รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลาปาง (ครั้งที่ 1/2564)
ประจาเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารสานักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลาปาง
*******************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนิมิตร
2. นายกิตติ
3. นายสุรพล
4. น.ส.ดวงเดือน
5. นายจาเนียร
6. นายชนวน
7. นายอนุสรณ์
8. นายนนทวัชร์
9. นายเศรษฐวุฒิ
10. นายชาตรี
11. นายยุทธนา
12. นายพีระยศ
13. น.ส.อุษา
14. นายสวัสดิ์
15. นายสุนทร
16. นายวิชญ์ศิคภัทร์
17. นายสวาท
18. นางสาวจิตลดา
19. นายอนุรักษ์
20. น.ส.กนกกาญจน์
21. น.ส.สุกัลญา
22. นายชูศักดิ์
23. นายมนัสพี
24. นายบรรยง
25. น.ส.วิไล
26. น.ส.มรกต
27. นายศุภชัย
28. นายสุทัศน์
29. นายสุชาติ
30. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
31. นายมนัส
32. นางรุ่งทิพย์
33. นางชัญญานุช

จิวะสันติการ
จิวะสันติการ
ตันสุวรรณ
ไชยชนะ
ทองกระสัน
จิรจรัสตระกูล
สินธุเขียว
แสงเจริญ
จิวะสันติการ
สุขารมย์
ศรีสมบูรณ์
วิรัตน์เกษ
สมคิด
แก้วกระจ่าง
จวงพลงาม
วงศ์มณี
จาปาอูป
เกษสุวรรณ
อุตยานะ
พรรณรัตน์
เรืองรุง่
สมแก้ว
เดชะ
เอื้อนจิตร์
วงค์พรม
มนะสิการ
วงค์บรรใจ
ก้องสุรกานต์
เทพพรมวงศ์
คุณชมภู
ใหม่คา
กุลโมรานนท์
ทองคา

นายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการส่วนบริหารการศึกษา
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
/น.ส.พัลลภา....
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34. น.ส.พัลลภา
35. นางพีรภาว์
36. นางพิมพร
37. นายจารัส
38. นางวิลาวัณย์
39. น.ส.นัทธ์หทัย
40. น.ส.นริศรา
41. นางชุติมา
42. นายบุรินทร์
43. นายสมวาส
44. นางเบญญาภา
45. นางชวนพิศ
46. น.ส.วรลักษณ์
47. น.ส.เจนจิรา
48. นายธนาวัฒน์

สุริยะมณี
ใหม่กิติ
ขัดศิริ
ชุมแก้ว
บุษราคัม
ฟูวุฒิ
หงสกุล
อินใจ
คาไว
เครือระยา
ต้นกันยา
คุรุภากรณ์
เมธาจารย์
มะโนดม
พุทธวงค์

ผู้ติดภารกิจอื่นๆ (ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม)
1. น.ส.ภัทราภรณ์
วงศ์ไชย
2. นายชูสิทธิ์
กุลประโยชน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
จากที่ ผ่ านมาทุ กๆ วัน จั น ทร์ ได้ มี การประชุม ที ม งานผู้ บ ริห าร ซึ่งประกอบด้ว ย นายกเทศมนตรี
นครลาปาง รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง ปลัดเทศบาลฯ และรองปลัดเทศบาลฯ
เพื่ อ จะติ ด ตามเรื่ อ งราวต่ า งๆ ตลอดจนปั ญ หาเฉพาะหน้ า ที่ พ บเห็ น ในรอบสั ป ดาห์ ณ ห้ อ งประชุ ม ข้ า งห้ อ ง
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ทุกๆ วันอังคาร จะมีการประชุมของทีม หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลฯ ซึ่งมีปลัดเทศบาลฯ เป็น
หัวหน้าทีมและประธานในที่ประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานายการส่วน หัวหน้าฝ่าย
การประชุมของผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะประชุม
ทั้งเรื่องของการแจ้ งข่าวสารประจาเดือน การประเมินตนเอง ภารกิจ ต่างๆ และงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ
ที่ประสานงานเข้ามา หรืองานของที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแล
วันนี้เราจะมีการประชุมตามระเบียบวาระ ก่ อนที่จะเข้าสู่วาระ ในโอกาสที่ผมเข้ามาทางานร่วมกัน
ซึ่งต้องทาความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในเรื่องของภารกิจหน้าที่ เพื่อทาให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ คือ ความฝันที่ผมอยากจะ
เห็น และอยากเกิดขึ้นในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นสาระในประโยคสาคัญที่ว่า “เราจะทาเมืองลาปางให้เป็นบ้าน
ที่มีความสุขของเราทุกๆ คน” และวิสัยทัศน์ต้องกาหนดออกมาโดยการมีส่วนร่วมของพวกเราทุกๆ คน
/- เราต้องมา.....
