รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลาปาง
(ครั้งที่ 2/2564) ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารสานักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลาปาง
*******************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนิมิตร
จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นายกิตติ
จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
3. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
4. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
5. นายจาเนียร
ทองกระสัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
6. นายชนวน
จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
7. นายนนทวัชร์
แสงเจริญ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
8. นายเศรษฐวุฒิ
จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
9. นายชาตรี
สุขารมย์
ปลัดเทศบาลนครลาปาง
10. นายยุทธนา
ศรีสมบูรณ์
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
11. นายพีระยศ
วิรัตน์เกษ
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
12. นายสวัสดิ์
แก้วกระจ่าง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักการช่าง
13. นายสุนทร
จวงพลงาม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
14. นายสวาท
จาปาอูป
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
15. นางสาวจิตลดา
เกษสุวรรณ
ผู้อานวยการกองคลัง
16. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์
ผู้อานวยการส่วนบริหารการศึกษา
17. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
18. นายชูศักดิ์
สมแก้ว
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
19. นายมนัสพี
เดชะ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
20. นางสาววิไล
วงค์พรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง
22. นางรุ่งทิพย์
กุลโมรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
23. นางชัญญานุช
ทองคา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
24. นางสาวพัลลภา สุริยะมณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25. นางพิมพร
ขัดศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
26. นายจารัส
ชุมแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
27. นางวิลาวัณย์
บุษราคัม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
28. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
29. นางสาวนริศรา
หงสกุล
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
30. นางชุติมา
อินใจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
31. นายบุรินทร์
คาไว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
32. นายสมวาส
เครือระยา
วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ
33. นางเบญญาภา
ต้นกันยา
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
/ 34. นางชวนพิศ....
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34. นางชวนพิศ
35. นางสนันต์ชินา
36. นางสาววรลักษณ์

คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
วงค์ลาวัลย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เมธาจารย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

ผู้ติดภารกิจอื่นๆ (ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม)
1. นายอนุสรณ์
สินธุเขียว
2. นางสาวอุษา
สมคิด
3. นายวิชญ์ศิคภัทร์
วงศ์มณี
4. นายอนุรักษ์
อุตยานะ
5. นายบรรยง
เอื้อนจิตร์
6. นางสาวมรกต
มนะสิการ
7. นายศุภชัย
วงค์บรรใจ
8. นางพีรภาว์
ใหม่กิติ
9. นายสุทัศน์
ก้องสุรกานต์
10. นายสุชาติ
เทพพรมวงศ์
11. นายมนัส
ใหม่คา
12. นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ไชย
13. นายชูสิทธิ์
กุลประโยชน์

