
 
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ครั้งที่ 4/2565 
เรื่อง  การตดิตามการปฏบิตัิราชการและการประสานขบัเคลื่อนนโยบายสูการปฏบิตัิ ของหัวหนาสวนราชการ 

วันอังคารที่ 26 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. 
ณ.  หองประชุมปลดัเทศบาล ชั้น 2  เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

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

ผูมาประชุม 

1. พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  ปลัดเทศบาล 
2. นายศักดา  กันหาเวียง  รองปลัดเทศบาล 
2. นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
3. นางสุกานดา  เอมะสุวรรณ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
4. นางสาวพจนา  วรรณเสวี  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ 
5. นางเตือนตรา  หาญมนตร ี  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
6. นายวนัช  ชิวหรัตน  ผูอํานวยการกองคลัง 
7. นายถาวร  อินทิยศ   ผูอํานวยการกองชาง 
8. นางสุคนธ  หวงไธสง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายธานุพงษ  สุระสะ   รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองเจาหนาที่ 
10. นางสาวพยอม คําเครื่อง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

ผูไมมาประชุม 

1. นางสาวสมพิศ สุภักดี   ผูจัดการสถานธนานุบาลฯ 

ผูเขารวมประชุม 

1. จ.อ.กิตติธร   ศรีเหงาขํา  เจาพนักงานเทศกิจชํานาญงาน 
2. นางสาวศิริพร  มิลินทากาศ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
3. นางสาวรัชตา  สิทธิชุม   คนงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.    
  - พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  ปลัดเทศบาล  ประธานที่ประชุม

    ขอเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ  ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1       เรื่องทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - จังหวัดลําปาง ประสานขอความรวมมือจัดต้ังกองผาปาสนับสนุน
ปลัดเทศบาล   โครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย โดยเทศบาลจัดต้ังกองผาปา
    รอรวมผูมีจิตศรัทธาสมทบ ณ บริเวณกลางโซนจุดประชาสัมพันธอาคารช้ัน 1 
    และจํานําไปถวายรวมกับจังหวัดลําปางที่วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
    (พระอารามหลวง) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือนอมเกลานอม
    กระหมอมถวายราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
    อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอแจงประชาสัมพันธมายัง ทุกทานเชิญ
    ชวนพนักงานในสังกัด รวมถึงผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคตอไป   

                    /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม    - รับทราบ มอบสํานักปลัดดําเนินการ 
 
ระเบียบวาระที่ 2       เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่านมา  

     - ขอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 
    12 ตุลาคม 2564 และครั้งที่ 3/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 และหากมี
    การแกไขถอยคํา สาระสําคัญใด แจงฝายเลขาดําเนินการแกไขตอไป 

มติที่ประชุม    - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 
    2564 และครั้งที่ 3/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 

ระเบียบวาระที่ 3       เรื่องแจงเพื่อทราบ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา) 

  3.1 การติดตามสถานะการเงินการคลัง (กองคลัง) 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ในวาระที่ 3 ขอเชิญ ผอ.คลัง ครับ รายงานงบสถานะการเงินการ
ปลัดเทศบาล   คลังเปนอยางไรบางครับ 

นายวนชั  ชิวหรตัน     - วันน้ีเรามีรายรับอยูที่ 1,802,365.47   บาท 
ผูอํานวยการกองคลัง    - รายจาย (ทั่วไป)    609,095.50  บาท 
     - เงินเดือน   5,795,844.17   บาท 
     - รวมรายจาย   6,404,939.67   บาท 
     - สวนเงินเดือนลูกจางทั่วไปอีก 2 ลานกวาบาทตองรอผลจาก        

    กทจ.จังหวัด เพ่ือตอสัญญาจางของลูกจางช่ัวคราวซึ่งเปนสัญญาปตอปเพ่ือขอ

    ความเห็นชอบ 

     - ซึ่งถารวมเงินเดือนลูกจางช่ัวคราวแลว เราจะมีรายจายประจําอยูที่ 

    9 ลานกวาบาทครับ 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เงินเดือนลูกจางทั่วไป ตอนน้ีตองรออะไร 

ปลัดเทศบาล 

นายวนัช  ชิวหรัตน     - รอ กทจ.จังหวัด เห็นชอบใหตอสัญญาจางของลูกจาง  

ผูอํานวยการกองคลัง 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ลองไปหาหนังสือของกรมฯ วาพนักงานจางทั่วไปตองจางกอนแลว

ปลัดเทศบาล   รายงานใหทราบ ไมใชหรือครับ พนักงานจางทั่วไปหรือไม ปกติแลวตองขอ 

    กทจ. ดวยหรือครับ ไมใชเรียนแจงเพ่ือทราบเฉย ปกติจะแจง กทจ. จะเปนไป

    ตามหนังสือของกรม แตทําไม กทจ.ลําปางปฏิบัติอีกแบบ 

 

/นายวนัช... 
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นายวนัช  ชิวหรัตน     - ตองลองสอบถามงาน กจ. อีกทีครับ เรื่องที่ 2 ก็คือตอนน้ีเรา

ผูอํานวยการกองคลัง  ประกาศประมูลเชาพ้ืนที่โรงอาหารแลวนะครับ ประกาศต้ังแตเมื่อวานเริ่ม

    ต้ังแต 25 ตุลาคม 2564 มชีวงระยะเวลาประกาศอยู 7 วัน ผูที่สนใจสามารถ

    มาขอรับเอกสารการประมูลฟรีนะครับ ไดที่งานพัสดุ ในเอกสารจะมีประกาศ

    และในสวนของรูปแบบสัญญา ใบเสนอราคา เง่ือนไข จะประกาศต้ังแตวันที่ 

    25  ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 โดยใชเวลาประกาศ 7 วันทําการ และ

    ย่ืนซองวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ต้ังแตเวลา 09.00 – 12.00 น. และใน

    วันเดียวกันต้ังแตเวลา 14.00 น . เปนตนไปจะเปนการเปดซองคณะกรรมการ 

    จะเปนเจาหนาที่กองคลังทั้งหมด กรรมการรับซองจะเปนงานพัสดุ ฝายงาน

    ผลประโยชนแผนที่ภาษีเขามาเปนกรรมการเก็บเงินเพราะจะตองไปเก็บเงิน

    จากคนที่ประมูลได 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - แจงกองยุทธศาสตรฯ ฝากประชาสัมพันธดวยนะครับ 
ปลดัเทศบาล 

นายวนัช  ชิวหรัตน      - ไดประกาศลงทางเว็บไซตเทศบาลเพ่ือประชาสัมพันธเรียบรอยแลว
ผูอํานวยการกองคลัง   ครับ และตอนน้ีกําลังจัดทําบันทึก เพ่ือขอใหกองยุทธศาสตรฯ ชวยเผยแพร
   ประชาสัมพันธตอไปครับ 

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา   - ขอนําเรียนทานนายกจะมีนโยบายที่จะเปดวันที่ 1 ธันวาคม 2564  
หัวหนาสาํนกัปลัดเทศบาล พอเราไดตัวผูรับจางแลว ทางสํานักปลัดจะตองเริ่มดําเนินการตอในการเปด
   โรงอาหาร 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - คือการเปดน่ีตองเปนพิธีการ หรือวาแคเปดขายกับขาวครับ  
ปลัดเทศบาล 

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา   - ก็ยังไมคุยกับทานนายกถึงขั้นตอนพิธีเปดเลยคะ เพียงแตแจงวา
หัวหนาสาํนกัปลัดเทศบาล อยากขอใหเปดโรงอาหาร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ใหไดคะ แตก็คงจะมีพิธี
   การนิดหนอยคะ  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ถาเราไดคนรับเหมาแลวจะตองสงงานตอใหทาง สป. เลยนะครับ 
ปลัดเทศบาล   ผอ.คลัง เพ่ือ สป. ทําการวางแผนนัดแนะวามีความพรอมแคไหนที่จะเปดวันที่ 
    1 ธันวาคม 2564 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ทาง รพสต. ก็จะมีการถายโอนวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เชนเดียวกันคะ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา   - เดียวเราคงจะตองหารือกับทานนายกอีกครั้งหน่ึงคะ 
หัวหนาสาํนกัปลัดเทศบาล 
 

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ในวันพรุงน้ีเรามีสภากาแฟ หน.สป. ลองหารือกับทานนายกวา
ปลัดเทศบาล   ตรงกัน ถาไมเปดพิธีการอะไรถาขายของก็เปดไดเลย 

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา   - สวนมากเราจะกลาวรายงานวัตถุประสงค และจะพูดคุยวาเปน
หัวหนาสาํนกัปลัดเทศบาล นโยบายที่ทานนายกไดทํามาแตตองนําเรียนทานนายกอีกครั้งหน่ึงคะ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ถาสมมุ ติภายใน 7 วันไมมี ใครมาซื้อซองเราจะทําอยางไร
ปลัดเทศบาล  

นายวนัช  ชิวหรัตน      - นาจะมีครับเพราะวามีคนมาขอไปแลวหลายเจามีคนสนใจอยูครับ 
ผูอํานวยการกองคลัง   เพราะที่เราเปนราคาที่ถูก 

มติที่ประชุม    - การเตรียมความพรอม ในการเปดใหบริการโรงอาหารในสวนพิธี
    การมอบสํานักปลัดรับผิดชอบ กองยุทธศาสตรประชาสัมพันธประกาศ
    ประมูลเชาพื้นที่โรงอาหาร 

 พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ขอใหหัวหนาฝาย กจ. ช้ีแจงรายละเอียด เรื่องการตอสัญญา
ปลัดเทศบาล   พนักงานจางทั่วไปของเราตองขอมติ ก. จังหวัด กอนดวยเหรอ 

นายธานุพงษ  สรุะสะ   - ถาตามหลักการเดิมที ถาตอสัญญาแลวสามารถจายไดเลย แลว
รักษาราชการผูอํานวยการ  ต้ังแตประกาศ ก. จังหวัด ป พ.ศ. 2558 ออกมาเริ่มใช เปนแบบน้ันครับ 
กองการเจาหนาที่ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - มีหนังสือสั่งการมานะวาใหลูกจางทั่วไปสามารถทําสัญญาตอไดเลย
ปลัดเทศบาล   ถาเปนคนเกาขออนุมัติเสร็จแลวสามารถจางไดเลยแลวแจงให ก. ทราบ 

นายธานุพงษ  สุระสะ   - เปลี่ยนไปต้ังแตป 2558 ครับ ที่บอกวาพนักงานจางรายเดิมตอ
รักษาราชการผูอํานวยการ  สัญญาจางตองขอความเห็นชอบในการตอสัญญา เดิมที่กอนหนาน้ันคือการ
กองการเจาหนาที่   รายงานไปเพ่ือทราบ แลวเปลี่ยนไปตอนมีประกาศพนักงานจางป 2558 ที่มี
   การแกไขวาเทศบาลตองเพ่ิมปริมาณงานภารกิจเพ่ือให ก. พิจารณาใหความ
   เห็นชอบก็เลยตองเปนเห็นชอบทั้งหมดเลยครับตอน้ี ตอนน้ีเหมือนกันทั่ว
   ประเทศแตทางจังหวัดตากนาจะไปแกไขใหรายงานเพ่ือทราบ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ลองไปประสานหารือวาการหมดสัญญาของลูกจางทั่วไปควรทํา
ปลัดเทศบาล   สัญญาไวกอนเลยแลวคอยแจงเพ่ือทราบ คือลูกจางตามภารกิจตองผาน มติ ก.  

นายธานุพงษ  สุระสะ   - อันน้ันต้ังแตป 2548 แตถูกเปลี่ยนต้ังแตป 2558 ตามประกาศ

รักษาราชการผูอํานวยการ พนักงานจางที่แกไขตัวใหม ฉบับ 3 และ 4 เดียวผลจะนําประกาศหลังเกณฑ

กองการเจาหนาที่  มาใหทานปลัดดูนะครับ    

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ถาแบบน้ีจะทําใหลูกจางทั่วไปของเรางานไมสัมพันธกัน งานไม
ปลัดเทศบาล   ตอเน่ืองกันถือวาคุณออกประกาศมาแลวยอนหลังได 
 

/นายธานุพงษ... 
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นายธานุพงษ  สุระสะ   - มติ ก. เห็นชอบ ถึงจะใหตอตอสัญญาจางไดผลยังแปลกใจกับ  

รักษาราชการผูอํานวยการ กระบวนการครับ ในเรื่องเงินเดือนน้ันเปนอีกสวนความแตกตางระหวาง     

กองการเจาหนาที่  ก.อบต.กับ ก.เทศบาล ก.อบต. จะขอตอกอนตนเดือนกันยายน แต

    ของพนักงานจางเทศบาลตองสิ้นสุดสัญญาจางกอน และตองขอความเห็นชอบ

    ตอสัญญาตนเดือนตุลาคม 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เพราะบางอยางสัญญาจางของแตละป สงวันที่ 25 กันยายน  
ปลัดเทศบาล   กรรมการเขาตรวจแลวสงงานกอน ถาคุณบอกวาจะสงงานวันที่ 30 กันยายน 
   กรรมการจะตรวจงานวันที่เทาไหร แลวเราจะตองขอกันเงินไวหรือไมในหลัก
   ปฏิบัติถาตามขั้นตอนของการตรวจรับงานคืองานเสร็จสงงานและตรวจงาน 
   สมมุติลูกจางไมมีการตรวจงาน หมายถึงวาวันที่ 30 กันยายน แลวทางกอง
   คลังจะทําฎีกาทันหรือไมหรือวาทางกองคลังตองกันเงิน   

นายวนชั  ชิวหรตัน     - ถาเปนคาจางน้ีเปนรายจายคือตองจายกอนสิ้นเดือน 3 วัน

ผูอํานวยการกองคลัง  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ในเดือนตุลาคม เราก็จะจายเงินไมไดใชหรือไม 
ปลัดเทศบาล 

นายวนัช  ชิวหรัตน      - เดือนตุลาคม มีผลถา กทจ. เห็นชอบก็จะมีผลต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
ผูอํานวยการกองคลัง 

นายธานุพงษ  สุระสะ   - ขออนุญาตนําเรียน ก. อบต. ประชุมเมื่อวาน ก.เทศบาลประชุม 
รักษาราชการผูอํานวยการ  พรุงน้ีโดยเมื่อกอนทานปลัดฯ แกเปน กทจ. ทานจะนําวาระมาใหเรากองการ
เจาหนาที่   ดําเนินการเลยจะรวดเร็ว ตอนน้ีทานไมไดเปน ก. แลว  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ถาตามมาตรฐาน ก. หามจางกอน มติ ก. แลวถา มติ ก. ยังไมออก
ปลัดเทศบาล   เราจะทําสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม มันจะขัดกันหรือไม 

