
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครล าปาง  
(ครั้งที่ 3/2564) ประจ าเดือนกันยายน 2564 

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมราชาวดี อาคารส านักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครล าปาง 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายนิมิตร  จวิะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 2. นายกิตติ   จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 3. นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 4. นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 5. นายจําเนียร  ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 6. นายชนวน  จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 7. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 8. นายนนทวัชร์  แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 9. นายเศรษฐวุฒิ  จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 
 10. นายชาตรี   สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 11. นายยุทธนา   ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 12. นายพีระยศ   วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 13. นางสาวอุษา สมคิด  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
 14. นายสวัสดิ์   แก้วกระจ่าง รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
 15. นายสุนทร   จวงพลงาม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 16. นางสาวจิตลดา   เกษสุวรรณ ผู้อํานวยการกองคลัง 
 17. นายอนุรักษ์ อุตยานะ  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 18. นางสาวสุกัลญา   เรืองรุ่ง  ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
 19. นางสาววิไล   วงค์พรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 20. นางสาวมรกต มนะสิการ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
 21. นายสุทัศน์ ก้องสุรกานต์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
 22. นายสุชาต ิ เทพพรมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 
 23. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์  คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง 
 24. นายมนัส  ใหม่คํา  หัวหน้าฝ่ายบริหานงานทั่วไป 
 25. นางรุ่งทิพย์   กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 26. นางชัญญานุช   ทองคํา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
 27. นางสาวพัลลภา   สุริยะมณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 28. นางพิมพร   ขัดศิริ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 29. นางวิลาวัณย์   บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 30. นางสาวนัทธ์หทัย  ฟูวุฒ ิ  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
 31. นางสาวนริศรา   หงสกุล  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 32. นางชุติมา   อินใจ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 33. นายบุรินทร์   คําไว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 34. นางสาวภัทราภรณ์   วงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 

    35. นายสมวาส   เครือระยา วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ 
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    36. นางชวนพิศ คุรุภากรณ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
    37. นายวรดล หวานแหลม นิติกรชํานาญการพิเศษ 
    38. นางเบญญาภา  ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 

ผู้ติดภารกิจอ่ืนๆ (ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม)  
1. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. นายสวาท จําปาอูป  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
3. นางสาวกนกกาญจน์  พรรณรัตน์ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา 
4. นายชูศักดิ์   สมแก้ว  รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
5. นายบรรยงค์ เอ้ือนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
6. นายศุภชัย วงค์บรรใจ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
7. นางพีรภาว์ ใหม่กิติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
8. นายจํารัส  ชุมแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
9. นายชูสิทธิ์ กุลประโยชน์ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 ครั้งนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ 3 เรามาทํางานร่วมกันเป็นเวลา 2 เดือนครึ่ง ในฐานะที่ทางการเมือง   

ผมกไ็ด้รับความไว้วางใจ และรับรองจากประชาชนชาวลําปางให้มาดูแลทุกข์สุขของประชาชน ให้มาดูแลพัฒนาการของ
บ้านเมืองให้บ้านเมืองนี้อยู่แล้วมีความสุข สามารถที่จะสนองความต้องการให้กับประชาชนได้ในทุกมิติ สําหรับ         
คนทุกชั้น ทุกวัย ตลอดจนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ จนกระทั่งถึงปัญหา
ใหญ่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนได้คาดหวัง  หน้าที่ที่สําคัญคือ การรับใช้ประชาชนที่ได้เลือกเราเข้ามา และเราก็ไม่ควรทํา
ให้เขาผิดหวัง 

 เพราะว่า การที่เราได้ไปหาเสียงกับประชาชน ถ้าเราไม่ทําหน้าที่หรือไม่บรรลุภารกิจก็ถือว่า          
เป็นการหลอกลวง ช่อฉล เป็นการโกงการเลือกตั้งประเภทหนึ่ง เราจึงมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติภารกิจตามที่เราให้
สัญญากับประชาชนไว้ว่า เราจะทําเมืองลําปางให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกๆ คน และเราต้องไม่ทําให้เขาผิดหวัง 
หน้าที่ของเราคือ การดูแลผลประโยชน์ให้กับประชาชน การทํางานเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน การทํางาน
นั้น เมื่อเราเลือกตั้งเสร็จแล้ว ในเวลานี้ไม่ได้เป็นเวลาที่เราจะเล่นการเมือง 

 เวลา 4 ปีนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องมุ่งสู่ภารกิจสําคัญ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้ คือ การทําให้
ทุกคนที่อยู่เมืองลําปางมีความสุข ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ ทุกเส้นทาง เงินทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้ เพ่ือการนี้         
ในระยะนี้เรื่องการเมืองเอาไว้ก่อน เราจะต้องทํางานให้บรรลุภารกิจของเรา ผมเป็นคนที่ชอบติดตามสื่อสารข้อมูล และ
เมื่อมีข่าวอะไรที่มีความสําคัญจะนําเก็บมาคิด อะไรที่ดี ที่เป็นสิริมงคลกับชีวิต 

 พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระราชดํารัสว่า 
เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับคนที่เป็นผู้นํา ธรรมนั้นอาจจะหมายถึง เราไม่
ทราบว่า พระองค์จะหมายถึงอะไร แต่เราเข้าใจว่าเป็น ธรรมเป็นธรรมะ ธรรมะที่ดีงาม สิ่งที่ปฏิบัติที่ดีงาม ทางพุทธ
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา มีอยู่ 3 เรื่อง ประการแรก คือ การทําแต่ความดีละเว้นหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลาย 
สิ่งที่จะทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนต้องละเว้น ต้องมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใส ไม่มีทัศนคติที่ไม่ด ี
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 ประการที่สอง คือ ต้องทําตนให้พอดีเหมาะสม สมกับฐานะ สมกับชีวิตความเป็นอยู่ สมกับตําแหน่ง 

หน้าที่ในสังคมท่ีเราเรียกว่า เดินทางสายกลาง ไม่เคร่งจนเกินไป คนมีอํานาจต้องใช้อํานาจที่เหมาะสม ไม่ควรใช้อํานาจ
เกินขอบเขต และทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน เพราะฉะนั้น เรื่องที่สามคือ อริยสัจ 4 ชีวิตเกิดมาเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
อริยสัจ 4 เป็นสัจจะธรรมว่าทุกชีวิตเกิดมาเป็นทุกข ์มีเกิด ตั้งอยู่ ดับไป  

ในขณะที่ตั้งอยู่จะตั้งอย่างไร จึงจะตั้งชีวิตของเราด้วยความไม่ลําบาก หรือลําบากน้อยที่สุด สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ไม่ให้มาบั่นทอนชีวิต พระพุทธเจ้าสอนว่า เมื่อมีปัญหาเริ่มต้นคือ ต้องหาสมมติฐานของมันว่ารากฐาน
ของปัญหานั้นคืออะไร ซึ่งเป็นต้นเหตุแล้วหาวิธีป้องกันไม่ให้เหตุนั้นเกิดขึ้น แก้ไขที่ต้นเหตุนั้น สามประการนี้เป็น      
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา  

ในฐานะที่เป็นผู้นําขององค์กรเทศบาลฯ ก็จะยึดถือแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
รัชกาลที่ 9 เพ่ือนําองค์กรนี้ก้าวไปข้างหน้า ในฐานะที่เป็นผู้นํา ผู้นําจะมีหน้าที่ 2 อย่าง คือ การปกครองและ          
การบริหาร ถ้าเราปกครองผู้คนต้องปกครองผู้คนให้มีความสุข สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การปกครองโดยธรรมบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทุกๆ คน ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งบริหารงานเป็นเรื่องสําคัญ การบริหารงานคือ 
การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ 
ทรัพยากรบุคคล วัตถุ เงินทองและอ่ืนๆ 

การเป็นผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก เพราะจะต้องทําหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากร
เหล่านี้ ถ้าเป็นทรัพยากรบุคคล เราจะต้องพัฒนาบุคคลให้มีสมรรถนะสูงบนพื้นฐานของคุณธรรมที่ดีงาม มีธรรมาภิบาล 
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องดูแล
รักษา ต้องเห็นคุณค่า เพราะทุกอย่างต้องใช้เงิน ที่เป็นเงินของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือ
พัฒนาการของบ้านเมือง 

ทุกคนในที่นี้เป็นผู้นําทั้งหมด ใครก็แล้วแต่ที่มีบุคลากรอยู่ภายใต้การดูแลบังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็น
หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย จนถึงระดับที่สูงขึ้นมา ถ้าเราพูดถึงโดยธรรม สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ พรหมวิหาร 4         
ของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ทุกคนเป็นคนที่มีศักยภาพ มีความกรุณา
ความช่วยเหลือกัน แสดงความยินดีชื่นชมเวลาเขาทํางานได้ดี และมีอุเบกขาก็คือ ความหนักแน่นไม่แสดงอากัปกิริยา 
ไม่โกรธไม่เกลียดใครและวางตัวให้เหมาะสม 

สิ่งหนึ่งที่ควรยึดถือ คือ อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งฉันทะ คือ การรักที่
จะทํา ความศรัทธาในเป้าหมาย ภาระหน้าที่ เราเชื่อมั่นในเรื่องนี้ว่าจะทําให้บ้านเมืองดี ทําให้ประชาชนมีความสุข     
เมื่อมีฉันทะและศรัทธาแล้ว ก็ต้องมีวิริยะ คือ ความเพียร ความมุ่งมั่นไปสู่ศรัทธานั้นให้ได้ จิตตะ คือ การมีสติ วิมังสา 
คือ การมีสมาธิ รู้จักตัวเอง รู้จักเหตุผล 

ทุกคนในฐานะที่เป็นผู้นํา ผู้บริหารมีหลักเช่นนี้ ที่นี่เทศบาลนครลําปางก็จะเป็น Happy Workplace 
ทุกคนก็จะทํางานอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม มีศรัทธาเดียวกัน คือ มุ่งมั่นที่จะทํางานให้บ้านเมือง และแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนมีความสุข แต่ละคนมาจากต่างท่ี แต่ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับองค์กร เพราะว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร ความสําเร็จหรือความล้มเหลวอยู่ที่องค์กร 

ปัญหาภายในองค์กรนั้นมีมากมาย อยากจะให้ทุกคนเข้าใจ ถ้าหากแต่ละคนทํางานตามสไตล์ของ
ตนเองปกป้องตนเอง สิ่งที่วิเศษที่สุด คือ ทุกคนต้องรู้จักตัวเอง รู้จักงานของตัวเอง รู้จักความรับผิดชอบของตัวเองซึ่งจะ
เกี่ยวพันกับหน่วยงานอ่ืนๆ อีกมากมาย Our years together วันเดือนปีที่อยู่ร่วมกัน เราอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข เราอยากจะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีผลิตภาพ (Productivity) อยากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีผลประโยชน์ของ
ประชาชน เราไม่อยากจะขัดแย้งกันภายในองค์กร 
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ในฐานะที่เป็นนักบริหารมานาน ต้องมีการวางแผน แผนที่จะบรรลุเป้าหมายที่เคยแถลงไว้ในนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ใน 4 ปีข้างหน้า แผนที่สอง คือ แผนพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ถ้าคนไม่ดีก็ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ ซึ่งต้องมี 
แผนพัฒนาบุคลากร คนดี คนมีความสุข มีแผนพัฒนาองค์กร ทั้งคนและองค์กรก็จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปข้างหน้า 