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เราต้องมานิยามว่า เมืองที่ทุกๆ คนอยู่แล้วมีความสุข เป็นเมืองในลักษณะไหน จะต้องมีองค์ประกอบ
อะไรบ้ าง ที่เป็นเมืองที่คนอยู่แล้วมีความสุข อีกมิติห นึ่งก็คือ ความสุขของคน เราจะต้องมานิยามกันว่า จริงๆ แล้ว
คนเราแสวงหาอะไร ความจาเป็นพื้นฐานหรือปัจจัย 4 เราก็มานิยามว่าความสุขของคนประกอบด้วยอะไร
บ้างในแต่ละวัย แต่ละอาชีพ แต่ละฐานะ แต่ละร่างกาย แต่ละสภาพเพศ แล้วเราถึงจะมาประเมินวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า
วิสัยทัศน์สร้างเมืองของเราทุกๆ คน จะเขียนไว้ว่าอย่างไร จะได้มาประเมินตนเอง องค์กร เครื่องมือ ระบบ เทคโนโลยี
และกาลังคนของเราว่าเป็ นอย่างไร เราจะดูสภาพแวดล้อมข้างนอก พัฒ นาการของบ้านเมือ ง การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศ เราก็จะมาทากระบวนการยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะเป็นแผนนาไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่เขียนไว้ใน
นโยบายอย่างชัดเจน
เมื่อมีการประชุมส านั ก/กอง เพื่อที่จะทาตามนโยบายตามความหวังที่วางไว้ ในฐานะที่เรามาจาก
ภาคประชาชน เราได้อธิบายแนวทางและหลักฐานในการทางานไว้อย่า งกว้างๆ แต่พอเห็นชัด เราได้วางเรื่องระบบใน
การสร้างเมือง คุณภาพชีวิต จากนั้นจะพิจารณาในเรื่องหลักการและการจัดสรรงบประมาณว่าควรจะใช้เงินอย่างไร
สถานะการคลัง รายรับ และรายจ่ายไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาโครงสร้างเมืองลาปางให้เป็นไปตามฝันของ
เราได้ จึงจาเป็นต้องใช้เงินที่มีในคลังให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เมื่อมีเงินแล้วต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์และต้องรู้จักหา
เข้ามาทดแทน เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพื่อที่จะรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
การใช้เงิน คือ การลงทุน ต้องเกิดประโยชน์จากการใช้เงิน และต้องประเมินว่าจะได้ผ ลตอบแทน
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ ทาให้เงินหมุนเวียน ลงทุนในการจับจ่ายซื้อสินค้า การจ้างงานในกระบวนการของ
เศรษฐกิจทาให้เกิดการหมุนเวียนต่อกันเป็นทอดๆ แล้วจะทาอย่างไรให้เกิดเศรษฐกิจในบ้านเรา เมื่อลงทุนเสร็จเป็นชิ้น
เป็นอัน ผลเศรษฐกิจเกิดขึ้นกับประชาชน คนได้ค้าขาย ได้มีโอกาสจากเงินที่เราลงทุนไป
2. ด้านสังคม เมื่อใช้เงินไปแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้น คนมีอาชีพ มี รายได้ มีสุขภาพดี มีพื้นที่ มีโอกาส
สาหรับการแสดงความถนัด ความสามารถของตนเองมีพื้นที่สาหรับการสร้างรายได้
ปัจจุบัน เมืองลาปางซบเซาลงมาก เวลาที่เราอยู่ร่วมกันภายใน 4 ปีนี้ ท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็น
ข้าราชการก็ จ ะอยู่ จ นถึงเกษี ย ณอายุ ร าชการ ซึ่ ง จะต้อ งท างานร่ว มกัน กั บ คนในเทศบาลฯ แบ่ งออกเป็ น กลุ่ ม ของ
ข้าราชการโดยมีปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้นา และกลุ่มของการเมืองซึ่งมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้นา และกลุ่มของสมาชิสภา
เทศบาลฯ ที่มาจากประชาชนเหมือนกันจะดูแลให้ความเห็นชอบในญัตติต่างๆ รวมทั้งความเป็นอยู่และส่วนได้ส่วนเสีย
ของประชาชน
สิ่งสาคัญ คือ วัฒนธรรมในการทางานร่วมกัน มาจากทัศนคติที่ดีต่อการทางาน ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
จะต้องไปกาหนดยุทธศาสตร์ย่อย และนามารวมกันเป็นยุทธศาสตร์ห ลักขององค์กรต่อไป แต่ละหน่วยงานจะต้อง
ประเมินตัวเองก่อนว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องอะไรบ้าง แล้วจะได้นามาพัฒนาต่อไป
การทางานขององค์กรมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
1. งานภาคสนาม เป็นงานที่จะต้องออกไปเผชิญปัญหา อาทิ งานขยะ งานตัดแต่งกิ่งไม้ งานความ
สะอาด งานเหตุเดือดร้อนราคาญ งานไฟฟ้า งานถนน ที่ทาให้ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกสบาย
2. แผนงานประจา ทุกสานัก/กอง จะต้องมีแผนการปฏิบัติงานประจา ต้องทาอย่างสม่าเสมอ
3. โครงการต่าง ๆ ทุกสานัก/กอง จะต้องมีการวางแผนที่ดี และต้องเคารพในวิชาชีพซึ่งกันและกัน
- สิ่งสาคัญ คือ การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ รับทราบข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลฯ และการ
ทางานเชิงยุทธศาสตร์ และในแต่ละปีจะต้องตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานสถานะการเงิน (กองคลัง)
3.1.1 รายรับ – รายจ่ายจริง เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2564
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผู้อานวยการกองคลัง
1. หมวดภาษีอากร อาทิ ภาษีอากรและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมรับจริง 3,415,838.65 บาท
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต อาทิ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญ าตการขายสุรา
ค่าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตการพนั น ค่าธรรมเนี ย มการจัด ระเบี ยบจอดยานยนต์ ค่าธรรมเนี ย มการควบคุ ม อาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปณสถาน ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ทะเบี ยนราษฎร ค่าธรรมเนีย มเกี่ย วกับ บั ตรประจาตัวประชาชน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิช ย์ ค่าธรรมเนียม
เกี่ ย วกั บ ประกอบกิ จ การน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ค่ า ปรั บ ผู้ ก ระท าผิ ด กฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน ค่าปรับผู้กระทาผิด
กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ท้ อ งถิ่ น ค่ า ปรั บ การผิ ด สั ญ ญา ค่ า ใบอนุ ญ าตรั บ ท าการเก็ บ ขน สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ค่าใบอนุญาต
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง รวมรับจริง 1,578,801.40 บาท
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เนื่องจากการจัดเก็บภาษี ต่ากว่าการประมาณการเยอะมาก ดูจากบัญชีแล้ว ต้องอธิบายให้เข้าใจว่า
ประมาณการจาก 16,000,000 บาท แล้วรับจริง 1,300,000 บาท ภายในหนึ่งเดือน แล้ว 16,000,000 บาท
เป็นการประมาณการทั้งปีใช่ไหม รับจริงน้อยกว่าที่ป ระมาณการไว้ 14,000,000 บาท ซึ่งถ้าจะอ่านให้เข้าใจต้อง
ประมาณการไว้ 16,000,000 บาท ต้องมีอีกช่องหนึ่งอธิบายว่า รับมาถึงเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ แล้วที่รับจริงเดือนมิถุนายน
เท่านี้ให้ดูภาพรวมมากกว่าหรือน้อยกว่า
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผู้อานวยการกองคลัง
เอกสารฉบับนี้เป็นรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนด พิมพ์มาจากระบบ e-laas
ของเช้าวันนี้
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
คนที่ไม่เข้าใจระบบ e-laas จะมองว่าการจัดเก็บรายได้ ได้รับต่ากว่าประมาณการที่กาหนดไว้
นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ปั จ จุ บั น มี ทั้ง 2 ระบบ คื อ กรมส่ งเสริม การปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นหรือระบบ e-laas และของทาง
เทศบาลฯ จะเป็ น การท าระบบมื อ เพราะฉะนั้ น เวลารายงานถ้ า มาจากระบบก็ จ ะมี เฉพาะของเดื อ น มิ ถุ น ายน
แต่ส ามารถที่จะพิมพ์รายงานอีกส่ วนที่มองเห็ นภาพทั้งหมดของทั้งปีคือ ตั้งแต่ตุล าคม 2563 – มิถุนายน 2564
อีกบัญชีหนึ่ง เพราะฉะนั้นเวลาดูก็จะดูเปรียบเทียบกัน
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง
ฝากทางกองคลังการรายงานต่อที่ประชุมต้องสร้างคอลัมน์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้เข้าใจครั้ง
ต่อไปให้สร้างคอลัมน์เพื่อเปรียบเทียบตารางให้ชัดเจน
/นายนิมิตร....
