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สารประธานสภาเทศบาลนครลาปาง

สวัสดีครับ..พี่นอ้ งประชำชนชำวนครลำปำง ที่รกั ทุกท่ำน
วำรสำรสภำเทศบำลนครลำปำงนั บเป็ นโอกำสอัน ดี ที่ สภำเทศบำลนครล ำปำง ได้จัดท ำ
โครงกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนสภำเทศบำลนครลำปำงให้เป็ นที่รจู ้ กั ในนำมของสภำเทศบำลนครลำปำง รูส้ ึก
ยินดี ที่วำรสำรฉบับนี้ จะเป็ นวำรสำรที่ แนะนำเกี่ยวกับองค์กรสภำเทศบำล กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของสภำเทศบำล
นครลำปำง ให้พี่ น้ องประชำชนได้รับรูข้ อ้ มูลข่ำวสำรเกี่ ย วกับสภำเทศบำลนครลำปำงหรื อฝ่ ำยนิ ติบัญ ญัติ
ท้องถิ่นให้ท่ำนได้รบั ทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกสภำเทศบำลหรือที่เรียกกันว่ำ “ส.ท.” ว่ำทุกท่ำนที่ได้รบั
เลือกเข้ำไปทำหน้ำที่สมำชิกสภำเทศบำลเหล่ำนั้น เขำได้ไปทำหน้ำที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กบั พี่น้องประชำชน
ข อ ง เ ร ำ อ ย่ ำ ง ไ ร
แ ล ะ ใ น โ อ ก ำ ส ต่ อ ไ ป
กำรดำเนิ นงำนของสภำเทศบำลตำมแผนยุ ท ธศำสตร์สภำเทศบำลนครลำปำง เรำจะออกพบปะพี่น้อง
ประชำชนในโครงกำร “สภาเทศบาลนครลาปางพบประชาชน” เพื่อพบปะรับฟั งปั ญหำควำมต้องกำร
ควำมเดื อดร้อน กำรติ ดต่ อขอรับบริ ก ำรจำกเทศบำล รับฟั งควำมคิ ดเห็ น ฯลฯ จำกพี่ น้องประชำชน และ
นำปั ญหำควำมต้องกำรเสนอต่อนำยกเทศมนตรี เพื่อพิจำรณำเป็ นข้อมูลประกอบดำเนิ นกำรงำนด้ำนนโยบำย
ของนำยกเทศมนตรีนครลำปำงต่อไป ทั้งนี้ กำรทำงำนของฝ่ ำยสภำเทศบำลจำกกำรมีส่วนร่วมของพี่น้อง
ประชำชน ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนำบ้ำนเมืองของเรำให้เจริญก้ำวหน้ำ พัฒนำคุณภำพชีวิตของพี่น้อง
ประชำชนในเขตพื้ นที่ เ ทศบำลนครล ำปำงให้มี คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี และส่ ง เสริ ม กำรท ำงำนตำมนโยบำย
ของนำยกเทศมนตรี นครลำปำง ตลอดจนกำรพัฒ นำศัก ยภำพและเพิ่ มขีด ควำมสำมำรถของสมำชิ ก สภำ
เทศบำลทุกๆ ด้ำน
ในโอกำสต่อไปผม และสมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง จะร่วมกัน ทำงำนเพื่อนำสภำเทศบำล
นครลำปำงของเรำเป็ นสภำต้นแบบของประเทศ โดยมีพันธกิ จสภำเทศบำลนครลำปำง จะมุ่งมัน่ พัฒนำ
ศักยภำพสมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง มุ่งส่งเสริมสนับสนุ นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อ งโดย
ส่งเสริมสนั บสนุ นกำรสร้ำงแนวทำงกำรดำเนิ นกิจกำรสภำมำตรฐำน และเผยแพร่ ถ่ำยทอดแนวทำงสภำ
ต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป
ขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ ำ นที่ ไ ด้มี ส่ ว นร่ ว มในกำรพั ฒ นำองค์ ก รสภำเทศบำลนครล ำปำง
ให้ขบั เคลื่อนกำรทำงำนของสภำเทศบำล ร่วมกับทุ กภำคส่วนแบบบูรณำกำร ก่อให้เกิดประโยชน์ กับพี่น้อง
ประชำชนอย่ำงแท้จริง

(นำยประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั )

ประธำนสภำเทศบำลนครลำปำง
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็ นสื่ อกลำงในกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำร สร้ำงควำมเข้ำใจและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ บทบำท
ของสภำเทศบำลนครลำปำงกับหน่ วยงำนรำชกำรและประชำชนในท้องถิ่น ตลอดจน กำรเชิญชวนให้ประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมกับสภำเทศบำล เช่น กำรเข้ำร่วมรับฟั งกำรประชุม สภำเทศบำลนครลำปำง
2.เพื่ อ เผยแพร่ ข อ้ มูล ข่ ำ วสำร กำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ข องสมำชิ ก สภำเทศบำลนครล ำปำง กิ จ กรรม
ด้ำนต่ำง ๆ ของสภำเทศบำลนครลำปำง

