Braza ก็นัดคนที่มีสวนเก่ียวของมาประชุมอยางเดียวเลย จะไดงานเชิงรุกและสามารถ
ตกลงรายละเอียดงานไดทั้งหมดรวมทั้งเรื่องเงินดวย ในวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2564 อาจจะนํา Balloon ของ
พระสงฆมาใหนักทองเท่ียวถายรปู 

มติที่ประชุม  มอบงานสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดเทศบาลนัดประชุมยอยสวนตางๆ ในแตละกิจกรรม 

อาทเิชน การแสดง Street Braza ฯลฯ และในวันที่ 30-31 ธันวาคม 2564 ใหนํา Balloon มาใหนักทองเที่ยวถายภาพ 

๓.๔ รายงานการจัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อน Cluster คุณภาพชีวิต (เลขานุการคณะทํางาน กลุม 
Cluster พัฒนาคุณภาพชีวิต) 

นายยุทธนา ศรีสมบูรณ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 กลุม Cluster พัฒนาคุณภาพชีวิตไดประชุมหารือกัน จะมีการประชุมสัมมนากันเพ่ือกําหนดแนวทาง 

กําหนดภารกิจใหชัดเจน ระหวางวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2564 โดยจัดประชุมนอกสถานที่ จ.เชียงราย ขอความ
รวมมือทางสํานักการศึกษาเปนแมงานในการสัมมนาในครั้งนี้  

/นางสาวอุษา…… 
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นางสาวอุษา สมคิด  ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 
  กําหนดไวคราวๆ คือ การไปดูงานของโรงเรียนของ อบจ. และชุมชนพญาเม็งราย บานมั่นคงของทางสวัสดิการ 
กําลังวางแผนเรื่องเสนทาง และจะมีการจัดลําดับใหมีความสอดคลองกัน 

มติที่ประชุม  มอบใหสํานักการศึกษาจัดสัมมนาทํา Workshop จํานวน 2 วัน เพ่ือปฏิรูปเน้ือหา หลักสูตร และระดมสมอง 

 ๓.๕ รายงานเร่ืองเพ่ือทราบจากทุกสํานัก/ทุกกอง (ถามี)   
 นางสาวกนกกาญจน พรรณรัตน ผูอาํนวยการสวนบริหารการศึกษา 
  การดําเนินงานตามนโยบายของทานนายกฯ ในเดือนตุลาคม 2564 ในสวนของงานบริหารการศึกษา 
ไดจัดกิจกรรมในสวนของติดตามเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนของสถานศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลังการฝกสมรรถนะ ผลของของการดําเนินงาน คือ 
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะ มติที่ประชุม คือ ทดลอง
ทายหลักสูตรสมรรถนะในปการศึกษา พ.ศ. 2565  
  ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการศึกษา การงานการบัญชี 
การจัดทําฎีกา และการเขียนโครงการของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในวันที่ 
17 - 18 พฤศจิกายน 2564 ผลการดําเนินงาน คือ พนักงานและบุคลากรท่ีเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการทําบัญชีเบ้ืองตน และการทําบัญชีนอกระบบ รวมถึงการจัดทําโปรแกรม e-LAAS  
  สามารถที่จะปรับปรุงบัญชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมสงงบทดรองหลังกอนการ
ปรับปรุงการปดบัญชีและรายละเอียดกรอกใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได ในเดือนธันวาคม 2564 มีกิจกรรม
ในชวงวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2564 จะเปนการประเมินสถานศึกษาตาม Thai Stop Service การประเมิน
สถานศึกษาทั้ง 6 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 แหง รวมกับกองสาธารณสุขฯ  
  ในวันท่ี 18 - 19 ธันวาคม 2564 จะมีกิจกรรมย้ิมสะอาดสดใสกอนวัยเรียน เพ่ือท่ีจะใหความรู
ความเขาใจกับผูปกครองในการดูแลชองปากสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในชวงวันที่ 20 - 24 
ธันวาคม 2564 มีการนิเทศกติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site หลังจากที่ไดเปดเรียนแลว จะทําการ
นิเทศกการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัด  
 นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  เร่ืองงานบริหารการศึกษาจัดสัมมนาผูบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย ผู อํานวยการ ผูชวย         
และหัวหนาฝายวิชาการ จัดกิจกรรม Workshop สัก 2 วัน ในเรื่องของการที่จะปรับปรุง ปฏิรูปการเรียนการสอน
ต้ังแตเนื้อหาของหลักสูตรไปจนถึงการระดมสมองกันวา ถาเราพูดถึงเรื่องนี้เราคิดถึงอะไร  และเราอยากจะทําอะไร 
แลวลองคดิหาวิทยากรเกงๆ ท่ีเปนวิทยากรแนวทางเลือก แนวปฏิรูป  
 นางสาวสุกัลญา  เรืองรุง  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาฯ 
  งานที่จบไปแลว คือ งานลองสะเปาฯ ขอขอบคุณหัวหนาสวนทุกสวนผูบริหารทุกทานที่มีสวนรวมใน
การจัดงานในครั้งนี้ การประดับตกแตงไฟ และสะเปาลอยน้ํา สวนงานในชวงเดือนธันวาคม 2564 คือ งานขวงหลวง
เวียงละกอน ครั้งที่ 1 บริเวณหนามิวเซียมลําปาง ระหวางวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2564 มีการจัดนิทรรศการทั้งหมด    
4 เร่ือง มีดังนี้ คือ 1,300 ป เขลางคนคร , พญาคนดีศรเีขลางค , วัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ และเมืองเกาเขลางค  
  งานถัดไป คือ วันที่ 1 มกราคม 2565 การทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม มีพระสงฆและสามเณร 
จํานวน 300 รูป บริเวณหนาอาคารปองกัน และไดรับนโยบายจากทานนายกฯ คือ การจัดตั้งสมัชชาสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครลําปาง ซึ่งสวนสงเสริมการศกึษาฯ ก็จะไดดําเนินการตอไป 
 นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  เราจะจัดภาษาและวัฒนธรรมจีน ฝรั่งอาทิตยละ 2 ครั้ง ถาเปนภาษและวัฒนธรรมจีนจะเชิญเลาซือ และเด็ก  ๆที่
สนใจภาษาจีนมารวมกิจกรรม ใหพูดจีนทั้งวัน กิจกรรมการทําอาหารจีน หมาลา จัดบริเวณสวนจีนถาเปน English Day หรือเปน 
English Activity เราก็ไปเชิญพวกฝรั่ง ครูฝรั่งท่ีสอนภาษาอังกฤษตามโรงเรียนตาง  ๆขอความรวมมือเขา มาทํากิจกรรมภาษาอังกฤษ 
ใหพูดภาษาอังกฤษทั้งวันเลย อาจจะมีการจัดบารบีคิว เบอเกอร ก็ดูวาจะทําไดบอยแคไหน 

