รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครลําปาง
(ครั้งที่ 7/2564) ประจําเดือนธันวาคม 2564
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมราชาวดี อาคารสํานักการชาง - กองคลัง เทศบาลนครลําปาง
*******************
ผูเขารวมประชุม
1. นายกิตติ
จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายจําเนียร
ทองกระสัน
ที่ปรึกษานากยกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นายอนุสรณ
สินธุเขียว
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
5. นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง
6. นายชาตรี
สุขารมย
ปลัดเทศบาลนครลําปาง
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. นายอนุรกั ษ
อุตยานะ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
16. นางสาวกนกกาญจน พรรณรัตน ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา
17. นางสาวสุกัลญา เรืองรุง
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาฯ
18. นายชูศกั ดิ์
สมแกว
รก.ผอ.สวนควบคุมอาคารฯ
19. นายมนัสพี
เดชะ
รก.ผอ.สวนควบคุมการกอสราง
20. นางสาววิไล
วงคพรม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
21. นางสาวมรกต มนะสิการ
หัวหนาฝายสรรหาฯ
22. นายศุภชัย
วงคบรรใจ
หัวหนาฝายนิติการ
23. นายสุทัศน
กองสุรกานต หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
24. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน คุณชมภู
หัวหนาฝายบริหารงานขนสง
25. นางรุงทิพย
กุลโมรานนท หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
26. นางสาวพัลลภา สุรยิ ะมณี
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
27. นางพิมพร
ขัดศิริ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
28. นางวิลาวัลย
บุษราคัมภ
หัวหนาฝายพัฒนารายได
29. นางสาวนริศรา หงสกุล
หัวหนาฝายประสานงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30. นางชุติมา
อินใจ
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
/ 31. นายบุรินทร....
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31. นายบุรินทร
คําไว
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
32. นางสาวภัทราภรณ วงศไชย
หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน
33. นางเบญญาภา ตนกันยา
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
34. นางอัปสร
หมอมูล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
35. นางศุภรัตน
เทพอุด
นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ
ผูติดภารกิจอื่นๆ (ไมสามารถเขารวมการประชุม)
1. นายนิมิตร
จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง
2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
3. นายชนวน
จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง
4. นายนนทวัชร
แสงเจริญ
เลขานายกเทศมนตรีนครลําปาง
5. นายโสภณ
จินตาคม
ผูจัดการสถานธนานุบาล
6. นายสุชาติ
เทพพรมวงศ หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรฯ
7. นางชัญญานุช
ทองคํา
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
8. นางพีรภาว
ใหมกิติ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
9. นายจํารัส
ชุมแกว
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
10. นางสาวนัทธหทัย ฟูวุฒิ
หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
11. นายชูสิทธิ์
กุลประโยชน รก.หัวหนาฝายวิศวกรรมโยธา
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อครบองคประชุม ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ทา นนายกเทศมนตรี ฯ ติดภารกิ จจึงมอบหมายให ผมเข ารวมประชุ ม แทน ครั้ งนี้ เป นการ
ประชุมครั้งที่ 7 ซึ่งเราเขามารวมงานกันกับขาราชการประจําเปนเวลา 7 เดือน เมื่อมีผูบริหารเขามาใหมก็จะมี
การปรับ ทั ศนคติในการทํางาน ตามนโยบายและแนวคิดตองใชเวลาพอสมควร ไมวาจะเปนงานใน routine
หรืองานโครงการตามนโยบาย ที่ทําควบคูกันไป
จากที่ ผ านมา เราดํ าเนิ นการในกลุม Cluster แรกตามแนวคิ ด ของท านนายกฯ คื อ High
Performance Organization : HPO ที่เราไปทําที่จังหวัดเชียงราย ถือวาประสบความสําเร็จ ซึ่งยังเหลืออีก 2
Cluster และจะไดนัดหมายกันในครั้งตอไป โดยเฉพาะในชวงนี้วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ไดจัดงานแถลงขาว
พบสื่อมวลชน ตอเนื่องไปจนถึงวันคริสตมาส และงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง
ขอขอบคุณทุกสํานัก/กอง ที่ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม ไมวาจะเปนเรื่อง การรักษา
ความสะอาด งานเทศกิจ งานปองกันฯ งานไฟฟา งานสถานที่ งานทองเที่ยว งานประชาสัมพันธ จากที่ไดผาน
การจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมมาแลว 3 – 4 คืน อยากจะใหมีการจัดตอไป มีการนัดประชุมกัน ลาสุด
คือ เรามีความเห็นใจพอคาแมคา เนื่องจากจะตองลงทุนซื้อของมาจําหนาย อยากจะใหชวยกันดูแลจนจบงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2....
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน คุณชมภู หัวหนาฝายบริหารงานขนสง
ขออนุญาตที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2564 ซึ่งมีบั นทึ กแจ งเวีย นให ทุก สวนราชการไดต รวจสอบและรับ รองรายงานการประชุ ม ฯ ภายในวัน ที่
๑๗ ธันวาคม 2564 และสามารถดาวนโหลดรายงานการประชุมจากเว็บไซตของเทศบาลนครลําปาง ในหัวขอ
“ข อมู ล เลื อ กคอลัม น ผลการดําเนิน งาน” ขอที่ ป ระชุมแหง นี้ พิ จารณาอี ก ครั้ งหนึ่ ง หากไมมี ผู ใดขอแกไข
รายงานการประชุ ม ถื อ ว า ที่ ป ระชุ ม แห ง นี้ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2564 เมื่ อ วั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2564
มติ ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมผูบ ริหารและหัวหนา ส วนราชการ ครั้งที่ 6/2564
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานญั ต ติ เสนอขอรับ ความเห็น ชอบจากสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุ ม สามั ญ
สมัยที่ 4 ประจําป 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 (สํานักปลัดเทศบาล)
นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนาฝายประสานงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สําหรับการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2565
จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ซึ่งมีทั้งหมด 4 ญัตติ ดังนี้
1. ขออนุ มั ติ แ ก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน รายการโดรน (อากาศยานไรคนขับสําหรับถายภาพทางอากาศ)
2. ขออนุ มั ติ แ ก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนนเลียบแมน้ําวังฝงซาย ตั้งแตชุมชน
บานดงไชยถึงชุมชนทาคราวนอย
3. ขออนุ มั ติ แ ก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับ ปรุงถนนและบอ พัก ถนนบานดงพั ฒ นา
ซอยขางบานเลขที่ 48 ถึงบานเลขที่ 56
4. ขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลนครลําปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และ
บําบัดความเดื อดรอนของประชาชน ในการจัดซื้อครุภัณฑ กอสราง จํานวน 3 รายการ (รถตักเอนกประสงค
เครื่องซอมผิวยางแอสฟลท เครื่องผสมแอสฟลท) เปนจํานวนเงิน 12,350,000 บาท
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
การประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้จะมีการเลื่อนเวลาขึ้น อีก 30 นาที เนื่องจากจะมีการ
นิมนตพระมาสวด เพื่อเปนสิริมงคลในวันขึ้นปใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบี ยบวาระที่ 3.2 รายงานมาตรการใช จ ายเงิ นงบประมาณประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2)
(กองคลัง)
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง
ด วยปจจุบั นเทศบาลนครลําปางประสบป ญหาการจั ดเก็ บรายได ต่ํ ากวางบประมาณการรายรั บ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไดที่เทศบาลฯ จัดเก็บได เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม เพื่อใหการดําเนินงาน
/ เปนไปอยาง.....