นายธานุพงษ  สุระสะ   - ไมขัดครับสัญญาจะมีผลตอเน่ืองต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ครับ 
รักษาราชการผูอํานวยการ   
กองการเจาหนาที่ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ครับ ถาอยางน้ัน เด๋ียวเราคอยมาหารือกันใหมนะครับ แสดงวา
ปลัดเทศบาล   ตอนน้ีติดลบแตโครงการที่สามารถจะทําได ใครที่จะทําโครงการ 3 เดือนแรก 
   รีบขออนุมัติไตรมาสแรกจะหมดเดือนละเปนอาทิตยสุดทาย เดือนหนาก็จะเริ่ม
   เดือนที่สองของไตรมาสแรก กองไหนที่มีความจําเปนตองรีบขออนุมัติโครงการ
   ชวงไตรมาสแรกระหวางที่ยังเปดใหใชเงินสะสมรีบดําเนินการเลยนะครับ
  

 

/นายศักดา... 
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นายศักดา  กันหาเวียง   - ขออนุญาตนําเรียนนะครับ กองการศึกษาเปนชวงที่ตองขออนุมัติ
รองปลัดเทศบาล   งานลอยกระทงผมก็ไดเสนอความเหน็ตามที่ทานนายกวาควรจะงดเลยขอเสนอ
   ความเห็นวาเน่ืองจากวาในจังหวัดลําปางยังมีการระบาดของโรค โควิด 19
   คลัสเตอรตางๆกลุมกอนอยูบางสวนก็เลยเห็นควรของดไปกอนในปน้ีทานนายก
   ก็เห็นชอบตามน้ีครับ 

นางเตือนตรา  หาญมนตรี     - ตอนน้ีทานนายกงดจัดงานลอยกระทง งานลองสะเปาผานไปแลวก็
ผูอํานวยการกองการศึกษา งดจัดงานเหมือนกันคะ แหโคมไฟครัวตานรอฟงจากเจาอาวาสนาจะได
   ความเห็นวางดเชนเดียวกัน งานหลวงพอเกษมอนุมัติไวตองรอฟงวาทางจังหวัด
   จะจัดหรือไมถาจังหวัดจัดก็ทําตอไดเลย ถาไมมีการจัดงานก็ปดเรื่องไดเลยคะ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ในการจัดงานของเราตองทําแผนใหกับ ศบค.อําเภอหรือจังหวัด
ปลัดเทศบาล   พิจารณากอนหรือไมครับ  

นางเตือนตรา  หาญมนตรี     - ในสวนของกองการศึกษา ก็จะมีคณะกรรมการประสานแผนของ 
ผูอํานวยการกองการศึกษา อบจ. ที่เขาจะมาประสาน แตก็ไมไดรับการประสานแตอยางใด 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เพราะเปนพรบ. ควบคุมโรคติดตอของ ศบค. อําเภอ หรือจังหวัด
ปลัดเทศบาล   เวลาเราจะจัดงานตองทําแผนขึ้นไป แตละกองก็เชนเดียวกันถาจะจัดการที่มี
   คน 50 คนขึ้นไป แมแตประชุมสภาก็เหมือนกัน หน.สป. ตองขอหรือไมถาเกิน 
   50 คนเราตองสงแผนขึ้นไปที่ ศบค. จังหวัด ทานผูวาราชการ เปนประธาน 
   ผูวาราชการจะสอบถามจนกวาจะพอใจ มีมาตรการแบบน้ีหรือไม ถามี ก็จะ
   อนุญาตใหเราจัดงาน อยางเชนการเลือกต้ังซอมผูวาราชการจะไมไหเลือกต้ัง
   ซอมแต กกต.บอกไมไดมันเปนกฎหมาย ผูวาราชการจะตองยอมเพราะเปน
   กฎหมาย ในจังหวัดตากเทศบาลที่ผมอยูเปนที่แรกเลือกต้ังซอมแลวใสถุงมือ 
   และคนที่มาใชสิทธิก็ตองสวนทุกมือทุกคน ตองทําฉากก้ันระหวาง กปน. คนที่ 
   2 คนที่ 3 คนที่ 4 ที่แจกบัตรใหกับคนที่มาใชสิทธ์ิก็จะมีการเพ่ิมขั้นตอนและ
   รายจายของเรา เพราะฉะน้ันการที่เราจะจัดงานในระหวางที่กองควบคุมโรค
   ประกาศถาเกิน 50 คน ก็จะตองจัดทําแผนใหกับคณะกรรมการจังหวัดได
   พิจารณาถาเห็นชอบถึงทําได เหมือนกับการสอบลูกจาง ผูวาราชการใหเปด
   ศูนยสอบ 2 ศูนย ที่เทศบาลและที่แมสอด ผมก็เลยตองยกเลิกไมมีการสอบ
   เพราะวาไมมีใครที่จะไปแมสอดเพราะเปนพ้ืนที่สีแดงคนของเราก็ไมอยากไป
   และผูวาก็ไมอยากใหคนที่แมสอดมาที่ในเมืองเราเลยตองยกเลิกไป และตอนน้ี
   สถานการณตอนน้ีของลําปางใครที่จะอบรมตองเริ่มวางแผนใหผมกอนถาเกิน 
   50 คนลองประสานกับ ผอ.ตอม วามาตรการการควบคุมโรค นอกจากจะทํา
   ตามปกติธรรมดา เชน มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ จะตองทําแผนไปที่ ศบค. 
   จังหวัดหรือไม เพ่ือขออนุมติเปนครั้ง ๆไป ผมถึงเปนหวงวาทานจะทําทันหรือ
   เปลา เพราะวา ศบค. จังหวัดไมไดประชุมกันเหมือนเราที่ประชุมกันทุกอาทิตย
   นะครับ เราตองไปประสานกับนายแพทยสาธารณสุขอําเภอหรือไมย่ืนเรื่องเขา
   ไปหรือไมจะจัดงานลอยกระทงดีที่เราไมจัดแตกระทงสายที่ตากเขาเมื่อวาน 
   เมื่อวานเขาประชุมกลุมยอย เพราะฉะน้ันที่จะมีการอบรมถาเกิน 50 ก็ลอง
   หารือกับสาธารณสุขดูวามาตรการเปนอยางไรนะครับ 

/นางสุกานดา... 
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นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - มาตรการตรงน้ีทางกองสาธารณสุขไดแจงเวียนมาสําเนาทุกกอง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ทราบตองไมเกิน 50 คนถาเกินจากน้ีตองไปขอที่ สสจ. ช้ัน 4 พวกเราก็นาจะ
   คุนเคย ในการขอตรงน้ีหลังจากที่ขอไมไดมีใบอะไรรับรองหรือแจงกลับเลยวา
   ไดหรือไมได เพราะหลังจากที่ไดขอมูลจะประสานมาทาง รพสต.หรือ อสม. ใน
   พ้ืนที่ใหไปดูกํากับตามมาตรการแตเราก็เคยเจอปญหาวาชาวบานกลัวเคาก็แจง
   กลับมาทางเทศบาลเมื่อเราขออนุญาตแลวไมมีใบใหเคาเห็นทําไมเทศบาลถึงไม
   รูขอมูลวาใครอนุญาตหรือไมอนุญาต มันเปนปญหา เราไปแจง สสจ. ทาง สสจ. 
   ก็ไมมีการแจงกลับมาเลยคะ 
 
พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ขั้นตอนน้ีคือทานผูวาราชการเปนประธานนะครับ คือเวลาที่ผมทํา
ปลัดเทศบาล   จะทําเรื่องไปทางอําเภอ อําเภอจะสงไปที่จังหวัดขั้นตอนจะเปนแบบน้ี พอถึง
   จังหวัด จังหวัดก็จะนัดประชุม ศบค.จังหวัดแลว ก็จะเชิญตัวแทนเราเชิญปลัด
   เชิญผอ. เขาไปช้ีแจงแลวเราจะรูเลยวาเวลาประชุมมติจะอนุมัติเราก็จะรูเลย
   แลวทางจังหวัดก็จะมีหนังสือแจงมาตามที่เทศบาลขอจัดงานมติ ก. อนุมัติตาม
   แผนน้ี ถาเราไมมีแบบน้ีนะ เหมือนกับวาเราถูกลอยแพเวลามีปญหาอะไรขึ้นมา 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ที่เราสงแผนไปแตเคาไมมีรายงานกลับมาคะ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

นางเตือนตรา  หาญมนตรี    - กองการศึกษาที่เราจะมีงานเราจะมีการจัดทําแผนและจะ

ผูอํานวยการกองการศึกษา ทําหนังสือสงไปที่คณะกรรมการแตก็ไมมีหนังสือตอบกลับมาเลยคะ 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ที่ลาสุดลําดับขั้นจะเปนระดับ จังหวัด อําเภอ และตําบลซึ่งศูนย
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ตําบลทานนายกเปนประธานแตคนที่เปนเลขาคือหนวยงาน รพสต. เพราะ
   ฉะน้ันเลยขาดขอมูลการเช่ือมตอกันเราก็จะไมทราบวายังไง สวนใหญก็คือจะ
   ประสานไปที่รพสต. เลย ไปติดตามไปดูกํากับตามมาตรการ 

นางสุคนธ  หวงไธสง   - เคยทําไปขอที่ สสจ. นะคะ ในสวนของเทศบาลซึ่งแตละกองทํา 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ กันเองถากรณีเกิน 50 คน ก็เคยทําไปเคาจะแจงวาอยูในดุลยพินิจของ

    หนวยงานพิจารณาถาหนวยงานจัดก็ไมตองสงซึ่งไดรับแจงกลับมาแบบน้ีคะ 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ถาหนวยงานเปนคําสั่งของผูวาราชการคนเกา ถาหนวยงานมี     
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ คลัสเตอรแตอาจจะเรียกทางวินัยไดหนวยงานเปนคนจัดซึ่งที่ผานมาผูวาหาม
   เดินทางออกตางจังหวัดโดยไมทําตามก็จะมีโทษทางวินัยคะ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ถาเราเกิดจัดงานเกิน 50 คนเราจะเสี่ยงหรือไม 
ปลัดเทศบาล 

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ  - เราตองปฏิบัติตามมาตรการคุมเขมทกุอยาง 

ผูอํานวยการกองสาธารณสขุฯ 

 
/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - แลวจําเปนตองไปขออนุมติคณะกรรมการควบคุมโรคหรือไม 
ปลัดเทศบาล   

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ  - ก็คือใหหนวยงานไปแจงที่ สสจ. คะ และเคาก็จะไปดําเนินการตอ
ผูอํานวยการกองสาธารณสขุฯ แตก็ไมมีการแจงกลับมาแตอยางใด 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ผมก็ไมสามารถสรุปใหทุกทานไดนะครับ ถาสมมุติวาจังหวัดลําปางมี
ปลัดเทศบาล    แนวทางปฏิบัติเชนน้ี เวลาจัดอบรมพวกทานตองมีมาตรการในการที่
    คัดกรองโรคใหเปนไปตามมาตรการ เชน มีการวัดอุณหภูมิ มีการ   
    คัดกรอง มีการเวนระยะหาง บริหารจัดโตะใหมีระยะหางใหได
    เพ่ือที่จะไมมีปญหาในการที่มคีลัสเตอรถาเราไมมีมาตรการทํา แ บ บ น้ี
    อันน้ีขอฝากดวยนะครับ อยางที่ผมมีการสอบวันที่ 25 ตุลาคม ตองมี
    การยกเลิก เชนเดียวกันเมื่อมีการจัดงานลอยกระทงผูวาราชการจะ 
    สอบถามนายก ปลัด วาเปนแบบใด สอบถามจนถึงคณะกรรมการ
    พอใจและอนุมัติใหจัดงานได ก็จะมีมาตรการแบบน้ีแตทางน้ีก็ดี 
    เหมือนกัน เพราะฉะน้ันผมขอฝากไวนะครับ เวลาทานจะจัดงานอบรม
    ไตรมาสแรกถาเกิน 50 คนขอใหมีมาตรการควบคุมโรคตามปกติของ
    เรา สวมหนากากอนามัย วัดอุณหภูมิ เวนระยะหาง  

มติที่ประชุม    - ใหทุกสวนราชการปฏิบัติตามมาตรการเชน มีการวัดอุณหภูมิ มี   
   การคัดกรอง มีการเวนระยะหาง บริหารจัดโตะใหมีระยะหาง 

  3.2 การติดตามความคืบหนาการเปดศูนยฯ (กองการศึกษา) 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เรื่องตอไปนะครับ ศพด. เปนอยางไรบางครับ 
ปลัดเทศบาล 

นางเตือนตรา  หาญมนตรี     - ไดมีการประชุมวันที่ 11 ตุลาคม ครั้งที่ 1 ก็ไดใหหัวหนา
ผูอํานวยการกองการศึกษา ฝายทําเปนไทมไลนในการทํางานต้ังแตวันที่ 12 ตุลาคม ไดมีการประชุม
   ซักซอมครู ศพด. วา ทางคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะอยางไรบางเพ่ือ
   นําไปปฏิบัติ ในวันที่ 14 -22 ตุลาคม ไดมีการประชุมคณะกรรมการศูนยและ
   ผูปกครองเพ่ือสอบถามเก่ียวกับการปองกันวาไดมีการฉีดวัคซีนหรือยังตามที่
   คณะกรรมการแนะนํา และทาง ศพด. ไดดําเนินการใหครบและในชวงวันที่
   25-29 ตุลาคม เปนการขอความอนุเคราะหจากคณะทํางานศูนยปฏิบัติการ
   ควบคุมโรคของทางเทศบาลทาง ผอ.สาธารณสุขเขาไปตรวจ และจะสรุปผล
   ประเมินครั้งที่วันที่ 3 พฤศจิกายน และจะเปดศูนยวันที่ 8 พฤศจิกายน ตองรอ
   ผลทางคณะกรรมการถึงเปดได สวนอีกเรื่องจากการประชุมครั้งที่แลวที่ทาง
   ทานปลัดไดใหลงเวลาออนไลนไดประสานไปยังนองมณฑลและผอ.กอง
   ยุทธศาสตรเราสามารถลงเวลาไดในเวลา 08.30 น. โดยจะแยกเปน 2 บัญชี
   คือบัญชีครู 1 บัญชีและบัญชีของผดด. อีก1บัญชี เพราะฉะน้ันทานปลัดจะได
   เซ็นทุกวันวันละ 2 แผน พอครบเวลา 09.00 น. ก็จะมีการปริ้นเฉพาะตอน
   เชาและในตอนเย็นกําลังหารือวาจะปริ้นอีกวันหรือเพ่ือจะไดวันเวลาที่เซ็น
   ออกดวยถาเซ็นเฉพาะตอนเชาของวันน้ันก็จะไดแคตอนเชาตอนเย็นก็จะไมได
   ตอนเย็นจะไดของอีกวันหรือจะใหลงเวลาของวันน้ีจะไปเซ็นวันพรุงน้ี 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ตามหลักคือเซ็นกลับตองเซน็อีกวันหน่ึงถาปฏิบัติจะไดทําหรือเปลา 