อีก 4 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2568 เมืองลําปางก็จะเป็นบ้านที่มีความสุขของเราทุกคน ตามที่เรา
ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เมื่อมีแผนงานแล้วเราก็ต้องจัดองค์กร (Organize) คือ การทํางานเป็นโครงสร้าง เมื่อวางโครงสร้างดี
แล้วก็จะอํานวยและขับเคลื่อนการทํางานของเราไปได้ จะต้องเอาคนที่ไหนมาใส่ในโครงสร้างนี้ Put the right man in 
the right job และ Put the right man in the right place คนที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย Planning 
Organizing และ Staffing  

การวางระบบงาน (Directing) สายสั่งงาน สายรายงาน ให้มีประสิทธิภาพคล่องตัว แต่สิ่งสําคัญที่สุด
คือ การสื่อสารให้เข้าใจในการทํางาน การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ระบบการสื่อสารที่แม่นยําอย่างชัดเจนผ่าน
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านการประชุม สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไป คือ การประชุมงานของตนเอง หัวหน้างานจะต้องประชุม
งานของตนเองบ่อยๆ หรือแทบทุกวันก็ได้ เพ่ือที่จะอธิบายงานสั่งงาน ประเมินงานปิดข้อบกพร่อง เพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

หัวหน้าฝ่าย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผู้อํานวยการส่วน ผู้อํานวยการสํานัก อย่างน้อยต้อง   
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง การประชุมนี้เป็นการสื่อสารที่สําคัญมาก นอกจากการสื่อสาร (Communication) แล้วต้องมี 
(Monitoring) การเฝ้าติดตามดูความเคลื่อนไหวของงาน ปัญหาของงาน อย่างน้อยระดับส่วน ระดับกอง สัปดาห์ละ     
1 ครั้ง หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายก็ไม่เคยประชุมเลย และ (Rewarding) การให้รางวัลง่ายๆ คือ การนัดสังสรรค์กัน   
เดือนละ 1 ครั้ง แบบนี้จะทําให้เป็นองค์กรที่มีความสุข เราจะต้องแบ่งเวลาให้กับตัวเอง ครอบครัว กับเพ่ือนๆ อย่าง
เหมาะสม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
 ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง 
  ขออนุญาตที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564  
ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของเทศบาลนครลําปาง ในหัวข้อข้อมูล เลือกคอลัมน์ผลการดําเนินงาน หากไม่มี
ผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564   

มติที่ประชุม  มีมติรับรองการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564   
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ติดตามการด าเนินงานของส่วนราชการในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 3.1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจําปี พ.ศ. 2564 (กองคลัง) 

นางสาวจิตลดา  เกษสุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง  
ครั้งที่  1 ตามมติประชุมสภา ครั้งที่  2 วันที่  28 มิถุนายน 2564 จํานวนเงินงบประมาณ 

8,386,460.00 บาท 
  การจัดซื้อของส่วนงานต่างๆ อาทิ เช่น เครื่องปรับอากาศ , เครื่องฟอกอากาศ, ตู้เก็บเอกสาร, โต๊ะ
ทํางาน, เก้าอ้ีทํางาน, เครื่องคํานวณ, เครื่องถ่ายเอกสาร, สว่านไฟฟ้า, กล้องถ่ายภาพ, เครื่องตัดต่อภาพแบบสลับ
สัญญาณ, โคมไฟถ่ายภาพ, เครื่องทําลายเอกสาร, เครื่องรับส่งวิทยุ, เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม, โทรศัพท์
สํานักงาน, เครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ ฯลฯ  
  ทั้งนี้งานพัสดุได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น 

- โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Interactive ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆละ 
185,000 บาท รวมเป็นเงิน 370,000 บาท 

- โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดขอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆละ 19,900 บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 389,900 บาท 
/ครั้งที่ 2.... 
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ครั้งที่ 2 ตามมติประชุมสภา ครั้งที่ 3 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  
  การจัดซื้อครุภัณฑ์ได้รับการโอนงบประมาณ  36,505,500.00 บาท การจัดซื้อของส่วนงานต่างๆ 
อาทิ เช่น รถจักรยานยนต์ , เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง, พัดลมอุตสาหกรรม, โต๊ะ, เก้าอ้ี, ตู้เย็น,  
เครื่องเป่าใบไม,้ เลื่อยโซ่ยนต์, กล้องระดับ, เครื่องสูบน้ํา,ฯลฯ 
  ทั้งนี้งานพัสดุได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น 
 1. เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง แบบ 2 สถานี จํานวน 3 ชุดๆละ 2 ,080,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 
6,240,000.00 บาท 
 2. ชุดเครื่องเล่นเด็กเล็ก ทําจากสแตนเลสและวัสดุอ่ืนๆ จํานวน 3 ชุดๆละ 1 ,186,000.00 บาท  
รวมเป็นเงิน 3,558,000.00 บาท 
 3. อัฒจันทร์สําเร็จรูประบบไฟฟ้า แบบพับเก็บได้ จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,900,000.00 บาท 
 4. เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง ทําจากเหล็กและวัสดุอ่ืนๆ จํานวน 15 ชุดๆละ 500,000.00 บาท     
รวมเป็นเงิน 7,500,000.00 บาท 
 5. ชุดเครื่องเล่นเด็กเล็ก ทําจากเหล็กและวัสดุอ่ืนๆ จํานวน 2 ชุดๆละ 1 ,043,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 
2,086,000.00 บาท 
 6. เครื่องตัดต้นไม้ แบบบรรทุกบนรถเคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,500,000.00 บาท 
 7. เครื่องย่อยต้นไม้ กิ่งไม้ แบบเคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 2,500,000.00 บาท 
 8. เครื่องดูดและย่อยใบไม้เคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่องๆละ 400,000.00 บาท 
 9. เครื่องทําความสะอาดผิวแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่องๆละ 500,000.00 บาท 
 10. ผ้าม่านสําหรับห้องประชุมราชาวดี ห้องประชุมราชพฤกษ์และห้องประชุมชัยพฤกษ์ พร้อมติดตั้ง จํานวน 
1 ชุดๆ ละ 216,000.00 บาท 
 11. จอรับภาพความสว่างสูง ชนิดแบบแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 นิ้ว จํานวน 1 จอ ๆละ 1,420,000.00 บาท 
 12. จอรับภาพความสว่างสูง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จํานวน 3 จ อๆละ 
280,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 840,000.00 บาท 
 13. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ True WUXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 Lumen จํานวน 1 
เครื่องๆละ 220,900.00 บาท 
 14. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ FWXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 Lumen จํานวน 3 เครื่องๆละ 
85,900.00 บาท รวมเป็นเงิน 257,700.00 บาท 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  รายการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมีเหตุผลอะไรที่ยังไม่ได้ดําเนินการ  

นางสาวจิตรลดา เกษสุวรรณ ผู้อ านวยการกองคลัง 
  อยากจะให้ทางสํานักปลัดอธิบาย เนื่องจากทางพัสดุยังไม่ได้รับเรื่อง 

นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์  รองปลัดเทศบาล นครล าปาง 
  ทั้ง 2 โครงการที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ระหว่างการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) และเสนอผ่านผมไปแล้ว 
ตอนนี้น่าจะอยู่ที่งานพัสดุ เพราะฉะนั้นยังไม่ได้นําเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-bidding เนื่องจากมี
งบประมาณท้ังสิ้นกว่า 2,000,000 บาท  

นายชาตรี สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  งานที่ล่าช้าสืบเนื่องมาจากการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) เนื่องจากคณะกรรมการต้องใช้เวลาใน
การสืบค้นข้อมูล 
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นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  เนื่องจากเราขาดการสื่อสาร หรือการประชุม เวลาเกิดปัญหาเราจะมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเอง    
แต่งานยังเกี่ยวพันกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพราะฉะนั้น เรื่องการสื่อสารนี้มีความสําคัญกับงานอ่ืนๆ มาก ต้องเร่งมือกันหน่อย 
เพราะว่า ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ต่อไปเรื่องมติวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ปัญหาใหญ่ๆ มีไหม  

นายชาตรี สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  ในกาประชุมปี พ.ศ. 2564 นี้ที่เราตั้งจ่ายรายการใหม่ก็ดี รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ขั้นตอนจะช้าตรงที่การกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) จากที่ผู้อํานวยการกองคลังได้ชี้แจงไปว่ามีงานนั้นงานนี้ออกไป 
แต่มไีมก่ี่รายการที่กําลังกําชับติดตามให้อยู่ในกรอบการทํางาน 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร งบประมาณ 9,000,000 บาท เรื่องไปถึงขั้นตอนไหน  

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร แบบเสร็จแล้ว แต่ไม่แน่ใจเรื่องนําเข้าระบบหรือยัง     
อีก 2 สัปดาห์น่าจะเรียบร้อย 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  แผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ เราต้องยอมรับว่าบ้านเมืองของเราทรุดโทรมไปเยอะ ในสิ่งที่เราทําได้
เลย คือ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งแวดล้อม อาทิ ต้นไม้ กิ่งไม้ สามารถลงมือทําได้เลย ภายใต้การ
ดูแลสั่งการติดตามของที่ปรึกษาชนวน ได้รับคําชื่นชมและทําเป็นประจํา ซึ่งมีแผนปฏิบัติการเฉพาะหน้า กลไกภายใน
ค่อนข้างจะยากแต่ค่อยๆ ทํา ตอนนี้เราจะทําโครงการพัฒนาองค์กรซึ่งจะเริ่มต้นขึ้น และได้ให้การบ้านไป ในหัวข้อของ            
High Performance Organization องค์กรที่มีสมรรถนะสูง การพัฒนาองค์กรน่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน  
  ขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือที่จะนําไปสู่เป้าหมายบ้านเมืองที่มีความสุขของประชาชนจะเริ่มต้น
วันพุธนี้ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แผนการพัฒนาเมืองในวาระเร่งด่วน กําหนดเป้าหมายไว้ว่าเดือนธันวาคมควรจะเสร็จ 
ได้แก่ ติดไฟตรงหอนาฬิกา รอบข่วงเมือง สวนสาธารณะประตูเวียง สวนจีน จะต้องเรียบร้อย ปรับปรุงให้ดีที่สุด
สวยงามที่สุด ถนนบ้านเชียงราย ถนนห้างเสรีสรรพสินค้า ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ทําให้บ้านเมืองมีชีวิตชีวา             
ข่วงนครส่วนหนึ่งไฟฟ้าต้องสว่างไสวทั้งหมด และเร่งปลูกต้นไม้ ดอกไม้ตามวงเวียนต่างๆ ให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 
และตุลาคมก็จะเริ่มเบ่งบาน เป็นแผนเร่งภายใน 6 เดือน 
  สําหรับแผน 1 ปี ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ๆ เช่น การสร้างฝายใหม่ ระบบจัดการน้ําเสีย สวนสาธารณะ 
2 สวน (สวนริมชล และสวนภิรมย์ธาร) สนามกีฬาในชุมชนสุขสวัสดิ์ จะต้องดําเนินการภายใน 1 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมาย         
และตอนนี้ก็อยู่ที่แผนงานของเราที่เราจะต้องทํา ทางพัสดุ และทางสํานักการช่างต้องเข้าใจว่า โครงการอะไรบ้างที่
จะต้องเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งรวมถึงถนน China Town ทั้งหมดด้วย เพราะฉะนั้นใน 1 ปี เราจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของเมือง ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกองคลังมากที่สุด 
  เพราะฉะนั้น จะต้องจัดกรอบเวลาในเรื่องของการจัดทําตามขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น e-bidding 
การหาผู้รับจ้าง เพ่ือที่จะให้เสร็จงานภายในเดือนธันวาคม และจะมีการจัดงานลอยกระทง อย่างที่เคยแถลงนโยบายไป
ว่าเป็นนโยบายก้าวกระโดด 