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นการประชุมตั้งแต่ระดับปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายมาประชุมร่วมกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ในครั้งนี้คือ อยากให้องค์กร
ของเราเป็นองค์กรที่ทุกคนมีส่วนรับรู้ในทุก ๆ เรื่อง เพื่อการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ และเป็นการทางานแบบบูรณาการ
นอกจากวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่เรากาหนดร่วมกันแล้ว สิ่งสาคัญคือ การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ซึ่งจะต้องมี
ส่วนรับผิดชอบในหน้าที่และเป้าหมายของตนให้สาเร็จ อยากจะให้องค์กรเป็นองค์กรเชิงกลยุทธ์ สิ่งที่เราจะทาต้องมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ตรงจุด ผมอยากจะให้เทศบาลนครลาปาง
เป็นองค์กรสาธารณะที่รับใช้ประชาชนขจัดปัญหา และสร้างพัฒนาการให้กับบ้านเมือง เพื่อความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และหัวใจของงาน เพื่อเอื้ออานวยต่อวัย ต่อเพศ ตามสภาวะร่างกายให้ครบทุก ๆ มิติ
ซึ่งเป็นภารกิจของเราที่จะทาให้เกิดผลสาเร็จ
ภายใน 1 เดือนมีประเด็นสาคัญต่าง ๆ ที่จะต้องนามาปรึกษาหารือกัน การประชุมที่จะประสบ
ผลสาเร็จคือ การประชุมที่ได้ความคิดเห็นหลากหลาย แต่ละกอง แต่ละส่วน ควรจะต้องเสนอความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์และความรู้ของตนเอง เพื่อนามาสรุปเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และปัญหาที่พบมาควรจะนามาเสนอในที่
ประชุมด้วย นอกจากการประชุมในครั้งนี้และยังต้องทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ปกติเราก็จะเชิญนักวิชาการมาร่วมทา
แผนด้วย การทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก ๆ คน ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ค่อนข้าง
จะหานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญยาก การทางานภายในยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีระบบที่จะทาให้การทางานของเรา
สอดคล้อง คล่องตัว รวดเร็ว และเป็นเรื่องเดียวกัน ผมจึงตัดสินใจว่ายังไม่ใช้นักวิชาการในระยะนี้ เราควรจะกาหนด
แนวทาง นโยบาย ภารกิจ จากนั้นจะมาวิเคราะห์กันในหลาย ๆ ด้านกันภายในองค์กร เมื่อกาหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/จะนาไป.......
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จะนาไปให้นักวิชาการจัดให้เป็นรูปแบบ เป็นหมวดหมู่ ให้มีกระบวนการเชิงงบประมาณ และกระบวนการเชิง
การประเมินทางวิชาการ เดิมตั้งใจว่า เราจะทางานกันทุกวันพุธ จะใช้เวลาวันพุธช่วงบ่าย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
ซึ่งจะหารือกันเชิงคุณภาพ เชิงวิเคราะห์ และค้นคว้าความจริง ทั้งปัจเจก สภาพชีวิต และเรื่องของปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น แต่คิดแล้วน่าจะทาผสมผสานกันในเชิงยุทธศาสตร์ เราควรใช้ความคิดกันให้เยอะ ๆ ในการทางาน
ในการพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ จะทาให้การตัดสินรัดกุมมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างาน
เลขานุการผู้บริหารและรัฐพิธี มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือไม่ถ้ามีให้เสนอต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/2564 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ราชการ ครั้งที่ ๑/2564
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามการดาเนินงานของส่วนราชการในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นางสนันต์ชินา วงค์ลาวัลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
3.1 การแก้ปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (กองวิชาการและแผนงาน)
จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา งานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่ทางวิชาการ
ได้ทาการสารวจพื้นที่ทุกอาคารสานักงานแล้ว ในการประชุมครั้งนี้มีแนวคิดและข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นปัญหาที่พบได้ ดังนี้
1. ระบบเครือข่ายทางานช้า และไม่มีความเป็นระบบ
2. ระบบเครือข่ายไร้สายช้า และไม่สามารถทาการ Roaming ได้
3. ระบบรักษาความปลอดภัยระดับผู้ใช้ไม่เพียงพอ
4. ไม่มีระบบสารองข้อมูล (Back up) ของฐานข้อมูล / เครื่องแม่ข่ายมีความเสี่ยง
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
อยากจะขอความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหมด นอกจากปัญหาที่ทางกองวิชาการฯ ค้นพบใน 4 เรื่องนี้
ในฐานะที่เป็นผู้ใช้งาน ผมอยากให้ทุกคนเสนอความคิดเห็นว่ามีปัญหาอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
นางสนันต์ชินา วงค์ลาวัลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีดังนี้
1. ระบบเครือข่ายทางานช้า และไม่มีความเป็นระบบ
1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพสายสัญญาณ (LAN)
- ตรวจสอบและแก้ไขเฉพาะจุด (Cabel Testing)
- พัฒนาทั้งระบบเพื่อรองรับอนาคต (CAT7/8)
1.2 ปรับปรุงความเร็วอุปกรณ์ Switch
- ออกแบบแบ่ง Core Switch และ Distribution Switch ให้เหมาะสม
1.3 เพิ่มเติมการทางานของ Firewall (Meraki MX100) ที่มีอยู่
- ทาให้ระบบรองรับการจัดสรรBandwidth ระดับกลุ่ม เช่น ผู้บริหาร / ผู้ใช้งานGuess
/
2. ระบบเครือข่ายไร้สายช้า และไม่สามารถทาการ Roaming ได้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไม่เป็น
ระบบเดียวกัน สัญญาณรบกวนกัน
/ ปรับปรุง.....
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2.1 ปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point ( AP )
- จานวนและรุ่นของ AP ต้องเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน (ต้องสารวจ)
- รองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6 / Multigigabit (เทคโนโลยีปัจจุบัน-อนาคต 3-5 ปี)
- ระบบ AP ทางานเป็นระบบเดียวกันแบบ Controller Based หรือ Cloud Based
3. ระบบรักษาความปลอดภัยระดับผู้ใช้ไม่เพียงพอ การโจมตี และความเสี่ยงต่อการเสียหายของ
ระบบ ซึ่งสามารถมาจากอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน
- ควรมีระบบ Anti-Virus ประจาอุปกรณ์ (Endpoint Security) ควบคู่กับครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่กระทบกับการทางาน
4. ไม่มีระบบสารองข้อมูล (Back up) ของฐานข้อมูล / เครื่องแม่ข่ายมีความเสี่ยง ปัจจุบันทาการ
สารองข้อมูลแบบ Manual
- ควรใช้ระบบสารองข้อมูล โดยระบบจะทางานอัตโนมัติ
- ลดเวลาที่ถอยหลังไปยังการสารองข้อมูลล่าสุด เพิ่มความเร็วในการกู้คืนระบบ
- รองรับการสารองข้อมูลไปยังแหล่งอื่น (แหล่งเก็บข้อมูลสารอง หรือ Cloud)
- ปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point ให้ครอบคลุมการใช้งาน
ทุกอาคารในสานักงาน ให้เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน และให้บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ ทุกหน่วยงาน ได้รับความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เมื่อติดตั้งสาเร็จเรียบร้อย แต่ละหน่วยงานขององค์กรสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่
เราจะบริการบุคคลภายนอกได้อย่างไรบ้าง
นางสนันต์ชินา วงค์ลาวัลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ทั้งเจ้าหน้าที่ภายใน และการบริการประชาชนคล่องตัว และเป็นระบบขึ้น เพราะอุปกรณ์เป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีการต่อให้คลอบคลุมทุกอาคารสานักงานโดยสามารถ Roaming กันได้ และไม่ต้องเข้าระบบใหม่
ทั้งในส่วนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และงานทะเบียนราษฎร เนื่องจากมีการต่อสัญญาอินเตอร์เน็ตทุกปี ประกอบ
กับการสอดคล้องระหว่างอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ภายในสานักงานทั้ง indoor และ outdoor สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมดหรือไม่
นางสนันต์ชินา วงค์ลาวัลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
สามารถใช้ได้ทุกจุด เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมด และคลอบคลุมทุกพื้นที่ของสานักงาน
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ในส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ PC Notebook ทุกหน่วยงานมีครบ และมีประสิทธิภาพหรือไม่
นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาล
กองวิชาการฯ ได้นาเสนอเบื้องต้น คือ ระบบ Wi-Fi (ไร้สาย) แต่ระบบ LAN ของเราก็ยังมีปัญหาอยู่
เนื่องจากมีสภาพเก่า ปัญหาจุดนี้ต้องแก้ไขในระยะยาวใช่หรือไม่ มีผลกับการกระจายของความแรงของอินเตอร์เน็ต
มากน้อยเพียงใด เนื่องจาก 50 – 60 % มีการทางานบน PC ซึ่งเข้ากับระบบ LAN ถ้าระบบ LAN มีปัญหา PC ก็จะมี
ปัญหาด้วย แต่ถ้าแก้ไขปัญหาระบบ Wi-Fi ได้ ก็จะสะดวกสบายกับผู้ที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เนื่องจากว่าเรามีแผนที่จะปรับปรุงอาคาร แล้วจะทาอย่างไรให้ระบบ LAN ของเราใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมาปรับปรุงอาคาร และตกแต่งภายใน ก็จะต้องรื้อถอนอุปกรณ์ทั้งหมด
จะเกิดการเสียเวลาซ้าซ้อนหรือไม่ ให้ทางกองวิชาการฯ อธิบายรายละเอียด เพื่อจะนาไปปรึกษาส่วนของช่างที่จะมาปรับปรุงต่อไป
/นางสนันต์ชินา….