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นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เพราะฉะนั้นควรสรุปรายรับรวม และรายจ่ายรวม ให้เห็นภาพชัดเจน
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผู้อานวยการกองคลัง
- รายรับ (จากเงินรายได้จัดเก็บเอง และภาษีจัดสรร) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564
เป็นจานวนเงิน 257,931,673.78 บาท ไม่รวมเงินอุดหนุน
- รายจ่ าย (จ่ ายจากเงิน รายได้ ) ตั้งแต่ เดื อนตุ ล าคม 2563 – มิ ถุน ายน 2564 เป็ น จานวนเงิน
171,185,202.26 บาท
- ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตาม พรบ.ก าหนดแผน 14,159,857.89 บาท และภาษี ร ถยนต์ ล้ อ เลื่ อ น
250,849.67 บาท ภาษีทั้งสองนี้เบิกในระบบ GF และรอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ดังนั้น รายรับจริงหักจ่ายจริง
ทั้งสิ้นเป็นจานวนเงิน 101,157,179.08 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่รับจริงจ่ายจริง
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
แต่ก่อนภาษีล้อเลื่อนเป็นของ อบจ. ทั้งหมด
นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ กรมการขนส่งทางบกจัดเก็บในเขตจังหวัด จัดสรรให้ อบจ. ร้อยละ 80
ที่เหลือจัดสรรให้เทศบาลฯ ร้อยละ 20 ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของคณะกรรมการกระจายอานาจ จัดสรรเป็นรายเดือน
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
การประมาณการค่าใช้จ่ายที่ จะต้องจ่ายต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564
โดยไม่ต้องคิดที่เขาจะต้องจ่ายชดเชย รายได้ที่หายไปประมาณจากที่เราประมาณการไว้จะเหลือเท่าไหร่
นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผู้อานวยการกองคลัง
ด้านรายรับ
- ประมาณการรายรั บ (จากเงิ น รายได้ จั ด เก็ บ เอง และภาษี จั ด สรร) พ.ศ. 2564 ตั้ ง ไว้
393,104,000 บาท
- รับจริง 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) เป็นจานวนเงิน 257,931,282.26 บาท
- คาดการรายรับ (กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564) เป็นจานวนเงิน 72,737,296.79 บาท
- รวมเป็นจานวนเงินทั้งหมด 330,668,579.05 บาท
- รายรับต่ากว่าที่ประมาณการไว้ 62,435,420.95 บาท
ด้านรายจ่าย
- ประมาณการรายจ่าย (จ่ายจากเงินรายได้) พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 393,104,000 บาท
- หัก จากรายจ่ายจริง (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) เป็นจานวนเงิน 171,185,202.26 บาท
- รายจ่ายผูกพันจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 38,009,925.61 บาท
- ประมาณการที่จะจ่ายทุกหน่วยงาน (กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564) 69,266,311.29 บาท
- รวมจ่ายทั้งหมด 278,461,439.16 บาท คงเหลือ 114,642,560.84 บาท
- หากไม่รวมอุดหนุนสายไฟใต้ดิน 59,395,466 บาท จะมียอดงบประมาณรายจ่ายคงเหลือทั้งสิ้น
55,247,094.84 บาท
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ มอบกองคลั ง ท ารายงานเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไปให้ ส ร้ า งคอลั ม น์
เพื่อเปรียบเทียบตารางให้เห็นชัดเจน ทั้งภาพรวมรายรับ รายจ่าย
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3.1.2 รายงานเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง
- เงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจานวนเงิน 847,270,728.87 บาท หักจากบัญชี
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. บัญชีเงิ นจ่ายล่วงหน้า บัญชีลูกหนี้ต่างๆ
ซึ่งมียอดสะสมที่นาไปบริหารได้เป็นจานวนเงิน 621,999,277.95 บาท หัก ยอดบัญชีรายจ่ายค้างจ่าย บัญชีเงินรับฝาก
บัญชีเจ้าหนี้ – เงินสะสม เงินทุนสารองเงินสะสม รายรับสูงกว่ารายจ่าย ยอดเงินสะสมที่จะนาไปใช้ได้ เป็นจานวนเงิน
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่รายงาน
รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ) เป็นจานวนเงิน 43,507,415.52 บาท
และลูกหนี้สะสม เป็นจานวนเงิน 124,500 บาท หัก สารองงบบุคลากร (3 เดือน) เป็นจานวนเงิน 56,318,607.66
บาท หัก ส ารองกรณี สาธารณภั ย 10% คงเหลื อเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจานวนเงิน
451,248,754.77 บาท เงินทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจานวนเงิน 316,813,434.06 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) และการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี เทศบาลนครลาปาง (กองวิชาการและแผนงาน)
นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
- ในส่วนของงานวิชาการและแผนงาน ได้มีการจัดทาแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564
โดยได้มีการประชุมคณะสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสนับสนุน
ได้ จั ด ท าร่ างแผนเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย ก็ ได้ น าเสนอให้ ค ณะพั ฒ นาร่ ว มกั บ คณะประชาคมท้ อ งถิ่ น ได้ พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลงแผน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ซึ่งกองวิชาการและแผนงาน อยู่ในกระบวนการปรับแก้ข้อมูลต่าง ๆ
ในที่ประชุมได้เสนอแนะ เพื่อนาเสนอนายกเทศมนตรีได้อนุมัติ และประกาศใช้ ส่วนในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
ครั้งที่ 6/2564 จะใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทางบประมาณเทศบัญญัติ 2565 ซึ่งจะมีการจัดประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการพั ฒ นา ในวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ส่ ว นการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ข องเทศบาลฯ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยในการจัดทาแผนจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 รายงานการจัดทางบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2565 (กองวิชาการและแผนงาน)
นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
- การจัดทางบประมาณ ตอนนี้ท่านนายกฯ ได้เชิญแต่ละสานัก/กอง เข้าไปพิจารณาร่วมกันในเรื่อง
ของการจัดทางบประมาณ 2565 ไปบางส่วนบ้างแล้ว คงเหลือเพียงสานักการช่างที่จะพิจารณาช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 รายงานการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล (สานักปลัดเทศบาล)
นายสวาท จาปาอูป หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปางครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้กาหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญประจาปี ดังนี้
- สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2564
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 มี กาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน –
13 กรกฎาคม 2564
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2564 มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2564
/3. สมัยประชุม…..