๔
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอใหทุกสวนราชการชะลอโครงการและหนาที่ในแผนงานตางๆ ไปกอน รวมทั้ง
ครุภัณฑสํานักงาน จะมีรายไดจากไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ การใหบริการประชาชนใหขอเปนกรณี เมื่อไดรับอนุมัติแลว ดําเนินการได
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ชวงที่เราจะตองชะลอโครงการตางๆ เหลานี้ จะตองใชระยะเวลาเทาไหร
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ปที่ผาน มีปญหาในลักษณะเดียวกันคือ เงินไมเขา เลยเวลาไปจนถึงกุมภาพันธ ซึ่งรายไดเขามา
ในเดือนมีนาคม สําหรับครั้งนี้ทางคลังไดขอขยายเวลาในการขอใชเงินสะสมไปจังหวัด และทานผูวาราชการจังหวัดได
อนุมัติเปนการเรียบรอย มีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม – มีนาคม ในรายจายประจําสามารถใชได
ตามปกติ เพียงแตวาการใชจายจากรายไดยังไมเขา เงินที่ออกมาก็จะออกมาจากเงินสะสม รายไดก็จะไปถมสวนเรานํา
ออกมา เพราะฉะนั้น ถาไมจําเปน อยางที่ทานนายกฯ มีบันทึกแจงเวียนสวนไหนที่ยังไมจําเปน ก็ยังไมตองใช
ก็ถือวาเปนการรักษาวินัยทางการเงิน
มติที่ประชุม รับทราบ มอบทุกสํานัก/กองถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 3.๓ เชิญชวนรวมงานสงทายปเกาตอนรับปใหม พ.ศ. 2565 (สํานักปลัดเทศบาล)
นางศุภรัตน เทพอุด นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ
สํ า หรั บ กิ จ กรรมส ง ท า ยป เก า ต อ นรั บ ป ใหม ข องเรา ก อ นอื่ น ส ว นของงานท อ งเที่ ย ว
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ และเขารวมกิจกรรม ในวันที่ 24 ธันวาคมที่ผานมา สําเร็จลุลวงไปดวยดี
และอยากจะเชิ ญ ชวนทุ ก ท า นร ว มกิ จ กรรมเค า ท ด าวน ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ภายใต ธี ม
“Happiness For All”
การวาง concept ไว คื อ ระยิ บ ระยั บ การแต ง กายที่ มี สี สั น ระยิ บ ระยั บ สะท อ นแสงไฟ
เพื่ อ สร า งบรรยายภายในงานได ด วย และขออธิ บ ายกํ า หนดการก อ นเข าสู พิ ธี เค าท ด าวน เริ่ ม ตั้ ง แต เวลา
17.30 น. มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงหนา เวทีจากกลุมการแสดงตางๆ การแสดงดนตรีในสวน
มีดีเจเปดแผนกอนที่จะนับถอยหลัง 1 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 23.00 น. เปนตนไป มีการแสดงพรอมกับดีเจ
จากนั้น เวลาประมาณ 23.50 น. พิธีกรเชิญทุกคนรวมตัวกันในระยะไมใกลชิด
ตามมาตรการโควิด-19 เพื่อรวมนับถอยหลังและกาวสูศักราชใหมรวมกัน จากนั้น พิธีกรก็จะเชิญทานนายกฯ
และแขกผูมีเกียรติขึ้นบนเวที การกลาวอวยพรจากทานนายกฯ และทานผูวาราชการจังหวัดฯ จากนั้นจะมี
การสงสัญ ญาจากพิธีกรในการนับ ถอยหลัง มีการจุดพลุและเอฟเฟกตหิมะ พรอมทั้งเปดเพลงอวยพรปใหม
ถือวาจบพิธีการ ใหทุกทานรวมเชิญชวนบุคลากรในสังกัดรวมกิจกรรมดวย
ระเบี ย บวาระที่ 3.๔ รายงานผลการฝก อบรมสัม มนาเชิ งปฏิ บั ติก าร และศึ ก ษาดู งาน “หลั ก สู ต รการ
วางแผนเชิงกลยุทธสํารับกลุมงานคน (Cluster)” (กลุมภารกิจดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
นางสาวอุษา สมคิด ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
หลังจากที่กลุม Cluster ไดนําเสนอไปในที่ประชุมหัวหนาสวนไปแลว การดําเนินการทั้งหมด
ขออนุญาตใหหัวหนาฝายกิจการโรงเรียน ไดนําเสนอผลการดําเนินงาน กลุม Cluster
นางสาวภัทราภรณ วงศไชย หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน
ขอรายงานผลในส วนของการศึ ก ษาดูงานการจัดการศึก ษา เพื่ อ พั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย
สถานที่แรก คือ โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ในสวนสาระสําคัญที่ได คือ วิสัยทัศนและ
/ ความเปนผูนํา....
