
 
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ครั้งที่ 2/2565 
เรื่อง  การตดิตามการปฏบิตัิราชการและการประสานขบัเคลื่อนนโยบายสูการปฏบิตัิ ของหัวหนาสวนราชการ 

วันอังคารที่ 12 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.30 น. 
ณ.  หองประชุมปลดัเทศบาลชัน้ 2  เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

........................................................................................................ 

ผูมาประชุม 

1. พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  ปลัดเทศบาล 
2. นายศักดา  กันหาเวียง  รองปลัดเทศบาล 
3. นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
4. นางสุกานดา  เอมะสุวรรณ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
5. นางสาวพจนา  วรรณเสวี  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ 
6. นางเตือนตรา  หาญมนตร ี  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
7. นายวนัช  ชิวหรัตน  ผูอํานวยการกองคลัง 
8. นายถาวร  อินทยศ   ผูอํานวยการกองชาง 
9. นางสุคนธ  หวงไธสง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นางสาวสมพิศ สุภักดี   ผูจัดการสถานนุบาล 
11. นายธานุพงษ สุระสะ   รักษาการผูอํานวยการกองเจาหนาที่ 

ผูไมมาประชุม 

1. นางสาวพยอม คําเครื่อง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายวัลลภ  เรืองขํา   หัวหนาฝายอํานวยการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น.   

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  ปลดัเทศบาล  ประธานที่ประชุม ขอเปดการประชุม          

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ  ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ 

ประธาน  1. ยํ้าวัตถุประสงค หารืองานภารกิจความคืบหนา เกิดปญหาและอุปสรรค

อยางไรนํามาแลกเปลี่ยนหารือกันเพ่ือไมเกิดปญหา นํามาคุยกันพบปะกันอยางนอย

อาทิตยละ 1 ครั้ง มีความตองการอยางไรพูดคุยกันในหองประชุมน้ีไมนําออกไปพูด

ขยายความขางนอกคุยในที่น่ีจบที่น่ีชวยกันแกปญหาที่น่ี น่ีคือวัตถุประสงคหลัก 

     2. ทุกทานมีปฎิสัมพันธกันในระดับหน่ึงแลวทํางานในที่เดียวกันก็เหมือนพ่ีนอง

กัน บอกกลาวเรื่องราวของกันและกันเพ่ือเปนแนวทางหรือขอเสนอแนะ เหมือนคําเมือง

ที่วา “พ่ีรูหน่ึง นองรูสอง ประคองกันไป” แชรประสบการณกันไป 
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ประธาน    3. อยากใหทุกทานเหมือน นํ้าไมเต็มแกว แชรเรื่องราวซึ่งกันและกันเพ่ือใหการ

ทํางานเกิดประสิทธิภาพ  เรื่องที่เปนหวงที่สําคัญคือ ความถูกตอง กฎระเบียบ ความถูก

ใจหรือไมถูกใจ นํามาหารือรวมกัน เพ่ือที่เราจะไดมีขอมูลใหกับผูบริหาร เทาที่ทราบมา

ทานนายกยึดเอาความถูกตองเปนหลักอยูแลวเลยเบาใจในเรื่องของการทํางาน และใน

การประชุมประจําสัปดาหทุกวันอังคารถาตรงกับวันหยุดใหเลื่อนถอยหลังเปนวันพุธ

เวลาเดิม 9 โมง ใน 1 ป ผมอาจจะเชิญทุกทานรวมรับประทานอาหารดวยกัน 1-2 ครั้ง 

การประชุมทําใหเรารับทราบขอมูลขอเท็จจริงหลายๆ อยาง ถาทุกคนเปนผูบริหาร 

หลักการบริหาร คือ ใหคนทํางานแทนตัวเอง นักบริหารจะตองเกงอยู 3 อยาง คือ    

เกงคน เกงงาน เกงคิด ใหทุกทานลองปรับพฤติกรรมการทํางานดู 

4.สวนตัวน้ีนําเรียนทุกทานวา กอนผมจะบอกใคร ผมจะบอกตัวตนผมกอน

เสมอ  

 H = Human Resource ทุกคนเปนทรัพยสินอันมีคาพัฒนาและงอกเงย  

 มีมูลคาเทียบไมไดทุกคนเกงเทียบเทากัน 

 O = Organization มีเปาหมายเก่ียวกับวิสัยทัศนเทศบาล คุณภาพคน 

คุณภาพชีวิต คุณภาพบริหาร มีอะไรบาง การประชุมครั้งแรกถายคูมือแจกใหแตละ

กองเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการทํางานเปนเปาหมายเดียวกัน ไปดวยกัน ถา

เปาหมายตางกันไปคนละทิศทาง ก็จะเหมือนเรือวนอยูกลางนํ้า ไมพัฒนา อยากให

ทุกทานลองกลับไปคิดถึงวิสัยทัศนของเทศบาลเราตองมีเปาหมายที่ชัดเจน ตองเกง

คิด คิดอยางไร กติกาเปนแบบใด เพราะทุกทานมีภารกิจหนาที่ที่รับผิดชอบอยูแลว 

คุณภาพชีวิต คนแก คนพิการ ชวยเหลือไดอยางไร สามารถนําเทคโนโลยีมาชวยได

อยางไรบาง คุณภาพการบริหาร ตองมีการคิดและตอยอดความคิดตอไป 

 P = Participation การมีสวนรวมการอยูแบบพ่ีนอง ปลัดไมมีลูกนอง มีแต

ผูรวมงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ สามารถเอามารวมชวยกันได บางอยางกอง

ไมสามารถทําเองได เชน มีการกอสราง มาหากองชาง ขอออกแบบได 

 E = Efficiency เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ แรกผมจะมีความคิดเอาแบบใหสุด 