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นางสนันต์ชินา วงค์ลาวัลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ในระยะแรกจะต้องดูในเรื่องของตัวกระจายสัญญาณ อุปกรณ์ก็ยังติดอยู่ในประเด็นปัญหาที่พบเช่นกัน
ในปัจจุบันการใช้งานด้วยระบบ LAN มีความจาเป็นมากกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ของแต่ละคน
อาจมีสเป็คของเครื่องที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต ปัจจุบันแต่ละสานักงานได้ขอครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นแบบของสานักงาน แบบประเมินผล หรือ Notebook ถ้าได้รับเครื่องใหม่มาแล้วก็จะใช้งาน
ในประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การรักษาความปลอดภัยมีการติดตั้ง Anti-Virus ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะต้อง
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เมื่อมี Hardware ใหม่การใช้อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จะดาเนินการเสร็จเมื่อไหร่
ทางกองวิชาการฯ ทราบประมาณการแล้วหรือยัง
มีที่ปรึกษาหรือนักวิชาการในการช่วยคิดวิเคราะห์หรือไม่
ให้หน่วยงานทางพัสดุช่วยคิดและกาหนดขอบเขตงานร่วมกัน
นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาล
ในการที่จะปรับปรุงระบบ Wi-Fi จะต้องใช้งบประมาณจานวนหนึ่งซึ่งต้องตั้งจ่ายรายการใหม่
นางสนันต์ชินา วงค์ลาวัลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ใช้งบประมาณ 780,000 บาทขึ้นไป มีวิศวกรคอมพิวเตอร์มาช่วยคิดและกาหนดขอบเขตงานต่าง ๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายให้คลอบคลุม มอบกองวิชาการและแผนงาน
ดาเนินงานตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ การจัดทา Application Line กลุ่มในการร้องทุกข์ และรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ร้องทุกข์
(สานักปลัดเทศบาล)
น.ส.วรลักษณ์ เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สรุปผลการดาเนินการตามคาร้อง (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
- เรื่องร้องเรียนทั้งหมด จานวน 3,070 เรื่อง
1. ดาเนินการแล้ว
= 2,630 เรื่อง (85.67 %)
2. ไม่สามารถดาเนินการได้
= 31 เรื่อง (1.01 %)
3. นาเข้าแผนฯ
= 1 เรื่อง (0.03 %)
4. ยกเลิก
= 5 เรื่อง (0.16 %)
รวมจานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 2,667 เรื่อง คะแนนของเราอยู่ที่ 1 คะแนน ถ้าแยกคาร้อง
ของแต่ละสานัก/กอง สานักการช่างมีคาร้องมากที่สุด 2 ,246 (73.16 %) เรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
757 เรื่อง (24.66 %) สานักปลัดเทศบาล 67 เรื่อง (2.18 %) ถ้าแยกตามประเภทของเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การแก้ไขไฟฟ้า 1,440 เรื่อง
งานที่คงค้างในระบบ 5 ลาดับแรก มีดังนี้
1. การตัดต้นไม้/กิ่งไม้
125 เรื่อง (38 %)
2. เรื่องอื่น ๆ
79 เรื่อง (24 %)
3. ซ่อมแซมบ่อพัก/ฝาท่อระบายน้า/ฝาท่อระบายน้าหาย 67 เรื่อง
(20 %)
4. ดูด/ล้างท่อระบายน้า
50 เรื่อง (15 %)
5. ขอถังขยะ/เก็บขยะ,กิ่งไม้
22 เรื่อง (6 %)
เนื่องจากใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว อยากฝากให้สานัก/กอง ที่ยังมีงานคงค้างอยู่ช่วยดูว่าตอนนี้
ดาเนินการแล้วเสร็จหรือยัง เพราะอาจจะยังไม่มีเจ้าหน้าที่คลิ๊กออกไปเพื่อดาเนินการแก้ไข ซึ่งเรื่องที่คงค้าง จะแจ้งเตือน
หน้าจอของงานธุรการของแต่ละสานัก/กอง จากนโยบายของผู้บริหารให้Line
จัดทากลุ่มของเรื่องร้องทุกทางหั
ข์ วหน้าส่วนได้
/แนะนา Traffy....
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แนะนา Traffy Fondue เพื่อใช้แก้ปัญหาในการรับเรื่อง โดยสามารถเชื่อมกับApplication Line ได้ เพราะมีการทา MOU
ร่วมกันระหว่างApplication กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาวน์โหลด
มาใช้งาน
ได้ และทางเทศบาลนครลาปางได้ดาวน์โหลดมาใช้งานแล้ว สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ IOS สามารถ
ติดตามและรายงานผลสถิติได้ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ มีวิธีการติดตั้ง ดังต่อไปนี้
1. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue - ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue
2. เข้าสู่ระบบ และสร้างหน่วยงาน - เข้าสู่ระบบ Traffy Fondue ได้ผ่าน Facebook Google และ
LINE จากนั้นสร้างหน่วยงานและดาวน์โหลด QR Code แจ้งปัญหา
3. ลงชื่อเข้าใช้งาน และขอเป็นเจ้าหน้าที่ - ลงชื่อเข้าใช้งาน และขอเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อ
รับข้อมูลการแจ้งปัญหาจากประชาชน
4. ทดลองแจ้งปัญหา - ทดลองแจ้งปัญหาผ่าน LINE : @Traffy Fondue
5. บริหารจัดการปัญหา และดูสถิติ - บริหารจัดการปัญหา เปลี่ยนสถานการณ์ดาเนินงาน ดูสถิติการ
แจ้งปัญหาและสถิติการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
Application นี้สามารถใช้ได้ทุกหน่วยงานหรือไม่
น.ส.วรลักษณ์ เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สามารถใช้ได้ทุกหน่วยงาน ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าใช้งานได้
ประชาชนแจ้งเรื่อง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดาเนินการแก้ไข และรายงานผู้บริหารผ่าน
ระบบสารสนเทศ ความแตกต่างระหว่Traffy
าง Fondue และระบบร้องทุกข์ เทศบาลนครลาปาง คืTraffy
อ Fondue มีทั้งหมด
23 กระบวนงาน ส่วนระบบร้องทุกข์ เทศบาลนครลาปาง มีทั้งหมด 15 กระบวนงาน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกันทั้งหมด
ซึ่งมีกระบวนการบางส่วนที่ตรงกัน อาทิ ความสะอาด ไฟฟ้า ทางเท้า ถนน ทุจริต จราจร จอดรถ ต้นไม้ อาคารสถานที่ชารุด และอื่น
ข้อดีข้อเสียของ Traffy Fondue
1. ประชาชนสะดวก เพิ่มช่องทางร้องทุกข์ แต่มีความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อดูแล Application ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
3. ประหยัดงบประมาณ ไม่มีค่า MA รายปี , Andriod , iOs
4. ฐานข้อมูลอยู่ที่ Service Nectec ฐานข้อมูลต่างกับระบบของเทศบาลปัจจุบัน
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
อยากรับฟังความคิดเห็นสาหรับผู้ใช้ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้
นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาล
การทางานของ Traffy Fondue และระบบร้องทุกข์ของเทศบาลนครลาปางมีกระบวนการเหมือนกัน
แต่ถ้าเราใช้ Application ของเราในอนาคต เราก็จะมีฐานข้อมูลเก็บไว้ที่เรา แต่ยังไม่คลอบคลุมเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาในบางรายการ และไม่ครบถ้วนตามที่เราต้องการ จะต้องร่วมกันพัฒนาในเรื่องของศูนย์ร้องทุกข์ให้พัฒนามาเป็น
Application ให้ได้ ในระยะนี้เราแก้ปัญหาผ่านเว็บไซต์ อาจจะไม่คล่องตัวเหมือนใช้ Smart Phone แต่ถ้าทางเทศบาล
นครลาปางดาเนินการสร้าง Application จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการอัปเดต
Application
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ผมเห็นด้วยกับการใช้ Traffy Fondue เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว รายการที่แก้ไขปัญหาค่อนข้างหลากหลาย และคลอบคลุม เราสามารถเข้าไปใช้งานก่อนได้ไหม ระหว่างรอ
ดาเนินการสร้าง Application ของเทศบาลนครลาปาง ปัจจุบันสามารถใช้ Traffy Fondue ตัวนี้ได้หรือไม่ และมี
ช่องทางอื่น ๆ อีกไหม อาทิ การตกงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19
/น.ส.วรลักษณ์....
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น.ส.วรลักษณ์ เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ในเบื้องต้นสามารถใช้ Traffy Fondue ได้ และต้องทาหนังสือแจ้ง NECTEC อย่างเป็นทางการ
อย่างที่กล่าวไปในเบื้องต้นว่าเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชน แต่ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มงานให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
เพราะฉะนั้นทุกสานัก/กอง จะต้องยอมรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และมีให้เลือกช่องทางอื่น ๆ ได้ใน Traffy Fondue
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
อยากให้ย้อนกลับไปเรื่องคงค้าง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการทาคู่มือสาหรับประชาชน แต่ในปัจจุบันอาจ
ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ จุดประสงค์ คือ อยากให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่มีอะไรบ้าง
เนื่องจากเรื่องส่วนใหญ่ที่คงค้างอยู่ คือ เรื่องตัดกิ่งไม้ ใบไม้ การตัดหญ้า ไม่ว่าจะอยู่บริเวณหน้าบ้านหรือในบ้าน
ในที่ส่วนบุคคล หรือในที่สาธารณะ ถ้าประชาชนปล่อยให้ที่ของตนรกร้างว่างเปล่าถือว่ามีความผิดตาม พรบ.รักษาความสะอาด
ปัจจุบันสามารถแยกออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ หน้าที่ของประชาชนที่จะต้องดูแลรักษาความสะอาด
และสิทธิของเทศบาลนครลาปางที่จะเข้าไปบริการดูแลรักษาความสะอาด เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้มีเรื่องที่เทศบาล
นครลาปางที่จะต้องไปบริการให้แก่ประชาชนมีอะไรบ้าง ส่วนหน้าที่ของสาธารณูปโภค อาทิ สายสื่อสาร สายไฟฟ้า
มิเตอร์ไฟฟ้า ท่อประปาแตก ควรจะติดต่อหน่วยงานไหน มีรายละเอียดให้ดู แต่อาจจะผ่านหน่วยงานของเทศบาลนคร
ลาปางซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