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ความเป น ผูนํา ของผูบ ริห าร การบริห ารและการจัดการเรีย นการสอนของโรงเรี ย น ซึ่งคณะผูบ ริหารจะนํา
สิ่งใหมๆ ในการวัดความรูของนักเรียนตามศักยภาพของคนในทองถิ่น
การจัดการเรียนการสอนตามความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคลและความสามารถ
ตางๆ ระหวางนักเรียน สิ่งที่มีความประทับใจในสถานที่แรก การจัดการศึกษาทองถิ่นเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ในการจัดทําหลักสูตรมีการเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนในสวนของการจัดการเรียนการสอนที่มีหลักสูตร
มากกวาเริ่มตนจาก 2 – 19 หลักสูตร ตามความสนใจของผูเรียน
ในสวนของโรงเรียนจะเขาใจการเปลี่ยนแปลงของโลกป จจุบั น และเน น ความตา งของคน
ซึ่งเด็กแตละคนมีความเกงที่ตางกันออกไปในแบบของตัวเอง เราไดเรียนรูวามนุ ษ ยทุกคนมีศัก ยภาพ และ
ประสบความสําเร็จสูความเปนเลิศไดก็ตอเมื่อเราไดทําสิ่งที่เราชอบ มีใจรัก มีความถนัด และใหความสนใจกับสิ่งๆ นั้น
อีกทั้งมีการปรับวิธีการเรียนการสอน และ Mindset ทั้งครูและนักเรียน การนําครอบครัวเขา
มาสูการเรียนการสอนทําใหมีความเขาใจและใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อที่จะกาวไปสูความสําเร็จ
พรอมๆ กัน แนวคิด คือ เราควรที่จะพัฒ นาในสวนของการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม ความมุงมั่นในการ
ทํางานของคณะผูบริหารและคณะครู
รวมถึงเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน สิ่งนี้ทําให อบจ.
เชียงรายประสบความสําเร็จและมีความตางจากสถานศึกษาอื่นๆ นโยบายของผูบริหารและบุคลากรในองคกร
ขับเคลื่อนไปพรอมๆ กันดวยความรับผิดชอบตอหนาที่อยางเต็มความสามารถจึงจะเกิดความสําเร็จ หากเรา
เปนจิ๊กซอวที่สมบูรณ เมื่อนําไปตอกับจิ๊กซอวตัวอื่นๆ ก็จะไดความสวยงามและความสมบูรณเชนเดียวกัน
ในการนําการดําเนินการการศึกษามาแลกเปลี่ยนในการพัฒนาโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดการศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางตามศักยภาพของบุคคล และเห็นคุณคาของความตางระหวาง
บุคคลเพื่อสรางความตางระหวางบุคคล ในสวนการศึกษาดูงานในบานมั่นคงของเทศบาลนครเชียงราย สิ่งที่
ประทับใจ คือ การสรางเครือขายและคณะทํางานของบานมั่นคงที่ทําใหมั่นคงยั่งยืน และสามารถตอยอดได
เทศบาลนครเชี ยงรายได รวมมื อ กับ องคก รพัฒ นาเอกชน และภาคประชาชน มารว มกั น
บูรณาการ เพื่อแกไขที่อ ยูอาศัยของผูดอยโอกาส โดยผูป ระสบปญหาเป นผูดําเนิน การเองแลวอุดหนุน ด วย
ภาครัฐ และเอกชน มีการลดความเหลื่อมล้ํา คือ การพัฒนาโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนได
เขาถึงปจจัยพื้นฐาน เพื่อเปนการพัฒนามนุษยที่สมบูรณ ที่สําคัญ คือ ความสามัคคีบานมั่นคง เพื่อดําเนินการ
แกไขปญหาจนเกิดความสําเร็จได
ยุทธศาสตร ในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานตั้งแตตน จนถึงการ
ดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดการบูรณาการตามบทบาทหนาที่ของตัวเอง จนเกิดรูปแบบของบานมั่นคงขึ้นมาได
ทั้ ง นี้ ยั ง มี ค วามอดทนมุ ง มั่ น เสี ย สละ ทุ ม เทในการขั บ เคลื่ อ น พั ฒ นาเครื อ ข า ยบ า นมั่ น คงที่ อ ยู สํ า หรั บ
ผูด อ ยโอกาส เพื่ อ ช วยกั น แก ไขป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ทํ า ให เกิ ด ความสามัค คีเอื้อ อาทรช วยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
จนสามารถเกิดความประสบความสําเร็จขึ้นมาได
จากการไปศึกษาดูงานมาแลวก็ไดนําแนวคิดมาปรับใชในการทํางาน โครงการบานมั่นคงตาม
นโยบายของทานนายกฯ ซึ่งจะมีนโยบายแกไขปญหาผูยากไร ผูดอยโอกาสที่อยูบริเวณกําแพงเมืองใหมีที่อยู
อาศั ย เป น ของตนเอง การสร า งเครื อ ข า ยของกลุ ม ที่ มี ค วามต อ งการและมี ป ญ หาที่ อ ยู อ าศั ย ร ว มกั น
เพื่อดําเนินการจัดทําเครือขายบานมั่นคงในการรวมกันแกไขปญหาดานที่อยูอาศัย
/ นอกจากนี้....
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นอกจากนี้ เราจะจัดทําขอมูลพื้น ฐาน ครอบครัว ครัวเรือน และทองถิ่น เพื่อเป น ขอมู ลใน
การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน รวมพิจารณาครอบครัวนํารองที่มีความตองการเรงดวน เราใหกลุมงานพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต เข า ไปทํ า งานเชิ ง บู รณาการ ทั้ ง ในด า นสุ ข ภาวะในครั ว เรื อ น การศึ ก ษา ป จ จั ย พื้ น ฐานใน
การดํารงชีพ การสรางรายได
สถานที่ตอไปที่ เราไดไปศึกษาดูงาน คือ เทศบาลตําบลพญาเม็ งราย เราไปดูการพัฒนาเด็ก
ดวยกระบวนการ EF ซึ่งเขาไดลงพื้นที่ไปสูชุมชนนํามาประยุกตใชกับผูปกครอง คนในครอบครัว และทําใหเกิด
ภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต พบวาเปนความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตั้งแตอยูใน
ครรภ และมีการใชหลักสูตรดวยการสอนกระบวนการ EF มีเทคนิคการกอดกอนเขาหองเรียน เพื่อใหเด็กรูสึก
อบอุน ปลอดภัย เมื่อตองจากผูปกครองมาอยูที่ศนู ยพัฒนาเด็กเล็ก
สาระสําคัญ คือ EF เปนรากฐานสําคัญ ในการดําเนินชีวิตที่ดี และเปนกระบวนการพัฒ นา
สมอง สร างทั กษะ เพื่ อ ชีวิต ที่สํา เร็จ ให คิ ดเป น ทํ า เป น เรี ยนรูเป น แก ป ญ หาเป น และอยู กั บ ผูอื่ น อย างมี