สภาเทศบาลนครลาปาง
องค์การของเทศบาล แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1.ฝ่ ำยนิ ติบญ
ั ญัติ หรือสภำเทศบำล
2.ฝ่ ำยบริหำร หรือนำยกเทศมนตรี
โครงสร้างองค์ประกอบของเทศบาล
เทศบำล ประกอบด้วย สภำเทศบำล และนำยกเทศมนตรี ซึ่งต่ำงฝ่ ำยต่ำงมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง
ของประชำชน
สภำเทศบำล ประกอบด้วย สมำชิ ก สภำเทศบำล ซึ่ งมำจำกกำรเลื อกตั้งโดยตรงของประชำชน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหำรท้องถิ่น จำนวนของสมำชิกสภำท้องถิ่นขึ้ นอยู่
กับประเภทของเทศบำล กล่ำวคือ
1. เทศบำลตำบล มีสมำชิกสภำท้องถิ่นได้
12 คน
2. เทศบำลเมือง มีสมำชิกสภำท้องถิ่นได้
18 คน
3. เทศบำลนคร
มีสมำชิกสภำท้องถิ่นได้
24 คน
เขตเลือกตั้งของสมำชิกสภำเทศบำล เป็ นดังนี้
- เทศบำลตำบล แบ่งเขตเทศบำลออกเป็ นเขตเลือกตั้ง จำนวน 2 เขต มีจำนวนสมำชิกสภำเทศบำล
ได้เขตละ 6 คน รวม 12 คน
เทศบำลเมือง แบ่งเขตเทศบำลออกเป็ นเขตเลือกตั้ง จำนวน 3 เขต มีจำนวนสมำชิกสภำเทศบำลได้
เขตละ 6 คน รวม 18 คน

- เทศบำลนคร แบ่งเขตเทศบำลออกเป็ นเขตเลือกตั้ง จำนวน 4 เขต มีจำนวนสมำชิกสภำเทศบำล
ได้เขตละ 6 คน รวม 24 คน
-3เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ 3
เขตเลือกตั้งที่ 4

ตำบลเวียงเหนื อ และ ตำบลบ่อแฮ้วบำงส่วน(บ้ำงดงม่อนกระทิง)
ตำบลหัวเวียง และตำบลสวนดอก
ตำบลสบตุ๋ย
ตำบลพิชยั ตำบลพระบำท และตำบลชมพู(บำงส่วน)

 อำนำจหน้ำทีข
่ องสภำเทศบำล 
อำนำจหน้ำที่ของสภำเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13
พ.ศ.2552 โดยสรุป มีดงั นี้ .- เลือกประธำนสภำเทศบำล และรองประธำนสภำเทศบำล เสนอผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งหรือมีมติ
ให้ประธำนสภำเทศบำล หรือรองประธำนสภำเทศบำลพ้นจำกตำแหน่ ง มีมติเลือกเลขำนุ กำรสภำเทศบำล
เลือกสมำชิกสภำเทศบำล ตั้งเป็ นคณะกรรมกำรสำมัญของสภำเทศบำล และเลือกตั้งบุคคลผูเ้ ป็ น
หรือมิได้เป็ นสมำชิกสภำเทศบำล ตั้งเป็ นคณะกรรมกำรวิสำมัญของสภำเทศบำล
รับ ทรำบนโยบำยของนำยกเทศมนตรี ก่ อนนำยกเทศมนตรี เ ข้ำ รับ หน้ำ ที่ แ ละรับ ทรำบรำยงำน
กำรแสดงผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยที่นำยกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำลเป็ นประจำทุกปี
เห็นชอบร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปี ของเทศบำล
ให้ควำมเห็นชอบกำรตรำข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ น เพื่อใช้เป็ นข้อบังคับในท้องถิ่ น และให้ควำมเห็นชอบ
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ,ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม
ในที่ ป ระชุ ม สภำเทศบำล สมำชิ ก สภำเทศบำลมี สิ ท ธิ์ ต้ั ง กระทู ้ถ ำมนำยกเทศมนตรี หรื อ
รองนำยกเทศมนตรี , เสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรำยทัว่ ไป โดยไม่มีกำรลงมติ
ในกรณีกิจกำรอื่นใด อำจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบำล หรือประชำชนในท้องถิ่น สมำชิ ก
สภำเทศบำลจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนสมำชิกเท่ำที่ มีอยู่ หรือนำยกเทศมนตรีสำมำรถเสนอต่อ
ประธำนสภำเทศบำล เพื่อให้มีกำรออกเสียงประชำมติ ได้ และประกำศให้ประชำชนทรำบผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
สมำชิ ก สภำเทศบำล ย่ อ มมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งประชำมติ กำรออกเสี ย งประชำมติ นี้ ให้มี ผ ล เป็ นเพี ย ง
กำรให้คำปรึกษำแก่สมำชิกสภำเทศบำล หรือนำยกเทศมนตรีในเรื่องนั้น
- หน้ำที่ อื่นๆ เช่น ร่วมเป็ นคณะกรรมกำรแผนพัฒนำเทศบำล คณะกรรมกำรประเมินผลและ
ติดตำมแผนพัฒนำเทศบำล คณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่ น ฝ่ ำยสภำท้องถิ่นและ
คณะกรรมกำรที่หน่ วยงำนของเทศบำลนครลำปำงและส่วนรำชกำรอื่นๆ ขอควำมร่วมมือ
-แต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรต่ ำ งๆ เพื่ อ ด ำเนิ น งำนตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ส ภำเทศบำลนครล ำปำง
พ.ศ.2553-2556 ท ำหน้ำ ที่ ศึ ก ษำ ตรวจสอบประสำน และเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนในกำร
บริหำรกิจกำรสภำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสภำและประชำชนในท้องถิ่น
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การประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
กำรประชุมสภำเทศบำลนครลำปำง มี 2 ประเภท
1. การประชุมสามัญ ในปี หนึ่ งๆ ให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย โดยกำหนดระยะเวลำและวันเริ่มต้น
แต่ละสมัย ไม่เกิน 30 วัน กำรประชุมสภำเทศบำลนครลำปำง สมัยประชุมสำมัญประจำปี ระยะเวลำและ
วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสำมัญประจำปี กำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญประจำปี 2553 และสมัยประชุม
สำมัญ สมัยแรก ประจำปี 2554