ตอมาเปลี่ยนเปนคุณภาพ(เงินและเวลา)สวนตัวยึดหลักแบบน้ีมาทําตลอด 

5. ขอเลาใหฟง เรื่องที่ 1 แมทัพ 2 คน จะเลาตอนมาอยูครั้งแรกและครั้งที่ 2 

เมื่อจากไปเพ่ือเนนยํ้าถึงเจตนาและหลักการทํางานของปลัดยังเหมือนเดิมอยู 

เรื่องที่  2 การเขาพบหารือกับปลัดเทศบาลทุกคนสามารถเขามาหาได         

พบไดงาย ทุกปญหามาหาทางออก  มีประเด็นปลีกยอยตองหารือรวมกัน            

คือ เรื่องที่สําคัญ เรื่องที่จําเปน การเปด ประตูหอง ใชหลักการบริหาร ผูบริหาร    

สวนนองๆ พนักงาน ทานไปขอฝากผูอํานวยการกองใหทานไปกํากับดูแลแกไข 
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ประธาน  - ปญหาเด็กๆ ลูกนองทะเลาะกันตองมีศิลปะบริหารเรื่องความขัดแยง        

สืบหาความจริงอยูเหนือความขัดแยงเพ่ือหาขอยุติ ความเปนกลาง ใหอยูเหนือ     

ความขัดแยง และลงไปแกไขปญหา ก็จะมีบางคนมาตีสนิทกับเราเพ่ือเปนแบล็ค       

เราก็ เหมือนไฟนอยๆ อยูใกลก็รอน อยู ไกลก็หนาว ตองมีศิลปะในการบริหาร        

ความขัดแยงซึ่งบางอยาง สอนไมไดขึ้นอยูกับทักษะของแตละคน ความจริงใจ         

การปฎิบัติพฤติกรรมสวนตัวของแตละคน ผมยึดระเบียบเปนหลัก บางอยางผิดวินัย 

บางอยางผิดระเบียบ น่ีคือ ตัวตนของปลัด    

มติที่ประชุม     - รับทราบ - 
          
ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่1/2565 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 
มติที่ประชุม     - รับรองรายงานประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่อง  แจงเพื่อทราบและพิจารณา(สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา) 

3.1.การตดิตามการจัดทําแผนพฒันาเทศบาลฯ 

ประธาน    - ขอติดตามการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ     

นางสาวพัฒนี เมืองใจมา  - สํานักปลัดฯ มีโครงการที่ขอบรรจุเพ่ิมเติมในแผน คือ เรื่อง CCTV ที่ขอเพ่ิม  
(หัวหนาสํานักปลัด) ขณะน้ียังไมเรียบรอยจะจัดสงใหภายหลัง 
 
นางสาวพจนา วรรณเสวี  - การจัดทํานําราชการบรรจุในแผนขอใหแตละกองสงไมควรเกิน                 
(ผอ.กองยุทธศาสตรฯ) วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ประชุมวันที่ 19 ตุลาคม 2564 
 
ประธาน                         - วันที่ 19 ตุลาคม 2564 จะมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน     

ทุกทานสามารถสงเพ่ิมเติมได 

นางเตือนตรา หาญมนตร ี         - ขอหารือที่ประชุมวาแผนการศึกษา กองการศึกษาจะประชุม               
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยจะขอเพ่ิมเขาที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษากอนเสนอ
นายกฯ ลงนามประกาศใชแลว 

 
นายศักดา กันหาเวียง              - ให ผอ. แกไข คําสั่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.ใชคําสั่งปลัด      
(รองปลัดเทศบาล) มอบหมาย 
         
ประธาน                        - ผมมอบหมายรองปลัดทําหนาที่แทนแลวจะไปทําหนาที่ไมได 

นางสาวพจนา วรรณเสวี  - ใหกองการศึกษาสงบัญชีมากอนเจาหนาที่จะไดดําเนินการ ทบทวนเขาใชของ 
(ผอ.กองยุทธศาสตร)  ป 2564-2565 มากําหนดทั้งหมด  
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ประธาน                        - วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เราสามารถรอได เพราะมันเปนรางแผนฯ สามารถ

ทําได ปลัดฯ จะละเอียดหนอย ไมตองแกไขเพ่ิมเติม แมเปนอํานาจนายก แตไมควร
แกไขบอย ถาผิดมาทําใหถูกตองการของบมีปญหา เพราะแผนและเทศบัญญัติ ตอง
ตรงกัน ราคากลางตองตรงกัน แมปตอไปราคาเพ่ิม อํานาจนายกก็แกไขได แตตองการ
ใหตรวจสอบความถูกตอง 

นางเตือนตรา หาญมนตรี - โครงการงบประมาณ สปสช.ตองมีแผนหรือไม 

(ผอ.กองการศึกษา)           

 

ประธาน                 - โครงการเสนอเขา คณะกรรมการ สปสช. พิจารณา 

นางเตือนตรา หาญมนตรี   - ตองทําแผน ศผด. ผานไป คกก.สปสช. ในแผน สปสช. ทําบัญชีเบิก          

(ผอ.กองการศึกษา) แตละกลุมไป 

 

ประธาน                         - เงิน สปสช.เงินจายไป 50/คน/หัว ระเบียบ สปสช. 10(3) หนวยใด        

ของบประมาณไดทั้งหมดอยูในแผนพัฒนาของกองยุทธศาสตรฯ โครงการเดียวกันมา

เปน สปสช.ถาไมทันไมเปนไร สปสช.ประชุมบอย การปองกันโรคติดตอตองทําอยางไร 

ที่เกี่ยวกับการปองกันโรคอํานาจนายกอนุมัติ 100,000 บาท/1 ครั้ง 

 