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3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2564 มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน –
14 ตุลาคม 2564
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2564 มีกาหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564
- สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2565
1. สมั ยประชุ มสามั ญ สมั ยแรก ประจ าปี 2565 มี ก าหนด 30 วั น เริ่มตั้ งแต่ วั นที่ 1 กุ มภาพั นธ์ –
2 มีนาคม 2565
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง
- ขออนุญาตสรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนครั้งที่ผ่านมา มีประเด็นสาคัญดังนี้
1. หลังจากที่มีการประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว ในการอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ
2. แผนดาเนิ นการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ผ่ านการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ วงเงิน เกิน 500,000 บาท เราต้องขออนุญาตคณะกรรมการ ICT ซึ่งภายในสัปดาห์ นี้ให้ ทาง
ทีมงานไปศึกษาขั้นตอนสารวจก่อนที่จะผ่านกรรมการจังหวัดในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยอดรวมที่จะซื้อครุภัณฑ์
เป็นจานวนเงินกว่า 2,000,000 บาท และจะประชุมร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนของเอกสารว่ามีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ที่บริการประชาชน และทางท่านนายกฯ มีงบประมาณให้เท่าไหร่ในส่วนนี้
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
- ตามบัญ ชีที่ ได้รับอนุมัติจากสภาไป เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภ าพ และยังมีอีกบัญชีห นึ่งคือ
ครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับบริการประชาชน มีในแผนหรือไม่
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง
- ปัจจุบันมีในแผนแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าจะจัดซื้ออะไรบ้างที่จะนาเข้าประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งต่อไป
วันนี้ก็ยังไม่ทราบงบประมาณเท่าไหร่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
- ในงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งประชุมไปในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คือ ความต้องการ
ของแต่ล ะส่ วนงานและนโยบายท่านนายกฯ ก็นาเสนอเข้าปรับแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ปรับแผน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อประกาศแล้ว ก็สามารถนามาตั้งจ่ายรายการใหม่ วงเงินที่ได้ปรับแผนมีจานวนเงินเท่าไหร่ ส่วนที่จะ
นาเข้าพิจารณาเรื่องแรก รวมทั้งเงินงบประมาณที่เหลือ จากที่กองคลังวิเคราะห์มาแล้วรวมถึง งบประมาณที่เหลือจ่าย
จากบางโครงการทีถ่ ูกยกเลิก ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดทิศทางว่า ในวงเงินนั้นจะสามารถบริหารจัดการในการตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ หรือบัญชีครุภัณฑ์ซึ่งผ่านการปรับปรุงแผนไปแล้ว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของโครงการและครุภัณฑ์ จะต้อง
มาวิเคราะห์อีกครั้งว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ บัญชีที่กองวิชาการและแผนงาน นาเสนอมายังไม่ได้รับพิจารณาว่า
จะจัดการเรียงลาดับก่อน – หลังอย่างไร
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
- ภายในอาทิตย์นี้จะมาพิจารณากันว่าเราจะดาเนินการตั้งจ่ายรายการใหม่ในเรื่องนี้อีกครั้งจะให้แล้ว
เสร็จภายในอาทิตย์นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 รายงานการดาเนินศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ (สานักปลัดเทศบาล)
นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
- จากการประชุมคณะทางานที่ผ่านมาได้มีการปรึกษาหารือกันในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งประชาชนสามารถ
เข้ามาร้องทุกข์ได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลนครลาปาง การเขียนคาร้องด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์
พื้นฐาน (054-237200) และสายด่วน (1132)
/ขั้นตอนการ...
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- ขั้นตอนการดาเนินการ มีดังนี้
1. ยื่นคาร้อง
2. นาคาร้องเข้าระบบสารสนเทศ
3. ดาเนินการแก้ไข
4. โทรศัพท์สอบถามไปยังผู้ยื่นคาร้อง
5. ติดตาม วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ จานวน 15 กระบวนงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไฟฟ้า
สาธารณะขัดข้อง ซึ่งประชาชนสามารถติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ทางเว็บไซต์เทศบาลนครลาปาง และทางเทศบาลนคร
ลาปางจะมีระบบสุ่มโทรกลับไปสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
- รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ ผู้บริหารสามารถดูรายงานผลการดาเนินงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ และใช้ติดตามนาข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบตัดสินใจในการบริหารงานเทศบาลนครลาปาง
- สรุ ป ผลการด าเนิ น การตามค าร้ อ ง มี เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ ง หมด 3 ,373 เรื่ อ ง ด าเนิ น การแล้ ว
3,151 เรื่อง (93.42 %) ไม่สามารถดาเนินการได้ 51 เรื่อง (1.51%) นาเข้าแผนฯ 2 เรื่อง (0.06 %)
- รวมจ านวนข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ได้ รับ การแก้ ไข 3,204 เรื่อ ง คิ ด เป็ น 94.99 % ได้ ค ะแนนรวม 4
คะแนนตามตัวชี้วัด
- ปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้
1. เจ้าหน้าที่บริการประชาชนไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 2 คน
2. เจ้าหน้าที่รับคาร้องส่งต่อจากศูนย์ฯ ของแต่ละสานัก/กอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ทดแทน
3. กรณีไฟฟ้าชารุดในตลาดเทศบาลฯ ต้อ งขอวัสดุจากกองสาธารณสุขฯ ซึ่งดูแลตลาดเป็นผู้จัดซื้อ
หลอดไฟ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สานักการช่างซ่อมแซม
4. โทรศัพท์เบอร์กลางของเทศบาลฯ 054-237237 มีปัญหา ไม่สามารถติดต่อได้ หรือบางครั้งไม่
สามารถโอนสายได้ และทุกสายเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ โทร.ออกจะไปปรากฏบนมือถือปลายทาง เป็นหมายเลข 054237200 ซึ่งเป็นเบอร์ของศูนย์ร้องทุกข์ฯ
5. กรณีมีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์โดยไม่ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามลัดคิวแก้ไข
ปัญหาให้ก่อนบ่อยครั้ง
6. กรณี Wifi มีปัญหาล่าช้า ไม่ค่อยเสถียร ทาให้การบริหารงาน ณ จุดบริการประชาชนระบบล่าช้า
- แนวทางดาเนิ น การในอนาคต มีการจัด ทา Application ร้องทุกข์ และพิจารณาการดาเนินการ
LINE Official Account เพื่อใช้ในการประสานงานต่อไป
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
- ปั ญ หาเรื่ องกาลั งคนไม่พ อได้ ป รึกษากั บทางกองวิช าการและแผนงานแล้ ว การจัดการเกี่ ยวกั บ
ตู้โทรศัพท์ดาเนินการไปแล้วหรือยัง เรื่องระบบ Wifi ไม่เสถียรจะมีวิธีจัดการอย่างไร
นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
- กรณีคนไม่พอจะเป็นการจ้างลักษณะจ้างเหมาและบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
- การดาเนินการเรื่องตู้โทรศัพท์ ตอนนี้อยู่ในกระบวนการจัดทา TOR
นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- ปัจจุบันมีการใช้งานทั้ง 2 ระบบ คือ สาย LAN ซึ่งใช้กับคอมพิวเตอร์ล่าช้า เนื่องจากมีการสร้างห้อง
กั้นห้องเพิ่มมากขึ้น และ Wifi ใช้สาหรับโทรศัพท์มือถือทาให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีรถที่ท้องถนนวิ่งเพิ่มมากขึ้น
ซึ่ งได้ แ จ้ งเจ้ าหน้ า ที่ ไปแล้ ว คื อ นายเฉลิ ม เกี ย รติ ไชยแก้ ว และนางสนั น ต์ ชิ น า วงค์ ล าวั ล ย์ ซึ่ งมี เจ้ าหน้ าที่ ม าเดิ น
สารวจแล้ว
/นางสาววรลักษณ์...