ความสุ ข ในสวนของการประยุก ตใช จะมีสวนในการจัดทํ าแผนโครงการกิจกรรมรว มกั บ คณะทํ างานกลุม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อทํางานเชิงบูรณาการ
นํ า ความรู ที่ ได นํ า ไปจั ด กิ จ กรรมชุ ม ชน ครอบครั ว ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เพื่ อ บ ม เพาะ
เมล็ดพั นธุที่มีคุณ ภาพที่เติบโตผูใหญที่มีคุณ ภาพตอไป มีการบูรณาการตั้งแตอยูในครรภ เพื่อบูรณาการกอง
3 กอง เพื่อลงไปตั้งแตอยูในครรภเลย ในการตอยอดของเทศบาลนครลําปาง มีโครงการสงเสริมพัฒนาเด็ก
โดยใชกระบวนการ EF ซึ่งจะเปนการสรางทรัพยากรมนุษยใหเปนเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ
ลั ก ษณะการทํ า งานที่ เราได ก ลั่ น กรองออกมา คื อ ในส ว นของกองสาธารณสุ ข ฯ สร า ง
กระบวนการเรียนรู EF ตั้งแตอยูในครรภ สรางภาคีเครือขาย ในสวนของกองสวัสดิการใหความรูในสวนของ
สรางกระบวนการ EF แกเด็กกอนวัยเรียนและไปสูการสรางครอบครัว EF ในสวนของสํานักการศึกษาก็จะจัด
กระบวนการการเรียนการสอนดวยระบบ EF ไปสูศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
โครงการที่สอง คือ การสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุแบบบูรณาการ สรางความตระหนัก
ถึงคุณคาของผูสูงอายุ ลักษณะการทํางาน คือ การพัฒนาศูนยผูสูงอายุโดยทีมสหวิชาชีพ ดวยกระบวนการที่
หลากหลาย สาธารณสุขฯ ใหความรูสรางสุขภาวะที่ดี และตรวจสุขภาพใหกับผูสูงวัย ในสวนของสวัสดิการฯ
ก็จะจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหกับผูสูงอายุ
ในสวนของสํานักการศึกษาก็จะจัดการศึกษานอกระบบใหกับผูสูงอายุ เชิญชวนผูสูงอายุไปให
ความรูดานตางๆ ไปใหความรูกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน โครงการคนเฒาเลานิทาน ตอไปเปนโครงการชุมชน
มั่นคง สังคมดีงาม เพื่อสรางชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ใหมั่นคงเกิดสังคมที่ดีงาม ลักษณะการทํางาน
กองสวัสดิการฯ ดําเนินการ X-Ray ชุมชน
เพื่อคนปญหาจัดหมวดหมูลําดับความสําคัญ ความจําเปนเรงดวนที่ตองการแกไขปญหาหรือ
ได รับความชวยเหลือในการประสานงานเครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ย วของ เพื่ อรวมดําเนิน การ กองสาธารณสุ ข ฯ
ใหความรูและดูแลสุขภาวะในครัวเรือน ผูปวยติดเตียง หลังจากใหการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้ง
จัดการสงเสริมทางดานกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา
โครงการตอยอดแบบบูรณาการ ศูนยรวมวัยเกา เพื่อถายทอดความรูแลกเปลี่ยนความคิดของ
ชุ มชน ความรูเฉพาะดาน และให ผูสูงอายุเห็น คุณ คา ในตัวเอง อยู ในสังคมได อย างมีความสุข ลักษณะการ
ทํางาน คือ เราจะคนหาผูสูงอายุในชุมชนที่มีความรูความสามรถดานตางๆ เชน อาชีพ สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม
และจะมีการจัดเวที Show & Share เพื่อใหวัยเกาไดแสดงความสามารถ
/ โครงการ....
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โครงการสุ ด ท า ย คือ โครงการต น กลา วั ยใส จั ด ขึ้น เพื่ อ ช วยเหลื อ พั ฒ นาเด็ ก ด อยโอกาส
ลักษณะการทํางานในสวนของกองสวัสดิการฯและสํานักการศึกษา ก็จะดําเนินการคนหาเด็กดอยโอกาสในชุมชน
จัดกิจกรรมตามความถนัดและความตองการและความพรอมของเด็ก เชน การแข งขันกีฬา การแสดงดนตรี
กิจกรรมสรางรายไดลดรายจายในครัวเรือน
ในสวนกองสาธารณสุขฯ สงเสริมใหแกเด็กดอยโอกาสในชุมชน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ
และสติปญญา ทาง Cluster ในกองของเราไดไปรวมกันคิดรวมกันทํา และไปศึกษาดูงานก็นําสิ่งดีๆ มาสานตอ
เปนโครงการตางๆ ที่ชวยพัฒนารวมกัน
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ใน Cluster นี้ ผมไม ได เดิ น ทางไปด ว ย และเท า ที่ ส อบถามกั บ ผู ที่ ไปร วมกิ จ กรรมทุ กคน
ตอบว า ดี ม าก และที่ ฟ งรายงานมาเมื่อ สัก ครูผ มเชื่ อวา มี ประโยชนซึ่ งทุ กกิ จกรรมทํา ให Cluster เข าใจกัน
มากขึ้น วาบทบาทของตนเองไมไดแยกออกเปนแตละกองหรือสํานักแบบแตกอน ซึ่งเปนการดูแลตั้งแตอยูใน
ครรภมารดาถึงวัยเกา ถาเรานํามาประยุกตและตอยอดไดจะทําใหเกิดประโยชนมากๆ
นายชาตรี สุขารมย ปลัดเทศบาลนครลําปาง
เหลื อ อี ก 2 Cluster ซึ่ ง Cluster แรกที่ ไ ปกั น มา มี ข อ สั ง เกตที่ ว า อยากให 2 Cluster
ที่เหลืออยากใหแตงตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับดานประชาสัมพันธรวม 2 ทาน เพื่อทําวีดีทัศนและภาพนิ่งตางๆ
เพราะ cluster แรกที่ไปเราลืมคิดกัน ถือวาประสบความสําเร็จ เพีย งแตวา เรายังไมมีมืออาชีพเก็บภาพถาย
และอยากใหมีการรวม Cluster อีกครั้ง เพื่อประมวลผลในการทําโครงการและจัดทํางบประมาณตอไป
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
สําหรับ การไปศึก ษาดู งาน Cluster คุ ณ ภาพชี วิต ได คุยกั บ หั วหน าที ม ทั้ งกองสวั สดิก ารฯ
กองสาธารณสุขฯ และทาน ผอ.สํานักการศึกษา ตอนนี้เรามีเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อใหการขับเคลื่อน Cluster
มีรูปธรรมเราก็จะมาขับเคลื่อนกัน เพื่อที่จะเปนแผนที่จะกําหนดกิจกรรม โครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ตั้ ง แต เกิ ด – ตาย ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ว า เราจะมี กิจ กรรมอะไร โครงการอะไร
เพื่อจัดทําออกมาเปนเลม เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไป
นายวิชญศิคภัทร วงศมณี ผูอาํ นวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ตองขอกลาวชื่นชมเลขาฯ คณะทํางาน ผอ.อุษา ทําผลงานออกมาดี มาตรฐานสูง และเปนที่