/ตอนน้ีเรา.......... 
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ตอนน้ีเราออกแบบถนนเจริญเมือง หนาหางเสรสีรรพสินคา ทําการคัดเลือกผูรับจางแลว เขาใจวาจะ
ทําประมาณ 2 เดือน เร่ิมตั้งแตสิ้นเดือน กุมภาพันธนาจะทําเสร็จ มีรานอาหารเยอะ เชน เครื่องดื่มน้ําสมคั้นตางๆ    
เราจะจัดซุม เต็นทใหสวยงาม ตองมีโตะ เกาอ้ีที่เปนมาตรฐาน ขณะน้ี ผมไดรายชื่อคาขายมาแลว ตองการเอาคน
เหลานี้มาใหความรูและมาฝกอบรม ทําอยางไรจึงจะทําใหอาหารท่ีมีคุณภาพถูกสุขลักษณะ รสชาติดี  

การพรีเซ็นตการขายอยางไรใหเหมาะสม เชน การแตงกาย ทําใหเหมือนกันทั้งหมด อยากจะให
สาธารณสุขฯ มาใหความรูฝกอบรมเพิ่มคุณภาพ และรสชาติ ตองลงทุนเก่ียวกับการซื้ออุปกรณไหม คุยกับธนาคารให
เขาสินเชื่อรายยอยๆ ลองจัดระบบเร่ืองนี้ใหหนอย  
 นายวิชญศิคภัทร  วงศมณี  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  การลงทุนของผูประกอบการเคยมีการประสานงานการกูแบบ Micro Finance กับธนาคาร แตตอนนี้
ยังไมทราบวาจะประสานไดหรือไมอยางไร ตอนนี้อยูระหวางการบริหารงานในงานฤดูหนาว และเตรียมพรอมในสวน
ของภารกิจในงานปใหมนครลําปาง ในสวนของสถานการณโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโนมที่ดีขึ้น 
ภาพรวมคือ ผูหายปวยมากกวาผูปวยรายใหม 
  ภารกิจของเทศบาลฯ เรารวมกับพยาบาลลําปาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอําเภอ 
การออกแบบคัดกรอง ATK ผูคาตลาดเทศบาล 1 และกาดกองตาที่ผานมารวมท้ังดําเนินการจัดการเรื่องของขยะติดเชื้อ 
สาํหรับผูปวยที่รับการรักษาที่หายปวยมายังท่ีบาน ทางโรงพยาบาลลําปางไดประสานมาในนามของผูวาราชการจังหวัด 
ขอใหทางเทศบาลฯ นําขยะติดเชื้อจากผูปวยที่ไดรับการรักษาแลวกลับมารักษาตัวที่บานมากําจัดรวมกับขยะจากผูที่กักตัวอยูที่บาน 
  เมื่อสักครูไดรับรายงานวา พบขยะติดเชื้อถุงสีแดง เราตองจัดการเองกอน และเม่ือเราจัดการไมไดก็
ตองจางเหมาเอกชน ตองดูขอกฎหมายไปแจงความเอาผิดกับผูท่ีลักลอบมาทิ้งขยะติดเชื้อ หาพยานและหลักฐานประกอบ และนํา
เรียนใหทานนายกเทศมนตรีฯ ทราบเพ่ือไปแจงความอีกครั้งหนึ่ง 