ปลัดเทศบาล 
 
นางเตือนตรา  หาญมนตรี    - ทําไดคะลองทํางาน 1 อาทิตยทั้ง 12 ศูนยมีครูผดด. 19 คน แยก

ผูอํานวยการกองการศึกษา เปน 2 ใบ ใบหน่ึงเปนของครูที่เปน10 คน อีกใบเปน 12 คน โดยจะใชกูเกิ้ล

    ฟอรมมาเปนฐานขอมูลในการเก็บและจะทําการปริ้นทุกวัน 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ในสวนของการตรวจสอบวาไดมาปฏิบัติงานจริงหรือไมจริง 

ปลดัเทศบาล 

นางเตือนตรา  หาญมนตรี     - มีไลนที่แค็ปภาพหนาจอที่หองศูนยเด็กเล็ก 
ผูอํานวยการกองการศึกษา   

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - อยูที่ความรับผิดชอบถาคนฉลาดก็ฉลาดตลอด หาทางออกตลอด 

ปลดัเทศบาล 

นางเตือนตรา  หาญมนตรี     - ถามีกลองวงจรปดก็นาจะไมมีปญหาอะไร  
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - กจ. ติดปญหาอะไรหรือไม 

ปลัดเทศบาล 

นายธานพุงษ  สุระสะ   - ก็ใหทาง ผอ. เซ็นรับรองมา เพราะทาง กจ. ก็จะสรุปเรือ่ง มีจํานวน

รักษาราชการผูอํานวยการ วัน คนขาด คนลา คนมา  

กองการเจาหนาที่  

นางเตือนตรา  หาญมนตรี     - หลังจากที่ไดรับจะผานทางผอ.กอน กอนจะกลับมาที่กองก็จะผาน 
ผูอํานวยการกองการศึกษา กจ. ผานทานปลัด แลวจะมีสําเนาเก็บไวที่กอง 1 ชุม และที่ กจ. 1 ชุด ก็จะ
   สามารถตรวจสอบไดในแตละเดือน 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เพราะทางแตละศูนยก็เปนที่นาเห็นใจ วันน้ันผมไดไปที่ศูนยผาลาด 
ปลัดเทศบาล   เหมือนกับบานนอยในปาใหญมีเด็ก 10 คน 

นางเตือนตรา  หาญมนตร ี    - ครูก็ไมไดเปนขาราชการเปนครูที่เปนพนักงานจางคะ 

ผูอํานวยการกองการศกึษา 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - แลวเด็กมาจากที่ไหนครับ 

ปลดัเทศบาล 

นางเตือนตรา  หาญมนตร ี    - เปนเด็กแถวในชุมชนคะ 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ถาเปนอยางไรขอใหรองศักดาชวยดูพัฒนาศูนยแตละศูนยใหนาเรียน 

ปลัดเทศบาล   แตละศูนยจะมีงบของตัวเอง งบอาหารกลางวัน งบนมโรงเรียน ถาเงินเหลือก็

    ฝากทางผอ. เขาสูมาตรการเปนขั้นเปนตอน เชนมีคณะกรรมการสถานศึกษา มี

    แผนพัฒนาการศึกษา มีแผนดําเนินการ แลวถามีแผนเราสามารถของบ

    เทศบาลได แตตองประสานทางผอ.พจนหรือไมเขาแผนมีแผนของทานทานก็

    สามารถทําของทานได ปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงอาคาร ใหเด็ก ซึ่งตอนผมไป

    ผาลาดผมไมรูวาเปนศูนยเด็ก แตผมมีเซ็นเพราะวาถามคนแถวน้ันวาใชศูนยเด็ก

    หรือไมใชครับ ที่ติดลําเหมืองแลวผมเห็นจะอันตรายหรือไมอันตรายติดลํา

    เหมือง ติดนํ้า ถาลองไปดูเราจะมีมาตรการปองกันอะไรบางหรือไม ถามีอะไร

    ใหผมชวยผมยินดีครับ เรื่องการศึกษา 

นางเตือนตรา  หาญมนตร ี    - ของกองการศึกษาปน้ีจะมีการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย 

ผูอํานวยการกองการศกึษา 

นายศักดา  กันหาเวียง   - เก่ียวกับเรื่องศูนยเด็กเล็กเคยประสานกับฝายเกงอยากใหทําศูนย
รองปลัดเทศบาล   สรางปญญาถาทําไดก็จะดี 

นางเตือนตรา  หาญมนตรี     - สนามเด็กเล็กสรางปญญาเรายังหาพ้ืนที่ไมได และอีกเรื่องตอนน้ีเรา
ผูอํานวยการกองการศึกษา จะขอทําเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคไดประสานมายังผอ.ตอม ขอเปลี่ยนแปลง
   วัตถุประสงคจากเดิมขอรพสต. ไปสรางที่บุญเกิดตอนน้ีรพสต. ไดสรางที่
   เทศบาลเสร็จแลว ตามระเบียบทางเราตองคืนก็จะไมขอคืนมีระยะเวลา 30
   วัน เราจะขอเปลี่ยนวัตถุประสงคเปนการใชของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบุญเกิด
   ใหเต็มพ้ืนที่พอไดมาเต็มพ้ืนที่ก็จะของบป 67 สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสระ 
   วายนํ้าตอนน้ียังไมไดเขาแผน 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ตองเขาแผนดวยครับ คือการของบสรางศูนยขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ปลัดเทศบาล   ขนาดใหญ หรือวาการทําสนามเด็กเล็กสรางปญญามันตองเขาระบบ BBL ของ

    ผอ. พจน  เพราะฉะน้ัน ผอ.ตองประสานผอ.พจน แลวนําโครงการเขาใหได 

    และสงโครงการผานยุทธศาสตรจังหวัดหรือไมตองผานจังหวัดแตจะแจงผาน

    จังหวัดเพ่ือจังหวัดจะไดแจงใหกรมฯ ทราบถาจะทําศูนยเด็กเล็กตองเขาแผนไว

    ตอนน้ีทําไมทันแลว 65 – 66  ไมตองพูดถึงเริ่มป 67 ตองเริ่มทําเลย ตองทํา

    ปน้ีไมใชทําป 67 ตองนําเขาแผนใหไดเสร็จแลวป 67 ถึงจะไดงบ เพราะป 65 

    เขาไปแลว อนุมัติเรียบรอยแลว ป 66 พิจารณาเรียบรอยหมดแลวเพราะ

    ฉะน้ันของเราตองป  67  แตวาตองติดตามใหดี เพราะเปนระบบขอ

    ตรงจากสํานักงบ ผอ.ตองไปวิเคราะหใหดี จะมี 3 ตัวที่ตองทํา BBL คือของ

    สาธารณสุข สวัสดิการ และ กองการศึกษา นอกน้ันยังไมเขา ยกเวนกองชางจะ

    ของบเฉพาะกิจ มีหรือไมถามีก็ตองผานประสานทางผอ.พจน  

/นางเตือนตรา... 
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นางเตือนตรา  หาญมนตรี    - ไดมีขอมูลวาถาในกรณีของเดิมมีอยูแลวที่มีขอตกลงอยูแลว

ผูอํานวยการกองการศึกษา เราสามารถทําแกไขเปลี่ยนแปลงไดเลยแตเราตองแนบโครงการ 1 โครงการแต

    ยังไมรูวาจะแนบโครงการอะไร  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ลองไปประสานกับทางจังหวัดเพราะเปนที่ราชพัสดุ วาการเปลี่ยน
ปลัดเทศบาล   ผูใชเปนอํานาจของอธิบดีกรมธนารักษถาอธิบดีกรมธนารักษมอบอํานาจใหทาง
   จังหวัดก็ไมมีปญหาตองลองไปสอบถามดูวาตรงน้ีเปนของรพสต. ใชหรือไม ถา
   เราตองการโอน 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ขออนุญาตนะคะ เปนอาคารเกาซึ่งผอ.สาธารณสุขคนเดิมไดขอใช
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ประโยชนเพราะคิดวาตอนน้ันจะสรางเปนรพสต.เปนศูนยบริการสาธารณสุข
   ของเทศบาลแตปรากฏวาภายหลังกรมฯ ไดมีการยกเลิกโครงการที่สนับสนุนให
   ทองถิ่นสรางทั้งหมดเน่ืองจากวาเปนการทับซอนการกระจายอํานาจก็เลยไมมี
   ใครไดศูนยเลย ตรงน้ันก็เลยเปลี่ยนเปนที่เก็บของและภายหลังกองชางก็ขอใช 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ลองปรึกษาหาแนวทางใหดีครับ 
ปลัดเทศบาล 

นายศักดา  กันหาเวียง   - ที่มาที่ไปหลักการคือที่บุญเกิดไดรับอนุญาตใหใชแลวจากธนารักษ
รองปลัดเทศบาล   จังหวัดเพราะฉะนั้นเราไมตองขออนุญาตใชแลวเพียงแตเปลี่ยนแปลง
   วัตถุประสงค ถาขั้นตอนการขอใชตองแนบโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจาก
   สภาเทศบาลและเสนอขอใชที่ไปทําอะไรบาง แตขั้นตอนน้ีเราไมตองดําเนินการ
   เพราะเราใชอยูแลวเพียงแคเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค เด๋ียวผมจะถายสําเนา
   เรื่องน้ีให ผอ. นําไปศึกษานะครับ 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ     - ยกตัวอยางเตาเผาขยะเกาซึ่งเราไมไดใชมานานมากต้ังแตสมัย
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ สุขาภิบาล พอเราไมไดใชแลว ก็มีหนวยงาน สตง. เขามาตรวจสอบและให
   คําแนะนําวาถาเราไมไดใชแลว ตองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค คือจากที่เปน
   เตาเผาขยะ เปลี่ยนมาเปนที่เก็บขยะอันตราย ตองขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
   ของการ ใช 

นายถาวร  อินทิยศ    - ผอ. จะทําศูนยพัฒนาเด็กเล็กใชไหม มันมีอยูหลายแบบ ผอ. ดู
ผูอํานวยการกองชาง   จํานวนเด็ก เสร็จแลว ผอ. ก็เอาเขาแผนไว เสร็จแลวป 2567 เมื่ออยูในแผน
   แลว ผอ. ก็เริ่มดําเนินการกระบวนการใหมกับที่ราชพัสดุเลยควบคูกันไป เพ่ือ
   สํานักงบประมาณจะไดอนุมัติงบประมาณ 
 
นางเตือนตรา  หาญมนตรี     - เคยไดไปอบรมของสํานักงบประมาณนะคะ อยาทําใหเปนคูขนาน
ผูอํานวยการกองการศึกษา เพราะเราไมรูวางบประมาณที่จะไดรับจะอนุมัติหรือปาว ตองมีหนังสือเปนลาย
   ลักษณอักษรวาเราไดรับงบประมาณแลว ถึงจะสามารถเอาเขาแผนได เพราะ
   มันไมสอดคลองเปนหวงเวลาเดียวกันคะ 

 

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - สรุปคือ ถาผอ.จะใชตองไปหาขอมูลวาของเกาอยูที่ไหนอยางไรเสร็จ
ปลัดเทศบาล   แลวของเกาใครดูแลอยูเราตองดูเจาของแลวทําหนังสือไปกรมธนารักษขอ
   อนุญาตซึ่งในการขอตองแนบเอกสารหลายๆ อยาง เชน โครงการ รูปแผนที่
   พิกัด ตารางเพราะถาหนวยงานราชการกับหนวยงานราชการขอไมมีคาใชจาย
   เหมือนไปทําเชิงพาณิชยพอทําเรื่องเสร็จแลวถึงขั้นตอน BBL มันมีปญหา ผอ.
   ตองมีเง่ือนไขพรอม 3 อยาง มีไฟ มีที่ มีอะไรใหเรียบรอยเสร็จแลวมาดําเนิน
   การของบ ในป 67 แตตอนน้ี ผอ. ตองไปเอาทีเ่ปนของตัวเองใหไดขั้นตอนแรก 
   แลวระหวางรอขอที่ตองดูวาเราสามารถทําอะไรไดบางคือถาเราจะใชแบบของ
   กรมฯ เราตองหาแบบของกรมฯ มามีจํานวนเด็กเปนตัวต้ัง แบบจะขนาดมีเล็ก 
   กลาง ใหญ 

นางเตือนตรา  หาญมนตรี     - ถาเราไมเอาแบบของกรมเราออกแบบเองไดรึเปลาคะ 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

นายถาวร  อินทิยศ    - กรมฯ ไมยอมเคามีแบบของเคาอยูแลว มีอาคาร แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 
ผูอํานวยการกองชาง 

นางเตือนตรา  หาญมนตรี     - ที่ไดเอกสาร 5 -6 แผนไมมีขอมูลอะไรเลย ไปสอบถามที่
ผูอํานวยการกองการศึกษา กรมธนารักษไมมีขอมูลอะไรเลย ไมมีใครใชตรงน้ัน และ 9 รายการที่มีการใช
   จากผอ.ตอม ที่เขียนมาซึ่งไมทราบวามีอะไรบาง คือขอมูลไมครบอาจจะตองไป
   ขอดูที่กองคลัง 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ตรงน้ีที่เปนที่ธนารักษแนนะครับ 
ปลัดเทศบาล 