ประทับใจของทุกๆ คน ไมวาจะเปนที่พัก อาหาร มิตรภาพที่ดี สอดคลองกับยุคสมัยใหมที่ใหความสําคั ญกับ
ทรัพยากรมนุษยเปนทุน เพราะคนยิ่งใชยิ่งเกง เปนหนาที่ของอีก 2 Cluster ที่เหลือที่จะทําใหผลงานออกมาดี
เชนกัน สวนที่เกี่ยวของกับทางสาธารณสุขฯ คือ เรื่องของ EF หรือ Executive Function
ส วนหนึ่ งก็ คือ กิ น ก อ นเล น เล า ซึ่ งอยูในชวง Peak ของ EF ก็ คือ อายุ ระหว า ง 3 – 6 ป
เบื้องต นคือ ในสวนของขอมูลโดยเฉพาะ จะไดไปพิจารณาวา ในสวนของเราจะไปดําเนิน การอย างไรไดบา ง
เปนไปไดไหมที่ทางสวนราชการในสวนของเราที่จะขอสนับสนุน เปนการใชตัวชี้ วัดของงบประมาณกองทุน
ประกันสุขภาพของเรา
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูสู งอายุ จะชวยตอบโจทยเรื่องตัวชี้วัด เปนการดูงานที่
เราประทับใจทั้งสามที่ ตั้งแตการจัดการศึกษาของ อบจ.เชียงราย ที่เราสามารถนํามาประยุกตไดที่สอดคลอง
บ า นมั่ น คงเป น ผลงานเชิ ง รู ป ธรรม มี ค วามดี ใจที่ ร ะดั บ เทศบาลนคร ซึ่ ง แต ล ะบ า นออกมาตามกํ า ลั ง
ความสามารถที่ จ ะทํ า ได ส ว นหนึ่ ง มี ค วามแน วแน วิสั ย ทั ศ น ข องผู นํ า ของทุ ก ระดั บ ทุ ก ฝ า ยมี ห น า ที่ แ ละ
มีความสุขที่จะนําเสนองาน
/ นายสุนทร....
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นายสุนทร จวงพลงาม ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
สิ่งที่เราจะดําเนินการตอยอดจากการศึกษาดูงาน คือ การลงพื้นที่ เพื่ อสํารวจขอมูลแออัด
ของเราตามแนวนโยบายของทานนายกฯ เพื่อที่จะดําเนินการในเรื่องของโครงการบานมั่นคง ซึ่งหลังจากที่เรา
กลั บ มาจากเชียงรายเรารวมกับ ตัว แทนประชาชนในกลุม ลงไปสํา รวจขอมู ลในวัน ที่ 19 ธั น วาคม 2564
ภายในเดือนหนานาจะนําเสนอทานนายกฯ ได
ในเรื่องของโครงการบานมั่นคงของเราวาจะดําเนินการอยางไรตอไป เราจะมีการระดมสมอง
เพื่ อจัด การชีวิตให ป ระสบความสําเร็จและอยูรอดได โดยใชทัก ษะ EF ซึ่ งเปน ผลจากการที่ เราไปดู งานมา
เชน เดียวกันกลุมเปาหมาย คือ ผูปกครอง กลุมเด็กแรกเกิด ที่ไดรับการสนับสนุน จากกระทรวงพัฒนาความ
มั่น คงและสั งคมของมนุษ ย ซึ่ งการกิจ กรรมในครั้ งนี้ เป น การจั ดครั้งแรก จํ า นวน 50 คน ได วิท ยากรจาก
คณะมนุษ ยศาสตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง กลุมเด็กเหลานี้ที่อยูในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน
400 คน ที่เปนเด็กที่จะเขาสูศูนยเด็กเล็ก กอนเขาสูสถานศึกษา จะมีการติดตามผลเปนระยะ เทาที่เราไปดูที่
พญาเม็งราย จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
โครงการที่สาม เปนโครงการธรรมะเคลื่อนที่ โดยกลุมเครือขายผูสูงอายุเทศบาลนครลําปาง
เปนผูมีสวนรวมคิดกับพวกเราวา อยากจะทําอะไรบางซึ่งเปนการตอยอดองคความรูตรงนี้ โดยสภาเครือขาย
ผูสูงอายุ รวมกับ ท านเจ าคณะจังหวัด วันนี้ จะมีกิ จกรรมที่ วัดพระแกวดอนเตาฯ การอบรมบรรยายธรรมะ
ตั้งแต 16.00 น. เปนตนไป ซึ่งเปนกิจกรรมตอยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็ น เหล า นี้ ส อดคล อ งกั บ เทศบาลนครลํ าปาง ไม วา จะเป น เรื่อ งของคน หรื อ ชุ ม ชน
ประเด็นถัดมา คือ ชุมชนมั่นคง สังคมดีงาม ตอนนี้เรานําแนวนโยบายของทานนายกฯ ดําเนินการในเรื่องของ
การแบ งเขตชุม ชนและจั ดตั้งชุมชนยอยในเขตเทศบาลนครลําปาง จากการที่ไดป ระชุม คณะทํ า งานชุม ชน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรานําเสนอคณะกรรมการ เพื่อที่จะดูวาขอบเขตชุมชนเหมาะสมหรือยัง
ถนน ตรอก ซอย ที่ เป นขอบเขตชุ มชนใหมนั้น และไดป ระชุม กัน ไปเมื่ อ วัน ที่ 3 ธั น วาคม
ที่ผา นมา หลังจากนั้น กองสวัสดิการสังคมไดกลับไปพูดคุยกับทางแกนนําชุมชนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้จัดทําแผนที่
ชุมชนทั้ง 84 ชุมชน เรียบรอยแลว ภายในเดือนมกราคมนี้ เราจะจัดทําประกาศ เพื่อรับฟงความคิดเห็น วา
จากการที่เราแบงขอบเขตชุมชนแบบนี้จะมีผลกระทบอยางไร และจะแกไขไดหรือไมอยางไร ซึ่งคาดวาจะแลว
เสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2565
จากนั้ น เราจะมี ก ารประกาศจั ด ตั้ ง ชุ ม ชนย อ ย ทั้ ง 84 ชุ ม ชน คาดว า จะแล ว เสร็ จวั น ที่
31 มกราคม 2565 หลังจากที่เราประกาศจัดตั้งชุมชนเสร็จแลว ในเดือนกุมภาพันธ เราจะประกาศรับสมัคร
อาสาพั ฒนาชุมชนของแตละชุมชน ซึ่งคาดวากลางเดือนกุมภาพันธนาจะไดอาสาพัฒนาชุมชนครบทุกชุมชน
และจะมีการประชุมอบรมเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และภารกิจของอาสาพัฒนาชุมชน
เนื่องจากวาในหวงเวลานี้เราไมสามารถเลือกคณะกรรมการชุมชนได ซึ่งจะสอดคลองหรือ
เปนไปตามหนังสือสั่งการของจังหวัดลําปาง ใหเราชะลอการเลือกคณะกรรมการออกไปกอน เรื่องที่สาม คือ
การขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการพั ฒ นาเสริม สรา งความเขม แข็ งของเศรษฐกิ จและฐานราก
พ.ศ. 2565 กองสวัส ดิก ารสั งคมสงไป 2 โครงการ คือ การจําหนา ยสิน ค าออนไลน และการลดรายจ า ย
ในครัวเรือนงบประมาณกวา 900,000 บาท
สวนอีกหนึ่งโครงการ คือ สวนของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งทาน ผอ.กองสาธารณสุข จะไดนํา
เรียนอีกครั้งหนึ่ง ทางกองสวัสดิการสังคม ไดประสานงานกับสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเมื่อวานนี้ พรุงนี้จะมีการแจงให
/ ประชุม....