นายอนุรักษ อุตยานะ  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
  การจัดทําผลการดําเนินงานที่ทานนายกเทศมนตรีฯ ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2564 และไดมอบนโยบายใหทุกสวนการงานของเทศบาลนํานโยบายไปสูการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2493 (แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 48 ทศ วรรคหา ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป  
  ขณะนีอ้ยูระหวางการรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลําปาง ประจําป 
พ.ศ. 2564 เพื่อใหการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ เปนไปดวยความเรียบรอย ขอใหจัดสงขอมูลใหงานวิเคราะห
นโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและงบประมาณ ภายในวันท่ี 19 ธันวาคม 2564 นี้ 
 นายมนัสพี เดชะ  รก.ผอ.สวนควบคุมการกอสราง 
  รายงานความคบืหนาของโครงการที่สวนกอสรางไดรับมอบหมาย ประจําป พ.ศ. 2564  

1. ปรับปรงุสวนประตูเวียง ตอนนี้ไดผูรับจางแลว  
2. ปรับปรงุสวนสาธารณะเขลางคฯ  
3. ปรับปรงุสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ตอนนี้อยูระหวางร้ืออาคารหองน้ํา  
4. ปรับปรงุรอบศาลหลักเมือง ตอนนี้ไดผูรับจาง และอยูระหวางการกอสราง 
5. ปรับปรงุถนนและทางเทา ถนนประสานไมตรี อยูในกระบวนการพัสดุ เพ่ือหาผูรับจาง 
6. ปรับปรงุถนนและทางเทา ถนนเจริญเมือง อยูในกระบวนการพัสดุ เพ่ือหาผูรับจาง 
7. ปรบัปรงุถนนและทางเทา ถนนบานเชียงราย ติดปญหาหัวมุมโคง ตอนน้ีประสานไปยังราชพัสดุ 

ประชุมผูเชาในการสอบถามการแกไขปญหาทางเทา เพราะปจจุบันทางเทาเปนแนวสโลบ เฉพาะอาคารในสวนมุมโคง 
8. กอสรางอาคารอเนกประสงคการเคหะ อยูระหวางการปรับรูปแบบ 
9. ปรับปรงุถนนทิพยชาง - ราชบุตร อยูระหวางการจัดทํารูปแบบและประมาณราคา 
10. ปรับปรุงถนนและทางเทา ถนนบุญวาทยหนาคายทหาร อยูระหวางการจัดทํารูปแบบและประมาณราคา 

/ ๑๑. ปรับปรุงสวน……. 
 



 12
 

11.  ปรับปรงุสวนสาธารณะหาแยกฯ รองานจางงวดสุดทาย 
12.  ปรับปรุงหองทํางานสวนควบคุมการกอสราง อยูระหวางการจัดทํารูปแบบและประมาณราคา 
13. กอสรางโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต อยูระหวางประมาณราคา แบบแปลนเสร็จสมบูรณแลว  

โครงการตั้งจายรายการใหม ประจําป พ.ศ. 2564 
1. โครงการทําเสาธง โรงเรียนเทศบาล 6 สรางเสร็จแลว 
2. ปรับปรงุหองทํางานนายกเทศมนตรีฯ ปรบัปรงุเสร็จแลว 
3. ปรับปรงุหองทํางานรองนายกเทศมนตรีฯ ปรับปรุงเสรจ็แลว 
4. ปรับปรงุหองทํางานรองนายกเทศมนตรีฯ ชั้น 3 กองสาธารณสุขฯ อยูระหวางการกอสราง 
5. ปรับปรงุหลังคาเตาเผาสุสานไตรลักษณ  
6. ปรับปรงุภายในเตาแก็สสุสานไตรลักษณ อยูระหวางกระบวนการพัสดุ รอผูรับจาง  

โครงการจายขาดเงินสะสม ประจําป พ.ศ. 2564 
1. ปรับปรงุฝายแมน้ําวัง รออนุมัติราคากลางและแบบแปลน เพื่อสงตอในกระบวนการพัสดุ 
2. สนามกีฬา สนามฟุตบอลในสวน ระบบน้ํา ระบบไฟ รอสงจัดซ้ือจัดจางในกระบวนการพัสดุ 
3. ปรับปรงุศนูยเยาวชนเปนโรงละคร ตอนนี้สงงวดสุดทายแลว ตรวจรับวันพุธที่จะถึงนี้ 
4. ปรับปรงุสวนสาธารณะเข่ือนยาง สงงานงวดสุดทายมาแลว ตรวจรับเอกสาร และเช็ครปูแบบอีกครั้งหนึ่ง  