ยกตัวอย่างบ้านพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัด และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าไปช่วย อาทิ เทศบาลนครลาปาง และกรมป่าไม้เข้าไปดูแล ท้ายที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องนาเงินมา
จ้างผู้รับจ้างเพื่อตัดต้นไม้และเทศบาลนครลางก็ไปบริการขนให้ ทางเทศบาลนครลาปางสามารถไปดาเนินการขนได้
เพราะเป็นพื้นที่ราชการ เนื่องจากมีการทาหนังสือมาอย่างเป็นทางการ
แต่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว อาทิ ต้นไม้สูง หรือสนามขี่ม้าข้างสนามบิน เนื่องจากมี
พื้นที่ใหญ่มาก และไม่สามารถขนกิ่งไม้เองได้ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถเข้าไปดาเนินการได้
เนื่องจากเป็นที่ส่วนบุคคลถ้าเข้าไปอาจเกิดการร้องเรียนและดาเนินคดีได้ ผมอยากจะหาทางออกว่าเทศบาลนครลาปาง
สามารถเข้าไปดาเนินการดังกล่าวอย่างถูกต้องและเก็บค่าธรรมเนียม หรือเป็นตัวกลางให้หน่วยงาน นิติบุคคล บุคคล
อื่นเข้าไปช่วยดาเนินการโดยทางเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกรณีนี้ อยากให้ทาอย่างเปิดเผยว่าเทศบาลนครลาปางมีบริการประเภทไหน อย่างไรที่ถูกต้อง ตาม
กฎหมาย ถ้าเรามีช่องทางและคู่มือดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบ ผมเชื่อว่าเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จะน้อยลงแน่นอน
น.ส.ดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เราควรจะมีเอกสารและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทราบเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้
หรือการเก็บขนกิ่งไม้ใบไม้ว่า จะมีการขนเป็นรอบของแต่ละเดือน เดือนนี้จะเข้าไปเก็บขนวันไหนและถนนสายอะไร
ซึ่งเจ้าบ้านจะได้ทราบว่า จะต้องตดกิ่งไม้ในช่วงไหน ในส่วนนี้เราควรจะมีการทาแผน เพื่อแจ้งประชาชนได้ปฏิบัติ
ตามแผน รวมไปถึงการเก็บขยะด้วย การเก็บขยะยังไม่ได้เป็นไปตามระบบที่คาดหวังไว้ เราควรที่จะกาหนดเวลาให้
ชัดเจนว่า ควรจะนาขยะมาทิ้งเวลาใด
นายชนวน จิรจรัสตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลาปาง
ในเรื่องของการเก็บกิ่งไม้และขยะ ยังคงค้างอยู่ 22 เรื่องตามข้อมูลที่ได้รับมา ขอเข้าไปตรวจสอบ
เพราะกิ่งไม้มีการเก็บทุกวันแล้วทาไมถึงตกค้างในส่วนคาร้องอยู่ ซึ่ง 2 เดือนที่ผ่านมามีการเก็บขนรอบเช้า - รอบบ่าย
ทุกวัน ขอเวลาเข้าไปตรวจสอบและจะนามาแจ้งในที่ประชุมอีกครั้ง ตอนนี้มีปัญหา เนื่องจากรถมีเพียง 1 คัน
ปัญหาเร่งด่วนของทางชุมชน สมาชิสภาเทศบาลฯ ขอเข้ามาในกรณีที่อันตรายในเรื่องของสายไฟ จะเข้ามาแทรกเป็น
บางครั้งทาให้ยังไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 125 เรื่องที่ยังคงค้างอยู่ ทางผมจะไปประสานกับช่างเสวก อีกครั้ง
ส่วนของรองดวงเดือนได้กล่าวไปข้างต้น วันก่อนได้ขอแผนที่ชุมชนจากกองสวัสดิการฯ ซึ่งนามาดูกับ
งานรักษาความสะอาด เพื่อทาแผน ซึ่งตอนนี้เก็บพื้นที่รอบในเกือบจะสมบูรณ์แล้ว แต่รอบนอกมีตรอกซอยเยอะ
/จึงจะต้อง....
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จึงจะต้องนามากาหนดและทาแผนให้ชัดเจน และจะขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันทาแผน
เพื่อให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า ตามนโยบายของท่านนายกฯ คือ การจัดซื้อรถบดอัดกิ่งไม้ และจะประสานงานกับ
ทาง SCG มาดาเนินการจัดซื้อกิ่งไม้ของเรา เพื่อให้ขั้นตอนครบวงจร
ในเรื่องของไฟฟ้า ท่านรองกิตติได้เชิญทางสานักการช่างมาพูดคุยและได้ทาข้อตกลงกันแล้ว แต่เรื่อง
รายละเอียดขอให้ท่านรองกิตติอธิบายต่อไป
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ผมได้เชิญทางการไฟฟ้ามาปรึกษาหารือกัน เพราะว่าที่ผ่านมามีปัญหาเยอะมาก เนื่องจากบางจุดก็ตัด
เองไม่ได้ ทางการไฟฟ้าจะส่งแผนมาให้ เพื่อจะปรับแก้ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และสะดวกราบรื่นขึ้น ทาง SCG ได้รับ
ซื้อกิ่งไม้ที่เราย่อยแล้วรับซื้อในราคา 1 ,250 บาท ซึ่งบ่อหมักของเรายังมีพื้นที่ที่สามารผึ่งกิ่งไม้ได้ รถของเราก็มี
ประสิทธิภาพทาได้ 4 ตันต่อชั่วโมง อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝาก คือ รถกระเช้าที่นาไปตัดกิ่งไม้ อยากฝากดูเรื่องความ
ปลอดภัยเนื่องจากมีสภาพชารุด
มติที่ประชุม 1. ให้ทดลองใช้โปรแกรม Traffy Fondue ในศูนย์ร้องทุกข์
2. มอบกองวิชาการและแผนงานหา
Application เพื่อบริการประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการครุภัณฑ์ (กองคลัง งานพั
) สดุ
น.ส.จิตลดา เกษสุวรรณ ผู้อานวยการกองคลัง
สรุปโอนค่าครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 1 ตามมติประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 รวมเป็นจานวนเงินทั้งหมด 8,418,460 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 1 ,454,420 บาท
สรุปในแต่ละสานัก/กอง ได้ดังนี้
1. กองคลัง
- งบประมาณ
797,670 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน
20,950 บาท
- คงเหลือ
776,720 บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งบประมาณ
888,400 บาท
- คงเหลือ
888,400 บาท
3. กองสวัสดิการและสังคม
- งบประมาณ
228,800 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน
182,400 บาท
- คงเหลือ
46,400 บาท
4. งานตรวจสอบภายใน
- งบประมาณ
44,000 บาท
- คงเหลือ
44,000 บาท
5. สานักการศึกษา
- งบประมาณ
228,800 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน
182,400 บาท
- คงเหลือ
46,400 บาท
6. กองวิชาการและแผนงาน
- งบประมาณ
803,450 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน
154,350 บาท
- คงเหลือ
649,100 บาท
/๗. สานักการช่าง.......
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7. สานักการช่าง
- งบประมาณ
812,000 บาท
- คงเหลือ
812,000 บาท
8. สานักปลัด
- งบประมาณ
3,774,540 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน
922,000 บาท
- คงเหลือ
2,852,520 บาท
ค่าครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 2 ตามมติประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 วันที่
13 กรกฎาคม 2564 รวมเป็นจานวนเงินทั้งหมด 68,114,500 บาท
1. กองคลัง
- งบประมาณ
133,200 บาท
- คงเหลือ
133,200 บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งบประมาณ
710,000 บาท
- คงเหลือ
710,200 บาท
3. สานักการศึกษา
- งบประมาณ
25,045,100 บาท
- คงเหลือ
25,045,100 บาท
4. สานักการช่าง
- งบประมาณ
39,115,500 บาท
- คงเหลือ
39,115,500 บาท
5. สานักปลัด
- งบประมาณ
3,110,700 บาท
- คงเหลือ
3,110,700 บาท
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล
จากการนาเสนอในสภาเทศบาลเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 1 ซึ่งแยก
ออกเป็นครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศ ส่วนวัสดุที่ยังค้างอยู่ คือ คอมพิวเตอร์เนื่องจากจะต้องของ
อนุญาตทาง ICT ก่อน ซึ่งรอดาเนินการอยู่มีงบประมาณ
8,000,000
บาท โครงการที่มีงบประมาณอยู่
68,000,000 บาท สาหรับสานักการศึกษาก็จะต้องจัดซื้อเครื่องเล่น ซึ่งยังไม่ได้ดาเนินการ เพราะยังอยู่ในขั้นตอน
กาหนดขอบเขตของงาน (TOR) แต่ส่วนอื่น ๆ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ในการทางานของเรามีอยู่ 2
ส่วน คือ คนและระบบ ซึ่งคนเป็นกลไกสาคัญในการทางาน เรายังมีทัศนคติเก่า ๆ อยู่ ไม่ค่อยได้ศึกษาระเบียบและ
ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิสัมพันธ์และสอดคล้องกัน
ปัจจุบันงานก็ยังไม่สามารถขับเคลื่อนต่อได้ ซึ่งบางครั้งเราไม่ได้ดูสาระสาคัญที่แท้จริง ยกตัวอย่างการ
จัดซื้อจัดจ้างมีการล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนของขอบเขตของงาน (TOR) ที่จะให้ทางงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้างก็ยังดาเนินการ
ไม่เสร็จ เราคิดว่าขั้นตอนบางอย่างก็ไม่ใช่สาระสาคัญ ยกตัวอย่างเช่น แบบต่าง ๆ ของสานักการช่างที่ต้องรออนุมัติใน
การเขียนแบบก่อน และจึงจัดทาราคากลางให้นายกฯ อนุมัติต่อไป ซึ่งงานพัสดุไม่ได้กาหนดไว้ เพียงแต่เป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติ ประเด็นปัญหาเหล่านี้จะต้องมาปรึกษาหารือกัน ในฐานะที่ผมเป็นปลัดเทศบาลและพยายามจะเข้าไปแก้ปัญหา
ก็ยังมีต่างคนต่างกองที่คิดกันแบบนี้ การจัดซื้อจัดจ้างให้อิงราคาภายใน 1 เดือน
/นายกิตติ.....
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นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ระบบของเรามีความล่าช้า ยกตัวอย่างเช่น การประชุมสภาครั้งแรกในเดือนมิถุนายน เกี่ยวกับ
การปรับปรุงห้องท่านนายกฯ และรองนายกฯ ก็ผ่านสภาไปแล้วกว่า 2 เดือน ผมเพิ่งเซ็นแบบไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
อยากจะขับเคลื่อนงานให้เร็วกว่านี้ อาจจะต้องคุยกันเรื่องรายละเอียดกันอีกที ผมเคยประชุมเรื่องการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินการทาธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็น 1 คน 1 สัญญา หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่ทากับเทศบาลฯ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นร่วมกัน เราควรมีทัศนคติเกี่ยวกับการทางานใหม่
มติที่ประชุม มอบทุกสานัก/กองเร่งรัดดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
4.1 รายงานสถานะการเงิน - รายรับ - รายจ่ายจริง เมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 (กองคลัง)
รายละเอียดรายรับ ประจาปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4