นายศักดา  กันหาเวียง   - ถาขอใหมหลักเกณฑเคาใหแนบโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจาก
รองปลัดเทศบาล   สภาเทศบาลมันยาก ผอ.ลองไปสํารวจศูนยที่ใชวาป 67 เราทําขั้นตอน
   อะไรบาง 1 2 3 4 เมื่อแผนขั้นตอนทุกอยางกระบวนการถึงขั้นตอนแผนแลว
   แนบเสนอ ผอ.ธนารักษ ขอใชพื้นที่ เลย โดยหมายเหตุวาจะเสนอเปน
   งบประมาณรายจายประจําปตอไปทําตามขั้นตอนเราควบคูกันไป ถาขอสภาฯ
   ผมยังไมแนใจตองรอสภาฯ ผานงบเทศบัญญัติเพราะหลักเกณฑการเสนอขอใช
   หนวยงานตางๆที่ขออนุมัติงบวาหนวยงานน้ันมีอุปสรรคในการดําเนินงาน มี
   พ้ืนที่ลงหรือไม อันน้ีผมเคยไปประชุมที่ กทจ. จังหวัดแทนนายกฯเก่ียวกับการ
   บริหารบูรณาการจังหวัด งบที่ขอไปหนวยงานที่เปนเจาของเรื่องตองตรวจสอบ
   ใหชัดเจนวาโครงการที่ขอไปมีพ้ืนที่ใหลง ไดรับอนุญาตเรียบรอยหรือไม  ถึงจะ
   อนุมติให มีประเด็นวาโครงการเราเอาไปทําอะไร มีปญหาหรือไม ไดรับอนุญาต
   ใหใชหรือยังตองตรวจสอบใหดี แตตอนน้ีอันดับแรกเราตองตรวจสอบ ตองเขา
   แผนกอน เพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเขาเทศบัญญัติงบประมาณ
   และหมายเหตุมีการจัดทําพรอมแนบใบขอใชเพ่ือใหไมเปนการตองเดินเรื่อง
   ใหม ลองประสานกอนวาไดรับอนุญาตหรือยัง โดยเรายืนยันจากหนังสือที่แจง
   เราลองประสานดูตองยึดหนังสือที่ธนารักษแจงมาวาอนุญาตใหใชแลว ทบ 1 
   โดยเรายืนยันไดรับแจงจากธนารักษเราก็ดําเนินการตอได เพียงแตกรม      
   ธนารักษหาหนังสือไมเจอ  เปนการลดขั้นตอนวาไดรับอนุญาตจริงเพียงแต
   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค ถาเริ่มตนใหมตองเขาสภาฯ ซึ่งตอนน้ีสภาฯ เรา
   อาจจะมีปญหาเล็กนอย 

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของการใชพ้ืนที่จะไมยาก
ปลัดเทศบาล   เลย เชน ธนารักษแตวาการเปลี่ยนวัตถุประสงคของเจาหนาที่รัฐในเชิงพาณิชย
   จะมีคาธรรมเนียม แตของเราไมไดเปนเชิงพาณิชย อยางโรงแรมเวียงตากเปนที่
   ของรัฐเทศบาลไปเชาและไปใหเอกชนเชาชวงตอปกติจะไดรายไดจากที่น่ีเยอะ
   แตวาโควิดมาย่ิงกวาปาชา ที่ติดนํ้าปง แทบไมมีคนไปนอน อาคารที่เปนรูปนก
   กรุงไทยที่ตามตึกเปนของธนารักษทั้งหมด แตธนารักษเสือนอนกินทุกวันน้ีเรา
   ถูกเอาเปรียบตองหาเงินใหเขาบางอยางถามีอาคารติดธนารักษอาคารใหเราทํา
   ประกันอัคคีภัย ใหเราจายเบ้ีย แตพอไฟไหมธนารักษเอาเงิน ผมทําอัคคีภัย
   อาคารพาณิชยหลายลานพอผูรับผลประโยชนกลายเปนธนารักษ แตผมวาการ
   เปลี่ยนวัตถุประสงคไมนาจะมีปญหาฝากผอ.กองการศึกษารีบดําเนินการครับ 
 
นายศักดา  กันหาเวียง   - คือขั้นแรกเราขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคกอนโดยนําหลักฐานเกาที่
รองปลัดเทศบาล   เคาเซ็นแจงมา แตถาเริ่มใหมจะมีปญหาที่ตองมีโครงการเขาสภา ตองต้ังงบ
   พอต้ังงบผมเกรงวาจะมีปญหาตรงสภาฯ ไมใชกลุมพรรคเดียวกันฝายคานกับ
   ฝายรัฐบาลเราตองหาทางเลี่ยงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคกอน 
 
พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เด๋ียวพรุงน้ีเรารายงานทานนายกวาวันที่ 8 พฤศจิกายน เราจะเปด
ปลัดเทศบาล   ศูนยแลว เราจะประสานไปยังผูปกครอง และวางแผนเรื่องอาหารกลางวัน 
   เรื่องนม ใหดี แลวระหวางชวงแรกที่เปดศูนยก็ฟงเสียงจากผูปกครองวามี
   ปญหาอยางไรบางนะครับ ประเด็นแรกที่เราเปนหวงก็คือวาถึงแมวาอาการของ
   โรคจะไมชัดเจน ขอผูปกครองเด็กวาถาเด็กมีอาการไข และเจ็บปวย ขอยังไม
   ตองเอามา ผอ.ตอม มือเทาปากระบาดชวงไหน 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - มือ เทา ปาก วันเปดศูนยฯ มาก็นาจะเจอเลยคะ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 
พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - กอนจะเปดศูนยจัดคนของ ผอ.ตอม ไปความสะอาดดวยนะครับ 
ปลัดเทศบาล 
 
นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - มือเทาปากเราต้ังคณะทํางานอยูแลว เรามีมาตรการในการ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ปองกันอยูแลว โดยการตรวจและไปพนยาใหตลอดเลย 
 
พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ผอ.ศึกษา จําเปนตองลางศูนยฯ กอนที่จะเปดหรือไม 
ปลัดเทศบาล 

นางเตือนตรา  หาญมนตรี     - กอนจะเปดขอความอนุเคราะหทาง ผอ.ตอมไปชวยฉีดพนยาใหดวยคะ
ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 
พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - หน.สป. ขอใหชวยเอารถดับเพลิงเราไปลางดวยลองวางแผนวาจะไป
ปลัดเทศบาล   วันไหนลองประสานดู เพ่ือจะไดเตรียมคิวใหเราได 

 
/นางเตือนตรา... 
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นางเตือนตรา  หาญมนตรี     - หลังประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน ถาคณะกรรมการเปดศูนยไดก็จะ
ผูอํานวยการกองการศึกษา ดําเนินการขอเลยคะ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ครับ กอนที่จะไปเรื่องตอไปมีใครอยากจะเพ่ิมเติมเรื่องศูนยเด็กเล็ก
ปลัดเทศบาล   บางครับ จะไปเรื่องขยะของ ผอ.ตอมเลยนะครับ เปนอยางไรบางครับ ผอ.ตอม 

มติที่ประชุม    - มอบภารกิจการเปดศูนยเด็กเล็ก ใหแกกองการศึกษา และกอง
   สาธารณสุขไปชวยในการฉีดพนยา สํานักปลัดเทศบาลไปชวยนํา
   รถดับเพลิงไปลางกอนเปดศูนยฯ 

    - สําหรับการขอเปลี่ยนแปลงการใชที่ราชพัสดุ มอบกองการศึกษา
   ดําเนินการ    

  3.3 ขอมูลบอกําจัดขยะมูลฝอย / การบริหารจัดการสถิติคาใชจาย      
          ในแต ล ะ เ ดื อน ใน รอบป ที่ ผ า นมา  ( ต . ค .  63  – ก . ย .  64 )                
         (กองสาธารณสุขฯ) 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - บอกําจัดขยะ ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร เรามีการทํา MOU กับ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครลําปาง เรามีการจัดการคลัสเตอรที่ 2 ของจังหวัดลําปาง เปน 
   คลัสเตอรที่มีการจัดการไดถูกตอง ตามหลักสุขาภิบาล จะมีจัดการแบบฝงกลบ 
   ในสวนของกองสาธารณสุขคือการเก็บ และก็ทํา MOU กับเทศบาลนครลําปาง 
   ซึ่งสถิติที่ผานมาเราขอยอนกลับไป ปพ.ศ. 2559 - 2561 ที่ผานมานะคะ เรา
   มีการเก็บขยะ 12,000 กวาตันตอปคะ เดือนนึงประมาณ 1 พันกวาตัน และ
   มันจะไปสูงๆ ในชวงฤดูฝน ถาฤดูหนาวปกติ ก็จะประมาณ 900 กวาตันตอ
   เดือนคะ สถิติก็คือป 2559-2561 ประมาณ 12,300 กวาตันคะ มาในป 
   2562 จะลดลงเหลือ 11,000 กวาตัน ป 2563 ประมาณ 11 ,800     
   กวาตัน เพ่ิมขึ้นมาคะ พอมาป 2563 และป 2564 ปจจุบันมีประมาณ 
   12,900 กวาตัน คือเพ่ิมขึ้นมาอีก 1,000 ตันโดยประมาณ ทีน้ีการเพ่ิมน้ีก็คือ
   เรามีขยะคอนขางเยอะ มีโรงงานเยอะ คนงานก็เยอะที่เขามาอยูในพ้ืนที่ ก็จะ
   หิ้วขยะมาทิ้งไวตามไหลทาง ทําใหเราตองเก็บขยะตามไหลทาง แตละเดือนก็
   เยอะมากที่เราไปเก็บนะคะ โดยเฉพาะหมูบานปงแสนทอง ก็จะมีบานพักของ
   รองผูวาฯ คะ เวลาที่ทานเห็นขยะแถวน้ันเมื่อไหร ทานก็จะเรียกไปเก็บ แถวที่
   จอดรถบรรทุกตามไหลทางถนน ซึ่งขยะตรงน้ันเยอะมาก บางก็จะมีขยะตาม
   ไซตงานกอสรางจึงทําใหปริมาณขยะมันสูงขึ้น ประกอบกับในชวงโควิดที ่  
   ผานมา วิถีชีวิตคนก็เปลี่ยนไป และมีการแจกขาวกลองเยอะมาก ทําใหขยะที่
   เปนจําพวกกลองตางๆ จึงทําใหปริมาณขยะของเราในป 2564 เพ่ิมขึ้นมา
   ประมาณ 1 ,000 ตันคะ สําหรับคาใชจายตั้งแตป 2559 เปนตนมา 
   4,400,000 - 4,500,000 ตอป พอมาป 2561 ประมาณ 4,600,000 
   พอมาป 2562 - 2563 เหลือ 4 ,300,000 และป 2564 อยูที่ 
   4,700,000 คะ  

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - คือนโยบายขยะ เปนนโยบายที่มันตองทําตองเน่ืองครับ และตองทํา
ปลัดเทศบาล   ใหครบวงจรดวย คําวาตอเน่ืองหมายถึงวาการที่เราทําแลวทิ้งไว คือการจัดการ
   ขยะที่ดีคือ มันไมไดเก่ียวกับการขยะที่ตนทาง กลางทาง ถึงปลายทาง การ
   จัดการขยะที่ดีผมวา 1. คุณตองลดขยะใหได และก็มันจะไปลดกับกองคลัง 
   เพราะกองคลังมีรายไดและรายจายจากการเก็บขยะ และปญหาก็คือเราจะลด
   ขยะทางตนทางไดอยางไร อันน้ีคือโจทยของเรานะครับ  

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ขออนุญาตนะคะ ในขยะน้ัน เราจะมีการศึกษาองคประกอบของขยะ 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ต้ังแตปที่ผานมาในป 2554-2555 องคประกอบขยะของเราจะพบวา

   มีปริมาณขยะอินทรียกวา 70% แตวาหลังจากน้ันมันลดลงมาเรื่อยๆ ลดลงมา

   จนกระทั้งเหลือ 50% ซึ่งรูปแบบของการจัดการขยะ เราจัดการโดยมาทํา  

   เปนปุย เราก็มีจะกลุมในการทําปุย ในกลุมของ LA21 ทําไปคลอบคลุมในทุก

   ตําบล ประมาณ 40 กวาชุมชน และจะมีการคัดแยกขยะ และในกลุมของ 

   LA21 กําลังจะปดตัวลงในป 2565  และในป 2566 จะวางแผนไววาจะทํา

   กลุม อถล. บวกกับจิตอาสา ขึ้นมาที่จะเขาไปดูแลไดมากขึ้น และในป 2566 

   ที่เราทําแผนไปก็จะมีประกวดแตละชุมชน วาชุมชนไหนมีการคัดแยกขยะและ

   สิ่งแวดลอมที่ดีคะ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - คือตองถาม ผอ.ตอม วาภูมิใจรึปาวที่ผลออกมาแบบน้ี คือหมายถึง
ปลัดเทศบาล   วาตองถามวาถาจะเอาเปาหมายมาเปนตัวช้ีวัด อยางเชนวาถา ผอ.ตอม จะเอา
   ปริมาณขยะเปนตัวช้ีวัด จะตองต้ังเปาวาในปน้ีไดเทาน้ี ปตอไปไดเทาน้ี อันน้ีคือ
   เปาของเรา เสร็จแลวพ่ีถึงไปต้ังยุทธศาสตรเราวาเราตองทํายังไง ถาผอ.ตอม 
   ทั้งหมดที่ ผอ.ตอม วาถาทําแลวปริมาณขยะมันเปนกราฟขึ้นๆ ลงๆ อยางเน่ีย 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ขออนุญาตนะคะ คือจริงๆ เคยคุยกับทางที่เขามาตรวจประเมินขยะ 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เขาไมเห็นดวยในการที่ใชตัวช้ีวัดปลายทาง ทําไมไมวัดในสวนของการมีสวน

   รวมและวัดในสวนของการดูวาอัตราการผลิตขยะตอคนน้ันเทาไหร 

 
พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ถาเปาหมายคือขยะลดลงแลวเน่ีย ผอ. ตองไปถามวิธีการ วิธีการ
ปลัดเทศบาล   สําคัญของการมีสวนรวมไง ถาขยะมันเกิดจากพ่ีนองชาวบานและชาวบานไมมี
   สวนรวม เราแกใหตาย มีรถขยะเปนรอยๆ คัน เราก็สูไมได เมื่อไหรที่มันมี  
   สวนรวมเสร็จแลวน้ัน ขยะมันก็จะลดลง เมื่อไหรที่เราบอกใหชาวบานลดขยะ
   เปยกและชาวบานไมทําตามก็จบ เราก็ตองหาวิธีการใหชาวบานมีสวนรวม ถา
   ชาวบานมีสวนรวมปุบ เปาหมายเราก็จะได ทั้งน้ีโครงการตางๆที่พูดมา ผมก็
   เห็นดวยทั้งหมด ผมอยากเห็นวาแลวมันจะเกิดอะไรขึ้น มันยังเยอะเหมือนเดิม 
   หรือเปลา หรือลดลงมา ลดลงมาอยางมันนัย แตถาจะมีปจจัยเพราะโควิด ที่ทํา
   ใหกลองโฟม กับพลาสติกเยอะ ก็ไมเปนไร ทีน้ีผมถามวาขยะจรเน่ีย ตอไปน้ีเรา
   จะมีแผนดําเนินการแกไขยังไง เพราะฉะน้ันในการที่เราลดขยะคือเปาหมาย
   ของเรา สวนวิธีการคือการมีสวนรวม ที่จะปริมาณขยะลดลงมา ถาสมมุติเรามี
   พรบ. เกี่ยวกับการกําจัดขยะเปยกเราเคยดูมั้ยวาขยะเปยกเราลดลงหรือปาว 