โครงการจางออกแบบมีทั้งหมด 7 โครงการ 
1. โครงการสวนสาธารณะหาแยกฯ ตรวจรับวันพรุงนี้  
2. ศูนยเยาวชนฯ ก็จะตรวจรบัพรุงนี้  
3. สวนสาธารณะเข่ือนยาง ตรวจรับคร้ังสุดทาย 
4. ปรับปรงุสะพานรัษฎาฯ รอสงเอกสารและตรวจรับงานงวดสุดทาย 
5. ปรับปรงุสะพานแขวนขามแมน้ําวัง บริเวณฝงนํ้าลน ตรวจรับงานงวดสุดทาย 
6. ปรับปรุงถนนจามเทวี ศรีบุญโยง จนถึงสุดเขตเทศบาลฯ รอสงเอกสารและตรวจรับงานงวดสุดทาย 
7. ปรับปรุงพนังกันตลิ่งหนาวัดหมื่นกาศ อยูระหวางการดําเนินการออกแบบ รอเอกสารสงมา 

เน่ืองจากงานพนังกันตลิ่งมีความยาก  
โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ปรับปรงุถนน ทอระบายน้ํา ถนนบานดง ซอย 3 แลวเสร็จไป 2 โครงการ 
2. อีก 5 โครงการตามแผน คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนพฤศจิกายน  

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 ทุกอยางพรอม และมีความคบืหนาไปเยอะ 
นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

  ในสวนของงานกอสราง อยากใหคณะกรรมการคุมงานใหไดตามรูปแบบท่ีถูกตองและเรียบรอยที่ผูรับจางไดทํามา 
ซึ่งบางทีกรรมการตรวจรับใหแกไข ทําใหเกิดการเสยีเวลา 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 พูดถึงเร่ืองคุมงานลองพิจารณาดูวาโปรเจ็คอะไรที่เปนโปรเจ็คใหญๆ งานฝมือที่ประณีตมากๆ ถาจางบริษัทที่
ปรึกษามาคุมงานไดก็ใหจางเลยดีกวา บางทีจางคุมงานของเราไมมีเวลาและเรงรีบ ถนนบุญวาทยจะทําอยางไรซึ่งตอนนี้
ก็ยังอยูในสัญญา ปลอยทิ้งไวก็ไมดี 
 นายมนัสพี เดชะ  รก.ผอ.สวนควบคุมการกอสราง 
  ถนนบุญวาทยน่ีเปนโครงการของไฟฟาใตดิน จะหมดสัญญาประมาณเดือนมกราคม 2565 ถนนที่
ชํารุด ทางชางไดทําหนังสือแจงไปยังผูรับจาง ครั้งที่ 2 แลว เพ่ือรอการแกไข ภายในเดือนมกราคมยังไมทําก็จะ
ดําเนินการจางผูรับจางรายใหม 

/นายสวาท.... 
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นายสวาท จําปาอูป  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
  ในหวงเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา สํานักปลัดฯ ไดมีการประชุมการทํางานยกรางเทศบัญญัติ 2 เร่ือง 
คือ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ การประชุมติดตั้ง CCTV ตามนโยบายของทานายกเทศมนตรีฯ    
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 งาน อปพร. จะจัดอบรม เพื่อเพ่ิมศักยภาพสมาชิก อปพร. ในสังกัดมีกลุมเปาหมาย จํานวน 
40 คน ณ หองปรชุมราชาวดี ชวงบายจะจัด ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติ 60 ป สวนสาธารณะเข่ือนยาง 

มติที่ประชุม  ๑. มอบใหสํานักการศึกษาจัดกิจกรรมที่สวนจีน อาทิ การพูดภาษาจีน การพูดภาษาอังกฤษ (English 

Day) โดยการขอความรวมมือแตละโรงเรียนมาทาํกิจกรรม อาทิ การทํา BBQ แฮมเบอเกอร 

           ๒. มอบสํานักชาง การออกแบบถนนเจริญเมือง เดือนกุมภาพันธนี้ นาจะเสร็จ ใหจัดทําซุมเต็นท 

ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  จัดทําผังทั้งตลาด เรือนจํา และแมน้ํา ใหมีเทศบัญญัติเร่ืองน้ําเสีย แจงใหทราบและขอความ

รวมมือประชาชน  

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา   
๔.๑  การนําเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๔ ตาม

ประกาศสภาเทศบาลนครลําปาง เริ่มตนต้ังแตวันท่ี ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ทุกสํานัก/ทุกกอง) 
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2564 ปจจุบันไดรับญัตติแลว 

จํานวน 1 ญัตติ คือ สํานักการชาง เก่ียวกับการจัดซื้อครุภัณฑกอสราง 3 รายการ เปนงบประมาณ 12,350,000 
บาท นอกจากญัตตินี้แลวในสวนราชการตางๆ ยังมีญัตติที่จะเขาอีกไหม ขอเรียนสอบถามแตละสํานัก/กอง  
 นายพีระยศ วิรัตนเกษ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
  มีนโยบายของทานนายกเทศมนตรีฯ เก่ียวกับบอบําบัดน้ําเสีย 3 บอ จะตองมีการปรับแผนและ
จะตองทําคูขนานไปกับการประชุมสภาเทศบาลฯ คาดวาวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จะตองรับโครงการที่จะพิจารณาของ
คณะกรรมการสนับสนุนแผน วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พิจารณาในสวนของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และ
หลังจากนั้นก็จะมีการประชุม และการประชาคมดวย เนื่องจากที่เราจะขอสนับสนุนจาก กฟผ. ซึ่งบรรจุในป พ.ศ. 2565  