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ประชุมและเรียกเจาหนาที่โครงการ ณ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ทางกองสวัสดิการสังคม ไดมอบหมายให
นางสาวนั ท ธ ห ทั ย ฟู วุฒิ และนางยุว ดี แกวกระจ าง รว มประชุ มในครั้งนี้ด วย เนื่ องจากให เจ าหน า ที่ที่ ทํ า
โครงการไดไปชี้แจงดวยตนเอง
เรื่องที่สี่ คื อ การจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอการกอสราง
สะพานขามลําเหมืองแมปูน บริเวณถนนพหลโยธิน ชุมชนนากวมใต ตําบลชมพู ซึ่งการดําเนินการกอสรางโดย
เอกชน ใหทางกองสวัสดิการฯประสานงานกับทางผูประกอบการวา ใหจัดประชาคมใหดวย ซึ่งจะจัดประชาคม
ขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
สํานักการชางจะตองสงคนไปเจรจาเรื่องการกอสราง รูปแบบ และลักษณะจะเปนอยางไร
เพื่ อความมั่น ใจของชาวบ านกองยุท ธศาสตรฯ เองก็จ ะตอ งขออนุญ าตประชาสัม พั น ธ ให ช าวบ า นไปร วม
กิจกรรมนี้ดวยและตองเปนคนที่เกี่ยวของกับลําเหมืองแมปูนเทานั้น เราคาดวาประมาณ 70 ราย ตอนนี้ทาง
กองสวัส ดิการฯ ไดป ระสานงานคราวๆ แลว สวนเรื่องอื่นๆ เชน โตะ เกา อี้ เครื่องเสียง อาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่ม อสม. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล เราขอความรวมมือไปยังภาคเอกชนมาดําเนินการใหทั้งหมด
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
นี่ก็เปนเรื่องของการรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cluster ที่เชียงราย เราจะสามารถ
นํามาขับเคลื่อนตอได
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.5 เรื่องเพื่อทราบจากทุกสํานัก/กอง (ถามี)
นางสาวภัทรภรณ วงศไชย หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน
เมื่อวันที่ 26 ที่ผานมาทางสํานักการศึกษาไดจัดโครงการยิ้มหวานสะอาดใสเด็กกอนวัยเรียน
ไดรับเกียรติจากรองนายกฯ กิตติ จิวะสันติการไปเปดการอบรม ซึ่งมีผูปกครองเขารวมกิจกรรม จํานวน 120 ทาน
และคณะครู จํานวน 20 ทาน ซึ่งไดใหความรูกับผูปกครองเรื่องของการทําความสะอาดฟนและโรคติดตอในเด็ก
กิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตรงานขึ้นปใหม ประจําป พ.ศ. 2565 จัดขึ้นวันที่ 1 มกราคม 2565
ขอเชิญชวนทุ กทานรวมทําบุญตักบาตร เพื่อเปนสิริมงคล พรอมกันในเวลา 06.00 – 06.30 น. บริเวณขวงนครลําปาง
และจะมีการปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 การแตงกายดวยชุดพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ
ในสวนของ Night Run Nakhon Lampang ทางสํานักการศึกษาในเชิงรุกและในเชิงบูรณา
การมีการประชาสัมพั นธไดเริ่มทํามาประมาณ 1 สัปดาหแลว ในวันที่ 24 ธันวาคมที่ผานมา มีการขายบัตร
แบงออกเปน 2 ชวงเวลา คือ ชวงเวลา 16.00 น. ที่แรกคือ สวนสาธารณะเขลางคนคร ชวงเวลา 19.00 น.
ยายไปตั้งที่บริเวณการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมฯ
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เราไปที่สวนสาธารณะหนองกระทิ ง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2564
ไปที่สวนสาธารณะเทศบาล 7 ภายใน 1 วันเราจะไป 2 สถานที่ เริ่มตั้งแต 16.00 – 22.00 น. ทุกวัน
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ในโครงการ Night Run Nakhon Lampang เงีย บไปนานหลายป ซึ่ งหากนั ก ท อ งเที่ ย ว
ตางจังหวัดเขามาก็จะเปนการกระตุนเศรษฐกิจ อาจจะตองเลื่อนเวลาปดยอดออกไป ตอนนี้ตัวเลขอยูที่ 400
นางสาวอุษา สมคิด ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ตอนนี้ ที่ล งทะเบีย นมาเป น จํานวน 480 ราย มี ก ารจา ยคาสมัค รโอนเงิน แลว 349 ราย
เปน 5k จํานวน 125 ราย 10k จํานวน 219 ราย VIP จํานวน 5 ราย
/ นายวิชญคภัทร....