วันที่
วันที่
วันที่

วันที่

สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2553
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553
1 - 30 พฤษภำคม พ.ศ.2553
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553
1 – 30 สิงหำคม พ.ศ.2553
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2553
1 – 30 ธันวำคม พ.ศ.2553
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2554
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554
1 กุมภำพันธ์ - 2 มีนำคม พ.ศ.2554

มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่
มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่
มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่

มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่

2. การประชุมวิสามัญ เป็ นกำรประชุ มนอกจำกสมัยประชุ มสำมัญแล้ว เมื่อเห็นว่ำ เป็ นกำรจำเป็ น
เพื่ อประโยชน์ แ ห่งเทศบำล ประธำนสภำเทศบำลก็ดี หรือนำยกเทศมนตรี ก็ ดี หรือสมำชิก สภำเทศบำล
มีจำนวนไม่ตำ่ กว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนสมำชิกที่อยูใ่ นตำแหน่ งก็ดี อำจทำคำร้องต่อผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัด ขอให้เปิ ด
ประชุมวิสำมัญ มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถำ้ จะขยำยเวลำออกไปอีก จะต้องได้รบั อนุ ญำตจำกผูว้ ่ำรำชกำร
จังหวัด
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลนครลาปาง
1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
1.จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
1. นำยกิตติ จิวะสันติกำร
2.นำงสุดำรัตน์ บุญมี
2. นำยสมบูรณ์ คุรุภำกรณ์
3.นำยอนุ กูล ศิริพนั ธุ ์
3. นำยจรูญ เติงจันต๊ะ
4.นำยสมหมำย พงษ์ไพบูลย์
4. นำยสันติ เขียวอุไร
5.นำยสุคนธ์ อินเตชะ
5. พันตรีวิชำนนท์ แดงสร้อย
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ผลการพิจารณาญัตติเสนอขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครลาปาง
ประจาปี 2552
สมัยประชุมสมัยแรก

1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2552 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
- ญัตติ เรื่อง แถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีนครลำปำง เสนอโดย นำยนิ มิตร จิวะสันติ กำร
นำยกเทศมนตรีนครลำปำง
-ญัตติเรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสำมัญประจำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุม
สำมัญ ประจ ำปี 2552 และก ำหนดระยะเวลำและวัน เริ่ ม ต้น ประชุ ม สมัย ประชุ ม สำมัญ สมัย ที่ 1
ประจำปี 2553
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2552 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2552
-กระทูถ้ ำม เรื่อง โครงกำรข่วงนครและกำรตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนฉัตรไชย
ของ นำยสมบูรณ์ คุรุภำกรณ์ สมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง
ญัต ติ เ รื่ อ ง ขอเสนอญัต ติ ข ออนุ มัติ แ ก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงค ำชี้ แจงงบประมำณรำยจ่ ำ ย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2552 ของส่วนช่ำงสุขำภิบำล สำนั กกำรช่ำง ในแผนงำนเคหะชุ มชน งำนกำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู
- ญัต ติ เ รื่ อ ง ขอเสนอญัต ติ ข ออนุ มัติ แ ก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงค ำชี้ แจงงบประมำณรำยจ่ ำ ย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2552 ของส่วนกำรโยธำ สำนักกำรช่ำง ในแผนงำนเคหะชุมชน งำนสวนสำธำรณะ
-ญัต ติ เ รื่ อ ง ขอเสนอญัต ติ ข ออนุ มั ติ แ ก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงค ำชี้ แจงงบประมำณรำยจ่ ำ ย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2552 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป งำนบริหำรทัว่ ไป (งำนประชำสัมพันธ์)
- ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิใช้จ่ำยเงินสะสมของเทศบำลนครลำปำง เพื่อดำเนิ นกำรโครงกำร
ตำมนโยบำยด้ำ นโครงสร้ำ งพื้ นฐำน ระบบสำธำรณู ป โภค จ ำนวน 9 โครงกำร เป็ นจ ำนวนเงิ น
12,451,000 บำท