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  พูดถึงเรื่อง ระบบจัดการนํ้าเสีย เราทํา 3 จุด แลวที่ เรือนจําจะตองดําเนินการอยางไรตอไป         
และน้ําเสียปลายทอ ทําไปถึงไหนแลว 

นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  พ้ืนท่ีของเรือนจําอยูดานนอก บริเวณบานพักไมไดอยูในสวนของเรือนจํา ซ่ึงไดไปสํารวจมาแลว 

นายยุทธนา ศรีสมบูรณ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
  ในสวนของเรือนจําเปนที่ราชพัสดุแปลงเดียว ตองขอผูดูแล คือ กรมราชทัณฑ เราก็ตองจัดทําผัง
บริเวณที่เราขอ ทําเพื่อเสนอไปยังใหกรมราชทัณฑเห็นชอบ  
 นายสุทัศน กองสุรกานต  หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 
  ตอนน้ีเราไดทําหนังสือถึงเรือนจํา คงตองติดตามและยังไมไดรับคําตอบ ซึ่งไดสงผัง พื้นที่ ขนาดที่เรา
ขอใชพ้ืนท่ีไปท้ังหมด สําหรับน้ําเสียท่ีตลาด 3 ตลาด ตอนนี้เรากําลังรวบรวมแบบ เพ่ือจะใหกองสาธารณสุขฯ เปน
เจาของงบประมาณเปนคนเสนอ ที่เราเสนอไปวาจะทําปลายทอเพิ่มเติม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ เราเสนอ
แผนวาจะทําเองในจุดหอยขา  

จุดที่ทําไวแลวทั้งหมด 4 จุด อาจจะมีระยะเวลาที่ขาดชวงไปบาง คือ สะพาน 200 ป สะพาน
ชางเผือก สะพานบานดง พระบาท-หนองหมู (หนองน้ําเกาะลอย)  

 
 

/นายนิมิตร.... 
 



 14
 
นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

  อยากใหทําผังไดไหม เพ่ือใหเห็นวาจะไดเห็นวาอยูตรงจุดไหน ทั้งสวนของตลาดและเรือนจํา เพื่อจะ
ไดดูไดงายและสอดคลองกัน เพราะฉะนั้นจะตองออกเทศบัญญัติและทางสาธารณสุขฯ ดูแลและประวานงานกับรานคา 
หอพักตางๆ เพ่ือแจงใหทราบ และใหความรวมมือ ทําเรื่องจัดการน้ําเสียของแตละที จะไดทําไปพรอมกันจะไดเปน
ระบบใหญและน้ําแมวังจะไดคุณภาพที่ดีขึ้น 

มติที่ประชุม  มอบทุกสํานัก/ทุกกองที่มีญัตติเสนอขอรับความเห็นชอบตอสภาเทศบาลนครลําปาง ใหจัดทํา

ญัตติสงฝายประสานงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 15 วันกอนวันประชุม 

๔.๒ การใช Application E – สารบรรณ สําหรับการจัดการหนังสือราชการของเทศบาลนครลําปาง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

นายบุรินทร คําไว  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
  นําเสนอขอมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งได รับการเสนองานจากหนวยงานภายนอก       
บริษัทซีดีจี ซิสเต็ม จํากัด ประเด็นท่ีจะนําเสนอ มีดังนี้  

1. คุณสมบัติของการทํางาน 
2. ประโยชนทีจ่ะไดรับ 

ระบบ E - Saraban คือ การบริหารการจัดการเอกสารของทางราชการ ตั้ งแตการรับหนังสือ        
การเสนอหนังสือ การสั่งการ การนําไปปฏิบัติ การเก็บรักษา รวมถึงการสืบคนตางๆ จะถูกจัดเก็บดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 ลาสุด 
พ.ศ. 2564 ก็ไดใหนิยามของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตามที่ไดกลาวไว 

เราสามารถที่จะบริหารจัดการหนังสือราชการผานระบบ E - Saraban ได โดยถือและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑตามท่ีกําหนดไว ซึ่งจะสอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหมที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ ความคุมคาที่จะลด
ขั้นตอนการทํางานสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่มุงสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
ท่ีกําหนดในการทํางานในรูปแบบของ Work From Home ก็จะมีความสะดวกหากไดดําเนินการในระบบนี้ 

ขณะเดียวกันก็จะสอดคลองกับการพัฒนายุทธศาสตรดานท่ี 3 ของเทศบาลนคร ก็คือ การยกระดับ
ขีดความสามารถการบริหารจัดการองคกรดิจิทัลไปสูเมืองดิจิทัล บริษัทที่ไดนําเสนอเขามา คือ บริษัทในกลุมสัญชาติ
ไทยในกลุม CDG ดําเนินธุรกิจในดานการใหบริการสารสนเทศในรูปแบบของ System Together คือ มีการผสมผสาน
กับเทคโนโลยีสมัยใหมและรูปแบบการทํางานแบบเดิม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใหดียิ่งข้ึน 