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นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
- แต่ ล ะจุ ด จะมี สั ญ ญาณที่ เรีย กว่ า HUB เราท าสั ญ ญากั บ ทาง TOT ซึ่ ง HUB 100 จะกระจาย
สัญญาณได้ 8 ตัว ซึ่งเราได้มีการปรับเปลี่ยนสานักงานกันอยู่บ่อยครั้ง เพราะฉะนั้น HUB ก็จะมีการทอนสัญญาณไป
เรื่อยๆ ต้องแก้ปัญหาคือ ทา HUB ใหม่ทั้งหมดรองรับ 1 GB และอาจจะต้องเปลี่ยนสาย LAN ใหม่
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
- จากนี้ ไปจะต้องสารวจและออกแบบใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับการติดตั้งทั้งสาย LAN และ Wifi และ
ประมาณการโดยด่วน
- เรื่องการข้ามสายงาน อาทิ เรื่องไฟฟ้า เมื่องานโยธาเข้าไปแก้ไข แต่บังเอิญเป็นเรื่องของไฟตลาด ก็
ต้องไปเบิกใช้หลอดไฟที่ตลาด
- พนักงานส่วนหน้าที่เผชิญกับผู้คนที่มาใช้บริการ ควรจะมีการไปพัฒนาฝึกอบรมเรื่อง บุคลิกภาพ
รวมถึงเครื่องแต่งกาย เช่นเดียวกับคนที่ออกไปปฏิบั ติการด้านนอกในระดับภาคพื้น อาทิ คนเก็บกวาดขยะ คนกวาด
ถนนควรจะมีการจัดหาเสื้อให้ทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบ
- มอบกองวิชาการและแผนงานสารวจและออกแบบการติดตั้งสาย LAN และ Wifi
- มอบสานักปลั ดเทศบาล งานศูนย์ บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดให้ มีการฝึกอบรม
บุคลิกภาพพนักงานส่วนหน้าที่เผชิญกับผู้คนที่มาใช้บริการ
- มอบสานักการช่างบูรณาการร่วมกับกองสาธารณสุขฯ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าตลาดร่วมกัน
3.6 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายธนาวัฒน์ พุทธวงค์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
- ในส่ ว นของงานสั ต วแพทย์ ได้ดาเนิน โครงการสั ตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า
โดยได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2564
โดยดาเนินการฉีดวัคซีน ทั้งหมด 43 ชุมชน ซึ่งในแต่ละวันจะให้บริการ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า 9.00 - 11.00 น. 1 ชุมชน
และช่วงบ่าย 13.00 - 15.00 น. 1 ชุมชน โดยเฉลี่ยมีผู้มารับบริการ จานวน 20 – 30 คน จะดาเนินการฉีดวัคซีน
ชุมชนละ 100 ตัว และจะมีการสารวจการเลี้ยงสุนัขและแมวในคราวเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 การจัดการด้านเก็บขยะและกิ่งไม้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- การเก็บกิ่งไม้ กรณีกิ่งไม้ขนาดไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร จะดาเนินการเก็บขนโดยบริษัทเชียงใหม่ริมดอย
ซึ่งเป็นผู้รับจ้างในการเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร จะดาเนินการเก็บขนโดยงานรักษาความสะอาด
โดยได้แบ่งพื้นที่ ออกเป็น 3 เขต ได้แก่
1. เขตสวนดอก
รับผิดชอบ ตาบลสวนดอก ตาบลหัวเวียง ตาบลพิชัย และ ตาบลพระบาท
2. เขตเวียงเหนือ
รับผิดชอบ ตาบลเวียงเหนือ และตาบลบ่อแฮ้ว
3. เขตสบตุ๋ย
รับ ผิดชอบ ตาบลสบตุ๋ย และตาบลชมพู นอกจากนี้ยังมีชุดเก็บขนกิ่งไม้ที่จะช่วย
ดาเนินการเก็บขนทั้งสามเขต
มติที่ประชุม รับทราบ
/3.8 รายงานสถาน....