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  โครงการที่จะต้องเสร็จธันวาคม ต้องย้อนกลับไปดูว่า มีเวลาให้ผู้รับจ้างทํางานในระยะเวลาเท่ าไหร่ 
เช่น ภายในระยะเวลา 2 – 3 เดือน ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะหาผู้รับจ้างได้แล้ว เอาเวลาสิ้นสุดของงานเป็นตัวตั้ง เมื่อเรามอง
กลับมาจะได้รู้ว่าจะมีเวลาระยะทํางานเท่าไหร่ 

  
 

/ นายชนวน.... 
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นายชนวน จิรจรัสตระกูล   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 

  ในฐานะที่เคยทํางานมาในเทศบาลนครลําปางมาเป็นเวลา 25 ปี ผมคิดว่าอีก 4 เดือนข้างหน้าที่จะ
ประสบความสําเร็จ ตอนนี้จะต้องดําเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้ว ต้องดูกรอบระยะเวลาตามระเบียบของทางกองคลังและ
สํานักการช่างที่จะต้องปฏิบัติ โครงการที่จะทําให้เสร็จในเดือนธันวาคมนี้มีทั้งหมดกี่โครงการ จะต้องใช้เวลาในส่วนของ
สํานักการช่างก่ีระดับ ตั้งการสํารวจ การออกแบบ ประมาณการราคา การจัดทําเอกสารส่งกองคลัง ทางกองคลังจะต้อง
นําเอกสารที่ช่างทํามาประกาศ และระยะเวลาในการหาผู้รับจ้าง วิธีที่รวดเร็วที่สุด คือ เฉพาะเจาะจง ต้องเป็น
งบประมาณ 500,000 บาทข้ึนไป จํานวนไม่น้อยกว่า 15 วัน  

นางชัญญานุช ทองค า  หัวหน้าฝ่าบริหารงานคลัง 
  จากการที่งานระเบียบฯ ได้ทําหนังสือแจ้งเวียนไปทุกหน่วยงานแล้ว คือ เราเจอปัญหาทุกปีในการ   
ปิดบัญชี เพราะฉะนั้นในช่วงของการปิดบัญชี คือ ก่อนสิ้นปีงบประมาณจะมารจัดซื้อจัดจ้างที่มากระจุกตัวอยู่ที่           
งานการเงินฯ การจัดซื้อจัดจ้างจะมาอยู่ที่งานพัสดุ ต่อมาจะเป็นการส่งมอบงาน การเบิกจ่ายเงิน เมื่อการเบิกจ่ายเงินมา
เป็นฎีกาอย่างช้าที่สุดที่จะมาอยู่ที่งานการเงินฯ ประมาณวันที่ 29 - 30 การดําเนินการของงานการเงิน เป็นการ
ดําเนินการในระบบ e-laas ซึ่งจะต้องทําในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  
  ทุกกระบวนการ คือ เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การทําฎีกา การเบิกจ่าย การทําเช็ค ถ้าเรามี        
การเบิกจ่ายมาในวันที่ 30 แล้วจะต้องมีการปิดระบบตอนเที่ยงคืนของทุกวันที่ 30 ซึ่งจะต้องทํางานเร่งด่วนมากที่สุด 
อาจจะมีข้อผิดพลาด จึงมีบันทึกข้อความแจ้งเวียนไปว่า มีการจัดส่งบันทึกการขอจัดซื้อจัดจ้าง อย่างช้าวันที่           
10 กันยายน หลังจากวันที่ 10 กันยายน ก็ยังจะมีการรับงานอยู่ แต่ขอให้เป็นรายจ่ายประจําหรือรายจ่ายทั่วไป 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  งานพัสดุเล็กๆ น้อยๆ และรายจ่ายประจํา รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเจาะจงด้วยให้เสร็จ ยกเว้น
งานที่เป็นวิธีคัดเลือกหรือ e-bidding ถ้ายังไม่เสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 ขอกรอบเวลาได้ไหม เป้าหมาย 
คือ ภายในเดือนธันวาคมที่เราจะเปิดเมืองให้ได้ ซึ่งชาวบ้านมีความหวังมาก  
  มติที่ประชุม มอบสํานักการช่าง กองคลัง รวมทั้งทุกสํานัก/กอง เร่งดําเนินการโครงการตามนโยบาย
ให้เป็นไปตามกรอบเวลา 

นายพีระยศ วิรัตน์เกษ  รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  ขออนุญาตหารือให้การบริหารการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ   
กรณีท่ีตั้งจ่ายรายการใหม่ผ่านสภาเทศบาลฯ มา 2 - 3 ครั้ง ซึ่งคาดว่า ถ้าไม่สามารถที่จะทําสัญญาทันภายในวันที่ 30 
กันยายน 2564 ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องกันเงินไปสภาเทศบาลฯ จะมีห้วงเวลาที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกันเงิน      
ซึ่งจะเกี่ยวข้องถึงเรื่องพัสดุด้วย กระบวนการของพัสดุค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลา อย่างเช่น การประกาศเชิญชวน ถ้านับแล้ว 
ประมาณ 29 - 30 วัน ถ้านับโครงการที่ยังไม่ได้เสนอ ถ้าเกินจากวันนี้ไปจะทําสัญญาไม่ทัน ซึ่งจะต้องกันเงิน  

สภาเทศบาลฯ ก็จะเปิดตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564 ขอหารือประเด็นที่จะกันเงิน 
วันที่ 20 กันยายนนี้น่าจะมีการกันเงินไว้ และรอบที่สอง คือ วันที่ 29 - 30 กันยายน ควรจะให้แต่ละหน่วยงานกันเงินไว้ 
หรือว่าจะให้การกันเงินรวมเป็นมติเดียว เพ่ือนําเข้าสภา 

นายชาตรี สุขรมย์  ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  เราสามารถกันเงินได้โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน แต่จะมีปัญหาเรื่องหมวดค่าใช้สอย ยกตัวอย่างเช่น โครงการ
จ้างออกแบบ ถ้าไม่ได้ดําเนินการกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินก็ต้องพับไว้ ส่วนเงินที่ตั้งแต่ผู้บริหารเข้ามา       
มีทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การตั้งจ่ายรายการใหม่ ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่สอง คือ การใช้เงินสะสม    
ถ้าไม่ก่อหนี้ผูกพันโครงการก็จะต้องถูกพับไว้  

เทศบาลฯ มีโครงการอยู่ 2 ประเภท โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่อยู่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการที่อยู่ในหมวดใช้สอย คือ การโอนเงินในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาอยู่ในหมวดค่าใช้สอย เพ่ือจะจัดซื้อ      
จัดจ้างโครงการที่จ้างออกแบบ ถ้าเราไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินก็จะตกไปเลย     
จะมีรายงานที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพราะฉะนั้น เมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้ประชุมกัน และจะมีการประชุมกันอีกสองครั้ง 

/ นายยุทธนา.... 
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นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์  รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ตอนปลายปีงบประมาณ ซึ่งเป็นสภาสมัยที่  3 จะเริ่มขึ้นวันที่           
15 กันยายน - 14 ตุลาคม สําหรับการประชุมคาดว่า ต้องมีการประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง เหตุที่ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
หมายถึงว่า หากมีโครงการที่จําเป็นที่จะต้องจ่ายจากเงินเหลือจ่าย ถ้าประสงค์จะโอนเงินเหลือจ่ายไปตั้งเป็นรายการ
ใหม่ เราต้องนําเข้าครั้งแรก เสร็จแล้วโครงการที่ตั้งเป็นรายการใหม่ น่าจะอยู่ในช่วงวันที่ 15 - 17 กันยายน 2564  
  หลังจากนําเข้าประชุมสภาฯ แล้ว แน่นอนว่าโครงการต่างๆ ไม่น่าจะทันในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในเมื่อเป็นรายการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แล้ว  จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันก็ต้องกันเงินไว้เพ่ือดําเนินการในปีถัดไป 
เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุด ต้องมีเวลาที่จะเสนอญัตติ ไม่น้อยกว่า 5 วัน เพราะฉะนั้นจะนําโครงการที่ท่านายกฯ เสนอ 
รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะนําเข้าในการกันเงินเป็นการประชุมสภา ครั้งที่ 2  
  ถ้าใน 15 วันที่เหลือมีการประชุมกัน 2 ครั้ง ครั้งแรกระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2564      
ครั้งที่สองอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยายน แต่ถ้าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ก็อาจจะประชุมถึง 3 ครั้งก็ได้ เช่น ครั้งที่ 1 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ และโครงการอ่ืนๆ ที่คาดว่า ไม่สามารถดําเนินการได้ทันเวลาก็สามารถนําเข้าประชุมครั้งที่ 1 
ได้คือ ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2564  
  โครงการอื่นๆ ที่คาดว่าน่าจะไม่ทันมาประชุมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2564 เราก็
มีเวลาเหลือพิจารณาอีก 4 วัน คือ วันที่ 17 - 30 กันยายน 2564 ว่ามีโครงการไหนที่ยังไม่ได้ดําเนินการ โครงการ
ไหนที่คาดว่าจะจัดหาได้ แต่พอทําแล้วจัดหาไม่ได้ เช่น เมื่อนําเข้าระบบ e-bidding แล้วไม่มีผู้เสนอ เราก็นํามาเข้า   
สภาฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2564  

นายชาตรี สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  ประเด็นปัญหาอยู่ที่การออกแบบของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จะตั้งงบประมาณอะไรเสร็จ    
หรือยัง เพ่ือจะนําเข้าสภาฯ อยากให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อนําเข้าสภาฯ แล้วจะมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแบบแปลนนั้นๆ อาจจะมี
การประชุม เพียง 2 ครั้ง โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีอยู่ เพ่ือขออนุมัติสภา และส่วน
ที่สองก็ต้องกันเงิน เพราะระยะเวลาที่เหลืออยู่ 
  ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ คือ เรื่องการกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) เฉพาะเรื่องครุภัณฑ์ 
ตอนที่เราจะซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เราเอาความต้องการของเราเป็นที่ตั้ง แล้วนํามาลงไว้ในญัตติที่ทํางบประมาณ           
เมื่อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะฉะนั้น เราต้องไปหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาเป็นคู่เทียบ     
ไม่น้อยกว่า 3 ยี่ห้อ ซึ่งมีลักษณะตรงกันจึงไม่สามารถหาตัวเทียบได้ เมื่อจะหาครุภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งควรจะหา
คุณสมบัติหลักก็พอแล้วนํารายละเอียดมาเขียนใน (TOR) ทีหลัง 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างยังมีจํานวนมาก เราซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ICT 
จังหวัด เพราะฉะนั้น จํานวนเงิน 2,000,000 บาท เวลาจัดซื้อไม่สามารถแยกได้ เพราะจะเป็นแยกซื้อแยกจ้าง     
ต้องเข้าระบบ e-bidding ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อทันในงบประมาณนี้แน่นอน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เรามีทุกกองแต่จัดซื้อ
เป็นรายการเดียว และนําเข้าการเงินเป็นรายการเดียว  