โดยบริษัทดังกลาว ไดออกแบบระบบ เพื่อรองรับการทํางานที่ เก่ียวของกับงานสารบรรณท้ัง
กระบวนการ ซึ่งคลอบคลุมการใชงานของทุกหนวยงานยอยภายในองคกร ท้ังที่มีลักษณะการทํางานท่ีเหมือนกัน      
ซึ่งบริษัทไดออกแบบมาใหทั้งสวนกลาง กระทรวง กรม และสวนภูมิภาค รวมถึง อปท. สวนทองถ่ินหลายๆ แหงดวย 
คุณลักษณะของโปรแกรมจะแบงตามบทบาทหนาที่ของผูใชงานทั้งหมด 3 สวน ประกอบดวย 

1. ผูดูแลระบบ (Administrator)  
2. ผูใชงานสารบรรณในบทบาทท่ีเหมือนกัน 
3. ผูใชงานสารบรรณตามบทบาทที่แตกตางกัน อาทิ บทบาทสารบรรณกลาง  

บทบาทหนาหอง/เลขานุการ บทบาทธุรการสํานัก/กอง  
บทบาทหัวหนาฝาย บทบาทผูอํานวยการสํานัก/กอง บทบาทปลัด/รองปลัด     
บทบาทของนายก/รองนายก  

  เร่ิมตนจากการรางหนังสือ การสรางแฟม รายการตางๆ เหลานี้มีบรรจุอยูแลว กรณีของการราง
หนังสือโตตอบภายในและภายนอก เราสามารถที่จะคียขอมูลหรือกําหนดรายละเอียดตางๆ โดยที่ไมตองจัดรปูแบบใดๆ 
ท้ังสิ้น เพราะระบบนี้จะมีความพิเศษ คือ ออกแบบเพ่ือที่จะจัดรูปแบบตางๆ ทั้งขนาดของครุฑ เปนไปตามระเบียบของ
นายกฯ อยูแลว การแกไขเพ่ิมเติมการแทรกเน้ือหา การแสกนและแนบเอกสารตางๆ  
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เมนูของการสืบคนวา ติดตามเรื่องที่เสนอไปแลวไปถึงขั้นตอนไหน กระบวนการรับหนังสือภายนอก 
เมื่อหนังสือภายนอกมาถึง สารบรรณกลางก็จะลงรับและแสกนหนังสือ น่ันคือ เราจะตองมีเครื่องสแกนเอกสารไวดวย 
จากนั้นกระจายไปยังสํานัก/กองที่เก่ียวของ หากพิจารณาแลวหนังสือนั่นไมใชหนาที่โดยตรง ก็จะมีเมนูเรียกกลับคืนมาได 
รวมถึงการสงกลับคืนกรณีมีการแกไข นําเสนอใหกับทางผูบริหารแลวเห็นวา ยังขาดตกบกพรองหรือวา มีปญหาในจุด
ใดสามารถกดสงคืนได 
  การออกเลขหนังสือก็จะทําไดโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ไดหนังสือเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งระบบนี้
ออกแบบมาเพ่ือใชใหสอดคลองกับที่เราดําเนินตามกระบวนการปกติ เพียงแตวาในข้ันตอนตางๆ จะดําเนินการไป
ตามที่โปรแกรมออกแบบไว ตอไปการเสนอหนังสืออาจจะไมตองนําใสแฟมเสนอ แตเราสามารถเสนอผานแอพพลิเคชั่น 
ทางผูบริหารก็สามารถตรวจสอบ ลงนาม ซึ่งลงนามอิเล็กทรอนิกสได รวมถึงสามารถติดตามหนังสือตางๆ ได 
  ความพิเศษอยางหนึ่ งของระบบ คือ การที่สามารถนํามาใช กับ Smart Phone หรือ Mobile 
Application ได ไมวางทางผูบริหารจะอยูที่ไหนก็สามารถติดตามดูหนังสือ บันทึกสั่งการได โดยจะมีตัวแจงเตือน     
เมื่อหนังสือเขาทางผูบริหารก็จะรับทราบวา มีเร่ืองอะไรเขามาบาง และสามารถเขาไปดูรายละเอียดขางในได และมีตัว
สรปุผลการดําเนินงานทั้งหมดไววาหนังสือภายในและภายนอก มีจํานวนเทาไหร ซึ่งจะมีประโยชนเร่ืองของการชี้วัด KPI 
  ขอเปรียบเทียบของที่เราจาง และผานสํานักกลาง สิ่งท่ีแตกตางกัน คือ Server หลักที่จางทํา
โปรแกรม ผานบริษัท Server หลักก็จะอยูที่เทศบาลฯ มีผูดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ไมจํากัดจํานวนผูใช (User) ในขณะที่
การผานตัวกลางจะจํากัดไวก่ีจุด เพ่ิมความสะดวกในการใชงานผาน Application บน Smart Phone ได  