-6-ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุ มัติใช้จ่ำยเงิ นสะสมของเทศบำลนครลำปำง เพื่อปรับปรุ งภำยใน
อำคำรสำนักงำนเทศบำลนครลำปำง (อำคำร 1 ) เป็ นหอเกียรติยศ พิพิธภัณฑ์เมือง เทศบำลนครลำปำง
ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุ ญำตกูเ้ งิน จำกเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล เพื่อก่อสร้ำงตลำด
เทศบำล 1 (ตลำดหลักเมือง)
3.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552
-ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2552
งำนงบกลำง ประเภทเงินสำรองจ่ำย ไปตั้งจ่ำยเป็ นรำยกำรใหม่ ในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงำน
กำรพำณิชย์ งำนตลำดสด
-ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุ มตั ิโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2552
ไปตั้งจ่ำยเป็ นรำยกำรใหม่ ในสำนักกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
-ญัตติ เรื่ อง ขอเสนอญัตติ เ ลื อ กสมำชิ ก สภำเทศบำลนครลำปำง ตั้งเป็ นคณะกรรมกำรสำมัญ
แปรญัตติ ร่ำงข้อบัญญัติ ของสภำเทศบำลนครลำปำง (เสนอโดย นำยจำตุ รงค์ พรหมศร สมำชิกสภำ
เทศบำลนครลำปำง )
-ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2553
(วำระที่ 1 )
4.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2552 วันที่ 24 สิงหาคม 2552
-กระทูถ้ ำม (ของ นำยจำตุรงค์ พรหมศร สมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง)
-ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2553
(วำระที่ 2 และวำระที่ 3 )
-ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเลือกสมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง ตั้งเป็ นคณะกรรมกำรสำมัญศึกษำ
พฤติกรรมกำรอ่ำนของนักเรียนและบุคลำกรโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครลำปำง เสนอโดย
นำยสันติ เขียวอุไร สมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง
-ญัตติ เรื่ อง ขอเสนอญัตติ ขออนุ มตั ิ ขยำยเวลำเบิ กจ่ ำยงบประมำณรำยจ่ ำย ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ.2551 ในกองวิชำกำรและแผนงำน แผนงำนบริหำร งำนทัว่ ไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
-ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2552
ไปตั้งจ่ำยเป็ นรำยกำรใหม่ ในสำนักกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
5.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2552 วันที่ 24 ธันวาคม 2552
-เรื่องให้ นายนพดล ผดุงพงษ์ กล่าวปฏิญาณตนเข้ ารับตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
-เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครลาปาง ประจาปี 2552
โดย...นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
-เรื่อง ระเบียบว่าด้ วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางและคณะกรรมการสภา
เทศบาลนครลาปาง พ.ศ.2552

-7-เรื่อง รายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้ รับจากหน่วยงานอื่น และเงินที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 กองวิชาการและแผนงาน
-เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปี 2552 ภายใต้ แผนพัฒนา
เทศบาล ระยะ 3 ปี 2552 – 2554 กองวิชาการและแผน
-เรื่อง รายงานผลสารวจการศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปาง โดย..นายสันติ เขียวอุไร ประธานคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครลาปาง
-กระทู้ถาม เรื่อง สุขาสาธารณะ ที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร เสนอโดย นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
-ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การกาหนดอัตราค่าตอบแทนการ
อนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.25..(วาระที่ 1)
-ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมม้ าและรถม้ าในเขต
เทศบาลนครลาปาง พ.ศ.25.. (วาระที่ 1) (หมายเหตุ : ขอถอนออกจากวาระการประชุมสภาเทศบาลนคร
ลาปาง)

ประจาปี 2553
1.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2553 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
-ญัตติเรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสำมัญประจำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุม
สำมัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ประจำปี 2553 และกำหนดระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจำปี 2554
- ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุ มตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมำณ รำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2553 แผนงำนบริหำรทัว่ ไป งำนบริหำรทัว่ ไป (สำนักปลัดเทศบำล)
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2553 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2553
-กระทูถ้ ำม เรื่อง ผลกำรดำเนิ นงำนขององค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย (อจน.) โดย..นำยสมบูรณ์ คุรุภำกรณ์
สมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง
-ญัตติ เรื่ อง ขอเสนอญัตติ ให้สภำเทศบำลนครลำปำงพิ จ ำรณำคัดเลื อกสมำชิก สภำเทศบำลนคร
ลำปำง จำนวนสี่คนเป็ นคณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น ฝ่ ำยสภำท้องถิ่น สภำเทศบำล
นครลำปำง
-ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติเรื่องขอรับควำมเห็นชอบให้สถำนธนำนุ บำลเทศบำลนครลำปำง ทำสัญญำ
กูเ้ บิกเงินเกินบัญชีใหม่ จำนวน 10,000,000 บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน)
-ญัต ติ เ รื่ อ ง ขอเสนอญัต ติ ใ ห้ส ภำเทศบำลนครล ำปำง พิ จ ำรณำคัด เลื อ กสมำชิ ก สภำเทศบำล
นครลำปำง จำนวนสำมคนเข้ำร่วมเป็ นคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลนครลำปำง
- ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติให้สภำเทศบำลนครลำปำง พิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลนคร
ลำปำง จำนวนสำมคนเข้ำร่วมเป็ นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลนครลำปำง
-ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุ มตั ิจ่ำยขำดเงินสะสมของเทศบำลนครลำปำง เพื่อก่อสร้ำง

สวนสำธำรณะประตูเวียง เป็ นจำนวนเงิน 15,000,000 บำท (สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน)
-8-ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลนครลำปำง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิ ดหรือบำงประเภทในพื้ นที่บำงส่วน ในเขตเทศบำลนครลำปำง
อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง พ.ศ.25..
ฯลฯ

บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาเทศบาลนครลาปาง
วิสยั ทัศน์ (Vision)
สภำเทศบำลนครลำปำงมุง่ สู่กำรเป็ นผูน้ ำสภำท้องถิ่นต้นแบบของประเทศ โดยอำศัย
กำรจัดกำรควำมรูอ้ ย่ำงมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)
สภำเทศบำลนครลำปำงจะมุง่ มัน่ พัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง มุง่ ส่งเสริม
สนับสนุ นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยส่งเสริมสนับสนุ นกำรสร้ำง แนวทำงกำร
ดำเนิ นกิจกำรสภำมำตรฐำน (Best Practice) และเผยแพร่ ถ่ำยทอดแนวทำงสภำต้นแบบสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

วัตถุประสงค์หลัก (Goal)
1.
2.
3.
4.

เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของสมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง
เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกิจกำรสภำเทศบำลนครลำปำง
เพื่อเสริมสร้ำงแนวทำงกำรดำเนิ นกิจกำรสภำมำตรฐำน
เพื่อเผยแพร่กิจกำรสภำต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

เพื่อให้กำรบรรลุเป้ำประสงค์หลักสภำเทศบำลนครลำปำง ต้องขับเคลื่อนกำรดำเนิ นงำน
อย่ำงต่อเนื่ องต่อไปโดยได้กำหนดยุทธศำสตร์หรือกลวิธีกำรพัฒนำสภำเทศบำลนครลำปำงเพื่อให้บรรลุ
เป้ำประสงค์ขำ้ งต้น จำนวน 4 ยุทธศำสตร์ คือ
(1) ยุทธศำสตร์เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
(2) ยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วม
(3) ยุทธศำสตร์สร้ำงกิจกำรสภำมำตรฐำน
(4) ยุทธศำสตร์สภำต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดแนวทำงกำรดำเนิ นงำนของสภำเทศบำลนครลำปำง ตำมยุทธศำสตร์และจัดทำแผนงำน
โครงกำรหรือมำตรกำรกำรดำเนิ นงำนในแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี พ.ศ.2553-2556 จัดให้มีตวั ชี้ วัด
สำหรับใช้ในกำรติ ดตำมประเมินผลในระดับเป้ำประสงค์และระดับยุ ทธศำสตร์ เพื่ อติ ดตำมกำรตรวจสอบ
ประเมินผลควำมสำเร็จและควำมล้มเหลวของกำรดำเนิ นงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของสภำเทศบำลนครลำปำง
เมื่อสิ้ นสุดระยะเวลำของกำรดำเนิ นกำรตำมแผน
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คณะกรรมการตามแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครลาปาง
จำนวน 6 คณะ ทำหน้ำที่
1.คณะกรรมการฝ่ ายติดตามข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น ทำหน้ำที่ศึกษำ ตรวจสอบติดตำมข้อบัญญัติ
เทศบำลนครลำปำง เพื่อให้ขอ้ บัญญัติทอ้ งถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชำชนอย่ำงทัว่ ถึง

1.จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
2. นำยจำตุรงค์ พรหมศร
3. นำยนพดล ผดุงพงษ์
4.น.ส.อมลยำ เจนตวนิ ชย์
5. นำยสันติ เขียวอุไร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุ กำร

2.คณะกรรมการฝ่ ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน ทำหน้ำที่ ศึกษำ ตรวจสอบ ติดตำม
กำรดำเนิ นงำน ได้แก่
งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม กำรอนุ รกั ษ์พลังงำน กำรลดมลภำวะ
งำนด้ำนกำรสำธำรณสุข กำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลสำขำ
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยชุมชนและโรงเรียน
งำนสุขำภิบำลอนำมัยและสิ่งแวดล้อม (ตลำด)และรักษำควำมสะอำด

1. น.พ.วัฒนำ วำนิ ชสุขสมบัติ ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมหมำย พงษ์ไพบูลย์
กรรมกำร
3. น.ส.ขัตติยำ สำเภำทอง
กรรมกำร
4. ร้อยเอกศักดิ์ชยั หงษ์ใจสี
เลขำนุ กำร

-12 3.คณะกรรมการฝ่ ายสาธารณูปโภคชุมชน ทำหน้ำที่ ศึกษำ ตรวจสอบ ติดตำม
กำรดำเนิ นงำน กำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคชุมชนในเขตเทศบำล ได้แก่
-ด้ำนกำรจรำจรในเขตพื้ นที่และสถำนี ขนส่ง
-ด้ำนโครงสร้ำงพื้ นฐำน ไฟฟ้ ำ ถนนและท่อระบำยน้ ำ คู คลอง
-ด้ำนอำคำรและผังเมือง
-สวนสำธำรณะและปรับปรุงภูมิทศั น์เมือง
-ด้ำนอื่น ๆ เช่น กำรจัดสรรงบประมำณ กำรดำเนิ นงำนตำมแผน

1. นำยสมบูรณ์ คุรุภำกรณ์ ประธำนกรรมกำร
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ กรรมกำร
3. พันตรีสระ สุยะใจ
กรรมกำร
4. นำยสมชำย ดังควัฒนำ
กรรมกำร
5. นำยพิทกั ษ์ แสนชมภู
เลขำนุ กำร

4.คณะกรรมการฝ่ ายสวัสดิการสังคม ทำหน้ำที่ ศึกษำ ตรวจสอบ ติดตำม กำรดำเนิ นงำน
ด้ำนสวัสดิกำรชุมชนในเขตเทศบำล เพื่อให้ประชำชนได้รบั สวัสดิกำรอย่ำงทัว่ ถึง ได้แก่
-ฝ่ ำยพัฒนำชุมชน
ฝ่ ำยสังคมสงเครำะห์และฝ่ ำยส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม

1. พันตรีสระ สุยะใจ
ประธำนกรรมกำร
2. พันตรีวิชำนนท์ แดงสร้อย กรรมกำร
4. นำยสมชำย ดังควัฒนำ
กรรมกำร
5. นำยพิทกั ษ์ แสนชมภู
เลขำนุ กำร

- 13 5.คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาชุมชน ทาหน้าที่ ศึกษำ ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรศึกษำ
ชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง เพื่อให้ประชำชนในเขตเทศบำลได้รบั บริกำรด้ำนกำรศึกษำอย่ำงทัว่ ถึง
ได้แก่

1. นำยสันติ เขียวอุไร
2. นำยสุคนธ์ อินเตชะ
3. นำยจรูญ เติงจันต๊ะ
4. นำยอนุ กลู ศิริพนั ธุ ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุ กำร

6.คณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกำรสภำเทศบำล
โดยนำข้อมูลข่ำวสำรอันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นงำนของสภำเทศบำลสู่ประชำชนในเขตเทศบำล
ให้ทวั ่ ถึง ได้แก่
จัดแถลงข่ำวเผยแพร่องค์กรสภำเทศบำล ต่อสื่อมวลชน ชุมชน หน่ วยงำนภำครัฐ
และเอกชน
ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำง ๆ เช่น วิทยุ ระบุช่วงเวลำกำรออกอำกำศ ครั้งละประมำณ
1 ชัว่ โมง ต่อสัปดำห์
เผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรทำงเวปไซด์สภำเทศบำลนครลำปำง www.ldy69.com/edc
-โครงกำรสภำพบประชำชน โดยสมำชิกสภำเทศบำลฯ ออกพบประชำชน เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสภำเทศบำล บทบำทหน้ำที่ กำรมีส่วนร่วมในภำคประชำชน และเชิญชวนประชำชน
เข้ำร่วมรับฟั งกำรประชุมสภำเทศบำลนครลำปำง

1. พันตรีวิชำนนท์ แดงสร้อย ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุทศั น์ พุทธวงค์
กรรมกำร
3. นำงอวยพร พรรัตนพิทกั ษ์ กรรมกำร
4. นำยวิบลู ย์ ฐำนิ สรำกูล
เลขำนุ กำร
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ยืน่ คาร้อง
ประชาชน
(หนังสือ)

ประธานสภา

ขอเข้าฟั ง

พิจารณา

ชุมชน
ภาครัฐ
การประชุม

เข้ารับฟั ง
อนุญาตให้

ใน

เข้ารับฟั ง

วันประชุม

ภาคเอกชน
สภา
ฯลฯ
ต่อ
ประธานสภา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓

แจ้งให้ผขู ้ อทราบ

วัน

ประโยชน์ที่ได้รบ
ั 

1.เพื่อติดตำมข้อมูลข่ำวสำรในกำรประชุมสภำเทศบำล
2.เพื่อรับฟั งในเรื่องข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่สภำเทศบำลให้ควำมเห็นชอบ
3.เพื่อรับทรำบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
4.เพื่อกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรของท้องถิ่น
5.เพื่อตรวจสอบ ติดตำมควำมโปร่งใส ชอบธรรมของภำคประชำชน

- 15 -

กิจกรรม
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ (Competence Increase)
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ ด้านการศึกษา : ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาตรี ให้กบั
บุคลากรในสังกัดฝ่ ายกิจการสภา / สมาชิกสภาเทศบาล
ระดับปริญญาโท

นำยวิบลู ย์ ฐำนิ สรำกูล
สมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง

นำงสำวพัฒนี เมืองใจมำ
หัวหน้ำฝ่ ำยกิจกำรสภำ
ระดับปริญญาตรี

พันตรีสระ สุยะใจ
สมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง

นำงสุดำรัตน์ บุญมี
สมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหรือเข้าร่วมอบรมสัมมนาและพัฒนาตนเอง อย่างน้อยคนละ 2 หลักสูตร
 โครงกำรสัมมนำและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพของสมำชิกสภำเทศบำลและเจ้ำหน้ำที่

ระหว่ำงวันที่ 23-27 มีนำคม 2552
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 ฝึ กอบรมของสมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง หลักสูตร สมำชิกสภำเทศบำล รุ่นที่ 15 ระหว่ำงวันที่
20 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 2552 ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ ง ซอยคลองหลวง 8
ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
 โครงกำรอบรมกำรใช้ Internet สำหรับสมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง (วันที่ 17 กันยำยน 2552)

 สัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อจัดทำแผนยุทธศำสตร์สภำเทศบำลนครลำปำง (วันที่ 10-11 ธ.ค. 2552)
ณ บ้ำนกลำงดอยรีสอร์ท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ประชุมหำรือแนวทำงกำรดำเนิ นงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สภำเทศบำลฯ (เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2553 )

- 17 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอกิจกรรมโครงการเพื่อบริหารจัดการพื้ นที่
อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมีส่วนร่วม (Participatory Governance)
กลยุทธ์ที่ 1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการของเทศบาลนครลาปาง หน่วยงานภาครัฐ /
เอกชน /รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
กิจกรรมที่ 1 เปิ ดประชุมสภำกำแฟร่วมกับฝ่ ำยบริหำรและหัวหน้ำส่วนกำรงำนเทศบำลนครลำปำง
เพื่อแนะนำกำรดำเนิ นงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สภำเทศบำลนครลำปำง
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมรำชำวดี เทศบำลนครลำปำง

- 18 กิจกรรมที่ 2 วันเทศบาล

- 19 กิจกรรมที่ 3 งานพิธีวนั สาคัญทางศาสนา และงานประเพณีทอ้ งถิ่น

- 20 กิจกรรมที่ 4 งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองลาปาง

กิจกรรมที่ 5 พิธีเปิ ดศูนย์บริการร่วม และรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครลาปาง

-21 กิจกรรมที่ 6 งานวาระการอ่าน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างกิจการสภามาตรฐาน (Local Council Standards)
กลยุทธ์ที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสภาเทศบาลนครลาปาง
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำ
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญ
กลยุทธ์ที่ 2 คณะกรรมการ /อนุกรรมการตามแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครลาปาง
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์สภำเทศบำลนครลำปำง
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนิ นงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สภำเทศบำลนครลำปำง
พ.ศ.2553-2556 จำนวน 6 คณะ
กลยุทธ์ที่ 3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ปรับปรุงอาคารสถานที่
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องประชุมสภำเทศบำลนครลำปำง ให้สวยงำมเหมำะสมสำหรับกำรประชุม
สภำเทศบำลนครลำปำง ปี งบประมำณ พ.ศ.2552
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้ อเก้ำอี้ ประชุมสำหรับสมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง จำนวน 26 ตัว ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2553
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงห้องปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยกิจกำรสภำและห้องประชุมรับรองสมำชิกสภำเทศบำลนคร
ลำปำง และบริเวณรอบๆ ทำงเดิน ให้มีควำมสะดวกในกำรประสำนขอรับบริกำรจำกประชำชน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2553
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สภาต้นแบบองค์กรปกครองท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 การประชาสัมพันธ์องค์กรสภาต้นแบบ
กิจกรรมที่ 1 กำรประชำสัมพันธ์องค์กรสภำต้นแบบสภำเทศบำลนครลำปำง
 เสริมสร้ำงระบบให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรสภำเทศบำล ทำงเวปไซด์ www.ldy69.com/edc
เพื่อเผยแพร่องค์กรสภำเทศบำลนครลำปำง เผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสภำเทศบำล ,รำยงำนกำรประชุม
สภำเทศบำล ,ผลกำรดำเนิ นงำนของสภำเทศบำล
 เผยแพร่ผลงำนทำงวำรสำรสภำเทศบำลนครลำปำง
 แผ่นพับเชิญชวนประชำชนเข้ำร่วมรับฟั งกำรประชุมสภำเทศบำลนครลำปำง
 จัดแถลงผลกำรดำเนิ นงำนของสภำเทศบำลนครลำปำง
 เพิ่มช่องทำงกำรรับเรื่องร้องทุกข์จำกประชำชนถึงสมำชิกสภำเทศบำลผ่ำนเวปไซด์
กิจกรรมที่ 2 เป็ นผูน้ ำสภำท้องถิ่น ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมแผนยุทธศำสตร์สภำเทศบำล
ของฝ่ ำยนิ ติบญ
ั ญัติทอ้ งถิ่นด้ำนต่ำงๆ เช่น
 ด้ำนกำรออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
 ด้ำนกำรดำเนิ นงำนกำรประชุมตำมสมัยประชุมสำมัญประจำปี
 ด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำยนำยกเทศมนตรี
นครลำปำง
กลยุทธ์ที่ 2 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นและการสร้างเครือข่าย
กิจกรรมที่ 1 “สภา” พบประชาชน ได้แก่
 ออกรำยกำรวิทยุชุมชน “สภำเทศบำล” พบประชำชน คลื่น 94.50 MHz สถำนี วิทยุชุมชนวัดศรี
บุญเรืองลำปำง
 ออกรำยกำรวิทยุชุมชน “สภำเทศบำล” พบประชำชน คลื่น 94.00 MHz สถำนี วิทยุชุมชนวัด
เมืองศำสน์
 ออกรำยกำรวิทยุชุมชน “สถำนี สุขภำพ” เพื่อสุขภำพของชำวนครลำปำง ทุกวันอำทิตย์ คลื่น
92.25 MHz
 ออกพบชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง และเผยแพร่ผลกำรดำเนิ นงำนของสภำเทศบำล
นครลำปำง
กิจกรรมที่ 2 เป็ นผูน้ าสภาท้องถิ่น ในการบริหารจัดการองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
กิจกรรมที่ 2.1 ด้านการบริหาร โดยการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบำล
 ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำร่ำงแผนยุทธศำสตร์สภำเทศบำลนครลำปำง

 ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์สภำเทศบำลนครลำปำง พ.ศ.2553-2556 เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ดำเนิ นงำนของสภำเทศบำล
- 23  ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนิ นงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สภำเทศบำลนครลำปำง
จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย 1.ฝ่ ำยติดตำมข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น 2.ฝ่ ำยสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.ฝ่ ำยสำธำรณูปโภคชุมชน 4.ฝ่ ำยสวัสดิกำรชุมชน 5. ฝ่ ำยกำรศึกษำชุมชน 6. ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 2.2 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์
 ประชุมติดตำมกำรดำเนิ นงำนคณะกรรมกำรฯ เป็ นประจำทุกเดือน
 คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนต่อที่ประชุม
 สรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำยนำยกเทศมนตรี
ของหน่ วยงำนในสังกัด เสนอประธำนสภำเทศบำลฯ และนำยกเทศมนตรีฯ ทรำบ
กิจกรรมที่ 3 ด้านจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ ายสภาท้องถิ่น