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นายวิชญคภัทร วงศมณี ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ปกติแลว Organizer มีสวนชวยไดมาก เนื่องจากมีเครือขาย และมีความสําคัญ มากในการ
Connection มากมาย เขาจะมีสวนชวยอะไรเราไดบาง
นางสาวอุษา สมคิด ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ถา เป น Organizer จะตองมี เปาหมายของผูวิ่ง เราจะตอ งมี ขอ ระเบี ยบกฎหมายที่ จะต อง
รองรับ เงินสวนหนึ่งก็จะตองเบิกจากหนวยงานเทศบาลฯ Organizer ที่ทํางานกับเราอาจจะไมเคยทํางานกับ
หนวยงานราชการ จึงเกิดความอึดอัด และจะตองทําความเขาใจกันอีกหลายๆ เรื่อง
นายอนุรักษ อุตยานะ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ขอรายงานกิจกรรมที่ไดทํามาตามรอบเดือนนี้ คือ ตามที่เทศบาลนครลําปางไดมีประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ถูกเลื่อนมาโดยตลอด
เนื่องจากสถานการณโควิด-19 มีทั้งหมด 14 ตําแหนง 33 อัตรา ประกอบดวย
1. คนงานทั่วไป
16 อัตรา
2. คนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3 อัตรา
3. คนงานเทศกิจ
2 อัตรา
4. คนงานสถานีขนสง
1 อัตรา
5. คนงานสํารวจขอมูล
1 อัตรา
6. ผูชวยนักจัดการงานเทศกิจ
2 อัตรา
7. ผูชวยนายชางสํารวจ
1 อัตรา
8. พนักงานขับรถยนต
8 อัตรา
9. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
3 อัตรา
10. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
3 อัตรา
11. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก
3 อัตรา
มีผูมาสมัครทั้งสิ้น 588 คน มาสอบ 259 คน คิดเปน 44% ไมมาสอบ 329 คน คิดเปน
55% ผานการสอบ 148 คน คิดเปน 53% ประกาศใหผูผานการสรรหามารายงานตัวเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ตามลํ า ดั บ ของแต ล ะตํ า แหน ง พนั ก งานจ า งทั่ วไปจะจั ด จ า งในวั น ที่
4 มกราคม 2565 พนักงานจางตามภารกิจจะตองขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ลําปางกอน
สํา หรับ ผู ผานการสรรหาที่ เหลือ ที่ขึ้ น บั ญ ชีไวก็จ ะขึ้น บั ญ ชี เป น เวลา 1 ป นับ แต ป ระกาศ
วันสรรหา คือ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 7 ธันวาคม 2565
นายวิชญศคิ ภัทร วงศมณี ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สําหรั บ สถานการณ โควิด-19 ในพื้ นที่ ข องจังหวัดลํา ปางมี Cluster เกิ ด ขึ้ นมากมาย เช น
อบจ. เทศบาลตําบล ใหทุกคนดูแลตนเองโดยสวมใสหนากากอนามัย การดูแลรักษาความสะอาด ส วนมาก
ผูปวยที่เสียชีวิต คือ ผูปวยที่มีโรคประจําตัวอยูแลว รวมทั้งในงานปใหมของเรา ทางกองสาธารณสุขฯ ไดจัดเวร
หมุนเวียนมาทําหนาที่ทุกๆ คืน
ในการทํางานก็จะมีการประเมินผลการดํา เนิน งานกอน ระหวาง และหลังการปฏิ บัติ งาน
เรามีความเห็นใจผูคา แตมาตรการตองมีความมั่นคง เรายินดีใหทางกองการเจาหนา ที่ เมื่อคืน มีอยู โรงแรม
แหงหนึ่งที่เราตรวจพบ และจะใหออกจากโรงแรม ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
/ นายสุรพล....
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นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ประการแรก ทางนายแพทย ส าธารณสุ ข ฯ ได ป ระสานมาว า ให เ ทศบาลฯ เตรี ย ม
Community Isolation ใหพ รอม เนื่องจากสถานการณนาจะหนักขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ เราตองเฝาระวังในเขต
พื้นที่ของเราดวย ประการที่สอง หองน้ําชายชํารุด อยากใหชวยแกไขตอไป
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ฝากหัวหนาฝายสุทัศน ชวยดูแลเรื่องหองน้ําดวย อยากใหชวยประสานงานผูเกี่ยวของในเรื่อง
ของเหตุทะเลาะวิวาท บริเวณถนนบานดงไวดวย
มติที่ประชุม มอบสํานักชางดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4 ติดตามผลการดําเนินงาน
4.1 รายงานการติ ด ตามการดํ าเนิ น งานโครงสรางพื้ น ฐานงบประมาณประจํ าป พ.ศ. 2564 และ
ประจําป พ.ศ. 2565 และโครงการขอรับเงินอุดหนุน (สวนควบคุมการกอสราง สํานักการชาง)
นายมนัสพี เดชะ รก.ผอ.สวนควบคุมการกอสราง
การดําเนินการออกแบบโครงสรางมีทั้งหมด 7 โครงการ ประกอบดวย
1. การปรับ ปรุง สวนสาธารณะห าแยกหอนาฬิ ก า ผู รับ จ า งได ส งแบบมาแล ว มีส วนของ
รายละเอียดที่ผูรับจางจะตองแกไขที่ยังไมคลอบคลุม หรือดัดแปลงแกไข ครั้งที่ 3 อีกครั้ง คาดวาผูรับจางนาจะ
สงฉบับแกไขมาตนเดือนมกราคม 2565 ถาผูรับจางทําแบบแปลนและประมาณราคามา ก็จะเปนงวดสุดทาย
งบประมาณโครงการ 7,600,000 บาท
2. การปรับ ปรุ ง สวนสาธารณะเขลางคน คร อนุมั ติแ ลว คี ย เขา ระบบแล ว มี ป ญ หาเรื่ อ ง
รายละเอียดบางสวนคียเขาระบบแลวเกินงบประมาณ จึงตองลดทอนออกไป ซึ่งตอนนี้คาดวาตนเดือนมกราคม
นาจะลงตัว งบประมาณ 9,000,000 บาท การปรับปรุงลานอเนกประสงค 1 ลานอเนกประสงค 2 เวทีใหม
สนามเด็ ก เล นและบ อทราย เครื่อ งออกกํา ลังกาย หอ งน้ํ า ทางเดิ น ภายในสวน ประตู ทางเข า - ออก น้ํา พุ
งานรั้ว เงินไมพอ
3. การปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง งบประมาณ 30,000,000 บาท แบบแปลนนี้เรา
ตรวจรับจากผูรับจางเรียบรอยแลว แบบแปลนเสนอขออนุมัติ ราคากลางเรานําจากผูรบั จางมา Revise อีกครั้ง
แตถางบประมาณ 30,000,000 บาท เราไมตองรอคียเขาระบบ ตอนนี้อยูระหวางการตรวจสอบและสั่งการ
ถาเรียบรอยแลว จัดสงกองคลัง ในสวนของสะพานแขวน ผู รับ จางสงงานมาเรียบรอยแลว ตรงนี้จะไมไดร้ัว
ลวดสปริง อาจจะตองปรับปรุงรั้วของเดิม
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
หากแลวเสร็จประชาชนจะมีพื้นที่ใชสอยไดคอนขางเยอะ
นายสุทัศน กองสุรกานต หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
หากแลวเสร็จจะตองจางคนดูแล ทุกสวนมีปญหาเรื่องรั้ว มีคนชอบทําลายของ เราจะดูแลยากมาก
นายมนัสพี เดชะ รก.ผอ.สวนควบคุมการกอสราง
ผู รับจางไดวางแผนผังระบบน้ําไว แลว 3 จุดแรก คือ หอ งน้ํ า มี ปม วางแนวทอ วางระบบ
เรียบรอยแลว ถังเก็บน้ําเดิมบริเวณบานพัก การวงระบบทอน้ําตางๆ ทายเขื่อนบริเวณถัดจากสนามบาสเกตบอล
/ในการกอสราง....