กรณีมีการอัพเดต Version หากเปนสวนกลางก็จะมีระเบียบและข้ันตอน ในการปรับปรุงแกไขคอนขางเยอะ
ตามระเบียบราชการถาหากเราบริหารจัดการเองก็จะสะดวกรวดเร็วกวา ประโยชนที่ไดรับองคการและผูใชงาน มีดังนี้ 

สาํหรบัองคกร 
  เพ่ิมภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร ในเรื่องการบริหารจัดการเอกสารราชการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
การลดการใชกระดาษ ประหยัดงบประมาณ ดวยการใชระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสามารถวัดประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวมขององคกรสรางความเปนระเบียบเรียบรอย โดยการกําหนดรูปแบบของหนังสือราชการชนิดตางๆ 

 สาํหรบัผูบรหิาร 
  สามารถกระตุนการทํางานภายองคกรใหมีมากขึ้น ผูบริหารยังสามารถ คนเอกสารไดเองโดยสะดวก 
รวดเร็ว สั่งการ และติดตามเรื่องไดงาย เปนระบบ และรวดเร็ว ผานอุปกรณ Mobile Application สามารถนํารายงาน
ดานสถิติการใชงานระบบมาใชประกอบการประเมินตัวชี้วัดได (KPI) 

  สําหรับผูใชงาน (User) 
  ทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสรางแบบฟอรมและจัดทําเอกสารไดครั้ง
ละหลายฉบับ สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและใชบุคลากรปฏิบัติงานนอยลงเพ่ือมุงเนนประสิทธิผลชวยใหการทํางานงายและสะดวกมากข้ึน 
  ขอสังเกตสวนตัวจากที่ไดรับฟงมา คือ หนังสือที่เสนอไป หากมีการแกไขรายละเอียด และจะตองมี
การตีกลับ ก็ไมตางกับการเสนอแบบกระดาษเหมือนเดิม เพราะระบบออกแบบมาใหมีการทํางานที่รวดเร็วมากขึ้น     
ในรายละเอียด เชน หนังสือบางประเภทที่จะตองรายงานตามขอสั่งการ ซึ่งอาจจะตองเขมงวดในเร่ืองของความถูกตอง 
หลังจากนั้น จะตองมีการแกไข 
  ความพรอมของเจาหนาที่และผูใชระบบ จากที่ไดรับฟงมาแลว Function การทํางานคอนขางเยอะ 
และอาจจะตองใชเวลาในการศึกษา หากมีการโอนยาย หมายความวาเจาหนาที่ท่ีดูแลระบบตรงนี้อาจจะเปนธุรการ  
สารบรรณของแตละสํานัก/กอง ก็จะตองสงมอบใหกับเจาหนาที่คนตอไป และยังไมไดบังคับใชโดยท่ัวกัน ขึ้นอยูกับของ
แตละหนวยงานที่จะใช และมีงบประมาณคอนขางสูง เร่ิมตนท่ี 481,500 บาท 
  กําหนดไวไมเกิน 10 จุดของการรับ - สงหนังสือ เมื่อมาพิจารณาดูสํานัก/กองของเทศบาลฯ แลว   
จุดของการใชงานอาจมีมากถึง 30 จุด โดยใชงบประมาณท้ังหมดกวา 1,000,000 บาท เราจะใชอยางเต็มรูปแบบ 
หรอืใชควบคูกันระหวางการใชงานผานระบบควบคูไปกับการเสนอแฟมในบางเรื่อง 
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 นายพีระยศ วิรัตนเกษ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
  มีความสะดวกสบายในเรื่องของการจัดเก็บขอมูล การเขาถึงขอมูลที่จัดเก็บคอนขางลําบาก ซึ่งการ
สืบคนขอมูลมีความจําเปนอยางย่ิง รวมทั้งการลดการใชกระดาษ การแจงเตือนระบบติดตามหรือระบบเชิงสถิติก็จะมี
ความชัดเจน แตมีปญหาสําคัญที่วามีคาใชจายคอนขางสูง การสั่งการงายขึ้นจากผูบริหาร เปนจุดเร่ิมตนที่จะนํามาใชใน
การบริหารจัดการในสวนของเรา 
 นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  ขอสังเกต คือ เมื่อเราซื้อ Package มาแลว และกลับมาดู LAN และ Wi-Fi ของเรามีความเสถียรพอ
หรอืยัง เน่ืองจากยังขัดของบอยควรจะมีการปรับแกเรื่องสัญญากอนเปนอันดับแรก มีระบบความปลอดภัยสูงขนาดไหน  