/นางสุกานดา... 
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นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ตอนน้ีนะคะอีกชองทาง เรามีการสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะใน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ หลายชุมชน ชุมชนก็มีสวนรวมในโครงการมากขึ้นคะ  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - คือตอนน้ี คือผมตองการเห็นการเปลี่ยนแปลง วามีการเปลี่ยนแปลง
ปลัดเทศบาล   ในทางแนวโนมที่ดี ในการคัดแยกขยะ มีใครเคยไปเที่ยวบอขยะบางหรือยัง เรา
   จะไดกลิ่นหอมรัญจวนใจ แลวรูรึเปลาวามาจากขยะอะไร แตถาขยะที่ถูกแกไข
   ปญหามีแนวโนมที่ดีขึ้น การมีสวนรวมก็จะเปนขอแรกประชาสัมพันธในการที่
   จะทําใหขบวนการแกไขขยะ ถาขยะมาจากพ่ีนองชาวบานแลวพ่ีนองชาวบาน
   ไมมีสวนรวม ผลักภาระใหเทศบาล เขาก็ทําไดแตคุณตองยอมเพราะ 1 กิโล มี
   คาใชจายอยูที่ 0.37 สตางค และชาวบานจะไดรูวาเรามีตนทุนแตตอนน้ี
   ชาวบานรูแควาเปนหนาที่ของเทศบาล เทศบาลตองไปเก็บ ที่ผานมาเราตองวา
   ถุงขยะ 1 กิโลของทาน ถาทานไมแยก รวมกันทั้งหมด ประเด็นแรกทานตอง
   แยก นํ้าหกเหม็น ประเด็นที่สอง ในถุงขยะมีตนทุน คุณยอมเสียเงินหรือไม ถา
   คุณยอมก็ตกลง ไมมีปญหา แตถาคุณอยากใหเงินเหลือ จาก 4 ลานใหเหลือ
   ประมาณ 2 ลานนํา 2 ลานไปแจก 64 ชุมชน เพ่ือเปนงบพัฒนาของเรา จะ
   เปนการลดขยะ ก็หมายถึงวา ถาชุมชนไหน สามารถลดขยะได เทศบาลจะมี
   เงินพัฒนาให อันน้ีเปนการสรางกระบวนเรียนรูและกระบวนการมีสวนรวมที่จะ
   ดึงดูดใหมองเห็นขยะ อันที่สอง กองชางไดประโยชนจากขยะหรือไม กองชางมี
   สวนดูแลหรือไม ปุยตองซื้อหรือไม แลวทําไมเราไมนําขยะมาเปนปุย เชน 
   จังหวัดตาก มีสวนสาธารณะเยอะที่สุดในประเทศไทย มีโรงคัดแยกขยะ     
   แยกปุย มาเปนปุยใหกับกองชาง เรามีนํ้าหมักเอาไปแจกกองชางได น่ันคือ
   กระบวนการการคิดของเรา เพราะฉะน้ัน ผอ.ตอม ตองบอกเปาหมายคนที่อยู
   ตอไป วากระบวนการเราเสร็จแลวเรามาหาวิธีการ แตถาเราทํามาแลวดี การ
   จัดการขยะลดลง การที่ปริมาณลดลงถือวาการมีสวนรวมในชุมชนเห็นการมี
   สิ่งแวดลอมที่ดี ทําใหขับเคลื่อนไปได เชน ขยะเปยก ผมถามวา ชุมชนมีพ้ืนปูน
   ซีเมนตกําจัดขยะเปยกไมไดแลวก็จบไมคิดอะไรเลย ผมก็เจอปญหาแบบน้ี เราก็
   มีทางแก โดยหาวงปูนสัก 60 ซม. สัก 2 วงตอกัน แลวเจาะ 4 เหลี่ยมดานลาง 
   ใหเปนชองประมาณสัก 10 ซม. ยาวสัก 15 ซม. แลวซื้อดินมาวาง เพราะบาน
   แตละบานตองมีตนไม ถากับขาวเหลือไมทิ้งลงถังดํา คุณก็ตองเอาไปใสในบอที่
   จัดเตรียมภายใน 1 เดือนก็จะไดปุย ใบไมก็จะทับถม น่ีคือแนวแก ของคนที่
   บานมีแตพ้ืนปูนซีเมนต ไมมดิีน ถาบานมีดินก็ไมมีปญหา การกําจัดขยะเราตอง
   ทําตอเน่ือง ถาไมทําตอเน่ือง ชาวบานก็จะคิดวาเราละเลย ชาวบาก็จะไมทํา 
   แตถาชุมชนไหนเขมแข็ง ได zero waste ชุมชนน้ันก็จะเปนชุมชนตนแบบ 
   ชุมชนที่ได zero waste จะไดรางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
   80,000 บาทที่ไดเขาประกวด เพราะฉะน้ันถามีชุมชนตนแบบ ชุมชนอ่ืนก็จะ
   ทําตามแบบ และเราปลอยมือชุมชน เราจะมาดูโรงงานอุตสาหกรรม เราตอง
   แกไขทีละขั้น เชนโรงงานอุตสาหกรรมผมวางาย เพราะโรงงานอุตสาหกรรม    
   มีมาตรฐานรับรองกับดูแล มีอุตสาหกรรมจังหวัด และตองมาขออนุญาตที่เรา 
   แมแตวาการขออนุญาตสรางบาน บานตองมีบอดักไขมัน แสดงวาเราจะ
   สามารถดูแลบอดักไขมันของชุมชนได คือ ไมมีรูปแบบตายตัว ปจจัยแรกคือ
   การนําไปสูประสบผลสําเร็จ ถาชุมชนไมใหสวนรวม การจัดการขยะก็จะ
   ลมเหลว เพราะขยะเกิดจากพ่ีนองชาวบาน ชาวบานตองมีสวนรวมในการดูแล 
   เชน ตางประเทศ ถาใครซื้อขวดนํ้า  จะตองซื้อในราคาแพง แตเมื่อนําขวดไป
   แลกจะไดราคานํ้าที่ถูก แตเราทําน้ันไมได เพราะคนเราไมมีวินัย เราตองมีอะไร
   มาเปนแรงจูงใจ แตถาเปนไปได ผมอยากขอพวกเราไดมารวมกัน เปน
   องคประกอบของการลดปญหาขยะครับ 

/นางสุกานดา... 
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นางสุกานดา เอมะสวุรรณ    - เรามีศูนยจัดการขยะ ซึ่งหัวหนาสวนแตละกองก็เปนคณะกรรมการ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ดวยคะ 
 
พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ก็ดีครับ คือถามีศูนยฯ แลว ศูนยฯ ตองมาระดมความคิดเห็น เราจะ
ปลัดเทศบาล   มีวิธีการกําจัดขยะอยางไร เราตองมองปญหา เชน ปญหาของเราคืออะไร เรา
   ตองหาสาเหตุ พอเราพบสาเหตุก็จะพบความตองการ ผมยังเคยเสนอนายกวา
   เปนโมเดลที่ตาก เยอะกวาน้ี คือตากเปนเมืองที่สกปรกที่สุด ถนนและฟุตบาล 
   มี 2 กองที่รับผิดชอบ กองชางมีหนาที่กวาดบนฟุตบาท กองสาธารณสุข       
   มีหนาที่กวาดถนน เราก็ตองวางแผนแกกัน แกกันไปเรื่อยๆ ทุกวันน้ีคือมีเทศกิจ
   ไปจองจับขยะที่นําขยะมาทิ้งในเทศบาล จับไดทุกวันจับครั้งแรกไมปรับ ใหขน
   กลับไป เพราะแตละคนแตละบานมีทองถิ่นดูแล นายกบางคนเอาขยะมาทิ้งที่
   เทศบาล เพราะไมมีกระบวนการขับเคลื่อนในชุมชน เราทุกคนตองมาดูวา 
   สมมุติถาทุกคนไดโบนัสถาเงินไมพอขาดไป 2 ลาน เรามาลดขยะแลวนําเงินมา
   เปนเงินโบนัสก็จะกลายเปนแรงจูงใจ ถาเรามารวมกัน ทําเปนคําสั่ง ก็เปนแค
   กระดาษแผนเดียว เชนมอบใหเลขาทําก็จะเปนเหมือนเดิม แตถาหากเราชวย
   ระดมความคิดเห็นกัน เราวางแผนวาเราจะควรทําอยางไร เชน คนออกประชา
   คมก็ตองพูดเรื่องขยะ สวนคุณครูก็แนะนําผูปกครองวาถานําลูกมาโรงเรียน
   ใหใสปนโต หามใสถุงพลาสติก ตองสงเสริมเด็ก เพราะฉะน้ันจะเกิดการรวมมือ
   ทุกสวนและความคิดจะบรรเจิด แตถามอบเลขาทํา เลขาก็จะไมสนใจยอดทํา
   ตามปกติแตถามวา ระยะยาวจะเพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ เมื่อคนมาอยูเทศบาลเมือง 
   เขลางคนครเยอะ ถาคนมากขยะก็มากไมมีทางเปนไปไดถาคนนอยขยะมาก 
   ไมมีทาง เพราะขยะเกิดจากคน ตองรอประชุมการจัดการขยะอีกสักรอบ แลว
   ผอ. ตองนําขอมูลเยอะที่ชัดเจนมามอบใหเราดู วามีแตละวันกี่ตัน มาจากที่ไหน
   บาง งบประมาณเทาไหร เงินเทาไหร ชุมชนไหนขยะเยอะที่สุด สาเหตุเกิดจาก 
   อะไรถาผมเดาก็คือ นาจะเปนชุมชนกาดเมฆ เพราะมีหอพัก ขยะนาจะเยอะสุด 
   พอเราทราบขอมูล เราก็จะชวยกันหาสาเหตุครับ 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - กองสาธารณสุข หนาที่หลักของเราคือการเก็บขยะ แตการ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ปลูกจิตสํานึกน้ัน ตองไดรับความรวมมือจากภาคทุกสวน ถามีโอกาสประชุม
   หรืองานอะไรตางๆ อยากใหเอาหลักเกณฑหรือวิธีการคัดแยกขยะของเราน้ัน 
   ไดมีการเผยแพร ไมเวนแมแตโรงเรียน ศูนยผูสูงวัย หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   และอยากใหในสวนของกองยุทธศาสตร ชวยในการประชาสัมพันธคะ  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - อยากยอนถามไปวาการแกไขปญหาขยะ หรือการมีสวนรวมน้ัน เรา
ปลัดเทศบาล   ตองกลับมายอมถามตัวเองวาเรามีหรือยัง พวกเราอาจยังไมมีเลย และผมขอ
   ถามเลยวาแตละกอง มีการแยกขยะแตละประเภทรึยัง  

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - คือพวกเราทิ้งรวม พอมกีารคัดแยก ก็ยังทิ้งรวมกัน 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

 

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ใช หมายถึงวาเราก็ตองมามองดูตัวเรากอน ในสวนของแกวพลาสติก 
ปลัดเทศบาล   หลอดพลาสติกน้ัน บางที่เอาหลอดพลาสติกมาทําหมอน เปนตน เอาเปนวา 
   แตละกองก็ลองเริ่มกันดูครับ ลองแยกขยะแตละประเภทดูครับ เพ่ือที่วาถาเรา
   ไมเริ่มตนที่เรา เราจะไมสามารถบอกคนอ่ืนใหทําตามได  

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ปญหาในองคกรของเรา มีทั้ งบุหรี่  ขยะ แกวนํ้าตางๆ ทิ้งกัน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ไปทั่ว สุดทายกองสาธารณสุขก็เปนคนเก็บ  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ครับ ก็หาวิธีการกันนะครับ เด๋ียวเราคอยมาน่ังพูดคุยกันครับ ถาให
ปลัดเทศบาล   ผมคิดคนเดียวน้ันก็ไมสามารถทําได พวกเราตองชวยกันคิดน่ีแหละ วาพวกเรา
   จะมีวิธีการอยางไร แตมันตองเริ่มที่เรากอนนะ เราตองมีขยะแยกประเภท 
   ไมใชเทรวมกันหมด ผมถามเลยวาบางกองเน่ีย ยกตัวอยางเชน ถาคนในกอง
   ทานซื้อกาแฟมากิน ขยะก็จะมามี 2 ช้ิน คือ 1. หลอด 2. แกว ลองถามตัวเอง
   ดูวา แลวคุณจะทิ้งยังไงทิ้งลงตรงไหนครับ มันสามารถนําไปเปนรีไซเคิลได
   หรือไม  
 
นางสาวพจนา วรรณเสวี   - อีกประเด็นนึง พ่ีมองวาเจาหนาที่เทศบาลของเราควรจะไดมีสวน
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ รวมทุกคน สามารถทําไดคะ ในการคัดแยก พ่ีมาครั้งแรกพ่ีเอาเปนตัวช้ีวัด   
   เลยวา พนักงานที่ทานปลัดพูดถึง ก็คือวา กาแฟสวนมากเขาจะใชแกวสวนตัว 
   ไมมีคอยพลาสติก สวนถุงพลาสติกใหเอามาแลกของตางๆ อาจจะทําใหปริมาณ
   ลดลง สวนตัวมองวานโยบายทุกอยางคนภายในตองทํากอน ถึงจะไปเริ่มใหคน
   ขางนอกทํา  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - มันตองเริ่มที่เรา เริ่มทําอะไรกอนดี เริ่มทําถังขยะกอนไหม หรือถา
ปลัดเทศบาล   ถังขยะเรามีแลว เราก็นําถังขยะมาตกแตงและติดปายวาถังไหนคือถัง          
   ใสถุงพลาสติก ถังไหนขยะทั่วไปตางๆ เราก็ทําปายบอกไว ลองทําดู 

นางสาวพจนา วรรณเสวี   - อยางเชน ขยะเปยก เราก็อาจใหประธานชุมชนทํา สมมุติวาการมี
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ สวนรวมของคนในชุมชน บานของคนที่มีบริเวณก็สามารถทําไดที่ กําจัด     
   ขยะเปยก ดําเนินการไปถึงไหน ก็สงในไลนกลุมรายงานกองสาธารณสุข เชน 
   พนักงาน 500 คน ก็รายงานวาทํากันไดกี่เปอรเซ็นตที่ไดทําแลว  