ประเภทรายได้
รายได้จัดเก็บเอง
รายได้ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนตามอานาจ
หน้าที่
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์
รวม

ประมาณการ
98,684,000
294,420,000
40,811,200.00

ก.ค. 64
2,430,466.82
23,445,894.15
7,199,400.00

รับจริง
(ต.ค. 63 - ก.ค.64)
56,278,721.30
227,529,313.45
37,211,500.00

ร้อยละ
57.03
77.28
91.18

สูง/ต่ากว่า
ประมาณการ
- 42,405,278.70
- 66,890,686.55
-3,599,700.00

ร้อยละ
- 42.97
- 22.72
- 8.82

274,084,800.00

47,272,600.00

251,109,700.00

91.62

- 22,975,100.00

- 8.38

708,000,000.00

80,348,360.97

572,129,234.75

80.81

- 135,870,765.25

- 19.19

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
สาเหตุที่ยังค้างรับจากรายได้จัดเก็บเองอีก 42,405,278.70 บาท เพราะอะไร เขาได้มาสารวจแล้ว
ใช่หรือไม่ว่าเราสูญเสียไปเท่าไหร่ แล้วจะชดเชยให้หรือไม่
นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
เหตุผลที่ยังค้างรับจากรายได้จัดเก็บเอง โดยเฉพาะหมวดภาษีอากร เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาลด
ภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของภาษีที่คานวณได้ สาหรับการจัดเก็บภาษีของ
ปีภาษี พ.ศ. 2564 เราจึงจัดเก็บภาษีได้เพียงร้อยละ 10 ดังนั้น ที่เราประมาณการไว้ 35,000,000 บาท เป็นสาเหตุ
ใหญ่ที่ทาให้จัดเก็บได้ลดลง
สาหรับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เขาให้เราเปรียบเทียบรายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ที่จัดเก็บได้ ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเราจัดเก็บ
ได้ประมาณ 63,000,000 บาท กับรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเรา
จัดเก็บได้ประมาณ 4,900,000 บาท ส่วนต่างปีละประมาณ 58,000,000 บาท ทั้งนี้ ได้ส่งรายละเอียดขอรับการ
ชดเชยในปีงบประมาณ 2563 – 2564 (2 ปี) ประมาณ 116,000,000 บาท ขณะนี้มีหนังสือตอบอย่างเป็น
ทางการว่าจะไม่ได้รับการชดเชย ในส่วนที่จะชดเชยให้คือของ อบต. ในส่วนของเทศบาลฯ ต้องรอหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
ซึ่งขณะนี้กาลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบกลาง เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง โดยจะมีเงื่อนไขและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
รายได้หายไป เพราะว่ามีการเปลี่ยนจากภาษีโรงเรือนเป็นภาษีทรัพย์สินใช่หรือไม่ คิดแล้วภาษี
ทรัพย์สินจะเก็บได้น้อยกว่าภาษีโรงเรือนกี่เปอร์เซ็นต์
/นางวิลาวัณย์…..
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นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ตัวเลขที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดเก็บได้ประมาณ 63,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2563
คานวณค่าภาษีฯ ตั้งต้นได้ประมาณ 51,000,000 บาท เมื่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้
ประชาชนเริ่มรู้ข้อกฎหมายว่าที่ว่างเปล่าจะต้องเสียภาษีสูง ในปีต่อมาเริ่มมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
โดยการปลูกต้นไม้ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากขึ้น ส่งผลให้ปี พ.ศ. 2564 คานวณค่าภาษีฯ ตั้งต้นได้ประมาณ 48,000,000 บาท
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เราได้ทบทวนแผนที่ภาษีของเราใช้มานานเท่าไหร่ ในปัจจุบันการใช้ที่ดินก็อาจจะเปลี่ยนไปมาก
พอสมควร จึงอยากทราบว่าเราได้อัพเดตแผนที่ภาษีตั้งแต่เมื่อไหร่ และในปี พ.ศ. 2565 เราปรับตัวเลขประมาณการ
รายได้แล้วใช่ไหม
นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
เรื่องการอัพเดทข้อมูล คือ เทศบาลมีหนังสือแจ้งประชาชนและให้เจ้าของทรัพย์สินรายงานว่ามี
ทรัพย์สินอะไรบ้าง ตรงกับหนังสือแจ้งของเทศบาลฯ หรือไม่ หากข้อมูลไม่ตรงกัน สามารถเข้ามาเทศบาลฯ เพื่อยื่นคา
ร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูล หรือยื่นคาร้องผ่านช่องทางอื่น ซึ่งก็มีประชาชนเข้ามามากพอสมควร และปัจจุบันมี
การออกสารวจข้อมูลภาคสนามคาดว่าในปี พ.ศ. 2565 ข้อมูล จะสะท้อนข้อเท็จจริงและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ในส่วนที่เราจัดเก็บเองหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตที่จัดเก็บได้น้อยลง
มีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดย
ยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 – 13 พฤศจิกายน 2564 และของกรมการ
ปกครองมีการลดค่าธรรมเนียมบัตรประจาตัวประชาชน ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลา 120 วัน จึงทาให้ผล
การจัดเก็บรายได้ต่าและติดลบ
หลักเกณฑ์ในการประมาณการรายรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการตามเกณฑ์ข้อเท็จจริง
ในวงเงินที่คานวณจากค่าภาษีตั้งต้น ทั้งนี้ ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการประกาศลดหย่อน ยกเว้น อะไร ในปี พ.ศ. 2565
ประมาณการไว้ 45,000,000 บาท
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
จะต้องประมาณการให้ใกล้เคียง เนื่องจากรายจ่ายของเราก็มีอยู่มาก ในปี พ.ศ. 2565 เราคงจะต้อง
บริหารงบประมาณอย่างจากัด สถานะทางการเงินของรัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศในเชิงรัฐสวัสดิการได้
ทุกหน่วยงานจะต้องระมัดระวังในการบริหารงบประมาณ
นางชัญญานุช ทองคา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สรุปรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 แบ่งตามหมวด มีดังนี้
หมวด

ประมาณการ

งบกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
39,744,894.00
งบกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
98,173,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
9,534,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
141,940,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 105,449,780.00
ค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
9,908,200.00
ค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
110,000.00
ค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
98,352,860.00
ค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
31,198.900.00
ค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
14,456,000.00

จ่ายจริง
(ต.ค. 63 – ก.ค. 64)
24,400,764.62
80,523,160.00
5,632,242.16
72,038,191.26
84,521,770.49
6,505,180.00
18,500.00
61,663,082.97
22,501,465.00
9,057,987.28

สูงกว่า/ต่ากว่า
คิดเป็น
ประมาณการ
(ร้อยละ)
15,344,129.38
61.39
3,902,717.84
82.02
3,902,717.84
59.07
69,902,208.74
50.75
20,928,009.51
80.15
3,403,020.00
65.65
91,500.00
16.82
36,689,777.03
62.70
8,691,435.00
72.12
5,398,012.72
62.66
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ค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
15,892,700.00
ค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
15,093,600.00
เงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
60,136,116.00
เงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
22,360,000.00
ค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3,556,970.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
300,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 41,711,200.00
รายจ่ายอื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
80,000.00
รวม
708,000,000.00

8,921,560.04
12,119,136.71
322,500.00
16,600,000.00
1,350,050.00
295,000.00
40,000.00
406,510,590.53

6,971,139.96
2,974,463.29
59,813,616.00
5,760,000.00
2,206,920.00
300,000.00
41,416,200.00
40,000.00
301,489,409.47