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3.8 รายงานสถานการณ์โควิด-19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
น.ส.ดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
- ปัจจุบันได้ตั้งศูนย์รับแจ้งการเข้าเมือง บริเวณอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น. และอาคารป้องกันฯ วันเสาร์ – อาทิตย์ จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกับ
จังหวัดได้มีมติให้เปิดรับชาวจังหวัดลาปางกลับบ้าน จะมีมาตรการอะไรที่ทาให้เชื้อไม่แพร่กระจายออกไปในวงกว้างทาง
คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ทาไมจึงไม่มีการจ้างคนดาเนินการสารวจการเดินทางเข้า – ออกจังหวัดลาปาง
ซึ่งอาจจะใช้งบประมาณจานวนมาก เนื่องจากเป็นโครงการระยะสั้น และจานวนคนสารวจอาจไม่เพียงพอ จึงนาเรื่องนี้
มาหารือ กับท่านนายกฯ ทางจังหวัดลาปางได้กาหนดให้ มี QR Code ล าปางชนะ ส าหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาภายใน
จังหวัดลาปาง และขอให้งานประชาสัมพันธ์ได้กระจาย QR Code เพื่อนาไปลงสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ Facebook
และภายในหน่วยงานเทศบาลฯ เพื่อรายงานให้กับทางจังหวัดลาปาง หรือสามารถโทรแจ้งกับ Call Center ตั้งแต่เวลา
08.00 - 20.00 น. ซึ่งทาง อสม. จะต้องรายงานให้กับทางเทศบาลนครลาปางทราบทุกวัน จากนั้นจะต้องรายงาน
ให้กับโรงพยาบาลลาปาง และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ทราบต่อไป
นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
- จากการประชุ ม ร่ ว มกั บ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั งหวั ด ล าปาง เกี่ ย วกั บ กระบวนการเฝ้ า ระวั ง
ผู้เดินทางที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามาจังหวัดลาปางในทุกพื้นที่ตามคาสั่งการของจังหวัด จะต้องมีการรายงานเพื่อให้มี
การประเมินความเสี่ยงการสัมผัสโรค จากสถิติที่ผ่านมาผู้ป่ วยที่นาเข้ามาจากต่างจังหวัดทั้งหมด ซึ่งในปี พ.ศ. 2563
จะมีการเฝ้าระวังภายในชุมชน ขอความร่วมมือจาก อสม. และคณะกรรมการชุมชน ช่วยดูแลคนในชุมชน ซึ่งจะมีการ
รายงานสถานการณ์ทุกวัน อาเภอเมืองเป็นของกระทรวงมหาดไทยที่จัดเข้าระบบ Thai QM จะเป็นระบบที่รายงาน
เรื่ อ งการเดิ น ทาง ส่ ว นของกระทรวงสาธารณสุ ข งานเวชกรรมสั งคมก็ จ ะอยู่ ในกลุ่ ม Line จะดึ งข้อ มู ล ไปใส่ ของ
Lampang Calling System
- ผู้ที่เดินทางเข้ามาโดยเครื่องบิน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งสามารถสแกน QR Code เราชนะได้
การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไม่สามารถที่จะรายงานได้ ทางสาธารสุขจังหวัดลาปางสามารถตรวจสอบได้ว่า อยู่ในเขต
พื้น ที่รับผิ ดชอบของใครบ้ าง สามารถติดตามได้ว่าผู้ ที่เดินทางเข้ามามีการกักตัว หรือมีความเสี่ ยงหรือไม่ ส่วนของ
เทศบาลฯ มีการรายงานจาก อสม. ทุกวัน ส่ วนใจกลางเมืองหรือย่านพาณิ ช ย์ เดิมจะมีจุดรายงานอยู่ 3 แห่ ง คือ
โรงพยาบาลลาปาง ศูนย์สาธารณสุขหัวเวียง ศูนย์สาธารณสุขบ้านดงม่อนกระทิง ทั้งนี้ ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอความร่วมมือให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลาปาง ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้ง ณ ที่จอดรถใต้อาคารกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ - ศุกร์ และศูนย์รับแจ้งบริการประชาชนอาคารป้องกันฯ ในวันเสาร์ - อาทิตย์
- การจั ด จ้ างคนไปส ารวจผู้ ที่ เดิ นทางเข้ามาจากต่างจังหวัด ได้น าเสนอในที่ ป ระชุ มให้ ท ราบแล้ ว
ภายในชุมชนจะทราบและมีความรู้จักกันดี ว่ามีใครเดินทางเข้า - ออกภายในชุมชนบ้าง แต่ในย่านพาณิชย์จะไม่ทราบ
นามาเป็นประเด็นให้หารือกันต่อไปใน Gray Zone นี้ที่ไม่มีคนดูแล และมีการประชาสัมพันธ์ QR Code ส่วนในเรื่อง
ของ Plat Form เราชนะ ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การประชาสัมพันธ์ควรจะทาในภาพรวมของทั้งจังหวัดไม่ควร
จะมาเน้นเฉพาะในเขตเทศบาลฯ ซึ่งควรติดป้าย QR Code ลาปางชนะ ตั้งแต่ขอบชายแดนของจังหวัดลาปาง อีกส่วน
หนึ่งคือ คนที่เดินทางเข้ามาพักในโรงแรมควรทาในภาพรวมของทั้งจังหวัดเช่นกัน เนื่องจากโรงแรมก็ไม่ได้มีเพียงในเขต
พื้นที่เทศบาลฯ เท่านั้น โดยนาเสนอว่าควรจะวิธีการปฏิบัติตน และแจกจ่ายโดยนาข้อมูลจากพาณิชย์จังหวัดเกี่ยวกับที่
พักโรงแรมต่างๆ กระบวนการการรับแจ้งจะถูกประสานงานมาจากอาเภอเมืองลาปาง โรงพยาบาลลาปาง และเทศบาลนครลาปาง
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
- ส าหรับ ผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟ และเครื่องบินจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย
ส่วนผู้ที่เดินทางมาโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถประจาทางที่มาจากต่างอาเภอจะควบคุมยากกว่า ทาไมไม่มีการ
จัดตั้งด่านตรวจผู้เดินทางเข้า – ออกจังหวัดลาปาง
/น.ส.ดวงเดือน........