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ในเทศบาลของเราในสวนของขยะเปยก เราก็มีทุก ช้ัน  แต
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ บางครั้งก็มีคนทิ้งปะปนกันไปหมด  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เราจะไปสอนชาวบานยังไง ในเมื่อเจาของโครงการก็ยังทิ้งขยะปะปน

ปลดัเทศบาล   กันไปหมด  

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - คนงานเก็บขยะที่ เขามาเ ก็บ เขาก็จะตรวจดูกอน บางครั้ ง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ขยะก็ปนกันไปหมด คนงานก็จะบนบาง มันก็เปนปญหาที่เราไมสามารถจัดการได 

 

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เอาเปนวา เรื่องน้ีก็คอยนํามาเปนวาระ ของทางเทศบาลเมือง       
ปลัดเทศบาล   เขลางคนครของเรา วาเราตองแยะขยะ มันตองเริ่มจากทางเทศบาลเรากอน 
   คือ 1. เราตองมีถังขยะแยก 2. เราตองฝกแยก  คือมันมันมีหลายองคประกอบ 
   ถาเรารวมดวยชวยกัน แตละกองตองใหความสําคัญกับขยะ แตละกองก็ตองหา
   โครงการตางๆใหกับกองของตัวเอง เชน กองการศึกษา มีครูมีเด็ก ตองมี
   มาตรการของตัวเองเล็กๆนอยๆ สรางวินัยใหเด็กๆ เรามีโรงเรียนโดย สพฐ. 
   ดูแลอยู เราก็สามารถทําโครงการเขาไป เราอาจจะมองวาเปนปญหาของกอง
   สาธารณสุข ไมใชปญหาของเรา ไมเก่ียวของกับเรา เราทําใหไมมีสวนรวม แต
   ผมมองในภาพรวมของเทศบาลเมืองตาก ทุกคนมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
   ในเรื่องของวิสัยทัศน ไมวาตัวเองจะทําแคน้ี ไมสนใจอะไรหรอกวาวิสัยทัศนจะ
   เปนยังไง มันก็เลยทําใหงานบางอยางขาดๆ หายๆ ลุมๆ ดอนๆ มันไมไปใหสุด 
   ผมก็หนักใจ เพราะวาอาทิตยหนา ผอ.ตอม ก็ไมอยูแลว ผมก็ใหฝากอยากนองๆ
   เอาไวดวยนะครับ 

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ   - ในสวนของเทศบัญญัติ เราก็พยายามที่ทํามาหลายปแลว ใน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ กฎกระทรวงตางๆ เพราะในน้ันเรายังขึ้นเปนเทศบาลตําบลชมพูอยูเลย ทั้งๆที่
   เปลี่ยนเปนเทศบาลเมืองเขลางคนครแลว มันติดตรงน้ันแหละคะ ต้ังแตป 
   2560-2561 เราก็พยายามแยกหลักเกณฑตางๆไว อยากจะแยกประเภท
   เอาไว วาการจัดการเราเปนอยางไร สวนป 2565 เราก็ต้ังเรื่องที่จะทําสวนน้ีไว 
   แตไมแนใจวาจะไดการตอบรับเปนยังไงตอไป เพราะกระบวนการมันยาวคะ  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - คือการแกไข การต้ังเทศบัญญัติ เด๋ียวน้ีมันไมไดเหมือนเมื่อกอนแลว
ปลัดเทศบาล   นะครับ ผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ที่ออกเทศบัญญัติมา การแกไขเทศบัญญัติ 
   คือตองมองลักษณะวิสัยของนักการเมืองกอน ถาทําใหชาวบานเสีย
   ผลประโยชน นักการเมืองจะไมคอยมีปญหา อยางเชน การขยะตอครัวเรือนป
   ไหนไมเกิน 120 บาท ถาเปนนายกผมก็ยอมแหละ เพราะราคาไมแพง แต
   ตอนน้ีเรามีเทศบัญญัติวาจะประกอบในการปฏิบัติในสิ่งที่มันจะถูกตองและ
   เกิดขึ้น เชนคนที่เอาขยะมาทิ้งไมถูกที่ ก็ตองถูกปรับถูกจับ 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ถาเปนเทศบัญญัติตัวใหมใหเปนอํานาจนายกดวยซ้ําไปวาจะ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ลดคาธรรมเนียมหรือไม 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ   - ถาเรามองวิธีในทางนิติศาสตรอยางเดียว เราจะกลายเปนคนที่

ปลัดเทศบาล   แข็งกระดางไปแลว เชน ชาวบานทําผิด เราก็จับก็ปรับอยางเดียว มันจะทําให

    เราเสียมวลชนไป แตกฎหมายมันก็เปนกรอบๆ หน่ึงที่เรานํามาใช แตผลที่จะ

    นําไปถึงจุดสําเร็จก็คือการมีสวนรวมนะครับ คือการที่เราเขาไปพูดและช้ีแนะ 

    ทุกที่มี พรบ. ทั้งหมด แตการที่จะนํามาใช โดยเฉพาะในทองถิ่นน้ันจะใชลําบาก 

    เพราะวาวิถีชีวิตและพฤติกรรมของเขาน้ัน ไมรูดวยซ้ําไปวามีกฎหมายตางๆ 

     เหลาน้ันขึ้นมาใช เชน ในชวงเมษา การเผาไฟก็จะเกิด เพราะคนเฒาคนแก

    สมัยกอนพอกวาดหญาเสร็จก็จะทําสิ่งที่กวาดน้ันมาเผา ถาวาผิดไหมมันก็ผิด  

/แตเราจะ... 
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    แตเราจะกลาจับเขาหรือไม บางเทศบาลมีการที่ใหชาวบานนําใบไม กระดาษ

    ตางๆ มาแลกไข เพราะกลัวชาวบานจะนํามาเผา ต้ังงบประมาณไวเพ่ือให

    ชาวบานนําขยะมาแลกไข เพราะเพ่ือเราตองหาวิธีตางๆ แกไข เพราะวา

    กฎหมายบางตัวก็ไมสามารถใชกับบังคับชาวบานได และเทศบาลก็นําใบไมมา

    บดเพ่ืออัดเปนปุย และนํามาขายไดในราคากระสอบละ 10 - 20 บาท  

    เพราะฉะน้ันถาพวกเรามาเปดโลกกวางมาคุยกัน และเราก็ลงไปทํา ปญหาไมได

    มีไวหยุดแตปญหาคือมีไวแกไขและดําเนินตอไป เวลาเรามีปญหาเราตองมาน่ัง

    พูดคุยกัน แกไขปญหากัน มันจะมีทางออก และเราก็จะสนุกไปกับมัน ในเรื่อง

    ของการเผา เด๋ียวเราก็ตองเจอปญหาในต้ังงบประมาณนําไขมาแลก บานเรา

    แนนอน PM 2.5 ลําปาง ลําพูน เชียงใหม คือเราตองเจอปญหาแบบน้ีแนนอน 

    เราตองคิดตอไปวาเรามาทําอะไร สรุปทายเราจะไดสวนของเรา เพราะฉะน้ัน

    ถาเอามาฝงกลบถามวามันจบที่น่ันหรือไม ถาเกิดบขยะเต็ม ไมเต็มหรอก 50 ป 

    เราเกษียณแลวไมตองรับผิดชอบแลวคนทีอยูตอจะทําอยางไร แตถาเกิดเราทํา

    ใหดีคือลดขยะตนทางปลายทางจาก 50 ปเปน 100 ป งบประมาณจากเคยใช 

    5 ลานบาทตอป เหลือ 2 ลานบาทตอปผมวาก็ดีนะ แตเราตองมีสวนรวมใน

    การคิดกอนวากระบวนการเราคืออะไร แลวเรามาแกปญหาไดอยางไร ถาเราไม

    เริ่มจากเราไปบอกคนอ่ืนแมกระทั่งตัวเองยังมองขามแลวเราจะไปฉายภาพให

    คนอ่ืนเห็นไดอยางไรแมแตเรายังไมมีความฝนจะไปขายฝนใหคนอ่ืนไดอยางไร 

    ถาเขาตกลงเราจึงรวมขายฝน  เพราะฉะน้ันผมจึงถือเปนวาระแหงเทศบาล

    เมืองเขลางคนคร เริ่มจากตัวทานกอนในการไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน

    ในสํานักงาน เชน ขอแยกขยะ ถาใครมีขยะเปยกก็ใหนํากลับไปที่บานนําไป

    แกไขและนําไปกําจัดที่บานหามนําเศษอาหารไปรวมขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล 

    ขยะเปยกคือขยะที่มีปญหาที่สุดเปนขยะที่ไมมีประโยชน  เพราะฉะน้ันเราเริ่ม

    พวกเรากอน ลองเริ่มถังขยะแยกประเภท แยกขยะเปยก อาจจะมีโครงการ

    สวนสาธารณะนาอยูก็ลองปรับใหดูนาอยู บางที่แขงประกวดสวนหยอมวา

    เทศบาลใครมีสวนหยอม กองไหนรับผิดชอบแขงขันกันปรับภูมิทัศน ในตอไป

    ถามีโอกาสไดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรขยะ ที่ผมพูดมันเก่ียวกับ

    งบประมาณของเราดวยถาเราประหยัดตังน้ีไดเราก็จะมีเงินไปทําอยางอ่ืนได 

    มันเปนเรื่องงายๆ ถาไมมีขยะไมมีเงินเหลือ ถามีขยะเงินเราก็จะเหลือนอยลงไป 

    ผมอยูเทศบาลตําบลมี 8 หมูบาน 1หมูบานไดงบประมาณไปหมูบานละ2แสน

    บาท ทั้งมีเทศบาลใชงบพัฒนาไป 1,6,000,000 บาท  แตตําบลที่ผมอยูใช

    งบประมาณขนจากขยะไปบอดอยเตา ปทั้งป 3,2000,000บาท แมแตขึ้น

    ตาช่ังนํ้าหนักเดือนละประมาณ 2,000 บาท น้ีคือขอมูลที่เราตองไปพูดกับ

    ชาวบานพียงแคเราไมทิ้งขยะแตเปนเพียงชุมชนชนบท แตของเทศบาลเมือง 

/เขลางคนคร... 
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       เขลางคนครจะยากหนอยเน่ืองจากเปนชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท เรามีหนวยงาน

    อุตสาหกรรม แตเราก็มีมาตรการของเราหลายๆ อยาง ที่จะเขาไปขอความ

    รวมมือ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมจะตองมีมาตรฐานที่จะทําใหเราทํางาน

    งายขึ้นอาจจะงายกวาไปพูดกับชาวบานซึ่งไมไดเขาใจอยากทิ้งก็ทิ้ง อยากเผาก็

    เผา ก็เลยใหเราทํางานลําบาก เด๋ียวจะมีการนัดประชุมกรรมการยุทธศาสตร

    ถาผอ.ตอม ไมไดมาทํางานฝากนองที่รับงานตอ 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ  - มีแผนรองรับอยูแลวคะ ขออนุญาตตอเลยนะคะ 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

มติที่ประชุม    - มอบกองสาธา รณสุข ไปดําเนินการจัดทําแผนบอกําจัดขยะ     
   มูลฝอย / การบริหารจัดการสถิติคาใชจายในแตละเดือน 

  3.4 แนวทางการดําเนินงานการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนเมือง     
         เขลางคนคร (กองสาธารณสุขฯ) 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ตอนน้ีมีการสงมอบอาคารแลวนะคะ ซึ่งเปนอาคารไมไดวาง 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ระบบไฟไวต้ังแตแรกในป 65 เรามีการต้ังงบประมาณในการปรับปรุงระบบ
   เครื่องปรับอากาศซึ่งไมแนใจวาจะอนุมัติเมื่อไหรความพรอมของอาคารก็คงจะ
   ปลายปไมแนใจวาจะเสร็จหรือไม แตวาในสวนของงบประมาณอ่ืนๆ เชน 
   โครงการเกี่ยวกับครุภัณฑเราจะเปนตองใช 3 หอง ตรงนั้นก็เปนใน
   ปงบประมาณหมดเลยซึ่งกวาจะซื้อไดก็คาดวาภายในปลายปที่น้ีจากเดิมเรา
   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคตอนแรกที่วางไวช้ัน 1 มีศูนยสมุนไพร ช้ัน 2 เปน
   เรื่องของงานบริการ มีหองประชุมของผูที่ติดบานมีปญหาเรื่องไขขอ น้ิวลอค 
   เราจะนํามาทํากิจกรรมประกอบ ช้ัน 3 จะเปนกองสาธารณสุขเองแตตอนน้ี
   นโยบายจะทําMOU กับโรงพยาบาลลําปางเพ่ือที่จะเปดใหตรวจช้ัน 3 ซึ่งหอง
   ขางลางจะเปนหองรักษาพยาบาลหองตรวจ หองฟน ตางๆ  ก็เลยไดปรึกษา
   ทานเลขาฯ วาอาคารถาไดใชประโยชนจะทําเปนแบบไหน เพราะถาMOU กับ
   โรงพยาบาลลําปางอาคารยังไมพรอม และที่สําคัญการ MOU เหมือนเปน
   ศูนยบริการแลวคนที่มาทํางานจะพอหรือไม คนทําแผล คนทําความสะอาด 
   ตองมีคนอยูในขณะที่เรารับถายโอนเขามาของเราก็ยังไมมีคนเพียงพอเลย
   เพราะวาตอนน้ีมีแค 12 คน บางศูนยจะมีแค 1 คน ซึ่งทําก็นาจะมีปญหา    
   2) ถาสมมุติเรา MOU กับโรงพยาบาลลําปางเราตองถามวายาและเวชภัณฑมา
   จากไหน ถาซื้องบประมาณทางกองไมไดต้ังก็ไมมีงานที่จะซื้อไดเพราะเปนงาน
   ปองกันโรคมีศูนยบริการดานนอกงานก็จะทับซอนกัน เพ่ือใหตอบแทนนโยบาย
   เห็นวาเราควรยายศรีหมวดเกลามาไวที่น่ี ก็จะเปดบริการไดเลย ถาMOU ก็ใช
   คนศรีหมวดเกลา งบประมาณก็ใชคนของศรีหมวดเกลา จะไมซ้ําซอนแนนอน 
   ถาไมพอก็สามารถต้ังโอนเขามาตรงน้ีไดเลย  