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ในการกอสรางแลวเสร็จแลวตองใหผูรับจางดูแลเปนระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นเปนหนาที่ของเทศบาลฯ
สวนรั้วเราปรับปรุงไดเพียงเทานี้ เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด ในแบบแปลนจะมี กลองวงจรปด หากมี การ
ทําลายเขของของเทศบาลฯ ก็สามารถแจงความดําเนินคดีได
4. การปรับปรุงสวนสาธารณะเวี ยงละกอน จํานวน 3 โครงการ คื อ โครงการก อสร างสนามกี ฬา
งบประมาณ 50,700,000 บาท ปรับปรุงบริเวณภายนอก งบประมาณ 40,000,000 บาท ปรับปรุงระบบ
ไฟฟา และประปา งบประมาณ 30,000,000 บาท รวมเป นเงิน ทั้งสิ้น 120,000,000 บาท แบบเสร็ จ
สมบู ร ณ แ ล ว เพี ย งแต ร อ Recheck ประเมิ น ราคา เพื่ อ ส งให ก องคลั ง จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ไม ต อ งคี ย เข า ระบบ
รอตรวจสอบยอดเงินใหชัดเจน มีลานสเกตที่ใหญกวาสวนสาธารณะเขลางคนคร นาจะใชเวลาประมาณ 7 เดือน
5. โครงการฝายพับได ตอนนี้ไดสงเรื่องไปยังกรมเจาทาแลว เหลือ Revise ราคากลาง
6. โครงการปรับ ปรุงศูนยเยาวชนฯ มีรายละเอียดที่จ ะตอ งแก ไขเป น ครั้งที่ 2 แบบนาจะ
สมบูรณตนปหนา งบประมาณ 5,000,000 บาท รอแบบแปลนจากผูรับจาง
งบออกแบบโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย
1. โครงการปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศก ตามแผนที่คณะกรรมการประชุมของบประมาณไป
9,000,000 บาท ที่เราจางออกแบบพรอมกอสราง การปรับปรุงทาสะพานใหม ระบบไฟฟา ทางสวนการ
โยธายังไมไดสงราคากลาง
2. โครงการสรางพนังกันตลิ่งหนาวัดหมื่นกาศ เปนผูรับจางเดียวกับสวนหาแยกและศูนยเยาวชนฯ
3. โครงการปรับปรุงสะพานแขวน อนุมัติแบบเรียบรอยแลว
4. โครงการฝายน้ําแมวัง แบบแปลนเสร็จเรียบรอยแลว ไดของบสนับสนุนไปกับกองทุนแมเมาะ
5. โครงการบําบัดน้ําเสียตลาด โครงการบําบัดน้ําเสียตําบลหัวเวียง เปนงานของสวนการโยธา
ใหจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมสงกองทุนแมเมาะ และจัดสงเอกสารใหกองยุทธศาสตร
6. โครงการกอสรา งถนนจามเทวี ใชเงิน เฉพาะกิจ ผู รับ จ างส งงานเรียบรอ ย แบบอนุ มั ติ
เรียบรอยแลว สวนงบประมาณที่เราขอคณะกรรมการใหญไป 55,000,000 บาท
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ฝากดู เรื่อ ง Revise ราคาว า ติ ด ตรงไหน อยากให ทุ ก โครงการดํ า เนิ น ไปด ว ยดี และเห็ น
ประชาชนมีความสุข
นายพีระยศ วิรัตนเกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง
ในสวนของเงินเฉพาะกิจรวมอยูในสวนการกอสรางแลว คือ โครงการกอสรางถนนจามเทวี
จะออกแบบโครงการในงบประมาณ 51,000,000 บาท ในส ว นของกองทุ น แม เมาะก็ มี Timeline อยู
ที่จะตองสงใหเขาพิจารณาภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 ตัวที่มีปญหามากก็คือ พนังกันตลิ่ง มีปญหาเรื่อง
ของการประมาณราคา อยูที่วาเราจะเรงใหเขาทํา Profile ใหสมบูรณกอน

/นายกิตติ…..

๑๓
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง
ให เชิญ ผู วาราชการจังหวัด, รองผูวาราชการจังหวัด, นายกเทศมนตรี, ผูกํ า กับ การสถานี
ตํ า รวจภู ธ รเมื อ งลํ า ปาง ขึ้ น เวที จ ะได ดู เข ม แข็ ง และคึ ก คั ก ในงานเฉลิ ม ฉลองเทศกาป ใหม น ครลํ า ปาง
ให เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ/ผูที่รับผิดชอบดูแลแตละโซนใหเรียบรอยตั้งแตการเขางาน เพื่อใหการจัดงานครั้งนี้
สําเร็จลุลวงผานไปไดดวยดี
มติที่ประชุม มอบงานสงเสริมการทองเที่ยว ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
ลงชื่อ ส.ต.ต.หญิง ฐิติรตั น คุณชมภู ผูบันทึกรายงานการประชุม
(ฐิติรัตน คุณชมภู)
หัวหนาฝายบริหารงานขนสง รักษาการในตําแหนง
หัวหนางานเลขานุการผูบริหารและรัฐพิธี
ลงชื่อ

ลงชื่อ

สวาท จําปาอูป
ผูตรวจ/ทานรายงานการประชุม
(นายสวาท จําปาอูป)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

พีระยศ วิรัตนเกษ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพีระยศ วิรัตนเกษ)
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครลําปาง