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น.ส.ดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
- เนื่องจากทางส่วนกลางยังไม่มีคาสั่งในจัดตั้งด่าน ถึงได้กลับมาแก้ปัญหาปลายทางจนถึงทุกวันนี้
นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
- เราไม่สามารถทราบจานวนผู้ที่เดินทางเข้า - ออกภายในจังหวัดลาปางได้ และได้ให้คาแนะนาการ
ปฏิบัติตัวว่าจะต้องกักตัว จานวน 14 วัน หรือแค่สังเกตอาการ จะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
- สิ่งที่จะทาได้คือ การประชาสัมพันธ์ ไปยังหอพัก อพาร์ตเมนท์ โรงแรมต่างๆ อย่างน้อยต้องนา QR
Code แจกจ่ายในส่วนหนึ่ง
นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
- สถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันได้มีการระบาดเป็นระลอกที่ 4 แล้ ว แต่ข้อมูลระดับประเทศยัง
เป็ น ข้ อ มู ล ของเดื อ นเมษายน 2564 ผู้ ติ ด เชื้ อ โควิด -19 เพิ่ ม ขึ้ น วัน ละ 4,000 – 5,000 ราย ซึ่ งต้ อ งปิ ด แคมป์
เพื่อระบายคนออก และยังพบปัญหาเรื่องวัคซีนที่มีไม่เพียงพอ ผู้ป่วยในจังหวัดลาปางที่ติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่วันที่
27 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา มีทั้งหมด 4 ราย โดยได้รับรักษาตัวในโรงพยาบาลลาปาง ซึ่งจังหวัดลาปางยังคงเป็น
พื้นที่สีเขียว เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย
- การรับ ผู้ป่ วยเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล คือ การให้ เตรียมของใช้ส่วนตัวให้ พร้อมแล้ วรถจาก
โรงพยาบาลจะมารับตัวไปรักษาตัว ทั้งนี้ เพื่อลดความตื่นตระหนกต่อคนรอบข้าง
- งานตลาดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปทาความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน
เฉพาะห้องเช่าของผู้ป่วยทั้ง 2 รายนี้ และได้ประสานงานกับ ผู้เช่าแล้ว เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลจะต้องเช็ดทา
ความสะอาดด้วยตนเองและมีการแนะนาการทาความสะอาดให้ ต่อไป ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 2 รายนี้ไม่มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงในพื้นที่
เนื่องจากมีการกักตัว 14 วัน ตอนนี้มีคาสั่งจากจังหวัดลาปางคือ ผู้ที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่สีแดงเข้มจะต้องกักตัว
หรือ Work From Home เป็นเวลา 14 วัน บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่กล่าวมาก็ให้รายงานตัว และสังเกตอาการตนเอง
เวลามารายงานตัวทางเราก็จะมีคาแนะนาให้
- ช่วงเดือนเมษายน 2564 ได้รับรายงานว่ามีจานวน 874 ราย เดือนพฤษภาคม 2564 จานวน
168 ราย เดือนมิถุนายน 2564 จานวน 59 ราย แต่คาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้จะเพิ่มมากขึ้น รายงานนี้เป็นรายงานที่
อสม. รายงานเข้ามา ซึ่งได้รับการปรับแก้แล้ว สาหรับเทศบาลฯ มี QR Code ลาปางชนะไว้บริการประชาชนจัดไว้ให้ที่
อาคารจอดรถ อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาคารป้องกันฯ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
- สิ่งที่ทาได้ในปัจจุบันนี้คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook จอ LED QR Code และ
แผ่นปลิวให้กับร้านค้า ที่พักต่างๆ ในพื้นที่ที่ อสม. เข้าไม่ถึงด้วย
มติที่ประชุม มอบงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ทาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Facebook
จอ LED QR Code และแผ่นปลิว
นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
- เดิมทางประชาสัมพันธ์ได้ออกแบบ QR Code ไว้แล้ว สามารถใช้สแกนได้เลย ปัจจุบันในลาปางมี
วัคซีน 2 ยี่ห้อคือ Sinovac และ AZ ในส่วนของบุคลากรของเทศบาลนครลาปาง ได้รับวัคซีนแล้ว จานวน 49 คน
และยังไม่ได้รับวัคซีน จานวน 199 คน
3.9 รายงานกาหนดการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมือง (สานักการศึกษา)
น.ส.อุษา สมคิด ผู้อานวยการสานักการศึกษา
- แจ้ งก าหนดการบวงสรวงหลั ก เมื อ งและสื บ ชาตาเมื อ งล าปาง ประจ าปี ๒๕64 ระหว่ างวั น ที่
15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลหลักเมืองลาปาง
/วันที่ ๑๕ ........
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วันที่
เวลา
เวลา
วันที่
เวลา

๑5 กรกฎาคม ๒๕64
๐๘.๓๐ น.
- จัดเตรียมสถานทีจ่ ัดงาน
16.00 น.
- พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่
16 กรกฎาคม ๒๕64
๐๙.๐๐ น.
- ประธานในพิธี และคณะฯ ถวายเครื่องสักการะ
และสรงน้าส้มป่อยแด่พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
(หลวงพ่อดา) หลวงพ่อเกษม เขมโก ณ มณฑป
- ถวายพานพุ่ม ผลไม้ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง)
เวลา ๐๙.2๙ น.
- พิธีบวงสรวงหลักเมือง
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาเครื่องบวงสรวง
- หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ จุดธูปปักเครื่องบวงสรวง
- พราหมณ์กล่าวคาบวงสรวง
- ผู้แทนจังหวัด, ศาล, ทหาร, อัยการ, ตารวจ, เทศบาล, ส่วนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชน ผูกผ้าสีชมพู, ถวายพวงมาลัยหลักเมือง และโปรยข้าวตอก
ดอกไม้รอบหลักเมือง
ชุดการแสดงฟ้อนถวาย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลหลักเมือง
เวลา ๑๐.09 น.
- พิธีสืบชาตาเมืองลาปาง
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ไหว้พระรัตนตรัย, สมาทานเบญจศีล
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชาตา
- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
- ถวายเครื่องไทยธรรม, พระสงฆ์อนุโมทนา
-เสร็จสิ้นพิธีหมายเหตุ

1. การแต่งกายชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ
2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
และลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง

งานกิจการศาสนา สานักการศึกษา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 การจัดงานโครงการบวงสรวงหลักเมืองและสืบชาตาเมืองลาปาง
ประจาปี 2564
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดาเนินงาน ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาลฯ
- รถบรรทุกน้า ฉีดล้างบริเวณลานศาลหลักเมือง วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
2. กองวิชาการและแผนงาน
- ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ทางสื่อต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการจัดงานฯ
/กองสาธารณสุข......