56.14
80.29
0.54
74.24
37.96
0.71
50.00
57.42

สรุป รับจริงจ่ายจริง (จากเงินรายได้) ตั้งแต่ ต.ค. ถึง ก.ค. 64
รับจริง
283,808,034.75
หัก จ่ายจริง
193,129,135.00
คงเหลือ
90,678,899.75
หัก รายจ่ายตามข้อมูลผูกพันตามสัญญา 27,014,599.71
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
59,395,466.00
86,437,065.71
คงเหลือรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
4,241,834.04
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
แล้วประมาณการเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 จะมีรายรับอะไรบ้าง
นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ในส่วนของการคาดการณ์ 2 เดือนที่เหลือ รายได้จัดเก็บเอง
,877,035.82
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บาท รายได้หมวดภาษีจัดสรร
54,210,000 บาท เงินอุดหนุนตามอานาจหน้าที่ 3,599,700 บาท รวมทั้งหมด 67,686,735.82 บาท
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
จากที่มีภาษีจัดสรรเข้ามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหม ถ้าเงินเข้าไม่ทันก็ตกไป หรือมีความเป็นไปได้
หรือไม่
ที่จะเข้าช่วงสิ้นปีงบประมาณ
นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รายได้หมวดภาษีจัดสรร 2 รายการที่แจ้งมาแล้ว กองคลังได้จัดทาหลักฐาน ขอรับการอนุมัติแล้ว
แต่ระบบไม่ประมวลผลและอนุมัติให้ไม่ทันภายในเดือน กรกฎาคม ประกอบด้วย ภาษีล้อเลื่อน จานวน 230,701.32 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน 15,629,792 บาท รวมเป็นเงินที่คงค้างอยู่ 15,860,493.32 บาท
ถ้าในช่วงสิ้นปีงบประมาณเดือนกันยายน หากมีเงินเข้าในวันที่ 30 กันยายน อาจจะต้องใช้วิธีตัดเป็น
เงินฝากของกระทรวงการคลัง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกว่าจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ทันหรือไม่ โดยเฉพาะ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน เป็นต้น เคยมีกรณีแบบนี้เมื่อหลายปีก่อน มีเงินเข้ามาในวันที่ 2 ตุลาคม แต่กระทรวงมหาดไทย
มีหนังสือแจ้งการจัดสรรตามมาว่าให้ท้องถิ่นรับเข้าเป็นรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อลดความเดือดร้อนและ
ผลกระทบจากการขาดรายได้
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ให้ประสานงานกับฝ่ายงบประมาณ เพื่อที่จะคาดคะเนและคานวณของ 2 เดือนที่เหลือ สรุปรายได้และรายจ่าย
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล
รายจ่ายใน 2 เดือนนี้ ให้แต่ละสานัก/กอง จัดทามาแล้วใช่ไหม คาดว่ารายได้เดือนสิงหาคม และ
กันยายนจะเข้าเท่าไหร่
นางชัญญานุช ทองคา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รายรับ – รายจ่ายของแต่ละสานัก/กอง ประจาเดือนสิงหาคม 22
,276,898.81
บาท
เดือนกันยายน 29,992,671.31 บาท รวมเป็นรายจ่ายที่คาดการณ์ 52,169,570.12 บาท
/นายชาตรี.......
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นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล
รายจ่ายที่แต่ละสานัก/กอง นาส่ง ของเดือนสิงหาคม – กันยายน คือ 47,000,000 บาท สรุปแล้ว
ใน 2 เดือนนี้รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้นเท่าไหร่ ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
แต่ละสานัก/กองไป เพื่อจะได้นามาวิเคราะห์ว่า เงินเหลือเท่าไหร่ที่อยู่จากนอกระบบ
นางชัญญานุช ทองคา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 52,169,570.12 บาท
นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาล
ถ้าประมาณการรายรับของหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ทามา มีปัญหาแน่นอน เพราะว่า 40,000,000 บาท
จะต้องนามาทาสวนสาธารณะฯ ซึ่งจะต้องกันเงินส่วนนี้ไว้ และจะต้องใช้จ่ายประจาก่อหนี้ผูกพัน 27 ,000,000 บาท
ต่อเดือน 2 เดือน 54
,000,000 บาท เพราะฉะนั้นต้องกันเงินไว้ปลายปีต้องเข้มงวด การใช้จ่ายในงบประมาณเดือนสิงหาคม เป็นต้นไป
ต้องมีความชัดเจนในเรื่องค่าใช้จ่าย
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
นอกจากบางโครงการที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับคืนมา ก็ให้แต่ละสานัก/กอง นามาพิจารณา
ทบทวนอีกครั้ง หรือจะเชิญเจ้าหน้าที่แต่ละสานัก/กอง เข้าประชุมร่วมกันให้ทราบโดยชัดเจน และแจ้งทุกหน่วยงานให้ถือปฏิบัติ
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล
จะต้องนัดประชุมกันอีกครั้ง เนื่องจากเงินงบประมาณรายได้ยังคงเหลืออยู่ ในส่วนการประชุมหัวหน้า
ส่วนฝากทางกองคลัง และกองวิชาการและแผนงานกลับมาทบทวนกันอีกครั้ง เพื่อจะได้นาเสนอท่านนายกฯ ต่อไป
มติที่ประชุม ให้ทุกสานัก/กองวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจนสิ้นปีงบประมาณจานวนเท่าไหร่ มอบปลัดเทศบาล
ตรวจสอบติดตาม
4.2 การจัดทางบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565 (กองวิชาการและแผนงาน)
นางสาววิไล วงค์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้ให้หน่วยงาน และรองนายกฯ ที่รับผิดชอบแต่ละสานัก/กอง
ได้กลับไปทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และส่งกลับให้กับกองวิชาการและแผนงาน สรุปดังนี้
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น จานวน 739,830,000 บาท แยกเป็น
• งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จานวน 703,000,000 บาท แยกเป็น
- ประมาณการรายรับทั้งสิ้น จานวน 703
,000,000 บาท
- ประมาณการายจ่ายทั้งสิ้น จานวน 703
,000,000 บาท
• งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จานวน 36,830,000 บาท แยกเป็น
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
จานวน 33,800,000 บาท
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จานวน 3,030,000 บาท
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 703,000,000 บาท แยกเป็น
1. รายได้จัดเก็บเอง
107,202,400 บาท
1.1 หมวดภาษีอากร
62,152,000 บาท
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 21
,458,900 บาท
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 13
,001,500 บาท
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
6,600,000 บาท
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3
,930,000 บาท
1.6 หมวดรายได้จากทุน
60,000 บาท
/2. รายได้ท.ี่ ....
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2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
273,860,000 บาท
2.1 หมวดภา
ษีจัดสรร 273
,860,000 บาท
3. รายได้ที่รั
ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
321,937,600 บาท
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 321
,937,600 บาท
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 703,000,000 บาท แยกเป็น
แยกตามงบแผนงาน
1. งบกลาง
142,283,670 บาท
2. งบบุคลากร
262,546,260 บาท
3. งบดาเนินงาน 238
,253,580 บาท
4. งบลงทุน
32
,591,990 บาท
5. งบเงินอุดหนุน
27,324,500 บาท
แยกตามงบรายจ่าย
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 94
,470,760 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
17,274,600 บาท
3. แผนงานการศึกษา 216
,036,400 บาท
4. แผนงานสาธารณสุข
20,512,390 บาท
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6,476,100 บาท
6. แผนงานเคหะและชุมชน
92,213,800 บาท
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6
,121,200 บาท
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 20,807,200 บาท
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 80
,297,200 บาท
10. แผนงานการพาณิชย์
6,506,680 บาท
11. แผนงานงบกลาง
142
,283,670 บาท
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รวมจานวน 36,830,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล จานวน 33,800,000 บาท แยกเป็น
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 47
,730,000 บาท แยกเป็น
1. หมวดรายได้ 25
,730,000 บาท
2. หมวดรายได้อื่น 22
,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
33,800,000 บาท แยกเป็น
1. งบกลาง
4,471,000 บาท
2. งบบุคลากร
2,719,000 บาท
3. งบดาเนินงาน
4,454,200 บาท
4. งบลงทุน
27,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น 22
,128,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จานวน 3,030,000 บาท แยกเป็น
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3
,030,000 บาท แยกเป็น
1. หมวดรายได้
3,030,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
3,030,000 บาท แยกเป็น
1. งบกลาง
90
,000 บาท
2. งบบุคลากร
76
2,000 บาท
/๓. งบดาเนินงาน.......
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3. งบดาเนินงาน
2,098,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น
80
,000 บาท
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ในรายละเอียดจะนามาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง มีใครจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล
สรุปแล้วร่างงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เตรียมพร้อมในเรื่องเอกสารแล้วใช่ไหมที่
จะดาเนินการขั้นต่อไป เพราะเราจะประชุมครั้งแรกวันที่ 13 สิงหาคม 2564 จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบต่าง ๆ
ให้พร้อม จะต้องหารือกันเรื่องนี้ด้วยในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ ให้ทุกสานัก/กองนารายละเอียดมาคุยกับนายกเทศมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
4.3 รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลาปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
จากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2091 (ศบค.) ในแต่ละ
พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นสีแดงเข้มเพิ่มขึ้น รวมเป็น 29 จังหวัด ส่วนจังหวัดลาปางเราเป็นพื้นที่สีแดง สาหรับจานวน
ผู้ป่วยรายใหม่ 1 8,000 คน เสียชีวิต 178 ราย สาหรับจังหวัดตาก มีผู้ป่วยสะสม 1 ,006 คน เพิ่มจากวันที่
1 สิงหาคม 2564 จานวน 53 ราย พบในจังหวัด 14 คน และโครงการรับคนลาปางกลับบ้าน 64 คน พบในจังหวัด
306 คน เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลาปาง 36 ราย เสียชีวิต 2 ราย ซึ่ง 2 รายนี้ก็จะมาใช้ฌาปนสถานที่
เทศบาลฯ เมื่อผู้ป่วยมีอาการหนักก็จะส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลลาปาง
เช้านี้ฌาปนกิจ 1 ราย กระบวนการเผาศพผู้เสียชีวิต ทางโรพยาบาลลาปางจะรีบห่อศพ ทางกูจะน
้ภัยสว่
าศพาง
มาให้กับทางเทศบาลฯ ส่วนใหญ่จะประสานมาในวันหยุดทั้งหมด ทุกคนจะต้องสวมชุดป้องกัน การเผาศพ 1 ครั้ง เรา
เก็บค่าธรรมเนียม 1,000 บาท แต่ค่าใช้จ่ายมีมากกว่านั้น อาทิ ค่าแก็ส ค่าชุด PPE ในเขตเทศบาลนครลาปาง ตั้งแต่
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยในเขต 30 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 36 ราย จานวน 26 หลังคาเรือน เป็นผู้ป่วยที่
เป็นรับคนลาปางกลับบ้านอยู่ 4 ราย
ตอนนี้มี Cluster CP Fresh Mart จานวน 3 คน ล่าสุดมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวครบ 14 วันแล้ว
ผลเป็นลบ แต่วันที่ 15 มีอาการก็ไปแล้วพบว่าเป็น Positive ครอบครัวบ้านดงไชย จานวน 4 คน ครอบครัวที่มาจาก
กรุงเทพฯ มีรถนามาทั้งหมด 7 คัน ล่าสุดคือ Cluster บิ๊กซี จานวน 9 คน มีทั้งผู้ป่วยในเขต และนอกเขต ของเราก็มี
ผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงเฝ้าระวังอยู่ 6 ที่
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
จานวนที่กล่าวมาแอดมิดที่โรงพยาบาลทั้งหมดแล้วใช่ไหม หรือว่าเป็น Home Quaruntine เราจะทราบ
จานวนผู้ที่เข้ามาจังหวัดลาปางได้อย่างไร
นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ทั้งหมดแอดมิดที่โรงพยาบาลทั้งหมดแล้ว ตอนนี้มาตรการจังหวัดของเรา กรรีที่มีคนมาจากพื้นที่
สีแดงและสีแดงเข้มต้องกักตัว 14 วัน
เรามีการประชาสัมพันธ์ให้รายงานตัวของชุมชนโดย อสม. ส่วนทางเทศบาลฯ ก็จะมีตั้งจุดรับแจ้ง
ตอนนี้มีการตั้งด่านที่ อ.แม่พริก คนที่มาจากพื้นที่สีแดงสีแดงเข้มก็จะมีการตรวจ Testing ตอนนั้นเลย ถ้าตรวจแล้วมี
ผลเป็นบวกจะกักตัวไว้เลย และส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแม่พริก และคนที่ตรวจแล้วผลเป็นลบก็จะต้QRองสแกน
Code ลาปางชนะ
การดูแลของเราในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีหน้ากากให้จานวน 1 กล่อง แผ่นพับการกักตัว 14 วัน
การจัดการขยะ ถุงขยะสีแดง เจลแอลกอฮอล์ มีโทรศัพท์สาหรับประสานงาน โดยที่จะนาของดังกล่าวไปแขวนไว้ที่
หน้าบ้าน และจะมีการสอบถามอาการประจาวัน ซึ่งทางโรงพยาบาลลาปางก็จะสอบถามอาการด้วย หลังจากที่เรานา
สิ่งของไปให้แล้วก็จะมีการ Share Location ให้กับงานขยะก็จะมีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด เมื่อมีการกักตัวครบ ๑๔ วัน
/ทางงานขยะ.....
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ทางงานขยะก็จะไปเก็บขยะที่บ้านผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวอยู่ ในจานวนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถ้าทาการสว็อปแล้วก็จะ
นาไปรักษาตัวต่อไป
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ชาวบ้านรอบข้างมีปฏิกิริยากับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือไม่
นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
รอบข้างก็ยังมีความกังวลอยู่บ้าง บางบ้านก็เข้าใจ ยกตัวอย่างเช่น บ้านที่กลับมาจากกรุงเทพฯ
ซึ่งอาศัยอยู่ท้ายซอย ตั้งแต่ปากซอยจะนาไม้หรือสิ่งของมากั้นและโทรศัพท์เข้ามาทางเทศบาลฯ ผู้บริหารฯ และ
ศูนย์ดารงธรรม เพราะความกังวลเนื่องจากมีรถพยาบาลผ่านหน้าบ้าน ทางเทศบาลฯ จึงอธิบายให้เข้าใจว่า ไม่ได้เสี่ยง
มากถึงขนาดนั้น บ้านที่กาลังกักตัวอยู่ก็เข้าใจและมีญาติมาส่งข้าวของเครื่องใช้ให้เสมอ ทางทีมงานสาธาณสุขฯ ก็มี
การป้องกันตัวเอง โดยที่ไม่เข้าไปใกล้ชิด แต่ใช้วิธีการสื่อสารทางโทรศัพท์
นอกจากนี้ยังมีการติดตาม Time Line เราก็จะไปแนะนาการทาความสะอาด เช่น หอพักว่า แม่บ้าน
ต้องทาความสะอาดอย่างไรบ้าง Cluster บิ๊กซี ให้มีการปิดแผนกตู้แช่ เพื่อทาความสะอาด ในการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้า
ในเขตเทศบาลนครลาปางในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้รับแจ้ง 203 ราย กรณีแก้ไขตามข้อร้องเรียน เช่น
พบผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่ก็จะเว้นระยะห่างและเตรียมแอลกอฮอล์ เพื่อฉีดฆ่าเชื้อ
ข้อร้องเรียนผู้ค้าในตลาดไม่สวมหน้ากากอนามัย งานตลาดก็จะขอความร่วมมือผู้ค้า กรณีที่ร้องเรียน
ผ่านศูนย์ดารงธรรม จะใช้วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ จะมีการแก้ไขหน้างานให้และมีหนังสือแจ้งไปเป็นลายลักษณ์อักษร
ก็จะนาไปประชาคม ที่ผ่านมาก็จะมี 2 ที่ คือ รีเจนท์ลอร์ด และ เอสอาร์ เรสซิเด็นท์ ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ที่
นอกจากนี้ยังมีการตรวจร้านอาหาร ตลาด
ในจังหวัดลาปางของเรามีการสร้างโรงพยาบาลสนาม ทั้งหมด 3 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจัง(อบจ.
หวัดล) าปาง
จานวน 80 เตีย(ชาย)
ง มหาวิทยาลัยกีฬาจังหวัดลาปางจานวน 200 เตียง และหอประชุมจังหวัดลาปาง จานวน 200(หญิเตีงย) ง
กรณีที่จะมีโครงการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลาเนาตอนนี้ก็เงียบไป เพราะส่วนใหญ่จะสะดวกเดินทางโดยรถตู้ ทางด้าน
เจ้าหน้าที่ตารวจและทหารก็จะจัดรถไว้ เพื่อดูแลช่วยเหลือด้านขนส่ง
ในส่วนของเทศบาลฯ ที่จะต้องพิจารณา คือ สถานที่เพื่อกักตัLocal
ว Isolation ซึง่ Local Quarantine
หมายถึง ที่กักตัวสาหรับผู้มีความเสี่ยงที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม แต่ละหมู่บ้านก็จะจัดเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อย
Local Isolation หมายถึง ผู้ที่ติดเชื้อแล้ว กรณีที่โรงพยาบาลสนามรองรับไม่เพียงพอก็จะมีการท
Local
า Isolation ในพื้นที่เรา
เทศบาลฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ทั้งหมด 2 ชุด คือ คณะทางานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนคร
ลาปาง เป็นการแต่งตั้งตามคาสั่งจังหวัดตามอานาจหน้าที่ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อานวยการทุกสานัก/กองที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทาหน้าที่เลขานุการอีกชุดหนึ่งจะเป็นเป็นคณะกรรมการการแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเทศบาลนครลาปาง มีการแบ่งแยกหน้าที่ไว้ชัดเจน ประกอบด้วย
คณะทางานทั้งหมด 7 ชุด โดยที่มีฝ่ายอานวยการเป็นผู้บัญชาการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทาหน้าที่เป็น
เลขานุการ จะประกอบด้วย
1. ฝ่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นพยาบาล
2. ฝ่ายสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ขยะ การจัดการศพ และการทาความสะอ
3. ฝ่ายบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค กองสวัสดิการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ
4. ฝ่ายสถานศึกษา สานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
5. ฝ่ายสนับสนุน มีหน้าที่สนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง เช่น งบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ
6. ฝ่ายสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ
7. ฝ่ายจัดการด้านสวนสาธารณะ เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนบ่อยครั้ง สานักการช่างเป็นผู้รับผิดชอบ
เราก็จะมี 2 แผน ในกรณีที่ไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่จะต้องมีการปฏิบัติการในทุกส่วน อีกกรณีคือ การพบผู้ป่วยตามโซ
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ยังไม่ได้มีการดาเนินการใด ๆ
/นายนิมิตร.......
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เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง จากที่คุณชวนพิศได้นาเสนอมาจนถึงตอนนี้ยัง
ไม่มีการนัดประชุม ควรจะมีการนัดประชุมกันของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ในช่วงบ่ายทั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม งานประชาสัมพันธ์ และฝ่ายสถานศึกษา
นางชวนพิศ คุรุภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
วันนี้ได้ประสานงานกับสาธารณาสุขจังหวัดลาปาง จะมีประกาศออกมาว่า เดิมการจัดกิจกรรมไม่ให้เกิน 100 คน
ตอนนี้ลดเหลือ 20 คน ขอให้ผู้อานวยการทุกสานัก/กอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทางกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจะได้จัดเตรียมข้อมูลนาเสนอให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
มติที่ประชุม ให้นัดประชุม ศปก.ทน. ช่วงบ่ายวันจันทร์ทุกสัปดาห์
4.5 รายงานการดาเนินการตามนโยบายของส่วนราชการต่างๆ
นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
4.5.1 การจัดตั้งชุมชนเทศบาลนครลาปาง (กองสวัสดิการและสังคม)
กองสวัสดิการและสังคมได้จัดทาแผน มีจานวน 10 วาระ ดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบชุมชนได้มีการประชุมแล้ว
2. การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบชุมชน
3. การประชาสัมพันธ์ให้ทางชุมชนได้รับทราบว่า มีชุมชนใดบ้างที่มีความประสงค์จะแบ่งหรือแยก
เขตชุมชน ซึ่งตอนนี้ก็มีชุมชนต่าง ๆ มียื่นเรื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีชุมชนบางแห่งที่ยังไม่รับแจ้งเข้ามาที่มีครัวเรือน
มากกว่า 300 ครัวเรือน ทางงานพัฒนาชุมชนก็ได้กาหนดขอบเขตชุมชนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกฯ
4. การจัดทาร่างขอบเขตของชุมชนกองสวัสดิการฯ ร่วมกับสานักการช่างได้ร่างขอบเขตของชุมชนคร่าว ๆ