ได้หารือกันในการประชุมหัวหน้าส่วนและมอบหมายให้กองคลังรวบรวมคุณสมบัติของแต่ละสํานัก/กอง 
นําเสนอและกองวิชาการและแผนงานที่จะเสนอญัตติเข้าสภาก็คงไม่มีปัญหาอะไร ส่วนโครงการอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น
โครงการก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ของแต่ละสํานัก/กอง เพราะฉะนั้นญัตติของแต่ละสํานัก/กอง ที่จะขออนุมัติกันเงิน 
เพ่ือไปดําเนินการในปีถัดไปในรายการครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 

เพราะฉะนั้นแต่ละสํานัก/กอง ก็จะต้องทําอย่างละ 1 ญัตติที่กันเงิน และเรียงแผนงานลงมา
ตามลําดับ ดังนั้นจะมีญัตติท้ังหมด 7 ญัตติ รวมกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อีก 1 ญัตติ รวมทั้งหมด 8 ญัตติ 

 
 

/ นายนิมิตร.... 
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นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

  เป้าหมายและภารกิจงานเราวางไว้แล้ว คือ เดือนธันวาคม เพราะฉะนั้นต้องทําให้ได้ ซึ่งเป็นข้อผูกพัน
ผูกมัดที่ทุกคนจะต้องทํา องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่ง คือ สภาเทศบาลฯ ในฐานะที่ผมคลุกคลีมากับการเมืองท้องถิ่น    
มาเป็นเวลานาน สภาเทศบาลฯ ไม่มีหน้าที่ที่จะมาพิจารณาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ อันเกิดจากการกระทําที่บกพร่อง หรือไร้
ประสิทธิภาพของหน่วยงานเทศบาลฯ สภาเทศบาลฯ มีหน้าที่พิจารณาเรื่องสําคัญๆ ญัตติที่สําคัญๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อ
บ้านเมือง  
 มติที่ประชุม  มอบทุกสํานัก/กอง เร่งรัดดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เสนอญัตติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลตามห้วงเวลาที่สภาเทศบาลฯ กําหนด โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

นางสาวจิตรลดา เกษสุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้รับการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 31,609,000 บาท ดังนี้ 

รายการ รายละเอียด 
1. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขลางค์นคร 
งบประมาณ 9,000,000 บาท 

ยังไม่ได้รับเรื่อง 

2. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะประตูเวียง 
งบประมาณ 2,300,000 บาท 

อยู่ระหว่างคํานวณราคากลางในระบบ 
 

3. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดลําปาง (สวนจีน) งบประมาณ 6,200,000 บาท 

อยู่ระหว่างคํานวณราคากลางในระบบ 
 

4. โครงการปรับปรุงลานและพ้ืนที่โดยรอบศาลหลักเมือง 
งบประมาณ 1,500,000 บาท 

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 

5. โครงกาปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาแก๊สสุสานไตร
ลักษณ์ งบประมาณ 100,000 บาท 

ยังไม่ได้รับเรื่อง 
 

6. โครงการปรับปรุงหนังอิฐทนไฟ ภายในเตาเผาแก๊ส
สุสานไตรลักษณ์ งบประมาณ 496,000 บาท 

ยังไม่ได้รับเรื่อง 
 

7. โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนประสานไมตรี 
ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงบ้านเลขที่ 19 งบประมาณ 
8,500,000 บาท 

อยู่ระหว่างคํานวณราคากลางในระบบ 
 

8. โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเจริญเมือง 
ตั้งแต่ถนนบุญวาทย์ ถึงถนนทิพย์ช้าง งบประมาณ 
3,363,000 บาท 

อยู่ระหว่างคํานวณราคากลางในระบบ 

9. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานหน้าอาคารอูสา
สนะ โรงเรียนเทศบาล 6 งบประมาณ 150,000 บาท 

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 

ครั้งที่ 3 ตามมติประชุมสภา ครั้งที่ 4 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 (โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่) ดังนี้ 
  1. โครงการปรับปรุงถนนบ้านเชียงราย   งบประมาณ 3,000,000 บาท 
  2. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นการเคหะ   งบประมาณ 350,000 บาท 
  3. โครงการปรับปรุงห้องทํางานงานประชาสัมพันธ์   งบประมาณ 600,000 บาท 
  4. โครงการปรับปรุงระบบ Wifi ในเทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 750,000 บาท 
 
 

/ กรณีจ้างเหมา.... 
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 กรณีจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง (โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่) ดังนี้ 

รายการ รายละเอียด 
1. โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างถนนจามเทวี ตั้งแต่ 
สามแยกวัดศรีบุญโยงจนสุดเขตเทศบาล งบประมาณ 
900,000 บาท 

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2. โครงการจ้างออกแบบพนังกันตลิ่งจากหน้าวัดหมื่นกาด 
จนสุดแนวเขตเทศบาล งบประมาณ 780,000 บาท 

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 

3. โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงโครงสร้างสะพานแขวน
เขื่อนยาง งบประมาณ 80,000 บาท 

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 

4. โครงการจ้างออกแบบสวนเขื่อนยาง งบประมาณ 
1,200,000 บาท 

ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียกทําสัญญา 
 

 

การจัดซื้อ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2564 
รายการ รายละเอียด 

1. โครงการปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วม ระดับมัธยมศึกษา 
อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 งบประมาณ 
150,000 บาท 

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2. โครงการปรับปรุงวงเวียน บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอน
เต้าสุชาดาราม งบประมาณ 1,000,000 บาท 

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 

3. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรถบุษบกของเทศบาลนคร
ลําปางและอาคารเก็บรถม้าพระที่นั่งของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี บริเวณด้านหลังอาคารมิวเซียมลําปาง 
งบประมาณ 2,200,000 บาท 

ยังไม่ได้รับเรื่อง 

4. โครงการปรับปรุงอาคารหอปูมละกอน ชั้น 1 เป็น
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลนครลําปาง งบประมาณ 
200,000 บาท 

ยังไม่ได้รับเรื่อง 

5. โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเข้าออก
บริเวณตลาดเทศบาล 4 งบประมาณ 350,000 บาท 

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 

มติที่ประชุม   มอบทุกสํานัก/กอง ที่ได้รับความเห็นชอบผ่านสภาเทศบาลในการดําเนินโครงการต่างๆ ให้เร่ง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง (กองสวัสดิการสังคม) 
 นายสุนทร จวงพลงาม  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ต้องการให้การบริหารจัดการชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ชุมชนมีขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น และคณะกรรมการสามารถที่จะดูแลลูกบ้านได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ในห้วงระยะเวลาที่
ผ่านมา สิ่งที่เราดําเนินการไปแล้วในเรื่องของการจัดตั้งชุมชน ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 คือ การชี้แจงแนวทางการกําหนดพ้ืนทีข่องชุมชนใหม่ ซึ่งดําเนินการไปแล้วระหว่างวันที่        
17 - 18 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา 

กิจกรรมที่ 2 คือ การจัดทําขอบเขตชุมชนและแผนที่ชุมชน ซึ่งตอนนี้จัดทําเรียบร้อยแล้ว  
 

/กิจกรรมที่ 3.... 
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กิจกรรมที่ 3 คือ เรานําขอบเขตชุมชนลงไปทําประชาคมให้กับพ่ีน้องประชาชนในชุมชนต่างๆ         

ที่มีพ้ืนที่ที่ต้องแยกออกมา จํานวน 30 ชุมชน ซึ่งตอนนี้ลงไปแล้วทั้งหมด 12 ชุมชน และยังคงเหลืออีก 18 ชุมชน        
ในชุมชนที่ลงไปแล้วมีอยู่  4 ชุมชนที่ไม่ประสงค์แยกชุมชน ได้แก่ ชุมชนจามเทวี ชุมชนท่ามะโอ - ประตูป่อง              
ชุมชนแจ่งหัวริน และชุมชนนาก่วมใต้ ส่วนที่เหลือแกนนําชุมชนที่เข้าร่วมประชาคมในห้วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเราออกไปสํารวจ 
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564  

ชุมชนที่มีความประสงค์จะแบ่งเขตชุมชนใหม่ แบ่งเป็น 2 ชุมชน ได้แก่ 
1. ชุมชนศรีบุญโยง           2. ชุมชนกําแพงเมือง  
3. ชุมชนพระแก้ว - หัวข่วง  4. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า  
5. ชุมชนป่าขาม 2   6. ชุมชนสนามบิน  

ชุมชนที่มีความประสงค์จะแบ่งเขตชุมชนใหม่ แบ่งเป็น 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสิงห์ชัย และชุมชนที่ไม่
ประสงค์ที่จะแยกชุมชน มีทั้งหมด 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนจามเทวี ชุมชนท่ามะโอ - ประตูป่อง ชุมชนแจ่งหัวริน และ
ชุมชนนาก่วมใต้   

ส่วนที่เหลือ คือ ชุมชนที่เข้าร่วมประชาคมในห้วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเราออกไปตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 
ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้แก่ ชุมชนศรีบุญโยง ชุมชนกําแพงเมือง ชุมชนพระแก้ว - หัวข่วง ชุมชนตรอกโรงฟ้าเก่า 
ชุมชนป่าขาม 2 และชุมชนสนามบิน ชุมชนเหล่านี้ประสงค์ท่ีจะแบ่งเขตชุมชนใหม่ โดยแบ่งจากชุมชนเดิมเป็น 2 ชุมชน  

1. ชุมชนสิงห์ชัย  ขอแบ่งเป็น 3 ชุมชน 
2. ชุมชนบ้านปงสนุก  ขอแบ่งเป็น 4 ชุมชน 
รวมแล้วที่เราแบ่งชุมชนไป 12 ชุมชน ขอแบ่งชุมชนออก จํานวน 11 ชุมชน จาก 12 ชุมชน        

จะกลายเป็น 23 ชุมชน ส่วนชุมชนที่เหลือ 18 ชุมชนนั้น เราก็จะลงพ้ืนที่เพ่ือไปประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ   
แกนนําชุมชน แล้วก็สํารวจความคิดเห็นประชาชนตามหลังคาเรือนด้วย ซึ่งคาดว่าจะลงพ้ืนที่สํารวจเสร็จสิ้นประมาณ
วันที่ 21 กันยายน 2564 ภายในปลายเดือนกันยายนนี้ น่าจะมีการมาสรุปผู้บริหาร เพ่ือกําหนดขอบเขตชุมชนใหม่ 
หลังจากท่ีเราได้รับฟังความคิดเห็นของแกนนําชุมชนทั้งหมดมาแล้ว  

การช่วยเหลือประชาชนของศูนย์การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19   
ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารเช่นกัน โดยกองสวัสดิการสังคมได้รับหน้าที่เป็นเลขานุการของศูนย์นี้ เราเริ่มดําเนินการ
แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคมาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 แจกจ่ายไปทั้งสิ้น 732 ชุด              
จาก 39 ชุมชน ผู้ที่กักตัวที่บ้าน จํานวน 10 ราย ซึ่งข้อมูลนี้มาจากกองสาธารณสุขฯ รวมผู้ที่กักตัวและประชาชน
ทั้งสิ้น จํานวน 742 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบ 
 4.1 รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในเขตเทศบาลนครล าปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
  ขอรายงานสถานการณ์โควิด -19 ในเขตเทศบาลนครลําปาง ประเทศไทยเรามีผู้ป่วยโควิดสะสมกว่า
ล้านคน แต่กราฟตอนนี้เริ่มดิ่งลงเล็กน้อย สําหรับจังหวัดลําปางตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 1,767 คน เมื่อวานเพ่ิมมา 
2 คน เสียชีวิต 14 คน แนวโน้มเริ่มจะคงที่ และผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลลําปางก็คงที่ สําหรับในภาพรวมเกือบ 
60 % เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการรับคนลําปางกลับบ้าน รองลงมาคือ คนที่ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 24.47 % 
และคลัสเตอร์จากจิตต์อารีย์ 10 %  

ที่สําคัญคือ ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 5.55 % ตอนนี้ 13 อําเภอ ของจังหวัดลําปาง ตอนนี้ที่เป็น
พ้ืนที่สีแดง คือ อําเภอเมืองลําปาง และอําเภอวังเหนือ ซึ่งพบผู้ป่วยอยู่เรื่อยๆ อําเภอที่ไม่พบผู้ป่วยแล้ว ในพ้ืนที่   สีขาว 
คือ อําเภอสบปราบ อําเภอเสริมงาม อําเภอแจ้ห่ม พ้ืนที่สีเขียว มีผู้ป่วยอยู่ 0 - 10 ราย คือ อําเภอห้างฉัตร อําเภอแม่เมาะ 
อําเภองาว พ้ืนที่สีเหลือง คือ อําเภอเกาะคา  

/ สถานการณ์.... 
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  สถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยที่กําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด 111 คน         
มีอาการหนักอยู่ 1 คน คือ คนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ในเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา มีผู้เสียชีวิต ทั้งหมด 12 ราย เป็นผู้ป่วย
ในโครงการรับคนลําปางกลับบ้านทั้งหมด ทุกรายก็มาฌาปนกิจที่เตาเผาของเทศบาลนครลําปาง คือ สุสานร่องสามดวง 
  ในเขตเทศบาลนครลําปาง ภายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่นอกเขต แต่มี  ผู้สัมผัส
เสี่ยงสูงอยู่ในเขต จํานวน 10 คน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 57 คน ใน 34 หลังเรือน ซึ่งข้อมูลบ้านที่กักตัวก็ได้ส่งต่อ
ให้กับกองสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ก็มีการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้าพ้ืนที่ภายในเดือนสิงหาคม            
มีจํานวนทั้งหมด 122 ราย  
  นอกจากนี้ จะงานรับตรวจสอบข้อร้องเรียน มีกรณีร้องเรียนที่สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนจีน มีผู้ไป
ออกกําลังกายช่วงเช้าไม่สวมหน้ากากอนามัยจับกลุ่มคุยกัน ซึ่งมีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าประตูทางเข้า – ออก  
อยู่แล้ว มีคนร้องเรียนไปที่ศูนย์ดํารงธรรม กรณีท่ีมีผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจากภาคอีสาน มีการขอความร่วมมือไป 
  เทศบาลนครลําปางได้รับมอบหมายจากจังหวัดลําปาง คือ การตั้งศูนย์พักคอย ซึ่งเราวางแผนว่าจะใช้
อาคาร C แต่ว่ามีหลังคารั่ว จึงมาใช้สถานที่ท่ีอาคารเอนกประสงค์ ตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินออกแบบการปรับปรุง
สถานที่ ภายในเดือนกันยายนมีการระบาดก็อาจจะได้ใช้ แต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณในส่วนนี้ 
ทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมในยามฉุกเฉิน 
  ตอนนี้วางแผนไว้ว่าจะใช้งบเทศบัญญัติ  รายจ่ายประจําปี แผนงบกลาง ประเภทเงินสํารองจ่าย 
จะต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ 900,000 บาท ยังขาดหมวดที่ยังไม่ได้รับการประเมิน คือ ค่าปรับปรุงสถานที่ เนื่องจากว่า 
เราเปลี่ยนสถานที่ ฝ่ายออกแบบยังไม่ได้ประเมินค่าใช้จ่าย การติดตั้งกล้องวงจรปิด กล้อง Monitor การสื่อสารภายใน
โถงอาคาร และห้องเจ้าหน้าที่  
  จากการประชุมของคณะทํางานของเทศบาลนครลําปางวานนี้ มีการพิจารณามาตรการการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรค ซึ่งมติในที่ประชุมว่าเรามีมาตรการอะไรบ้างให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ เพ่ือที่จะนําไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ทั้งในส่วนของสํานักงาน ส่วนพ้ืนที่สาธารณะที่ดูแลอยู ่ประกอบด้วย 
  1. การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ วัดอุณหภูมิร่างกาย การใช้ Application  

2. สนับสนุนให้มีการติดตั้งกระจก แผ่นใสกั้นบริเวณจุดติดต่อสื่อสารพูดคุยกับผู้รับบริการในระยะประชิดตัว 
เช่น แผนกประชาสัมพันธ์  

3. ขอให้งดหรือชะลอการเดินทางออกนอกพ้ืนที่โดยไม่จําเป็น งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือทํา
กิจกรรมใดๆ ที่ภาระงานที่รับผิดชอบและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

4. กํากับดูแลสถานที่เช็ดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ บริเวณที่มีจุดสัมผัสร่วมทุกเช้า - บ่าย เช่น ลูกบิดประตู 
ก๊อกน้ํา สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได โทรศัพท์ เคาท์เตอร์บริการ เครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่มักมีผู้สัมผัส
จํานวนมาก และเพ่ิมความถี่เป็นทุก 2 ชั่วโมง เมื่อกรณีที่จังหวัดลําปางเป็นพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์ควบคุม และเข้มงวด 
คือ พ้ืนที่สีแดงเข้ม 

5. กําหนดจุดรับสินค้า หรือไปรษณีย์ ไว้ที่โต๊ะรับพัสดุ บริเวณนอกอาคาร และก่อนที่ผู้รับพัสดุจะ
นําเข้าอาคาร จะต้องพ่นด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ทุกครัง้  

6. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีกิจธุระทางราชการ หรือไม่มีเหตุจําเป็นเข้าอาคาร 
7. กรณีที่พนักงานทราบว่า ตนเองมีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะสัมผัสกับผู้เสี่ยงสูง หรือผู้เสี่ยงต่ํา           

ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อดําเนินการตามมาตรการที่เก่ียวข้อง และห้ามปกปิดข้อมูล หากทราบว่าปกปิดข้อมูล
ภายหลังก็จะสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรือดําเนินการทางวินัยต่อไป 

 
 
 

/8. ให้บุคลากร.... 
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8. ให้บุคลากรของเทศบาลนครลําปางหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของ       
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งวันทําการและวันหยุดราชการ เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด หรือพ้ืนที่สีแดงเข้ม ให้บุคลากรขออนุญาตส่วนการงานที่กํากับดูแลสั่งการ หรือส่วนงานนั้นๆ 
พิจารณาอนุญาตให้เดินทางไปในพ้ืนที่ดังกล่าวเสียก่อน โดยคํานึงถึงความจําเป็น และความเหมาะสม 

9. หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่มีความประสงค์ หรือมีความจําเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลําเนา
ในวันหยุดราชการ หรือไปในพ้ืนที่ทีเ่สี่ยง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกําหนด รวมทั้งเพ่ิมความ
ระมัดระวังการป้องกันตนเอง และรักษาวินัยในการป้องกันโรค หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคล หรือเข้าร่วมกิจกรรม     
ทุกประเภทในพ้ืนที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก และมีโอกาสต่อการเสี่ยงการแพร่ระบาดโดยไม่จําเป็น  

10. ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home เพ่ือสํารองไว้กรณีที่มีเหตุ
จําเป็นที่ไม่อาจใช้อาคารในการปฏิบัติงาน หรือกรณีที่จังหวัดลําปางมีสถานการณ์เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
(สีแดงเข้ม) ต้องปรับรูปแบบการทํางาน พิจารณามอบหมายภาระงานที่เหมาะสมให้กับบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน     
โดยกําหนดภาระงาน การติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือให้บุคคลรับทราบ และถือปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบาย
การทํางานที่บ้าน Work From Home รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคตามมาตรการป้องกันของจังหวัดลําปาง 

11. พิจารณาปรับรูปแบบการทํางาน เช่น การจัดประชุมทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ตแทน  
การจัดประชุมให้พนักงานมารวมตัวกัน พบปะพูดคุยกัน จัดให้มีระบบบริการโดยไม่ลงจากรถ เช่น Drive Thru Service จัดให้มี
การใช้ระบบไร้เงินสด จัดให้มีการยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

12. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติมาตรการเร่งด่วนการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 ของจังหวัดลําปางรวมถึงดูแลและกํากับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการในสถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครลําปาง มีทั้งหมด 12 ข้อ และจะเสนอให้ผู้บริหารลงนาม เพ่ือจะจัดส่งให้กับ  
ทุกสํานัก/กอง ขอให้นําไปเผยแพร่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่านนําไปปฏิบัติ 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  ให้ทุกสํานัก/กอง ถือปฏิบัติ และนําไปชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบ มีข้อหนึ่งที่จะต้อง
ไปกําหนดมาตรการ และดําเนินการอย่างจริงจัง คือ บุคคลภายนอกถ้าไม่ได้มาติดต่อราชการ หรือไม่มีความจําเป็น 
ต้องมีมาตรการไม่ให้เข้ามาในสํานักงาน 
 มติที่ประชุม   มอบทุกสํานัก/กอง ถือปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่าง
เคร่งครัด และจริงจัง บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มาติดต่อราชการ หรือไม่มีความจําเป็น ไม่ให้เข้ามาในสํานักงาน 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 รายงานสถานะการเงิน รายรับจริง – รายจ่ายจริง เมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 (กองคลัง) 
 นางวิลาวัณย์ บุษราคัม  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

ล าดับ ประเภทรายได้ ประมาณการ รับจริง 11 เดือน (1) สูง/ต่ ากว่า 
(ต.ค. 63 – ส.ค. 64) ร้อยละ ประมาณการ ร้อยละ 

1 รายได้จัดเก็บเอง 98,684,000.00 65,716,361.24 66.59 -32,967,638.76 -33.41 
2 รายได้ภาษจีัดสรร 294,420,000.00 250,360,553.08 85.04 -44,059,446.92 -14.96 
3 เงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าทีฯ่  40,811,200.00 40,811,200.00 100.00 0.00 0.00 
4 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 274,084,800.00 264,525,600.00 96.51 -9,559,200.00 -3.49 

รวมทั้งสิ้น 708,000,000.00 621,413,714.32 87.77 -86,586,285.68 -12.23 
นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

  ในขณะนี้เท่าที่ประมาณการที่ได้รับจริง และคาดว่าจะได้รับเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาษี
จัดสรรและเงินอุดหนุน คิดว่าพอเป็นไปตามคาดแล้วยังต่ํากว่า 40,000,000 บาท สิ่งที่คาดการณ์ไว้มีเปอร์เซ็นต์ ที่แน่นอนเท่าไหร่ 

 
/ นางวิลาวัณย์.... 
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นางวิลาวัณย์ บุษราคัม  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 ในส่วนของการคาดการณ์ ประจําเดือนกันยายน 2564 มีดังนี้ 

  อาจจะมีความคาดเคลื่อนของหมวดภาษีจัดสรร 35,150,000.00 บาท วันนี้เช้าก็ได้รับข่าวดี ใน
ส่วนของภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแผนเข้ามาแล้วอีก 13,961,649.19 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกเงินและ
จะนําส่งเข้าเป็นรายได้ทั้งนี้ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแผนคาดการณ์ไว้ 27,000,000.00 บาท แบ่งเป็น 2 เดือน คือ       
เดือนสิงหาคมและกันยายน 2564 ตอนนี้ของประจําเดือนสิงหาคม 2564 เข้ามาแล้ว ขาดของเดือนกันยายน 2564     
อีกประมาณ 13,000,000.00 บาท  