นายพีระยศ วิรัตนเกษ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
  ในสวนระบบเครือขาย ทางทานนายกฯ ก็มอบนโยบายการปรับปรุงเครือขายใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ถาศึกษาขอมูลแลวภายในปน้ีก็คงจะตองลงทุนเร่ือง Network ซึ่งเปนแผนที่จะตองทําในอนาคต 
 นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  ตอนนี้ เรามี Application หรือ Platform ท่ีเราใชของเทศบาลฯ ไหม หลายๆ อยางที่เสียภาษี      
พวก Application ท่ีทํางานเก่ียวกับงานรองทุกขฯ การเสียภาษีตางๆ เรานํามารวมเปน Link ของเทศบาลไดไหม     
จะไดไมตองรอ Application อ่ืนๆ ที่เราคิดจะทํา เดี๋ยวนี้คนไมคอยเขาไปดูในเว็บไซต เพราะยุงยาก 
 นางสาววรลักษณ เมธาจารย  นักวิชาการคอมพิวเอตรชํานาญการ 
  ในสวนของ Link ตางๆ ถาทานนายกฯ พูดถึง Application Mobile ก็จะเปนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม
สามารถนํามารวมกันได  

นายพีระยศ วิรัตนเกษ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
  ในสวนของนโยบายของทานนายกฯ ท่ีจะทํา Application Mobile ไดตั้งคณะกรรมการแลว 
พิจารณาของแตละสวนราชการวาการจะดําเนินการ เพื่อลดข้ันตอนหรือถึงแมจะใชอิเล็กทรอนิกส  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓ การสงเสริมแตงชุดผาไทย ตามแนวพระดําริ “ผาไทย ใสใหสนุก” ของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา 
สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (สํานกัปลัดเทศบาล) 

นายบุรินทร คําไว  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 สํานักงานจังหวัดลําปางโดย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง ไดขอความรวมมือหนวยงาน

ราชการหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงแตงชุดผาไทย ตั้งแตวันอังคาร - วันศุกร สําหรับวันพฤหัสบดี    
ซึ่งเปนวันคลายวันประสูติของพระเจาลูกเธอ กําหนดใหใสผาลายขอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไดนําเสนอ
ใหกับหัวหนาสวนราชการแลว มติในท่ีประชุมเบื้องตนใหสํานัก/กอง ใสวันอังคาร - วันศุกร หรือเลือกใสเฉพาะ        
วันพฤหัสบดี - วันศุกร ตามความเหมาะสม 

นางสาวอุษา สมคิด  ผูอํานวยการสํานักการศกึษา  
 เมื่อมีการประชุมซึง่มีทานปลัดฯ เปนประธาน ไดตกลงกันวา ขอเปนวันพฤหัสบดี และวันศุกร ตามที่จังหวัดขอมา 
นายบุรินทร คําไว  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตฯ   

วันชาติไทย วันพอแหงชาติ และวันดินโลก ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2564 จังหวัดลําปางจึงขอใหทุกสวนราชการจัด
กิจกรรมพัฒนาอาสาทําความสะอาดสถานที่ราชการตามความเหมาะสม อยากจะหารือกับท่ีประชุมวาเราจะจัด
กิจกรรมอยางไร โดยขอความรวมมืองานปองกันฯ อุปกรณเครื่องมือตางๆ ของกองงานสาธารณสุขฯ (งานรักษา      
ความสะอาด) งานประชาสัมพันธถายภาพ 

 
/นายนิมิตร..... 
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นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 

  เราจะตองดูวาเราจะทําอะไร จะตองศึกษาและดูพื้นที่ของเทศบาลฯ ทั้งหมดวาเปนอยางไรบาง และ
รวมทั้งหนาบานเราดวย ลองสํารวจดูทั้งหมด มอบใหผูรบัผิดชอบกองไหน 

มติที่ประชุม  รับทราบ ถือตามมติที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ือง อื่น ๆ (ถามี) 
นางสาวอุษา สมคิด  ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 

  ตามที่สํานักการศึกษาไดจัดงานลองสะปาจาวละกอน และไดตกแตงสะพานออเรนจไว ทางงาน
สงเสริมการทองเท่ียวประสานมาวา ขอใหประดับไวจนถึงปใหม แตเจอปญหาคือ มีการบิดไฟออกไปสองไฟท่ีแมน้ํา   
ทุกวัน ซึ่งนาจะเปนคนตกปลา พอเชามาก็ใหชางไปเก็บไวเหมือนเดมิ 
 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
  ขอสังเกตของตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) มีคนมาขายของเหมือนเดิม 
 นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
  ตองทําบันทึกถึงตํารวจตอไป ตอนนี้ก็ถึงเดือนธันวาคมแลว เราอยากจะจัดงานสังสรรคกันสักหนอย 
เพ่ือทําการคุนเคยกันอยางไมเปนทางการในชวงโควิด-19 และใหไปคิดวิธีการดู 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   12.30 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ลงชื่อ ส.ต.ต.หญิง  ฐิตรัิตน คณุชมภู    ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                      (ฐติิรัตน คุณชมภู) 
   หัวหนาฝายบริหารงานขนสง รักษาการในตาํแหนง 
        หัวหนางานเลขานุการผูบริหารและรัฐพิธี 

ลงชื่อ               สวาท  จําปาอูป      ผูตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
                 (นายสวาท  จําปาอูป) 
              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   

ลงชื่อ           พีระยศ  วิรัตนเกษ      ผูตรวจรายงานการประชุม 
              (นายพีระยศ  วิรัตนเกษ) 
  รองปลัดเทศบาลนครลําปาง ปฏิบัติราชการแทน 
               ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 