โดยชุมชนที่เรากาหนดขึ้นมาใหม่ ถ้าหากมาแบ่งตามเขตและตาบล อาทิ
4.1 เขตที่ 1 ตาบลเวียงเหนือ และตาบลบ่อแฮ้ว
ชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์แบ่งพื้นที่ 9 ชุมชน แบ่งได้ 20 ชุมชน รวมชุมชนที่จะมี
ในเขตทั้งหมด 26 ชุมชน
4.2 เขตที่ 2 ตาบลหัวเวียง และตาบลสวนดอก
ชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์แบ่งพื้นที่ 6 ชุมชน
แบ่งได้ 12 ชุมชน รวมชุมชนที่จะมี
ในเขตทั้งหมด 13 ชุมชน
4.3 เขตที่ 3 ตาบลสบตุ๋ย
ชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์แบ่งพื้นที่ 6 ชุมชน
แบ่งได้ 17 ชุมชน รวมชุมชนที่จะมี
ในเขตทั้งหมด 20 ชุมชน
4.4 เขตที่ 4 ตาบลพระบาท ตาบลพิชัย และตาบลชมพู
ชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์แบ่งพื้นที่ 8 ชุมชน
แบ่งได้ 22 ชุมชน รวมชุมชนที่จะมี
ในเขตทั้งหมด 26 ชุมชน
รวมชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปาง เดิมมีอยู่ 43 ชุมชน แบ่งใหม่ได้ทั้งหมด 85 ชุมชน
5. การจัดตั้งชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานพัฒนาชุมชนจึงเชิญแกนนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
คณะกรรมการชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี อสม. มาเพื่อสร้างความเข้าใจ ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2564 ซึง่
อาจจะมีการปรับรูปแบบ
6. การประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการแบ่งชุมชน ซึ่งกาหนดไว้ว่าจะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม
และกันยายน 2564 เราจะลงไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อรับฟังจาก ศบค. แล้ว จึงจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การรับฟังความคิดเห็นให้เหมาะกับสถานการณ์ต่อไป
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7. ประกาศการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปาง หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เรื่องการแบ่งเขตชุมชนแล้ว จะมีการลงไปประชาคม เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน จะต้องดูเรื่องของสถานการณ์
โควิดอีกครั้งหนึ่ง
8. ตามกาหนดการเดือนตุลาคม 2564 ต้องมีการเลือกคณะกรรมการชุมชนใหม่ทั้งหมด 85 ชุมชน
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ถ้าเราทางานได้เร็วขึ้น จะช่วยในเรื่องของการสารวจข้อมูลที่สามารถเข้าถึงง่าย เนื่องจากแกนนาจะ
เป็นตัวแทนของแต่ละหลังคาเรือน ซึ่งจะส่งผลให้ง่ายต่อการสารวจของมูลและการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน
นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
การคัดเลือกคณะกรรมการที่เร็วขึ้น ในเบื้องต้นคณะกรรมการชุดเดิมจะสิ้นสุดการดารงตาแหน่งใน
เดือนกันยายนนี้ การรับฟังความคิดเห็นอาจปรับเปลี่ยนเป็นการส่งจดหมาย เพื่อให้ตอบกลับมาในย่านที่กาหนดไว้ เช่น
ชุมชนนาก่วมใต้ ที่เข้าไปดูเขตพื้นที่ตามจานวนครัวเรือน ตามนโยบายของท่านนายกฯ จะได้ประมาณ 4 ชุมชน
ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม และกันยายนนี้ เมื่อได้คณะกรรมการครบแล้วก็จะมีการทบทวนหน้าที่ภารกิจอีก
ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2564 น่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมด
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
ถ้าเราส่งเฉพาะแบบสอบถามไปก็จะได้การตอบรับแบบไม่แน่นอน ถ้าเราส่งคนลงไปกากับด้วยได้ไหม
นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ในประเด็นของการส่งคน ตอนนี้ทางกองสวัสดิการฯ เอง ก็มีการคุยกันอยู่ 2 ประเด็นคือ
1. การส่งคนลงไปกากับด้วย
2. มีนโยบายของท่านนายกฯ ว่าจะมีการจ้างงาน ซึ่งทางกองสวัสดิการฯ ได้ทาหนังสือขึ้นมาแล้ว
ขอรับการโอนเงินแล้ว เราจะสามารถดาเนินการได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เป็นอย่างช้า
มติที่ประชุม รับทราบ ดาเนินการจัดตั้งชุมชนให้แล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
๔.๕.2 การจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
น.ส.นัทธ์หทัย ฟูวุฒิ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ในส่วนของการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลาปาง ในศูนย์ผู้สูงอายุจะประกอบไปด้วย คณะกรรมการ 3 ฝ่าย คือ
1. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ มีหน้าที่ในการกาหนดหลักสูตร การส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 7 ด้าน อาทิ ศาสนา วิชาการ ประเพณีวัฒนธรรม สุขภาพ นันทนาการ
การส่งเสริมอาชีพ และประวัติศาสตร์
2. คณะกรรมการเครือข่ายผู้สูงอายุ
มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นฝ่ายดาเนินงานต่าง ๆ
3. คณะกรรมการสโมสรผู้สูงอายุ มีหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมราไม้พอง การเต้นลีลาศ และกิจกรรมฝึกสมองต่าง ๆ
ส่วนการดาเนินการคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนทั้งหมด 43 ชุมชน มีหน้าที่ในการส่งเสริม
รวมกลุ่มการทากิจกรรมผู้สูงอายุ และจะประสานงานกับเทศบาลนครลาปาง เพื่อแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2565
ก็ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วในเรื่องการปรับปรุงสถานที่ เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ จะเปิดศูนย์ทุกวันในวันเวลาทาการ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่พักผ่อน ซึ่งทางคณะกรรมการทั้ง 3 ฝ่ายได้ร่างแผนกิจกรรมต่าง ๆ ไว้แล้ว
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เรามีตัวเลขของผู้สูงอายุของแต่ละชุมชนไหม สุขภาวะ สภาพร่างกาย หรือคุณภาพชีวิต เรามีข้อมูลไหม
ต้องอาศัยเครือข่ายเข้าไปเก็บข้อมูลในส่วนนี้
/ น.ส.นัทธ์หทัย....
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น.ส.นัทธ์หทัย ฟูวุฒิ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เรามีข้อมูลรายชื่อของผู้สูงอายุแต่ละชุมชน แต่รายงานด้านสุขภาวะยังมีไม่ครบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕.3 การจัดทาระบบการใช้งานข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ และร้องทุกข์บน APPLICATION
(กองวิชาการและแผนงาน)
นางสนันต์ชินา วงค์ลาวัลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของเรื่อง แอปพลิเคชั่นเพื่อการบริการ
ประชน แอปพลิเคชั่นที่อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล การเข้ารับบริการภาครัฐในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลาปาง
2. กล้อง CCTV
3. แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
4. แจ้งปัญหา ข้อร้องเรียน
5. สภาพอากาศ ฝุ่นละออง มลภาวะ
6. ระบบแจ้งเตือนภัย (ไฟไหม้,น้าท่วม)
7. ข่าวสารโควิด-19
อีกระบบคือ ระบบสารวจข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นระบบที่สนับสนุน
ในการจัดเก็บข้อมูลของเศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภค ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ให้ออกไปสารวจข้อมูล
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕.4 สภากีฬาเทศบาล และการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ (สานักการศึกษา)
น.ส.สุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
สานักการศึกษาได้มีการประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภากีฬาเทศบาลนครลาปาง
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางด้านกีฬาและนันทนาการของเทศบาลนครลาปาง ประกอบไปด้วยกรรมการที่ปรึกษา
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จานวน 4 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกีฬา จานวน 10 ท่าน และ
ผู้อานวยการสานักการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
ในส่วนของคณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ในการอานวยการให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหา
ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือการจัดการกีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสานความร่วมมือให้กับ
คณะกรรมการ ชุมชน และชมรมต่าง ๆ ส่วนของคณะกรรมการสภากีฬา มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนในการแข่งขันกีฬา
เด็กเยาวชน และประชาชนทุกระดับ
คณะกรรมการสภากีฬาก็จะร่วมกันจัดทาแผนพัฒนากีฬา สาหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในรอบ 5 ปี
แผนการจัดการแข่งขันกีฬาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีการจัดการประกวดเต้นบาสโลบ อาราบิก หรือ
ไทเก็ก โดยอาจจะมีการแข่งขันในเดือนนี้ แต่ได้รับรายงายจากกองสาธารณสุขฯ ว่าให้รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 20 คน ก็
จะต้องพิจารณาอีกครั้ง
สาหรับในปี พ.ศ. 2565 จะมีการจัดอบรม ฝึกทักษะต่าง ๆ การแข่งขัน และพัฒนาทักษาทางด้าน
กีฬาให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 4.5.๕ การปรับปรุง....
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๔.๕.5 การปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครลาปาง (สานักการช่าง)
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล
ขณะนี้ประเด็นปัญหาของเรา การตั้งขอบเขตของงานTOR และเงื่อนไขต่างๆ ขอนาไปประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา
นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง
๕.๑ การติดตามและการยกเลิกโครงการของส่วนราชการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(กองวิชาการและแผนงาน)
ให้นามาคุยกันในการประชุมเรื่องการจัดทางบประมาณของเดือนสิง-หาคม
กันยายน 2564
มติที่ประชุม ให้นาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๒.3๐ 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)
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครลาปาง