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ   - เรงดวนไมตองมีแผนถาเปนแผน สปสช. เขาประธานคณะกรรมการเดือน  
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ธันวาคม 2564 
    3.2.ประเด็นกรณีทักทวงของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ประธาน                         แจงที่ประชุม สตง. จะมีประเด็นที่ทักทวงอยู 7 หัวขอและแผนดําเนินการ     

ก็สําคัญฝากใหหัวหนาสวนราชการตองทําความเขาใจ 7 อยาง คือ  
                    1. หนาที่  
                    2. อยูในแผน             

3. มีในเทศบัญญัติ  
4. โครงการสาธารณะ               
5. ไมซ้ําซอน  
6. มีเอกสารตรวจสอบ  
7. ความคุมคา  

ลองดูในเว็ปผูตรวจการแผนดิน จะพูดถึงเรื่องน้ี กรณีทักทวงคาเชาบาน เดียวนาจะไดให  
ช้ีแจงตามกรอบเวลาของ สตง. คาเลาเรียนบุตร คาเชาบาน ยังตองถือปฎิบัติขอให
กลั่นกรองใหดวย คาเทอมปละ 25,000บาท ถือปฎิบัติตามระเบียบ 

นายวนัช ชิวหรัตน  - คาเทอม ๆ ละ 12 ,500 บาท  ถาไมเรียนก็เบิกไมไดตามภาคเรียน
(ผูอํานวยการกองคลัง)  จะเบิก 1 ป 2,500 ไมไดเบิกตามคาเทอม 
 
ประธาน   - คาเชาบานก็เชนกัน ตามขอเท็จจริง ผมขอเอกสารแนบ 6006 คาเชาบาน

ผม 4,000 กวาบาท เพราะรีไฟแนนซ มีการเสนอคณะกรรมการตรวจซ้ํา ๆ เดิม ๆ   
ทุกป 
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นายวนัช ขิวหรัตน  - กอนแต ง ต้ั ง เปนกรรมการ  ไม เ ก่ี ยวข อง กับการ เ บิก เท า ใด  มี การ         
(ผูอํานวยการกองคลัง)  โอนยาย พิจารณาฝาย ยังไมครบป กรรมการตรวจชา เลยเอามากองละ 1 คน ชุดจริง
        ชุดสํารอง มาทํางานแทนวันที่ไปตรวจ ใหแตละกองสงมาไดเลย 
 
ประธาน   - ก็ใหมาเลาใหกันฟง ขอใหซื่อสัตย ตอตนเอง ผมอยูลําพูน กรรมการคงไมไป

ตรวจหรอก ผมก็ตองสงเอกสารมาใหชัดเจน ขอบอกนองใหแสดงความตามขอเท็จจริง 

นายวนัช ชิวหรัตน  - เดิมที เ ดียว  ไมมีกรรมการ  ชวยปลัดตรวจสอบ  ควรแตง ต้ังขึ้นมา          
(ผูอํานวยการกองคลัง)  ตรวจสอบกอนมีความเห็นกอนเสนอปลัด อาจเปน นิติกร ตรวจสอบภายใน       
             จากตรวจสอบ จังหวัด เสนอแนะ เราไมรูวาขอเท็จจริง การเบิกคาเชาบาน กรรมการ
      ก็ลงไปตรวจไมถึงขอเท็จจริง หลักการตรวจสอบภายใน 

 
ประธาน   - มีอะไร เ พ่ิม เ ติม อีกไหม กรณีทักท วงของ สตง .สอบถาม ผอ .คลั ง                

มีความคุนเคย สํานักงานตรวจเงินแผนดินบางไหม จะไดสอบถามลวงหนาปน้ีตรวจอะไร 

นายวนัช ชิวหรัตน   - มีบาง แตไมคอยไดรับความรวมมืออาจมีกระซิบมาบางปหนาตรวจโครงการ 
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
          
ประธาน   - การจัดซื้อจัดจางตรวจไมได เขาระบบ สตง.ซุมตรวจ ความคุมคาละ          

ของบการเงินถูกล็อคดวยระบบ ถามตัวเอง ตอบตัวเอง สมมุติเราเปน สตง. อยาลืม     
7 ประการ สําคัญที่สุด  ถาอันแรกผิดไมดูตอกฏหมาย ถาเอกสารไมครบก็จบ ควรรูเขา 
รูเรา เตรียมพรอมใหเขาตรวจ 
 

    3.3. ความคืบหนาของการดาํเนินการจัดหาประโยชนทรัพยสินฯ(โรงอาหาร)  
ประธาน  - ขอทราบความคืบหนาของการดําเนินการจัดหาประโยชนทรัพยสินฯ        

(โรงอาหาร) เชิญ ผูอํานวยการกองคลังช้ีแจง 
 
นายวนัช ชิวหรัตน   - ขณะน้ีกองคลัง รางคําสั่ง รางประกาศ รายงานการประชุม คาดวาอาทิตย
(ผูอํานวยการกองคลัง)  หนาจะประกาศได 
 
ปะธาน   - ขอคําสั่งขอดวยและใหมีบุคคลภายนอกจํานวน 3 คน  

นายวนัช ชิวหรัตน   - ที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชนกําหนดอัตราคาตอบแทนเหมา   
(ผูอํานวยการกองคลัง) ปละ 6000 บาท โดยใหมีผูจัดการบริหารจัดการโรงอาหารและเปนผูกําหนดราคา

อาหารเอง 
 
ประธาน   - ใหทําประกาศเชิญชวน คิดวา เดือนน้ีเสร็จหรือไม 

นายวนัช ชิวหรัตน   - คาดวานาจะไดทําประกาศไดแลว 
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
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ประธาน   - ใหดําเนินการทําประกาศ และเสนอนายก ประมาณกลางเดือนหนาเปดได 
เริ่มตนประมูลที่ 6,000/เดือน มีปญหามาเจรจาหาทางแกไขรวมกัน เปนหวงเรื่อง
การจราจรในการออกไปทานอาหารขางนอกสํานักงาน เสี่ยงความปลอดภัยพนักงาน   
ถามีโรงอาหารที่น่ีก็จะสะดวกมาขึ้น ฝาก ผอ.คลัง เดือนหนา กลางเดือน เปดประมูล   
ไดหรือไม 

นายวนัช ชิวหรัตน   - เปนหวงคนที่ขายในพ้ืนที่ตองทําความเขาใจ 
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
 
ประธาน   - ก็แจงวา เมื่อมีตลาดก็ตองเขาใจ 

นางสาวพัฒนี เมืองใจมา   - ทําความเขาใจต้ังแตแรกแลวคะโดยผูที่ขายในพ้ืนที่รับทราบแลว 
(หัวหนาสํานักปลัด) 
           
ประธาน   - นอกจากโรงอาหาร มีสิ่งใดอีกบางไหมครับ 

นายวนัช ชิวหรัตน   - ขอเปนเพียงเรื่องโรงอาหารกอน วาระอ่ืนคอยติดตาม 
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
 
ประธาน   - เชน เรามีอาคาร โรงยิม ก็ควรพิจารณา 

มติที่ประชุม   - มอบกองคลังดําเนินการ 

   3.4. การติดตามการทําโครงการของกองชาง 
ประธาน   - จากบทเรียนที่ ผ านมา แผนโครงการสภา  กันเ งิน ขยายเ บิกจ าย             

สภาไมอนุมัติ เงินตกไป ยอนไป 3.1 แผนการดําเนินการ ถาแผนดําเนินการอนุมัติ
เรียบรอยแลว ใหเรายึด เอาแผนดําเนินการเปนคูมือปฎิบัติ โครงการใดที่จะทํา          
ใน 3 เดือนแรกไดใหทําเลย พอหลังจาก 3 เดือนแรกระเบียบจะไมใหแลวตองไป       
ขอ ผวจ. แตคงไมอนุมัติ อยาใหเกินไปไตรมาสที่ 2 เพราะถาเกินก็ไมสามารถทําได   
ทานคิดวาโครงการใดที่ทําไดใหทํา แผนการดําเนินงานแนบมาดวย ถาไมตรงแผนตอง
ช้ีแจง ผมยอมรับได กรณีไมมีงบประมาณ แตถาไมทําเลยโดยไมมีเหตุยอมรับไมได      
ถาลูกนองไมเสนอ ผูอํานวยการสั่งแลวยังไมทํา ไปทําเดือนกันยายน ผมจะเรียกมาเจรจา
กัน ตางคนตางมาทําในชวง กันยายน กรณีของ ผวจ. ตองทําโครงการใหมากที่สุด     
เปนหวงกองชาง โครงการมากตองบริหารใหดี ป พ.ศ. 2563-2564 ไมตองดูแลวหมด
ไปแลวใหดูป พ.ศ. 2565  ถากันเงินเปนอํานาจของนายก การกอหน้ีผูกพันใหได    
แลวกันเงินเปนอํานาจนายก เดือนหนาแผนการดําเนินการอนุมัติไปดําเนินการไดเลย 
กองคลัง แผนจัดซื้อจัดจาง ก็สอดคลองกันกับแผนดําเนินการ ขอทุกทานใหความสําคัญ 
1.แผนการดําเนินการ  2.ไมมีการกันเงิน ถามีขอใหกอหน้ีผูกพัน ภายในเดือนสิงหาคม
ทุกโครงการตองกอหน้ีผูกพันใหไดหมด ปลายเดือน กันยายน ตองไมมีอะไรแลว 

นายวนัช ชิวหรัตน   - การเงินเบิกกอนได ถาเงินรอบเฉพาะกรณีที่มีเง่ือนไข 
(ผูอํานวยการกองคลัง)  
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ประธาน   - ขอเอาแผนเปนหลัก มีปญหาตองมาพูดคุยกันผมเคยทําโครงการทําถนน               
ราคาของเพ่ิมขึ้น ราคาเดิม 1,600,000บาท เพ่ิมมา 1,800,000บาท สูงขึ้นมา     
แมสภาผาน มาเห็นราคา แลวผูประกอบการถอน จึงขอใหทําใหหมด ยกเวนพ้ืนที ่     
ขออนุญาตหนวยงาน การทําตามแผนถึงเวลากองคลังจะไดไมมีปญหา เพราะระบบ    
มันตัดแลวทําไมไดละขอเอาแผนเปนหลักโครงการใด เรงดวนของผูบริหารขอใหเรงทํา    
และขอใหกองคลังมีเวลาทําดวย โครงการใดที่ลากยาวต้ังแต เดือน ต.ค.-ก.ย.           
ผมไมเห็นดวย ถาทุกกองทําแบบน้ันจะไมทันแลวไปโทษพัสดุ  ขอวางแผนใหดี ชวงใดถึง
ชวงใด กําหนดวันใหแนชัดในการทํางาน     
  

นายถาวร อินทยศ  - มีแผนดําเนินการ ทําตามแผนดําเนินการตามน้ีตลอดมาไมมีปญหา พอมา
(ผูอํานวยการกองชาง)  ป 2564 ที่มีปญหา สอบถามไปกองคลัง ตอบกลับมาวาไมมีเงิน คือยอมตรงไมมี     
   งบประมาณ ตามที่พบป 2564 ที่ไมดําเนินการชวงตนป กลางป แตมาทําปลายปแลว 

          ไมทัน 
 
ประธาน   - ขอฝากทุกกองรีบทําแลวกอหน้ีผูกพันใหได บางคราวตองมีแบบ มี ปร 4   

ปร 5 ตองมาคุยกันตองมีปฎิสัมพันธที่ดีตอกันมีโครงการใดที่ยังไมไดทําและบรรจุใน
แผน 

  
นางสาวพัฒนี เมืองใจมา    - มีโครงการปรับปรุงจัตรมุขของทานนายกก็ตองนําเขาแผนใหทานนายกดวย 
(หัวหนาสํานักปลัด) คงจะขอกองชางประมาณการแลวบรรจุไวในแผนฯนําเรียนเพ่ือทราบ 
       
ประธาน    - ถามีเงินอุดหนุนเขาระบบ DDL ตองเขาระบบยุทธศาสตรจังหวัด พอประชุม

นายกจะไปของบประมาณเอง กรรมาธิการรับจะตัดอยางเดียว เชน ถามีงบตองใหมา   

นายถาวร อินทยศ   - จะดูโครงการใหญ โครงการในหมูบานไมสง รอกองยุทธศาสตรเขาระบบ 
(ผูอํานวยการกองชาง) 
 
ประธาน   - ใหประสานกันใหดี กองการศึกษางบซอมแซมอาคาร ไดขอบางหรือไม      

ไมเคยของบมาเลย ไมมีแผน ผอ.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ก็ไมมีความรูในการเขียนมาเลยตอง
ประสานกองชาง ทําแผนเสนอแบบแปลน ปพ.ศ. 2566-2570 ไมมีงบดําเนินการ   
ใหประสานกองยุทธศาสตรฯ กองชาง 

นางเตือนตรา หาญมนตร ี  - อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการเปลี่ยนแปลงใชงานอยูระหวางรอขอมูลมีแผน
(ผูอํานวยการ  รวมศูนย 
กองการศึกษา) 
 
นายถาวร อินทยศ   - เมื่ออาคารของทางกองชางกอสรางเสร็จ ก็จะคืนอาคารที่ขอใช 

นางเตือนตรา หาญมนตร ี  - ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชงานเดิมเปนที่ ราชพัสดุ ไมได ใช
(ผูอํานวยการ  ประโยชนกองเก็บของกองชางมาขอใชงาน 
กองการศึกษา) 
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ประธาน   - แรกขอทําอะไร เปลี่ยนวัตถุประสงคการใชอาคาร ตองเขาสภาดวย 

นางเตือนตรา หาญมนตร ี   - ปจจุบัน ตรงบานบุญเกิดใชอยู 
(ผูอํานวยการ 
กองการศึกษา) 
 
นายศักดา กันหาเวียง   - พิจารณาหลักเกณฑการใชที่ราชพัสดุ แลวทําตามขั้นตอนใหถูกตอง 
(รองปลัดเทศบาล) 
         
ประธาน   - ถาม ผอ.กองสาธารณสุขแผนรับโอน  รพสต. ของกองสาธารณสุข           

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จํานวน 12 อัตรา ดําเนินการหรือไม 

นายธานุพงษ สุระสะ   - ไมมี ถามีตองเขาคณะกรรมการจังหวัดเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
(รักษาการผูอํานวยการ 
กองการเจาหนาที่) 
 
นางกานดา เอมะสุวรรณ  - ต้ั งแต วันที่  1 ธันวาคม  2564 เรื่อง ใบเสร็จ รพสต. ศูนยบริการ
(ผูอํานวยการ   สาธารณสุขโทกหัวชาง ชุมชนขอเปลี่ยนที่ประชุมสภาแลวเปนศูนยสาธารณะวันที่ 1 
กองสาธารณสุข)   ธันวาคม ลงช่ือ ใบเสร็จรับเงิน เซ็นช่ือ การลงช่ือทํางานระบบ SCAN รพสต. บางแหง
    1 คน พนักงานจาง 20-25 อัตรา เปนเงินบํารุง 1 ลานบาท คาจางพนักงานจางโดย
   โครงการ วันที่ 1 ธันวาคม  จางตอเน่ืองตอไป  
 
ประธาน   - ระเบียบ มท. วาดวยเงินบํารุง คายา หาได 4-5 ราน เช็คนวดแผนไทย    

แลว ผอ.ไมไดอยูดวยมีคนรับชวงตอ ระเบียบ มท.วาดวยการใชเงินสาธารณสุขของเรา
ยังไมไดประเมินรายหัว ยังไมอยูที่เรา  

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ  - คายา เวชภัณฑ แรก 2 ป รอไปหลังจากถายโอนแลว 1 ลานบาทไม
(ผูอํานวยการ   พอเพียง รพสต. ใหญเงินไมพอออกไปเปนคาจางเยอะ อาจจางบุคคลากรทางการแพทย
กองสาธารณสุข)  เขามาเพ่ิม 12 คน กองสาธารณสุขจะเปลี่ยนไป ระบบงานการรักษาพยาบาล เฉลี่ย 7
    แหง 2 คนไมครบ บางแหง 1 คน สอบถามแลวตองการเพ่ิม รายงานขอทดแทน
        ตองขอไปเพ่ิมใหครบ 5 คนตอแหง ยังขาด 22 คน ตามความตองการพ้ืนที่ตําแหนง
   อะไร 

ประธาน    - มี 2 ประเด็น 1.กองสาธารณสุข 2.พวกเรา แลวพวกเราชวยอะไรไดบาง
    กรอบตองอยู ในแผนเรา ครุ ภัณฑที่สั่ งมา อยู ในแผนเราหรือเปลา งบถายมา       
               งบเราสนับสนุนตองมีในแผน บางอยางชวงรับโอน ไปเตรียมรับ การรับโอนสาธารณสุข
    แนวทางปฎิบัติ การใชเงิน สําคัญตองเขาสภา โดยเฉพาะสวนเราตองการอะไร 