 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมือง ฝ่ ำยสภำท้องถิ่น สภำเทศบำลนครลำปำง
1.นำยประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั
ประธำนสภำเทศบำล (ประธำนคณะกรรมกำรฯ)
2.นำยแพทย์วฒ
ั นำ วำนิ ชสุขสมบัติ สมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง กรรมกำร
3.นำยวิบลู ย์ ฐำนิ สรำกูล
สมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง กรรมกำร
4.จ่ำสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ สมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง กรรมกำร
5.นำงสำวอมลยำ เจนตวนิ ชย์
สมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง กรรมกำร
6.พันเอกวรเดช ศรีวรเจษฎีกุล
กรรมกำร (ผูท้ รงคุณวุฒิ)
7.นำยวันชำติ นภำศรี
กรรมกำร (ผูท้ รงคุณวุฒิ)
8.นำงอรุณมำศ เตชะนิ เวศน์
กรรมกำร (ผูท้ รงคุณวุฒิ)
9.นำยพีระยศ วิรตั น์เกษ
หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล (เลขำนุ กำร)

10.นำงสำวพัฒนี เมืองใจมำ

หัวหน้ำฝ่ ำยกิจกำรสภำ (ผูช้ ่วยเลขำนุ กำร)

- 24 กิจกรรมที่ 4 ด้านประชาสัมพันธ์องค์กรสภาเทศบาลนครลาปางให้เป็ นที่รูจ้ กั
และการสร้างเครือข่าย

คณะสมำชิกสภำเทศบำลนครยะลำ จังหวัดยะลำ เข้ำเยี่ยมชมกิจกำรสภำเทศบำลนครลำปำง
เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2553 โดยมี นำยประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธำนสภำเทศบำลนครลำปำง
นำยแพทย์วฒ
ั นำ วำนิ ชสุขสมบัติ รองประธำนสภำเทศบำลฯ และสมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง
นำยบรรยง เอื้ อนจิตต์ หัวหน้ำฝ่ ำยปกครอง และนำงสำวพัฒนี เมืองใจมำ หัวหน้ำฝ่ ำยกิจกำรสภำ
ให้กำรต้อนรับ

นำยประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั ประธำนสภำเทศบำลนครลำปำงและสมำชิกสภำเทศบำลนครลำปำง
ได้ให้เกียรติตอ้ นรับ คณะนักศึกษำระดับปริญญำโท โครงกำรสหวิทยำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง ศูนย์กำรเรียนรูจ้ งั หวัดลำปำง รุ่นที่ 5 ได้ขออนุ เครำะห์
ศึกษำดูงำนและเยี่ยมชมกำรบริหำรกิจกำรของสภำเทศบำลนครลำปำง จำนวน 75 คน ในวันที่ 5
มิถุนำยน พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครลำปำง

ทาเนียบสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เขต 1
Members of the municipal council

นายแพทย์วฒ
ั นา วานิชสุขสมบัติ

นายอนุ กูล ศิริพนั ธุุ

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์

Dr.Watana Wanichsuksombat

Mr.Anukul Siripun

Mr.Sommai Phongpaiboon

พันตรีสระ สุยะใจ

นายพิทกั ษ์ แสนชมภู

นายบุญทอง ใจมา

Major Sara Suyajai

Mr.Pitak Saendchomphu

Mr.Boontong Jaima

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เขต 2
Members of the municipal council

นายจาตุรงค์ พรหมศร

นายกิตติ จิ วะสันติการ

Mr.Chaturong Phromsorn

Mr.Kitti Jivasantikarn

นายนพดล ผดุงพงษ์

ร้อยเอกศักดิ์ชยั หงษ์ใจสี

Mr.Nopadol Phadungong

CAPT. Sakchai Hongjaisee

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
Ms.Amonlaya Jentavanit

นายสันติ เขียวอุไร
Mr.Santi Kheo-u-rai

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เขต 3
Members of the municipal council

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรญ
ั

นายสมบู รณ์ คุรุภากรณ์

นางสุดารัตน์ บุญมี

Mr.Pasit Hunhiran

Mr.Soomboon Kurupakorn

Mrs.Sudarat Boonme

นายจรูญ เติงจันต๊ะ
Mr.Jaroon Toungjanta

นายสุทศั น์ พุทธวงค์

นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล

Mr.Sutat Phutawong

Mr.Wiboon Thanisrakool

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เขต 4
Members of the municipal council

นายสุคนธ์ อินเตชะ

พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย

นางสาวขัตติยา สาเภาทอง

Mr.Sukhon Intajha

Major Vichanoon Dangsoi

Ms.Kattiya Samphowtong

นายสมชาย ดังควัฒนา

จ่ าสิบเอกสมบู รณ์ บรรจงจิ ตต์

Mr.Somchai Tagkawattana

Master Sergeant
Somboon Banjongjit

นายอวยพร พรรัตนพิทกั ษ์
Mrs Aoyphon Phonrattanapitak

โครงสร้างฝ่ ายกิจการสภา

นายพีระยศ วิรตั น์เกษ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

นางสาวพัฒนี เมืองใจมา
หัวหน้าฝ่ ายกิจการสภา

นางวันเพ็ญ ทองรักษ์

นางสาวพนิดา กฎชาญเจริญ

แนวทางการจัดตั้ง กองกิจการสภาเทศบาลนครลาปาง