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  เดี๋ยวจะตอ้งมาดูตัวเลขกันอีกที ถ้าไม่มาตามนี้เรามีเงินเท่าไหร่ หักจ่ายจะเหลือเท่าไหร่ และจะนําเงิน
ไปทําอะไรต่อไป คํานวณมาทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่ 

นางสาวจิตรลดา เกษสุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  รายงานเรื่องรายจ่ายจริง ตั้งแต่ตุลาคมรวมคาดการณ์ว่าจะจ่ายทั้งหมด 333,552,998.08 บาท 
เมื่อรับจริงรวมกับประมาณการ 353,097,314.32 บาท ดังนั้น รับหักจ่ายก็จะคาดการณ์ว่า จะมีงบประมาณ
คงเหลืออีก 19,544,316.14 บาท  คิดคํานวณรวมทั้งหมดทุกสํานัก/กองแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 การแก้ไขเทศบัญญัติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (เลขานุการคณะกรรมการจัดท าเทศบัญญัติ) 
 นายวรดล หวานแหลม  นิติกรช านาญการพิเศษ 
  การยกร่างเทศบัญญัติและปรับปรุงร่างเทศบัญญัติแล้วเสร็จทั้งหมด จํานวน 5 ฉบับ เป็นของ
คณะทํางานชุดเดิม 4 ฉบับ และชุดใหม่ 1 ฉบับ ขอสรุปถึงขอบเขตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
  ฉบับที่ 1 เทศบัญญัติจอดยานยนต์ วัตถุประสงค์ที่ยกร่าง คือ เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดระเบียบ
การจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลฯ และสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 เป็นการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจอดรถในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลทําให้ เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งผลของการบังคับใช้ในส่วนของกฎหมาย 
นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ดังนั้น ในการจัดเก็บภาษีการจอดยายนต์ ตั้งแต่วันที่ 22 เป็นต้นมา 
เราจัดเก็บโดยที่ยังไม่มีฐานอํานาจในระเบียบกฎหมายรองรับ จึงจําเป็นต้องยกร่างเทศบัญญัติขึ้นมาใหม่ 
  โดยหลักเกณฑ์การยก คือ เรากําหนดจุดทางหลวง ทั้งหมด 21 จุด การกําหนดจุดได้พิจารณาร่วมกัน 
และทางเทศกิจ ประกอบด้วย 

1. ถนนสนามบินทั้งสองด้าน ตั้งแต่ห้าแยกประตูชัย ถึงสามแยกหน้าวัดไชยมงคล 
2. ถนนพหลโยธินทั้งสองด้าน ตั้งแต่สี่แยกศรีชุมใน ถึงสามแยกเรือนจํากลางลําปาง 
3. ถนนป่าขามทั้งสองด้าน ตั้งแต่ห้าแยกประตูชัย ถึงสามแยกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 
4. ถนนไปรษณีย์ด้านตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ตั้งแต่ห้าแยกประตูชัย ถึงสี่แยกไปรษณีย์ลําปาง 
5. ถนนบุญวาทย์ทั้งสองด้าน ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกสํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง 
6. ถนนรอบเวียงทั้งสองด้านตั้งแต่สามแยกหออะม็อก ถึงสี่แยกศาลแขวงลําปาง และด้านธนาคารกสิกรไทย 

สาขารอบเวียง ตั้งแต่สี่แยกศาลแขวงลําปาง ถึงสี่แยกวัดน้ําล้อม 
/7. ถนนราชวงศ.์... 

 

ล าดับ ประเภทรายได ้ ประมาณการ รับจริง 11 เดือน (1) คาดการณ์  
1 เดือน (2) 

รับจริง + คาดการณ์ 
(1) + (2) 

สูง/ต่ ากว่า 

(ต.ค. 63 – ส.ค. 64) ร้อยละ ก.ย. 64 (ต.ค. 63 – ส.ค. 64) ร้อยละ ประมาณการ ร้อยละ 
1 รายได้จัดเก็บเอง 98,684,000.00 65,716,361.24 66.59 1,870,400.00 67,586,761.24 68.49 -31,097,238.76 -31.51 
2 รายได้ภาษจีัดสรร 294,420,000.00 250,360,553.08 85.04 35,150,000.00 285,510,553.08 96.97 -8,909,446.92 -3.03 
3 เงินอุดหนุนตาม

อ านาจหน้าที่ฯ  
40,811,200.00 40,811,200.00 100.00 0.00 40,811,200.00 100.0

0 
0.00 100.00 

รวมทั้งสิ้น 433,915,200.00 356,888,114.32 82.25 37,020,400.00 393,908,514.32 90.78 -40,006,685.68 -9.22 



 15 
 

7. ถนนราชวงศ์ ด้านธนาคารออมสิน สาขาลําปาง ตั้งแต่สามแยกถนนรอบเวียง ถึงสี่แยกธนาคารออม
สิน และด้านตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สี่แยกธนาคารออมสิน ถึงสามแยกถนนทิพย์ช้าง 

8. ถนนรอบเวียงทั้งสองด้าน ตั้งแต่ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกตรอกมิตรเกษม 
9. ถนนทิพย์ช้างด้านฝั่งห้างเสรีสรรพสินค้า ตั้งแต่สี่แยกไปรษณีย์ลําปาง ถึงสามแยกโรงไฟฟ้าเก่า 
10. ถนนรัษฎาด้านตลาดเทศบาล ๓ (ตลาดรัษฎา) ตั้งแต่สะพานรัษฎาภิเศก ถึงสี่แยกไฟแดง 
11. ถนนพระแก้วด้านตลาดเทศบาล ๓ (ตลาดรัษฎา) ตั้งแต่สี่แยกไฟแดง ถึงสามแยกตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง 
12. ถนนเจริญประเทศด้านแม่น้ําวัง ตั้งแต่สี่แยกสะพานรัษฎา ถึงสี่แยกสะพานรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ป ี
13. ถนนท่าคราวน้อยทั้งสองด้าน ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกวิทยาลัยเทคนิคลําปาง 
14. ถนนฉัตรไชยทั้งสองด้าน ตั้งแต่สามแยกหน้าธนาคารกรุงเทพ ถึงสี่แยกเพ็ญทรัพย์ 
15. ถนนเวียงละกอนทั้งสองด้าน ตั้งแต่สี่แยกตัดถนนท่าคราวน้อย (บุญถึง) ถึงสี่แยกเพ็ญทรัพย์ 
16. ถนนพระบาททั้งสองด้าน ตั้งแต่สี่แยกสนามบิน ถึงสามแยกถนนพระบาทซอย ๑ 
17. ถนนประสานไมตรีทั้งสองด้าน ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงสามแยกตลาดเก๊าจาว  
18. ถนนสุเรนทร์ทั้งสองด้าน ตั้งแต่วงเวียนน้ําพุหน้าสถานีรถไฟลําปาง ถึงสามแยกโรงน้ําแข็ง 
19. ถนนจันทรสุรินทร์ทั้งสองด้าน ตั้งแต่สี่แยกตัดถนนพหลโยธิน ถึงสามแยกถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ลําปาง – งาว 
20. ถนนทิพย์วรรณทั้งสองด้าน ตั้งแต่ตั้งแต่สี่แยกศรีชุมใน ถึงสี่แยกศรีชุม (ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ลําปาง – งาว) 
21. ถนนข้างสวนสาธารณเขลางค์นคร (ด้านอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง) ทั้งสองด้าน ตั้งแต่สามแยกตัด

ถนนท่าคราวน้อย (หน้าโรงภาพยนตร์ฟ้าลานนา) ถึงสี่แยกตัดถนนวังขวา (หน้าปาร์ควิว คอนโดเทล) 
22. ลานจอดรถรอบอาคารล้านทองซุปเปอร์มาร์ท ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าล้านทองซุปเปอร์มาร์ท 

บริเวณรอบอาคารล้านทองซุปเปอร์มาร์ท และบริเวณหน้าร้านพิซซ่าหัวมุมถึงบริเวณหลังร้านเขลางค์เมืองเด็ก 
23. ลานจอดรถชั้นใต้ดินอาคารตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) 
ในระหว่างนี้จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ก าหนดไว้ในท้าย

เทศบัญญัติ จะมีการปรับเพ่ิมขึ้นนิดหน่อย ในเทศบัญญัติตัวนี้มีรายละเอียดก าหนดเพ่ิมเติม คือ อ านาจหน้าที่ใน   
การล็อคล้อ ในกรณีที่มีการจอดรถกีดขวางการจราจร หรือจอดในที่ห้ามจอดโดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

๑. รถจักรยานยนต์    คันละ ๑๐๐ บาท 
๒. รถยนต์ขนาดไม่เกิน ๔ ล้อ   คันละ ๒๐๐ บาท 
๓. รถยนต์ขนาด ๖ ล้อ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ คันละ  ๓๐๐ บาท 
๔. รถยนต์ขนาดเกิน ๑๐ ล้อ ขึ้นไป  คันละ  ๕๐๐ บาท 

  หน่วยงานที่จะรับผิดชอบของเทศบาลนครล าปาง คือ กองคลังและงานเทศกิจ ส่วนฝ่ายนิติการเข้าไป
เสริมเพ่ือจะพิจารณาด าเนินคด ี

นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  ร่างเทศบัญญัตินี้ ทั้งหมด 21 เส้นนี้ รวมพ้ืนที่สาธารณะอีก 2 เส้น ส่วนใหญ่มายกจากเทศบัญญัติเดิมปี 
พ.ศ.2540 ขอยกตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2540 ยังไม่ได้รับมอบถนนดวงรัตน์มาจากกรมทางหลวง ถนนศิรินาวิน ยังไม่ได้ขยาย 
ยังไม่มีถนนเขลางค ์และยังมีถนนอีกหลายเส้นซึ่งยังไม่ได้ขยาย ปัจจุบันนี้มีรถจอดและควรอย่างยิ่งที่จะเข้าไปจัดระเบียบ  

ในการประกาศเรื่องการจัดระเบียบ และเก็บค่าธรรมเนียม เราสามารถประกาศแต่ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมก็ได้ ผมมองเห็นความจําเป็น เช่น ถนนดวงรัตน์ น่าจะพิจารณาเรียกเก็บเนื่องจากมีรถจอดจํานวนมาก 
แม้แต่หนังสือร้องเรียนฉบับล่าสุด ขอให้เทศบาลฯ ไปจัดระเบียบและมีการเก็บค่าธรรมเนียม เพราะกันคนที่จะจอดไว้
ทั้งวันทั้งคืน ถนนศิรินาวิน และสวนสาธารณะ รวมทั้งภูมิทัศน์ที่นายกฯ มีดําริว่าจะปรับปรุง  

ถนนทิพย์วรรณตัดลงมาถึงแค่แยกศรีชุมใน เห็นควรที่จะตัดมาถึงถนนตลาดเก่า ถนนรัษฎาก็จะมี
เฉพาะจากสะพานรัษฎาภิเศกถึงแยกหมอพิเชษฐ์ ควรที่จะรวมถึงวัดคะตึกด้วย ในร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวนี้ในกรณีท่ี 
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นํารถมาเก็บไว้ที่เทศบาลฯ จัดสถานที่ไว้ให้ ควรจะระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับค่าจัดเก็บต่อวันต่อคัน ถนนพหลโยธินถึงแค่
เรือนจํา ตอนนี้มีปัญหาซ่ึงกําลังแก้ไขกันอยู่กับกรมทางหลวง และงานจราจร 

ถนนพหลโยธิน คือ มีรถบรรทุกจอดอยู่เป็นจํานวนมาก อยากให้แก้ไขตรงจุดนี้ คือ การเรียกเก็บ
ค่าปรับเป็นรายวัน วันละ 15 ชั่วโมง ซ่ึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาทางอ้อมด้วย ร่างเทศบัญญัตินี้น่าจะมีการทบทวน   
เชิญกรรมการมาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง 

นายวรดล หวานแหลม  นิติกรช านาญการพิเศษ   
  ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจําหน่ายสินค้า แผงลอย หาบเร่ วัตถุประสงค์ดําเนินการ เนื่องจากในพ้ืนที่
ของเทศบาลฯ เราจะสังเกตเห็นฟุตบาทได้มีการวางจําหน่ายสินค้า ซึ่งเกิดอันตรายต่อประชาชนทั่วไป เพราะจะต้อง
เดินบนผิวถนน จะต้องจัดระเบียบต่อการจัดระเบียบสินค้า เพ่ือกําหนดเป็นจุดผ่อนผันบนทางเท้า ซึ่งเราจะกําหนดเส้น
จะไม่เก่ียวข้องกับผิวจราจร ซึ่งในพ้ืนที่ไหนที่เราจะกําหนดเป็นจุดผ่อนผัน  

เราจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด และจะต้องขอความเห็นชอบต่อพนักงานจราจร กรณีนี้
กําหนดว่าใครจะจําหน่ายสินค้า หรือตั้งแผงลอยตรงจุดที่เรากําหนดจะต้องมายื่นคําร้องขออนุญาตที่กองสาธารณสุขฯ 
และต้องชําระค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี หากพ้ืนที่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร ให้เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 500 บาท/ปี 
แต่หากพ้ืนที่เกิน 2 ตารางเมตรขึ้นไปต้องเสียค่าธรรมเนียม 250 ปี  

กรณีการเร่ขายและเข็นรถ จากเดิมฉบับละ 50 บาท ปัจจุบันปรับเป็น 100 บาท/ปี ลักษณะของ
การบังคับใช้ จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กองสาธารณสุขฯ ฝ่ายนิติการและงานเทศกิจ เป็นร่างที่คณะกรรมการ    
ชุดใหม่พิจารณาแล้วเสร็จไป เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมท่ีผ่านมา 

นายสุรพล ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  เนื่องจากว่า นวัตกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปเยอะเดิมเป็นหาบเร่ แผงลอย แต่ปัจจุบันเป็น  Food Truck 
ในกรณีที่เขาขึ้นมาบนฟุตบาทซึ่งไม่สามารถทําได้ จึงอยากให้ออกเทศบัญญัติให้คลอบคลุม ถี่ถ้วน เราก็จะสามารถ
แก้ปัญหาไปด้วยกันได้ เพราะเทศบัญญัติจะคลอบคลุมเป็นระยะเวลาถึง 10 ปี 
 นายวรดล หวานแหลม นิติกรช านาญการพิเศษ 

จะนําข้อพิจารณาต่างๆ เข้าเสนอคณะกรรมการฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เทศพาณิชย์เกี่ยวกับ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการขออนุญาตใช้ฌาปนสถานของเทศบาลนครล าปาง เดิมจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
จากกรณีการฟ้องศาลปกครอง และมีการเพิกถอน เนื่องจากศาลบอกว่า ในการจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับประชาชนต้อง
ท าเป็นกฎ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากสมาชิกสภาฯ ด้วย 

เนื่องจากเราจะหารายได้จึงต้องยกร่างเทศพาณิชย์ขึ้นมา กรณีสุสานก็อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ 
เนื่องจากการด าเนินกิจการต่างๆ โดยค่าธรรมเนียมในการขอใช้ฌาปนสถาน ศพละ 100 บาท ค่าแก็ส 1,000 บาท  

กรณีเช่ารถบรรทุกศพด้วยค้างคืน คันละ 300 บาท ไม่ค้างคืน 200 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และกองสาธารณสุขฯ  
 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์  รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  ขอกลับไปดูข้อ 6 ความประสงค์ขอใช้ฌาปนสถานของเทศบาลฯ ให้ยื่นคําร้องขออนุญาต ณ ศูนย์บริการ
ร่วมรับเรื่องราวร้องทุกข์ ถ้าเกิดว่า เราเปลี่ยนชื่อห้องนั้น หรือวันหนึ่งเราย้ายสถานที่จะมีปัญหาในเทศบัญญัติไหม เรา
เปลี่ยนเป็น ณ เทศบาลฯ ได้ไหม 
 นายวรดล หวานแหลม นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ขออนุญาตตัดส่วนที่เหลือออก เพ่ือจะได้คลอบคลุม ต่อไปเป็นร่างเทศบัญญัติว่าด้วยเทศพาณิชย์
เกี่ยวกับการจัดเก็บ และบําบัดน้ําเสียน้ําทิ้ง อนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ เนื่องจากปีที่ผ่านมาทางจังหวัดลําปางเราประสบ
ปัญหาแม่น้ําวังเน่าเสีย ตามหลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม กําหนดให้เจ้าของอาคารที่เป็น
แหล่งกําเนิดของน้ําเสียน้ําทิ้งจะต้องขออนุญาตเข้ามา และจะมีการประกาศเขตอาคารบ้านเรือนไหนที่จะต้องขอ
อนุญาตต่อเชื่อมท่อ โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้ 
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 กรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารใหม่ หรือดัดแปลงอาคารจะต้องดําเนินการขออนุญาตเข้ามาด้วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส่วนควบคุมอาคารและฝ่ายสาธารณูปโภค 

นายชนวน  จิระจรัสตระกูล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครล าปาง 
 การจัดเก็บค่าบําบัดน้ําเสีย เราทํางานร่วมกับ อจน. เกี่ยวกับเรื่องบําบัดน้ําเสีย ในการทําข้อตกลง 

(MOU) ร่วมกันกับ อจน. มีอยู่ 1 ข้อ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบําบัดน้ําเสีย อจน. จะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ผมไม่ทราบว่าได้หารือกับ อจน. มาหรือยังก่อนที่จะมายกร่างเทศบัญญัติ 
เพราะตอนนี้ยังบังคับใช้ MOU ร่วมกันอยู ่น่าจะนําเข้าไปพิจารณารายละเอียดให้คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์  รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  เทศบัญญัติเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ค่าบริการน้ําทิ้ง ไม่น่าจะเป็น
กิจการเพื่อหาประโยชน์ น่าจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และกองสาธารณสุขฯด้วย  
 นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  ทาง อจน. จะนัดประชุมกับเทศบาลฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ด้วยทางท่านชนวนกล่าวมา ผมดู
แล้วทาง อจน. ยังไม่ได้พิจารณาทําอะไรเลย และจะขอปรับค่าใช้จ่ายขึ้น เป็นการกล่าวอ้างว่าในระบบรวบรวมน้ําเสีย
เรายังไม่สมบูรณ ์เพราะฉะนั้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอาจจะมีปัญหา 
 นายสุรพล ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  ปัจจุบันนี้ ข้อปฏิบัติสําหรับระดับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เทศกิจไม่มีอํานาจที่จะไปปรับ
จับใดๆ ทั้งสิ้น อยากจะพิจารณาว่า จะต้องทําอย่างไร ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้อํานาจอยู่ที่นายกฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ เท่านั้นที่จะปรับได้ 
ระดับอ่ืนนี่ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้เลย อยากจะให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้มอบอํานาจให้ใครได้ในระดับไหน  

ยกตัวอย่างเช่น เรื่องไฟป่าระดับจังหวัดนี้ประชุมกันแล้ว เนื่องจากว่าไม่ได้ออกข้อกําหนดท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทําความสะอาดรวมถึงพระราชบัญญัติสาธารณสุข ซึ่งท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น
ก่อนถึงจะเข้าไปดําเนินการการจุดเผาในที่โล่งแจ้งในการเกิดมลภาวะต่างๆ อยากให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าส่วนไหน     
ตกหล่นบ้าง รวมไปถึงอํานาจหน้าที่ที่ท่านผู้บริหารจะมอบให้ระดับรองลงไป 

นายชาตรี สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  เรื่องระบบน้ําเสียกฎหมายบังคับให้ออกกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติอาจจะไม่คลอบคลุมตามตัวบท
กฎหมาย เพราะว่าระบบรวบรวมเรายังไม่ได้คลอบคลุมพ้ืนที่ที่เรามีอยู่  
 นายวรดล หวานแหลม  นิติกรช านาญการพิเศษ 
 การมอบอํานาจของท่านนายกฯ สามารถมอบอํานาจให้รองนายกฯ ปลัดฯ และรองปลัดฯ ได้ การที่จะ
ออกกฎหมายเกี่ยวกับการจุดเผาขยะต่างๆ จะอยู่ในเฟสที่ 2 จริงๆ มีขั้นตอนที่วางแผนไว้ เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2564 
หลังจากท่ียกร่างแล้วเสร็จ และจะมีการยกร่างเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยทั่วไป การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ เทศบัญญัติแหล่งควบคุมยุงลาย ตลาด และการวางท่อบริเวณฟุตบาท  
 อีกเทศบัญญัติหนึ่ง คือ การก่อสร้างบ่อดักไขมัน แต่เนื่องจากได้ไปค้นคว้าหาข้อมูล และประสานงาน
กับสํานักการช่าง ก็พบว่าเราเคยออกไปเมื่อ พ.ศ. 2550 ก็อยากจะขอนําร่างเข้าไปให้คณะกรรมการฯ พิจารณา      
อีกครั้งหนึ่ง คณะทํางานประกอบด้วย  
 1. นายชนวน จิระจรัสตระกูล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  ทีป่รึกษาคณะทํางาน  
 2. นายพีระยศ วิรัตน์เกษ   รองปลัดเทศบาล   ประธานคณะทํางาน 
 3. นายสวาท จําปาอูป  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล รองประธานคณะทํางาน 
 4. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ คณะทํางาน 
 5. นายอนุรักษ์  อุตยานะ  ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ คณะทํางาน 
 6. นางวิลาวัณย์ บุษราคัม  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  คณะทํางาน 
 7. นายจํารัส ชุมแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข คณะทํางาน 
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 8. นายวชิรศักย์ ชัยมานะ  นิติกรปฏิบัติการ   คณะทํางาน  
 9. นางสาวปานิดา สิงห์บุญ  นักวิชาการสุขภิบาลปฏิบัติการ  เลขานุการ/คณะทํางาน 
 10. นายวรดล หวานแหลม นิติกรชํานาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ/คณะทํางาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 แผนการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2566 – 2570 (กองวิชาการและแผนงาน) 
 นายอนุรักษ์ อุตยานะ  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  การจัดทํายุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่สําคัญมาก นําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ซึ่งในขณะนี้ทางกองวิชาการฯ มีการตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) และได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  
เราจะดําเนินการ work shop ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยนายกเทศมนตรีกล่าวเปิด
ประชุมมอบนโยบายกําหนดทิศทาง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 09.30 น.  

การนํากรอบการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร พ.ศ. 2566 - 2570 เข้าสู่การประชุมพิจารณาและระดมสมอง 
จะมีการประชุมทั้งหมด 4 วัน แบ่งเป็นกลุ่ม วันที่ 14 กันยายน 2564 กลุ่มที่ 1 และ 2 วันที่ 15 กันยายน 2564 
กลุ่มที่ 3 และ 4 วันที่ 28 กันยายน 2564 ก็จะประชุมเพ่ือวิพากษ์ยุทธศาสตร์ของเทศบาลฯ ความสามารถในการ
กําหนดยุทธศาสตร์ 
 นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  สําหรับบุคลากรภายในจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นในวันที่ 6 กันยายน 2564 จะต้อง
จัดทําเล่มแถลงนโยบายต่อสภา แจกให้ครบทุกคน เนื่องจากทุกคนจะได้รู้เป้าหมาย และนโยบายต่างๆ พอได้ศึกษาจะ
ได้เข้าใจและการทํางานจะได้ง่ายขึ้น จํานวนผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีจํานวนเท่าไหร่ 
 นายอนุรักษ์ อุตยานะ  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาคม คณะผู้แทนส่วนราชการ      
ในพ้ืนที่อีก 4 ส่วนครั้งหน้า เราก็จะเชิญผู้แทนชุมชนมาร่วมด้วย เพ่ือร่วมกันระดมสมอง 
 นายพีระยศ วิรัตน์เกษ  รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 
  เพ่ือให้การให้ความสําคัญกับการจัดทํายุทธศาสตร์  5 ปี ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายใหญ่พอสมควร 
ทั้งตัวแทนของประชาชน ผู้นําชุมชน ซึ่งจะต้องมาระดมสมองกัน หรือมาวิเคราะห์ศักยภาพ แม้แต่ทํา SWOT            
ในวันแรกรวมทั้งจะได้รับทราบถึงการพิจารณาองค์กรของเทศบาลฯ เรา ซึ่งท่านนายกฯ จะเป็นผู้นําในการเสนอเรื่อง
นโยบายการวางแผนในอนาคต  
  ในวันที่ 6 กันยายน 2564 อยากจะให้ทุกท่านให้ความสําคัญในเรื่องนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทั้งวัน เราจะมีคณะกรรมการ 1 ชุด จะเป็นตัวแทนของราชการ อยากให้ท่านให้เวลาในส่วนนี้ 

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  อยากจะกําชับส่วนและกอง/สํานักต่างๆ ต้องมีความเป็นนักบริหาร ต้องรู้จักการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานของตัวเอง เนื่องจากภายในเดือนนี้มีการประชุมหลายครั้ง จึงอยากจะให้ทุกคนรับรู้เรื่องราวต่างๆ ร่วมกัน 
อาทิ การกําหนดเป้าหมายในองค์กร เป้าหมายในแผนพัฒนา ซึ่งการให้ความคิดเห็นเป็นเรื่องสําคัญมาก แต่ละ      
สํานัก/กองเป็นหัวใจที่สําคัญ เพราะเป็นคนที่มีภารกิจหลักที่จะต้องทํางาน และเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะงาน  

หัวหน้าส่วน/สํานัก/กอง จะต้องนําประสบการณ์ และปัญหาต่างๆ มาหารือกัน โดยเฉพาะวิเคราะห์
ประเมินตนเองต้องมีความละเอียดมาก เราต้องการความคิดเห็นของทุกคน และข้อมูลที่ถูกต้อง ประเด็นปัญหาที่
แท้จริง ศักยภาพของพ้ืนที่ ศักยภาพของผู้คน ขอให้เตรียมการให้ดีในเรื่องของข้อมูล เนื่องจากงานนี้สําคัญมาก 

นายอนุรักษ์ อุตยานะ  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  ทางกองวิชาการฯ จะนําเอกสารนโยบายของท่านนายกฯ ที่แถลงต่อสภาฯ สําเนาแจกให้กับหัวหน้า
ส่วนราชการที่จะเดินทางไปประชุมแผนพัฒนาฯ ในครั้งนี้ 

/มติที่ประชุม....   
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มติที่ประชุม  มอบหัวหน้าส่วน/สํานัก/กอง นําประสบการณ์ นําประเด็นปัญหาที่แท้จริง  และให้เตรียมการ 
ในเรื่องของข้อมูลมาหารือกัน โดยเฉพาะวิเคราะห์ประเมินตนเองด้วยความละเอียด ระดมความคิดเห็นของทุกคน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  

ระเบียบวาระท่ี 4.5 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลนครล าปาง   
                        ประจ าปี พ.ศ. 2564 (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายอนุรักษ์ อุตยานะ  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 เมื่อประชุมสภาฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ก็แจ้งเป็นวาระเพ่ือทราบให้สภาฯ ได้ทราบแล้ว 

คณะกรรมการกระจายอํานาจได้กําหนดเครื่องมือนี้ขึ้นมา เพ่ือประเมินเทศบาลฯ โดยให้กรอรกข้อมูลทั้ง 37 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านที่ 2 ด้านผังเมือง จํานวน 11 ตัวชี้วัด ประกอบดัวย  
 ภารกิจที่ 1 การบํารุงรักษาถนน 
 ภารกิจที่ 2 การบํารุงรักษาสะพาน 
 ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 
 ภารกิจที่ 4 คลอง ลําธาร แหล่งน้ํา และระบบสูบน้ํา 
 ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 
 ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง 
ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต จํานวน 8 ตัวชี้วัด ประกอบดัวย  
 ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
 ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื่อ ผู้ป่วยเอดส์ 
 ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน 
ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา จํานวน 4 ตัวชี้วัด ประกอบดัวย  
 ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึกษา 
ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย จํานวน 4 ตัวชี้วัดประกอบดัวย  

ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง 
ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน จํานวน 7 ตัวชี้วัด ประกอบดัวย  
 ภารกิจที่ 14 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ  
ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน จํานวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบดัวย  
 ภารกิจที่ 15 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
ทางกองวิชาการฯ จะเวียนหนังสือไปยังสํานัก/กองต่างๆ และส่งกลับมาให้กองวิชาการฯ โดยสรุปทาง

เทศบาลนครลําปาง มีผลประเมินทั้งหมด 37 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. ผ่านค่าเป้าหมายข้ันต่ํา    จํานวน 13 ตัวชี้วัด  
2. มีผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย   จํานวน 16 ตัวชี้วัด  
3. มีผลการประเมินที่ไม่ได้ดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 4 ตวัชี้วัด ประกอบด้วย 

1. ตัวชี้วัด : เทศบาลมีการส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือๆ 
                หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

/2. ตัวชีว้ัด....... 
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2. ตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เทศบาล  
                สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นมีสัดส่วน ร้อยละ 2 ต่อประชาชนในพื้นท่ี  
3.  ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเกี่ยวกับการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

           เสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 
4. ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลในการให้คําปรึกษาทั้งที่เทศบาลและช่องทาง 

           สื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ 
           การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ มีผลการประเมนิ โดยมีสถานะไม่มีบริการ 
           สาธารณะ จํานวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

4. มีผลการประเมิน โดยมีสถานะไม่มีบริการสาธารณะ จํานวน 3 ตัวชีว้ัด ประกอบด้วย 
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนแหล่งน้ําสาธารณะ พ้ืนที่พักน้ํา หรือแก้มลิง ในความ 

      รับผิดชอบของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย และได้รับการบํารุงรักษาให้อยู่ใน 
      สภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

2. ตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนคลองส่งน้ําที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ชํารุด 
      เสียหายและได้รับการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

3. ตัวชี้วัด : ร้อยละของระบบการผลิตน้ําประปาของเทศบาลที่ชํารุดเสียหายและได้รับ 
      การบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

                     5. มีผลการประเมิน โดยมีสถานะมีการพัฒนาในอนาคต จํานวน 1 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทางสังคม 
            โรงเรียนผู้สูงอายุที่เทศบาลให้การสนับสนุน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 5.1 การยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2564 (กองวิชาการและแผนงาน) 
 นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  เทศบาลนครลําปาง มีโครงการตามแผนการดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น 73 โครงการ  ทางกองวิชาการฯ 
ได้ขอข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 เรามีโครงการที่ยกเลิก 20 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ 8 โครงการ ประกอบด้วย  

๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะการทํางานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลําปาง (สํานักปลัดเทศบาล) 
๒. โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล) 
๓. โครงการถนนสายวัฒนธรรม (สํานักปลัดเทศบาล) 
๔. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กองวิชาการและแผนงาน) 
๕. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (สํานักการศึกษา) 
๖. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเด็กและเยาวชน (สํานักการศึกษา) 
๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักศูนย์สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ปรับปรุงใหม่ (สํานักการศึกษา) 
๘. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (สํานักการศึกษา) 

* โครงการที่ยกเลิกมีทั้งหมด 20 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,296,861 บาท  
* โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 1,120,000 บาท  
* โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เพราะฉะนั้นถ้ารวมยกเลิกและยังไม่ได้ดําเนินการ และ 
  อยู่ระหว่างดําเนินการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000,000 บาท 

/นายชาตรี..... 
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นายชาตรี สุขารมย์  ปลัดเทศบาลนครล าปาง 
อยากให้ทางหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมด้วย และอยากสอบถามเก่ียวกับการอบรมของกองวิชาการฯ  

สรุปรวมมีจํานวนเท่าไหร่ เราต้องการจะให้ทุกคนที่ทํางานมารับรู้ร่วมกัน แจ้งแต่ละสํานัก/กองส่งรายชื่อให้งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ อยากจะแจ้งทางงานวิชาการว่า กลุ่มเป้าหมายอาจจะมากกว่า 50 คนก็ได้  

นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด  50 คน  

นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
  เพ่ิมจํานวนคนไปจนถึงระดับงาน อยากจะทําโครงการหัวหน้าฝ่าย เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ตําแหน่ง      
ให้ไปหาหลักสูตรมา เตรียมหัวหน้าฝ่ายไว้ และจะต้องดําเนินการปลดส่วนและกอง เราจะต้องเตรียมคน 
 มติที่ประชุม  มอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สํานักปลัดเทศบาล หาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและจัดการ
อบรมให้ความรู้แกห่ัวหน้าฝ่าย เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  ตามที่ท่านนายกฯ มีข้อเสนอแนะโครงการที่เป็นที่ดินสิ่งก่อสร้าง เช่น ที่เรานําเข้าสภาเปลี่ยนแปลง  
คําชี้แจงครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการซื้อครุภัณฑ์ โดยเราใช้ระเบียบวิธีการงบประมาณ ข้อ 31 โครงการที่เป็นที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงก็เป็นอํานาจของนายกเทศมนตรี           
มีเงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้ 

1. ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และมีการทําสัญญา 
2. ยังไม่ดําเนินการตรวจรับ ยกตัวอย่างเช่น เราเปลี่ยนแปลงเครื่องเป่าลม จาก 6 กิโลวัตต์ เป็น 

0.6 กิโลวัตต์ กรณีท่ีเป็นจําเพาะเจาะจงให้ร้านค้ามาทําสัญญาแล้ว มีการตกบกพร่องตรงเงื่อนไข 
คุณสมบัติ และอีกเง่ือนไข คือ  
2.1 งบประมาณไม่สูงกว่าเดิม  
2.2  ก่อหนี้ผูกพันแล้ว  
2.3  ยังไม่ได้ตรวจรับ โดยที่ไม่ต้องเข้าสภาและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.5๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ส.ต.ต.หญิง   ฐิติรัตน์ คุณชมภู สุผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                      (ฐิติรัตน์ คณุชมภู) 
     หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง รักษาในตําแหน่ง 
          หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหารและรัฐพิธี 

ลงชื่อ          สวาท  จําปาอูป     ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
                (นายสวาท  จําปาอูป) 
            หวัหน้าสํานักปลัดเทศบาล   

ลงชื่อ        ยุทธนา  ศรีสมบูรณ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์) 
รองปลัดเทศบาลนครลําปาง ปฏิบัติราชการแทน 
             ปลัดเทศบาลนครลําปาง 
 