นางกานดา เอมะสุวรรณ  - ในสวนของเราเขาแผนแลว สวนงบลง ตองหาแนวทาง สสจ. เขาเอา
(ผูอํานวยการ  คืนกอนการสงมอบมี คกก. สํารวจบางรายการมีของแตไมลงไว บางอยางไมมีคุณภาพ
กองสาธารณสุข) 
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ประธาน   - มาแบบไหน เขาระบบถายโอนแลว ตองเขาสภาหรือไม ประเภทใด 
ตรวจสอบ  

นางกานดา เอมะสุวรรณ   - ตองรอ การสงมอบวันที่ 1 ธันวาคม 2564 
(ผูอํานวยการ 
กองสาธารณสุข)  
 
ประธาน   - ขอใหตรวจสภาพ ครุภัณฑที่รับโอน 

นายวนัช ชิวหรัตน   - มีเจาหนาที่ 2 คน เขามาชวยเปนกรรมการตรวจสอบ 
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
 
นางกานดา เอมะสุวรรณ   - ตองเรียนรูอีกมาก คารักษา คาพยาบาล พวกบัตรทอง คายา คาเวชภัณฑ 
(ผูอํานวยการ 
กองสาธารณสุข)  
           
ประธาน   - ของผมซื้อเอง คายา คานวด เบิกไดเลย ไดรับคาบริการ 

นางกานดา เอมะสุวรรณ   - มี Plan นวดสมุนไพร 
(ผูอํานวยการ 
กองสาธารณสุข)  
 
ประธาน   - ในสวนของกองสาธารณสุข ผูอํานวยการกองสาธารณสุขสามารถ      

ดําเนินการได ถาในสวนของเทศบาลเรามาชวยกันบริหารได 

นางกานดา เอมะสุวรรณ  - เปนหวงทํางานไมตอเน่ืองหาคนมาชวย ฝายบริการสาธารณสุข 
(ผูอํานวยการ  หัวหนาฝายเราขาดอัตรากําลัง แจงขอใชบัญชีการจางเหมาภารกิจ 
(กองสาธารณสุข) 
 
ประธาน   - จางเหมาภารกิจหาเพ่ิมไดหรือไม 

นายธานุพงษ สุระสะ   - ไมไดครับ 
(รักษาการผูอํานวยการ 
กองการเจาหนาที่) 
 

ประธาน   - ทําไดไปดูไปศึกษาในรายละเอียด เอาคนไปดู ไปเรียนมาทํางาน ที่หมอ
เกษียณแลว ทําไมได ตองไปดู เปนหนาที่ของกองการเจาหนาที่ ตองไปชวย จัดคนมี
กรอบอะไร กําหนด คนแบบใด ประสานกองการเจาหนาที่ คนที่ขาด กองการเจาหนาที่
มีหนาที่ชวยสรรหาคนไปชวย ถาไมได จางเหมาไดไหม จางเหมาปตอป ถาพอมีคนขับ
เคลื่อนได คนจองมี โอนไปแลวทําไมได ผมเปนหวง เพราะไมเคยรับการถายโอน     
แลวคาตอบแทนหมอ รายเดือน/5 ป/10 ป แลวเอามาเปนคาถายโอน 
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นายธานุพงษ สุระสะ  - กองสาธารณสุข ติดบัญชี ฝายบริการ ฝายสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการ   
(รักษาการผูอํานวยการ งานลง ถายโอนแบบไหน 
กองการเจาหนาที ่
 

ประธาน   - ตองพิจารณาอยางไร จางเหมาบริการมาชวยไดหรือไม เพ่ิมคนอยางไร                  
กองการเจาหนาที่ กับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตองประสานกันใหดี 

นางกานดา เอมะสุวรรณ   - อยากใหแยกฝายไปเลย 
(ผูอํานวยการ 
กองการเจาหนาที่) 
 
นายธานุพงษ สุระสะ   - เขา ก เปดฝายไมได จึงฝากไวเดิมกอน ก็รอการเปดฝายตอไป 
(รักษาการผูอํานวยการ 
กองการเจาหนาที่ 
 
ประธาน   - จึงให ผอ.สาธารณสุขฯ และ กองการเจาหนาที่ ไปพิจารณาจางเหมาได

หรือไม 

นางกานดา เอมะสุวรรณ  - พนักงานจางชวย คนมีความรู  พยาบาลตองมีที่ โครงการรองรับโดย
(ผูอํานวยการ  ใชเงินบํารุงแตละแหง มี 1 ลานบาทไมไดคิดคาใชจายตรงน้ี 1 ลานบาทไมพอ  
กองสาธารณสุข) 
 
ประธาน   - คลายกับกองการศึกษา  กองของทานรับไดหรือเปลา ที่ผมใหฝายรับผิดชอบ 

รพสต. แกปญหาอยางไร จางมาใหม เอาคนไปพอไหม หาคนมาดูแล เปนหวงที่ตรง
บุคคลากรพรอมหรือไม เชน การศึกษา มีคนดูแล แลวทําไมได ศพด. ก็แย รพสต.     
จะเดินตออยางไรจึงขอใหพ่ี ดูในกรอบและประสานกอง 

นายธานุพงษ สุระสะ   - ในกองการเจาหนาที่ดูแลฝายกอง สวนถายโอนก็ดูแลในสวนที่รับผิดชอบ 
(รักษาการผูอํานวยการ 
กองการเจาหนาที่) 
 
ประธาน   - ใหประสานบริหารจัดการ งานเยอะ รพสต. ไดก็ดี แมริมมี รพ. 2 แหง     

เด๋ียวจะสะทอนเทศบาล เวลาโอนแลวไปรักษาไดเลย เตรียมความพรอม 

นางกานดา เอมะสุวรรณ  - ประชุมบอย มีคูมือใหแลวใชปฎิบัติ ลงรายละเอียด เปนหวงวา ฝาย 
(ผูอํานวยการ   ขาดไป 1 ตําแหนง สรรหาใหม 
กองสาธารณสุข) 
 
ประธาน   - ฝากผูอํานวยการกองคลังแยกบัญชี รับ-จาย หาเวลาอบรบชวยประสาน

ขับเคลื่อน มีการเงินบัญชี ทําความเขาใจปฎิบัติลองสอบถามคนไมเกงบัญชี มาศึกษา 
กับผูอํานวยการกองคลัง 
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นายวนัช ชิวหรัตน   - มีรูปแบบครับ 
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
 
นางกานดา เอมะสุวรรณ  - มีรูปแบบ ระบบสาธารณสุข ยังไมแน ใจ การประเมินหนวยบริการ
(ผูอํานวยการ          ออกใบเสร็จแลว เบิกไดหรือไม ถาออกไปแลวเบิกไมไดจะทําอยางไร เรายังไมได     
กองสาธารณสุข)  ประเมิน สปสช. ในการ QC คิดคาบริการ  
 
ประธาน   - มอบใหศึกษาแนวทาง 

นางกานดา เอมะสุวรรณ   - ถาเอาพยาบาลไปทดแทน ผลกระทบอยางไร 
(ผูอํานวยการ 
กองสาธารณสุข) 
 
ประธาน   - จับประเด็นไวการเทียบโอนมาดูแลตองบริการดีกวา 

นางกานดา เอมะสุวรรณ  - ระบบประกันสังคม เดิมเขาอยูคลินิก ขอมูลรับการรักษาและพอเรา
(ผูอํานวยการ  มาตอบจะเปนรูปแบบได เวลาหมอมาจะดําเนินการอยางไร เวลาไมมีหมอ เราจะรักษา
กองสาธารณสุข)  อยางไร จะฉีดยาไดหรือไม  
   
ประธาน   - ใหคาตอบแทน คาใชจายเดือนละเทาไหร ผูอํานวยการลองวางแผน จําเปน  

มีหมอเราก็ตองจาง มีคาตอบแทนหมอ 5,000 บาท จางหมอมาทําโรงพยาบาล        
ดูวิธีการวางแผน อะไรเก่ียวกับกระทรวงสาธารณสุขปลอยไป อะไรที่เก่ียวกับเทศบาล
เปนหนาที่เทศบาล กองการเจาหนาที่ และ กองสาธารณสุข วางแผนรวมกันวาจะ
ดําเนินการอยางไร  

นางกานดา เอมะสุวรรณ  - รางแลว คาใชจายประกันสังคม โครงการจางก็วางระบบไวแลว เพ่ือออก 
(ผูอํานวยการ  ใหทัน วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ฝากรองปลัดติดตามคะ 
กองสาธารณสุข) 
 
มติที่ประชุม   - รับทราบใหกองชาง กองสาธารณสุขฯ ติดตามโครงการที่คงคาง 
 
   3.5. ความคืบหนาการจัดทําแผนการศึกษา(กองการศึกษา) 

ประธาน    - เทาที่ทราบมา แผนการศึกษาของกองการศึกษาไมมีแผนเลย 

นางเตือนตรา หาญมนตร ี  - ไมมีเลยคะ 
(ผูอํานวยการ 
กองการศึกษา) 
  
มติที่ประชุม   -รับทราบ- 
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   ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องพิจารณา (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)   

   5.1.เรื่องหารือการโอนงบประมาณรายจายประจําป  

นางสาวพจนา วรรณเสวี  - ขอหารือ แตละกองโอนงบประมาณเสนอนายกลงนาม เปนไปตามขั้นตอน
(ผูอํานวยการ  ไดแก ผอ.กอง เจาหนาที่งบประมาณ ผอ.กองคลังตามขั้นตอนน้ีหรือไม นายก- 
กองยุทธศาสตรฯ)   เสนอ ฝายคลัง กองยุทธศาสตรทําเรื่องโอน ประกาศ 
 
ประธาน    - ตามแบบฟอรมเหมือนเดิม ลงครบ ประกาศ ลงระบบ 

  5.2.หารือกรณีการจายเงินคาตอบแทนและเงินเดือนจะดําเนินการอยางไร 

นางสุคนธ หวงไธสง    - เดือน ตุลาคม 2564 เงินเดือนไมออกจะดําเนินการอยางไร 
(ผูอํานวยการ 
กองสวัสดิการฯ) 
 
ประธาน   - อะไรที่ เปนของรองก็คนหน่ึงเลย ตามสายงาน ยกเวน ฎีกา เช็ค ปลัด        

และนายก 

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ   - ขอสอบถามกองสาธารณสุขจะดําเนินโครงการ 5-6 โครงการ ทําเดือน
(ผูอํานวยการ     พฤศจิกายน เงินเขามาหรือยัง 
กองสาธารณสุข) 
 
นายวนัช ชิวหรัตน    - เงินเขามา 11 ลาน 3 เดือนแรกใชเงินสะสมได 
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
 

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ   - เดือน ธันวาคม จะมีเงินสมทบ 1,400,000 บาท 
(ผูอํานวยการ 
กองสาธารณสุข) 
 
ประธาน   - เดือนธันวาคม ตองวางฎีกาแลว 

นายธานุพงษ สุระสะ    - เรื่องไฟฟา ครั้งแรกเดือน ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 
(รักษาการผูอํานวยการ 
กองการเจาหนาที่) 
 
นางสาวพัฒนี เมืองใจมา   - สํานักปลัดมีโครงการที่จะดําเนินการชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2564  
(หัวหนาสํานักปลัด)  ของแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ เปนโครงการซอมแผนและอบรม 

อาสาสมัครดับไฟปาและโครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน      
(โครงการดีเดน) นําเรียนที่ประชุม 
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นายวนัช ชิวหรัตน   - งบประมาณตามขอ 88  
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
 
ประธาน   - ขอสมทบภายหลังไดกอนประสานกองคลัง 

นายวนัช ชิวหรัตน    - เงินเขามาแตไมมาก  
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
 
นางสาวพจนา วรรณเสวี   - เหตุใดไมจายเงินตามขอกําหนดตองทําเอง 
(ผูอํานวยการ 
กองยุทธศาสตรฯ) 

 
นายวนัช ชิวหรัตน    - เราใหไป สปสช. โรงรับจํานํา 
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
 
ประธาน   - ถาเงินไมมีจายเงินเดือน แตทําไมสมทบ คือ ขอยกเวนผูวาราชการจังหวัด 

นางกานดา เอมะสุวรรณ   - เราสมทบหลังเดือน ธันวาคม เงินไมมามันกระทบผลการประเมิน 
(ผูอํานวยการ 
กองสาธารณสุข) 
 
ประธาน   - ใหประสาน การสมทบ การเบิกจาย เงินสะสม 3 เดือนแรก 

นายวนัช ชิวหรัตน   - ปน้ี พิชัย กันเงินมาชาสงผลเงินเดือน ของเราขอไปเร็วและกันเงินไวกอน 
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
 
ประธาน   - ใหตรวจสอบ ขอยกเวนไปกอน ขอจายกอนกรณีไมมีเงินเขามา ผอ.พิจารณา

เงินเขามา ให ผอ.แจงขอมูลการเงิน วันอังคารหนา 

นางสาวพจนา วรรณเสวี  - เราสามารถทําได 3 เดือน 
(ผูอํานวยการ) 
กองยุทธศาสตรฯ) 
 
ประธาน   - ใหดูแผนที่มีขอแมครบ 3 เดือน ตน เดือนธันวาคม วางฎีกา ปลายเดือน

ธันวาคม สั่งจายแบงเปนชวงโครงการ 

นายวนัช ชิวหรัตน   - คาโครงการเปนชวง ระหวาง ต.ค. – ธ.ค. 2564 
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
 
นางกานดา เอมะสุวรรณ  - ขอโครงการที่ใหเปลี่ยน 4 โครงการ จําเปน วันที่ เวลา บันทึกเง่ือนไข  ถามี
(ผูอํานวยการ     เงินพอทําได 
กองสาธารณสุข) 
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นายวนัช ชิวหรัตน   - ขอนําเรียนวาชวงที่เราเจอวิกฤต เงินเดือน ตองถึงสิ้นปโบนัสตองมาโครงการ 
(ผูอํานวยการกองคลัง)    กอสรางตองลงใหหมดจะไมกระทบโบนัส มีเงินทั่งปแลว โครงการใดที่รวงมารวมทั้งป      

เพ่ิงจะเลือกและใหดําเนินการชวงเดือน สิงหาคม 2564 ขาด 70 ลาน กอนสิงหาให
โครงการชางไปแลวตน กันยายน 40 ลาน  มีบางโครงการ บางกอง เลยกําหนดการ
แกไขแลว 

 
ประธาน    - ประเด็นปญหา คือ ควบคุมไมได คือ เงินเขาทุกวันอังคารคลังตองมาแจงเรื่อง

เงินเขา นโยบายนายก งบผิดไมถึง 10 % ผมก็เลยลืมไปแลว ไปเรื่องของโบนัสไมถึง 
10% ตองทําโครงการผาน กอหน้ีผูกพันไดจายตองบวกขอมูล โครงการใด เตรียมไว 
เตรียมลวงหนา หากระยะเวลาราคาเปลี่ยน 30 วัน ทุกวันที่ 5  เงินเขามากับเงินเดือน    
เหลือเทาไรมาบอก 

 
นายวนัช ชิวหรัตน    - แจงมา แตละกองทําบันทึกแจงมาไมมีตังค พอเบิกก็ไมมีเงิน 
(ผูอํานวยการกองคลัง) 
 
ประธาน   - น้ันละครับใหมาคุยกัน มีเงิน ไมมีเงิน เวลาเสนอโครงการมาแลวมาคุยกันมา

เจรจาหาทางออกเอาเวทน้ีีมาประชุมมาคุยกัน 

นายวนัช ชิวหรัตน    - ขอแนวทางวา ถาเสนอมา 5 โครงการ ใครเสนอมามาเจรจากันถาเราเจรจา 
(ผูอํานวยการกองคลัง) กันแลวคอยเสนอ 
 
ประธาน   - เสนอมาเจรจากัน เรื่องโควิด สภาพการอันตรายมาตรการปองกันดูแลโควิดถา 

จําเปนใหโชวตัวเกากอน วัคซีน ใครยังไมมีวัคซีนชวยรณรงคดวย สาธารณสุขม ี      
การสนับสนุนชุดตรวจ APK พยาบาลเราทําได กองยุทธศาสตร เจาหนาที่กลุมโควิด    
มาในสํานักงานเรา ฝากงานประชาสัมพันธ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ    - ขอขอบคุณทุกทาน และนัดประชุมครั้งตอไป(ปลัดเทศบาล)   
 ประธาน วันอังคารที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. 
 
เลิกประชุมเวลา  12. 45 น. 

 

ลงช่ือ     ผูบันทึกการประชุม       ลงช่ือ   ผูตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายวัลลภ   เรืองขํา)      (นางสาวพัฒนี   เมืองใจมา)  
      หัวหนาฝายอํานวยการ      หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
     

 

 

 