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3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- จัดเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดสถานที่จัดงานฯ ก่อนและหลังการจัดงานฯ
- จัดเจ้าหน้าที่สาหรับประจาจุดคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
4. สานักการช่าง
- จัดเตรียมสถานที่โดยทาการตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
- ตรวจสอบและทาการซ่อมแซมโคมไฟ สายไฟโดยรอบบริเวณจัดงาน ฯ
- ติดตั้งเต็นท์ และไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมประดับตกแต่งผ้า ต้นไม้ ดอกไม้ให้สวยงาม
- จัดสถานที่สาหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาโดยจัดเตรียมที่นั่งพร้อมอาสนะสงฆ์ จานวน 9 ชุด
- จัดเตรียมโต๊ะ จานวน 30 ตัว และเก้าอี้จานวน 250 ตัว ชุดรับแขกสาหรับรับรองแขกที่มาร่วมงาน ฯ
5. เชิญชวนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการฯ พนักงานเทศบาลฯ สานัก/กองต่างๆ ร่วมงานฯ ตามวันเวลาดังกล่าว
งานกิจ การศาสนา ส านั กการศึกษา จะดาเนิ นการจัดทาบันทึ กข้อความฯ แจ้งรายละเอียดไปยัง ส านั ก/กองต่างๆ
ในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม มอบทุกสานัก/กอง ดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และเชิญคณะผู้ บริห าร
หัวหน้าส่วนราชการฯ และบุคลากรในสังกัดทุกสานัก/กองร่วมงานพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
4.1 การเช่าสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- การเช่าสถานที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชน ซึ่งมี
ค่าใช้จ่าย จานวน 10,000 บาท ค่าอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ จานวน 200 กล่องต่อวัน (กล่องละ 50 บาท)
ซึ่งเป็นส่วนรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง ในส่วนของค่าเช่าได้นาเรียนรองนายกเทศมนตรีฯ แล้ว
และยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ซึ่งมีหนังสือซักซ้อมจากกระทรวงมหาดไทย แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) แนวทางซักซ้อมการจัดสถานที่เพื่อฉีดวัคซีน มีแนวทางชัดเจนว่าจะต้องเป็น
การมอบหมายจากทางจังหวัด ในรายละเอียดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ได้มีหนังสือลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564
หนังสือมอบหมายหน้าที่ภารกิจให้กับเทศบาลนครลาปาง ท้ายหนังสือระบุว่า ขอให้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักเกณฑ์งบประมาณรายจ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการขอเอกสาร
หรือหนังสือยื นยัน หลักการเหตุผลความจาเป็น การยืนยันว่าจะไม่มีการเบิกจ่ายซ้าซ้อนจากสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดฯ แต่แนวทางซักซ้อนยังไม่ชัดเจน ซึ่งได้หารือกับทางท้องถิ่นจังหวัดลาปางยังไม่แน่ใจในรายละเอียด ได้โทรศัพท์
ไปปรึกษากับ ผู้ที่ทาหนั งสื อฉบั บนี้ ไม่เห็น ด้วยในการเบิกจ่ายงบประมาณในครั้งนี้ และทางเทศบาลฯ จึงกลับมาหา
หลั ก เกณฑ์ ค่ าใช้ จ่ า ยระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ จ ารณารายจ่ า ยที่ เบิ ก จ่ า ยลั ก ษณะค่ าใช้ ส อยเบิ ก จ่ ายวั ส ดุ แ ละ
สาธารณูปโภค ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน การเช่าที่ดิน
เพื่อใช้ในราชการ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
- ให้สาธารณสุขฯ สอบถามสานักงานตรวจเงินแผ่นดินอีกครั้ง เนื่องจากระเบียบไม่ชัดเจน และให้
ปรึกษาหารือกับทางสาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง เพื่อประกอบการตัดสินใจ
นายบุรินทร์ คาไว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- หากไม่มีการจ่ายงบประมาณในครั้งนี้ ประชาชนอาจจะไม่ได้รับบริการ ซึ่งการตัดสินใจขึ้นอยู่กับทาง
ผู้บริหารสามารถจ่ายงบประมาณได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง และจะต้องไม่เบิกงบประมาณซ้าซ้อนกัน
/นายยุทธนา......
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- มีข้อสงสัยว่าทาไม ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง จึงไม่ให้เทศบาลฯ อื่น ๆ ร่วมกันเบิกงบประมาณในครั้งนี้
น.ส.ดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
- เนื่องจากพื้นที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครลาปาง ซึ่งจะต้อง
กลับไปศึกษารายละเอียดอีกครั้ง
มติที่ประชุม มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสอบถามความชัดเจนในข้อระเบียบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
4.2 ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
- มีการปรึกษากับกองสาธารณสุขฯ และสโมสรผู้สูงอายุ เกี่ยวกับอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ซึ่งจะเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. มีพื้นที่ใช้สอย 2 ส่วน ดังนี้
1. ภายในอาคาร ใช้สาหรับการฝึกอบรม สัมมนา การฝึกอาชีพต่างๆ
2. ภายนอกอาคาร ใช้สาหรับปลูกสวนผัก สวนผลไม้ สวนสมุนไพรต่างๆ
ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนงานทั้งปีกับ อาจารย์สุวภรณ์ ชูโต อาทิ การออกกาลังกายของผู้สูงอายุ เล่นเกมต่างๆ
ของผู้สูงอายุ ส่วนการออกแบบสวนดอกไม้ และสวนสมุนไพรจะมีการทาหนังสือขอความอนุเคราะห์สานักการช่างอีกครั้ง
- ส่วนเรื่องครุภัณฑ์มีทั้งหมด 30 รายการ งบประมาณ 300,000 บาท
น.ส.นัทธ์หทัย ฟูวุฒิ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครลาปาง มีโครงสร้างอาคาร ดังนี้
1. ภายนอกอาคาร จัดทาสวนส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ศาลาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
และที่เก็บของด้านหลังอาคาร
2. ชั้นล่าง ประกอบด้วย ห้องนวดแผนไทย ห้องสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ เคาท์เตอร์
และเครื่องออกกาลังกาย
3. ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ห้องวิชาการ ห้องประชุมใหญ่
4. ส่วนอื่น ๆ อาทิ สวนหย่อม และกิจกรรมฝึกอาชีพ
นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เครื่ อ งออกก าลั ง กายสามารถใช้ งบประมาณของทางกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม ได้ อาทิ
กีฬาเปตอง สามารถเบิ กจ่ายกับงบกองทุน สปสช. และนักกายภาพบาบัดจากทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ไปช่วยนวดเพื่อผ่อนคลายได้
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลาปาง
- เรื่ อ งตั้ งจ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565 จะปรึ ก ษาหารือ ในรายละเอี ย ดอี ก ครั้ ง อาทิ
โครงการ และเครื่องมือต่างๆ ที่จะต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5.....
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
- ฝากให้ช่วยดูแลเรื่องห้องน้าในอาคารสานักงาน เนื่องจากพบปัญหาน้าไหลน้อยหรือหยุดไหลโดยไม่
ทราบสาเหตุ จะต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร อาทิ การติดตั้งปั๊มใหม่หรืออย่างไร
มติที่ประชุม มอบงานอาคารสถานที่ สานักปลัดและสานักการช่าง
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.
ลงชื่อ ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน์ คุณชมภู สุผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ฐิติรัตน์ คุณชมภู)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง รักษาในตาแหน่ง
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหารและรัฐพิธี
ลงชื่อ

ลงชื่อ

สวาท จาปาอูป ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม
(นายสวาท จาปาอูป)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

ยุทธนา ศรีสมบูรณ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลาปาง