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ตอนน้ีผมไดมาเห็นแลวแตไมทราบวาตนสายปลายเหตุคืออะไร 
ปลัดเทศบาล   วัตถุประสงคคืออะไร ผอ.ตอม ลองไปทําแผนการใชศูนยมาดู ลองไปทําแผน
   คราวๆ ดูวาศูนยบริการสาธารณสุขความเหมาะสม ควรจะเปนเชนไรมองใน
   ศักยภาพตรงน้ีควรจะเปนอยางไร ทําอยางไร ตองมาน่ังวิเคราะหกัน เราจะใช  
   ศูนยฯ ซึ่งเปนโครงการของสาธารณสุข เมื่อเราไดนโยบายซึ่งเปนการบานลอง
   มาทําแผนดูพอไดหรือไมไดตองมาคุยอีกที บางอยางเปนสาธารณสุขชุมชน ก็
   ตองมีการต้ังซื้อเวชภัณฑ บางทีรพสต. ซื้อเวชภัณฑอยูแลวของเราถาซ้ําซอน
   เราจะเปนศูนยใหญหรือไม เราตองแจงปญหาใหผูบริหารทราบซึ่งผูบริหารไมได
   เปนนักวิชาการแบบเราไมสามารถรูไดวาทําไดหรือไมได เราไดโจทยมาแลวเรา
   ตองนํามาทําการบานดู ถาเราทําแลวบอกวาเราทําแลวมีปญหาซึ่งมันแกไข
   ไมได อยางการซื้อยากองสาธารณสุขไมสามารถซื้อยาได แมแตรพสต. ก็ตองซื้อ
   ยาแตบัญชีหลัก นอกเหนือบัญชีหลักตองมาซื้อเอกชน น่ีคือสิ่งที่เปนขอจํากัด มี
   คุณหมอมาตรวจไมตํ่ากวา เดือนละ 5,000 ในการมาตรวจและเจาหนาที่
   ศูนยฯ ก็จะมีคาตอบแทน อยางเชน 10 ปไดเทาไหร 2,000 เกิน 11 ปได 
   3,000  ตอเดือน อะไรอยางเน่ีย การซื้อยาถาเกิดเรามองปญหาเรามองแผน
   เรามีขอเสนอวาตองทําอยางไร ถาคุยแบบน้ีนายกฯ คงมองภาพไมออก เพราะ
   ไมมีเอกสารใหดู พ่ีลองนํานโยบายของทานนายกฯ ลองทําโครงรางแบบคราวๆ 
   พรุงน้ีมีประชุมสภากาแฟเรามาน่ังคุยกัน เปนแบบที่นายกพูดไดหรือไมได
   อยางไรเราไมไดอยูองคการสาธารณสุขเราไมสามารถซื้อเวชภัณฑยาไดตองให
   รพสต. ซื้อยา หรือเราอาจจะทําเปนศูนยสุขภาพชุมชนที่ใหชุมชนเขามา
   ประกอบกิจกรรมเพ่ือดูแลสุขภาพซึ่งผมคิดวานายกฯ คงไมตกลงเพียงแคเปน
   เพียงไอเดียวาทําอยางไร แตเขาไมรูปญหาคืออะไร นายกฯ ใหการบานใครมา
   ทําการบานดวยนะครับ เราจะวางแผนแลวนํามาเสนอนายกฯวาทําไดหรือทํา
   ไดแตติดปญหาแบบน้ีอยาบอกวาทําไมได นายกฯ ตกลงหรือไม ถาทําตองมี
   หนังสือแจงตองเสนอวามีหลักเกณฑอยางไรมีคาใชจายอะไรบาง เชน หองฟน 
   1 - 2 ลานก็ถอยแลว แลวถามวาเราจะขามไปจุดน้ันไดอยางไร ผอ.ตองมี
   ขอมูลวาเราแคปฐมภูมิกอนไหม ดูแลกอนปองกันกอนหรือไม  คือตอนน้ีมี
   หลายนําสวนแนวคิดมาหลายอยางแตยังไมตกผลึกสักอยางเพราะเรายังขาด
   ขอมูลตองนําขอมูลน้ีมาดวยครับ 
 
นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ที่จริงตอนน้ีเรามีคณะทํางานเรียกวาทีมที่ปรึกษาเราไดคุยกันหลาย
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ รอบแลวแตก็ยังเหมือนเดิม ตอนน้ีกําลังทําบันทึกมอบหมายเหมือนทานไม
   เขาใจวาทําอยางไร ไมเขาใจในเรื่องความซ้ําซอนของงบประมาณ ตอนน้ีทาน
   นายกมองวาถา MOU หมอมาตรวจก็จะมองวาเจาหนาที่พยาบาลในกองพอจะ
   ชวยไดซึ่งเคยคัดคานมาหลายรอบวางานประจําในอํานาจหนาที่เดิมของแตละ
   คนพยาบาลก็มีหมด หายหมด และจะตองไปเติมใหกับ รพสต.  ที่ขาดอยู 
   เพราะวันที่ 1 ธันวาคม ผูคนบางศูนยเชนกลวยแพะ มี 1 คน มี 2 ศูนยที่มีคน
   เดียวไมไหว  

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ผมขอรองศักดาชวย ผอ.ตอม หนอยครับ 
ปลัดเทศบาล 

นายศักดา  กันหาเวียง   - เทาที่ดูอยากให ผอ.ตอม ชวยทํา 2 แนวทาง 1) คือแนวทางที่นายก
รองปลัดเทศบาล   อยากจะใหทํา คือทําตารางขั้นตอน 1 2 3 4 และมีหมายเหตุใส 2) คือ
   แนวทางขอเสนอของเราวาควรจะเปนไปได เชน ยก รพสต. ศรีหมวดเกลา
   ขึ้นมา ดําเนินการขั้นตอน 1 2 3 4 โดยหมายเหตุ จุดประสงคของนายกคือ
   อยากเห็นอาคารที่เราสรางขึ้นมีความเคลื่อนไหวอยากใหมีการขับเคลื่อน ไมได
   ทิ้งอาคารไวเปลาๆ ไมมีประโยชน 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - เรื่องของการถายโอนภารกิจ ที่จริงเราไดรับแจงมาไดรับการถายโอน 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 1 คน เขา กทจ. ในวันที่ 5 พฤศจิกายน จะมีช่ือตําแหนงอะไรตางๆ เกณฑการ
   ประเมินจะดูในเรื่องของการมีสวนรวม การบริการ งานวิชาการ การมีสวนรวม
   ในเรื่องของทรัพยสิน  ปรากฏวาโครงสรางเดิมแหงละ 5 คน แรกๆ สมัครใจมา 
   20 กวาคนตอนน้ีเหลือแค 12 คน โดยไดรับหนังสือตอนแรก 1 ตุลาคม เลื่อน
   ไปวันที่ 1 ธันวาคม เราไดทําหนังสือไปทาง สสจ.วาใหยืนยันทานขัดของยังไง
   ขอใหแจงกลับปรากฏวาไดรับการยืนยันตามน้ันโดยขอใหทางเทศบาลนัด
   ประชุม 1 รอบเพ่ือซักซอมในการสงมอบ ในการสงมอบ บัญชีทรัพยสิน บัญชี
   สงมอบ บัญชีนํา จะตองมีการสงมอบผูมอบคือ สสจ. ผูรับมอบคือทานนายกฯ 
   ตองมีพยาน พยานก็คืออนุกรรมการซึ่ง ผูวาราชการจังหวัด ทองถิ่นจังหวัด 
   ผูทรงคุณวุฒิ มีทานประธานสันนิบาต ทานนายกสมพร วะเท และอีกสวนคือ 
   ผอ. รพสต. ก็เริ่มจะมีปญหาคือผอ. รพสต. ลาออกหมดเลย ซึ่งเราไดแจงนองๆ
   ไปวามาแคไหนแคน้ัน สวนอ่ืนๆ ก็นาจะเปนหัวหนาสวนราชการ ทานปลัดฯ
   ทานรองปลัดฯ คิดวานาจะตองใชหองประชุมชมพู บันทึกขอตกลงลงนาม
   เน่ืองดวยทางฝายก็ไดรับมอบหมายงานเต็มแลวจะขอทางรองศักดาชวยในการ
   ดูแลในเรื่องน้ีและทางจังหวัดขอประชุมสักหน่ึงรอบ ในกําหนดการวางแผนไว
   นาจะวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมชมพู 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ผอ. ลองโฟกัสปญหางานถายโอนใหชัดเจนวาปญหาคืออะไร แลว
ปลัดเทศบาล   พอรูปญหาผอ.จะหาทางแกไขมันถาอะไรที่เกินศักยภาพของผอ. มาปรึกษา  
   รองศักดาผมฟงแลวปญหาของผอ. หลายอยาง ปญหาบุคลากร ปญหาเรื่องเปด
   สํานักงาน  ตองโฟกัสปญหามาเลย ผอ.ตองสรุปรายการมาเลยมามันติดปญหา
   อะไร อยางคน ตองให กจ. ชวย เอาคนมาถาคนขาด กจ. ตองวางแผนเรื่องคน 
   เอาใหจบตอนที่ผอ.จะออกน่ีแหละ เด๋ียวรองศักดาชวยดูหนอย กจ. ชวย
   ประสานเรื่องคนใหดวย ถาคนไมพอ กจ. ตองชวย ผอ.ตองสรุปรายการมาเลย
   ไดดําเนินการอะไรเรียบรอยไปแลว หรือวาไมเรียบรอย ทําถึงขั้นตอนไหนแลว 
   ผมจะไดชวยได ตอนน้ีผมมองปญหาของ ผอ. ก็คือปญหาการประชุม หรือ
   รพสต. อะไรยังไงไมเขาใจ หรืออะไร 

นางสุกานดา เอมะสุวรรณ   - แคแนะนําเฉยๆ คะ วา รพสต. ผูประสานงานเน่ีย เคาก็อยากจะรูวา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เรามีการเตรียมการ ขั้นตอนอะไร ยังไงบางคะ  

 

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ตอนน้ี เราเดาเลยวาเคาจะแตะตัดขาเราอยูแลวหละ เขาจะบอกคน
ปลัดเทศบาล   ของเขาวานูนน่ีน่ัน เกมรุกของเราคือไปคุยกับพนักงาน รพสต. แลวหรือยังวา
   มาแลวมันมีขอดีขอเสียยังไงบาง  

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - มันผานขั้นตอนตรงน้ีมาหมดแลวคะ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - มันมายังไงไมรู แตยังมีคนลาออกอยูไง 
ปลัดเทศบาล 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ไมมีแลวคะ สงมาชัดเจนแลว 12 คน กจ. จะตองไปกําหนด
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ตําแหนงรองรับ กรอบรองรับนะคะ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - แตถามันดีจริงตองไมมีใครลาออก มีเต็มใจจะมาอยูเลย 
ปลัดเทศบาล 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ขั้นตอนน้ันเรียบรอยหมดแลวคะ มีแตรอรับมอบวันที่ 1 เดือน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ธันวาคม พอรับมอบแลว ตองมีการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมเรื่องการเชิญ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - อันน้ันมันปลีกยอยอยูแลว ผอ. เด๋ียว หน.สป.ยังทําไดเลย หน.สป.
ปลัดเทศบาล   ชํานาญ เรื่องการเชิญใครเน่ีย หลับตาก็นึกออกไดเลย เด๋ียว สป. จัดการให    
   พ่ีนอยเกง พ่ีนอยปากหวานอยูแลว  

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ขอตําแหนงทดแทนดวยนะคะ ประสานไปแลว 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ฝายแจ็ค ไปดูเรื่องตําแหนงทดแทนดวย 
ปลัดเทศบาล 

นายธานุพงษ  สุระสะ   - เบ้ืองตนตอนน้ีนะครับ หนังสือฉบับน้ีจากจังหวัดยังไมตอบกลับมาที่
รักษาราชการผูอํานวยการ  เทศบาลเลยนะครับ จะมานาจะเร็วสุดก็คงจะเปนวันน้ีครับ ตองรอหนังสือจาก 
กองการเจาหนาที่   จังหวัด 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ตองประสานโดยตรงกับภายในเลยฝายแจ็ค  
ปลัดเทศบาล 

นายธานุพงษ  สุระสะ   - คือผมประสานอยูตลอดครับ ตอนน้ีแครอหนังสือจากจังหวัด และจะ
รักษาราชการผูอํานวยการ  นําสงไปยังอําเภอครับ 
กองการเจาหนาที่ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เอาอยางน้ีครับ พอหนังสือมาถึงแลวปลัดอยากเห็นวาทุกคนทํางาน
ปลัดเทศบาล   ไดเลย ไมใชพอเปดศูนยฯ แลวไมมีคนมาทํางานสักคนเลยอยางเน่ีย รพสต. ไม
   มีคนสักคนเลย ลาออกหมดแลว ไมใชนะครับ 

/นายธานุพงษ... 
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นายธานุพงษ  สุระสะ   - ตองรอหลังจากที่เห็นชอบรับ เราตองกําหนดสวนที่เหลือไปที่กรมฯ 
รักษาราชการผูอํานวยการ  อาจจะตองใชเวลาครับ 
กองการเจาหนาที่ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ไมใช ผมหมายถึงวาถานายกมาน่ังโตะ แลวบอกวาวันน้ันเปดทุกคน
ปลัดเทศบาล   ตองเขารับการตรวจรักษาได อะไรอยางเน่ีย 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - ระหวางน้ี เรื่องของคนนะคะ หลังจากวันที่ 1 ก็จะมี 12 คนในการ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ปฏิบัติหนา แลวก็ตองจะจางเหมาใหบุคคลภายนอกมาชวยปฏิบัติหนาที่ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ผอ.ตองไปบริหารจัดการเลยนะครับ ถาคนไมพอ ไมมีแมบาน ผอ.ไป
ปลัดเทศบาล   เปดงบของ ผอ. วามีหรือปาว ถาไมมี ผอ. ตองโอนงบ ถาโอนไมได ใหไปหา 
   ผอ.คลัง ชวย วาจะหาเงินตรงไหนมาจางเหมาแมบาน ถามีปญหาเรื่องคนดูแล
   ความสะอาด เอาอยางน้ีไหม 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - คือตอนน้ีงบประมาณ มีการแจงมาแลวใชไหมคะผอ.พจน 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

นางสาวพจนา วรรณเสวี   - แจงมาแลวคะ ตอนน้ีงบมาเต็มแลว 12 เดือน แตขอไป 12 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ ตําแหนง เงินสงมา 17 ตําแหนง เงินมาทั้ง 2 งวดแตไมสามารถเลิกไดเบิกได
   แค 12 ตําแหนง และเปนหวงดานคุณภาพใหบริการ 3,500,000 บาท 
   มาแลวกลัวจะทําไมทัน นาจะเปนการซื้อครุภัณฑงวดละ 1,750,000 บาท 
   กลัวจะไมทันคะ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ผมเปนหวงเวลาที่ ผอ.ตอม ไมอยูแลวใครจะมารับงานแทน ผอ.ตอม
ปลัดเทศบาล   ถาเปนหมอยุยรักษาการใหมาคุยกับรองศักดา กับผอ.พจน วามีการเปนมา
   อยางไร เราตองมาชวยกันจัดการถาจัดการไดก็จะไมมีปญหา จะเหน่ือยแคชวย
   แรกๆ ตอนน้ีเราตองจัดอันดับปญหาวามีอะไรบางแลวแกไปถึงไหนแลว     
   แลวนํามารายงานทานนายกวาเสร็จแลวพรอมแลว คนที่จะมาแทนพรอมแลว
   เขาใจงานแลวถาไมเขาใจมาซักซอมอีก หน่ึงหนวยงาน 2 ระบบ มีงานหลัก
   และมีงาน รพสต. ดวย ประเด็นที่ซักซอมความเขาใจรพสตไมเปนอิสระ ทํา
   ตาม สสจ. สสอ. ทําตามกระทรวง ไมมีบทบาทรอกระทรวงสั่งอยางเดียว แต
   ตอนน้ีคุณสามารถทําโครงการอะไรก็ไดที่ เปนอิสระที่จะโชวผลงานคุณ
   ถาคุณเปนขาราชการพันธุใหมไมใชเชาชามเย็นชามคุณสามารถดึงงบจาก
   เทศบาลมาพัฒนาบุคลากร มาพัฒนาคนในพ้ืนที่ไดสบายเลย แตถาเกิดมา 8 -
   9 - 10 โมง กินเหลา เลนไพ ไปเหมือนอนามัยชนบท นายกฯ ไมปลื้มหรอก
   เพราะตองโดนฝายบริหารจับจอง ตอนน้ีคือความหนากลัวจะทําอยางไร แตเรา
   จะพยายามใหมองเห็นการสรางคุณภาพ มีงบประมาณแลวอยากทํา ขอ 
   โครงการไดหมดสามารถทําให รพสต. แกไขความตองการของพ่ีนองชาวบานได
   ที่ผานมารพสต. ไมไดทําตามความตองการของพ่ีนองชาวบาน  ทําตามนโยบาย
   ของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ เลยมาของบ สปสช. ของ
   เทศบาลเราไปใช แลวก็เปนผลงานของเขาไปเลย เราตองต้ังรับใหดี ผมขอฝาก
   รองศักดาชวยดูดวยนะครับ 

/นายศักดา... 
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นายศักดา  กันหาเวียง   - ผมยังเปนหวงผอ.ตอม ตองคุยกับหัวหนาฝายใหชัดเจนวาเรื่องน้ีตอง
รองปลัดเทศบาล   เพราะผมตองไดขอมูล สอบถามจากหัวหนาฝายดวยมันตองสานตอไดเพราะ
   ผมกํากับหลายกองและผมเปนหวงวาผมลงไปชวยเต็มที่ไมได ผมแคกํากับดูแล
   ใหคําแนะนํา เพราะคนรางหนังสือคงไมใชผม เจาหนาที่ในกองสาธารณสุขตอง
   ทําเพราะรูหลักเกณฑ หลักการ ฝากผอ.ตอม ชวยมอบงานตอดวยนะครับ 

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - คือเราคุยกันตลอดคะ แตไมแนใจเวลาปฏิบัติคะ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ถาเราคุยแลว กลัวปฏิบัติไมได ก็ตองซักซอม ถาซักซอมแลวไมเขาใจ 
ปลัดเทศบาล   ก็ซักซอมอีก ซักซอมจนแบบรู ถาเราคุยกันอยางน้ี บางคนอาจจะเขาใจไม
   เหมือนกัน เวลาน่ังโตะเดียวกันเน่ีย เราตองลองไปซักซอม เราตองมองเห็นวา
   ปลัดพูดอยางน้ีแลว ทําไมเราไปทําอยางน่ีละ แปลวาไดทบทวนคําสั่งของผม
   แลว เด๋ียวลองไปคุยกันภายในกองวาลองซักซอมดูวามันเปนอยางน้ีๆ ใชไหมๆ  

นางสุกานดา เอมะสวุรรณ   - คุยกันตลอดคะ แตวามันมักจะมีปญหาอ่ืนเขามาคะ เคาก็จะไปไม
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เปน ขอยกตัวอยางน้ี ถามีหนังสือเขามาของอําเภอวาขอใหเทศบาลไปแจงที่
   ราชพัสดุ ขอใชที่ราชพัสดุ วาเทศบาลไดดําเนินการแลว ขอใหแจง รพสต. ดวย
   อยางเน่ีย 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ผอ.ตองแยกกอนวา มันเปนงานอะไรหรือปาว  
ปลัดเทศบาล 

นายศักดา  กันหาเวียง   - คืออยางน้ีครับ มันไมยาก หลักเกณฑการขอใชที่ราชพัสดุมันมีอยู
รองปลัดเทศบาล   แลว ถาจะเอาตัวอยางก็ใหไปขอที่ สป. หรือหนวยงานกองสวัสดิการสังคมก็ได 
   มันมีตัวอยางอยูครับ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ผมวาทีม ผอ. ตองแข็งหนอยนะครับชวงน้ี ทีมสาธารณสุขตอง
ปลัดเทศบาล   ติดตามและใกลชิด พอมีประเด็นมา มันก็จะไมใชเรื่องใหญเลย เจาหนาที่คน
   ไหนที่สนิทกับ สสจ. เขานอกออกในไดคลอง ก็ควรเอาคนน้ีไปประสานเรื่องน้ี  

นายศักดา  กันหาเวียง   - ผมวาหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขนาจะทําได ผอ.ตอม ก็มอบ
รองปลัดเทศบาล   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขดําเนินการเลยนะครับ  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ผมวาถาทีม ผอ. ซักซอมกันตลอด งานมันก็จะเขารูปเขารอยหมด
ปลัดเทศบาล   ตองมีการคุยกันเพ่ือจะไดไมมีชองโหว เด๋ียวมันจะมีปญหาวาโอนมาแลวแตไม
   สามารถทําอะไรได แลวเขาจะขอคืนนะครับ 

มติที่ประชุม    - มอบกองสาธารณสุข ดําเนินการจัดทําแผนแนวทางการ
   ดําเนินงานการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนเมืองเขลางคนคร 

  3.5 การติดตั้งกลอง CCTV ที่บรรจุแผนพัฒนาป 2566 - 2570 (สํานักปลัด) 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ตอไปนะครับ กลอง CCTV 
ปลัดเทศบาล 

/นางสาวพัฒนี... 
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นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา   - ขออนุญาตนะคะ ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ น้ี ของเราไดรับอยู ๘ 
หัวหนาสาํนกัปลัดเทศบาล ชุมชนประมาณ ๓ ลานกวาบาทแลววางแผนไววาจะเริ่มในไตรมาสที่ ๒ ในชวง
   เดือนธันวาคมน้ีก็จะขออนุมัติดําเนินการคะ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - งบของเราทั้งหมดเลยเหรอครับ 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา   - งบของเราทั้งหมดเลยคะ ประมาณ ๓ ลานกวาบาท ลงไป ๘ ชุมชน 
หัวหนาสาํนกัปลัดเทศบาล ซึ่ง ๘ ชุมชนน้ี นายกฯ ทานก็ไดกระจายแตละตําบล แบง ๔ ตําบลเหมือนกัน 
   เสร็จแลวก็ดําเนินการจริงตามแผนเดือนเมษายน แลวชวงกอนที่จะถึงเมษายน
   เราก็จะทําแผนจัดซื้อจัดจางแลวก็ขอตามน้ันคะ แลวสําหรับจุดที่จะไปวางวา
   ตรงไหนเสี่ยงเดิมเราเอาจากแผนชุมชน ชุมชนขอมาวาจะเอาไปติดต้ังตรงไหน 
   แตกอนดําเนินการจริงหรือออก TOR คงตองไปอีกรอบหน่ึงคะ แลวคงจะตอง
   ขึ้นสถานีตํารวจดวย เพราะเราตอง Link กับเขาดวย อันน้ีคือ ๘ ชุมชนที่ไดแต
   ละตําบล แลวสําหรับที่ เหลืออีก ๕๓ ชุมชนก็กระจายลงในแผนพัฒนา   
   เทศบาลฯ คะ โดยทานนายกฯ ใหนโยบายวา ใหตอจิ๊กซอวใหเปนโดยใหครบ 
   ๔ ตําบลใน ๑ ปน้ี ใหกระจายไปอยาใหติดเปนกระจุกเพ่ือใหทั่วถึงและเสมอ
   ภาคกัน เพราะง้ันใน ๔ ตําบลเน่ียในป ๒๕๖๖ พ่ีนอยก็จะลงพอรตไวใหคะ กับ
   ตารางที่นําเรียนทานปลัดไปวาทั้ง ๕๐ กวาชุมชนในแผนของป ๖๖-๗๐ เน่ีย 
   เด๋ียวใหฝายแจ็คตอเลยก็ไดคะ  

นายธานุพงษ  สุระสะ   - ขอนําเรียนครับ คือในป ๖๖ ทั้งหมดอยู ๑๔ ชุมชนครับ เพราะวา
รักษาราชการผูอํานวยการ  แบบรวมอยูที่ 4,๕๕๓,๑๐๐ บาทครับ อีก ๗๒ ชุมชนอยูที่ ๓,๑๙๙,๒๐๐ บาท 
กองการเจาหนาที่   ป ๖๘ อีก ๑๑ ชุมชน ๒,๒๑๗,๔๐๐ บาท ป ๖๙ อีก ๙ ชุมชน ๒,๐๐4,๙๐๐ 
   บาท ป ๗๐ ๕ ชุมชน ๑,๒4๕,๒๐๐ บาท ซึ่งรวมทั้งหมดเปน ๑๓,๒๕๑,๘๐๐ 
   บาท โดยแบงเปนตําบลปงแสนทอง ๑๖ ชุมชน แบงทั้ง ๕  ปนะครับ ตําบล
   ชมพู ๑๕ ชุมชน ตําบลพระบาท ๑๔ และกลวยแพะ ๖ ชุมชน 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ๑๓ ลาน ๕ ป ใชไหมครับ 
ปลัดเทศบาล 

นายธานุพงษ  สุระสะ   - ครับ ๑๓ ลาน 
รักษาราชการผูอํานวยการ 
กองการเจาหนาที่ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ประเด็นปญหาที่ผมเปนหวงก็คือวา คือการกําหนดจุดน่ีดีแลว และ
ปลัดเทศบาล   ใหตํารวจเขามามีสวนรวม การจัดซื้อจัดจางน้ีก็มันจะมีบางอยางที่เขาสู e-GP 
   ดวย แลวมีบางอยางที่เปนครุภัณฑดวย ครุภัณฑคอมพิวเตอรผมเปนหวงวาตรง
   น้ีมันของเขาคณะกรรมการคอมพิวเตอรจังหวัดไหม 

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา   - เขาคะ 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เขานะ แลวผมถามวา ป 25๖๖ เน่ีย เปนหวงแบบน้ี หน.สป. อันน้ี
ปลัดเทศบาล   คือประสบการณผมคือเขาไมคอยประชุมกัน เขาจะรอใหหลายๆ ที่มารวมกัน 
   แลวประชุมทีเดียวแลวมันจะทําใหแผนของหน.สป.ลาชาไป หน.สป.ลอง
   ประสานคณะกรรมการคอมพิวเตอรจังหวัดดูดีๆ เออ ผอ.คลัง ถามันไมถึง ๕ 
   แสนเน่ีย ตองเขาไหมครับ  

นางสาวพฒัน ี เมืองใจมา  - อันน้ีเรา ๓ ลานคะ ป ๖๕ 

หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล 

นางสาวพจนา  วรรณเสวี     - ถามนองที่ดูแลเรื่องคอมพิวเตอรบอกวา ถาเปนองคกรเดียวกัน
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ ที่ตองเขาพรอมกันก็เอาเขาดวย ตอนแรกก็ถาสมมติวาเราซื้อแตคอมพิวเตอรก็
   ไมตองเขาอีกครั้ง 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - มันเกิน ๕ แสนใชมั้ยพ่ีเส็ง เกิน ๕ แสนตองเอาเขาใจรึเปลา อันน้ีมัน 
ปลัดเทศบาล   ๔ ลานนะ ผอ. 

นางสาวพฒัน ี เมืองใจมา  - ใชคะ คือจะเอาไปรวมกับกองวิชาการ ก็เปนในเดือนธันวาคม 

หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - อันเปนหวงอันน้ีแหละ วางแผนกันใหดีอะไรที่ตองเขา ก็ตองรีบเอา
ปลัดเทศบาล   เขาคณะกรรมการจังหวัด แลวก็ผมเปนหวงราคากลางดวย ไมรูวาราคากลาง
   ของ ICT เปนอยางไร 

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา  - แตตอนน้ีที่เราต้ัง เราต้ังตามมาตรฐานของ ICT ทั้งหมด        

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ทั้งกลอง ทั้งจอรับภาพมาตรฐานของครุภัณฑคะ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - โอเคครับ เสร็จแลวตอนน้ีฝายแจ็คเปนกรรมการไหม ใครมีคําสั่งทํา  

ปลดัเทศบาล   หนาที่ดูแล มีเจาหนาที่เราไหม  

นายธานพุงษ  สุระสะ   - ถาเรื่องระบบกลองก็จะมีผมกับหัวหนาเทศกิจครับ 

รักษาราชการผูอํานวยการ 
กองการเจาหนาที่ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - มีคําสั่งเรียบรอยใชไหม 

ปลดัเทศบาล 

นายธานพุงษ  สุระสะ   - ครับ 

รักษาราชการผูอํานวยการ 
กองการเจาหนาที่  

นางสาวพฒัน ี เมืองใจมา  - เราต้ังใหมไหมคะ เอาเปนบอรดใหญเลย 

หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล 

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ใช มันก็ตองมีใคร ตองขออนุญาตใครหรือเปลา เวลาขอดูกลองตอง

ปลดัเทศบาลขอใคร 

นายธานุพงษ  สุระสะ   - ผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเราครับ แลวนายกฯ จะใหไปเปด
รักษาราชการผูอํานวยการ  ขอมูลหรือวาจะขอคัดลอก แลวเด๋ียวผมจะไปตัดใหครับ 
กองการเจาหนาที่ 

นางสาวพฒัน ี เมืองใจมา  - เหมือนวาจะมีคณะหน่ึงนะกอนที่จะต้ังกอนที่เรามา 

หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ง้ันเด๋ียวพ่ีลองวางแผนดู ตองออกคําสั่งละขั้นตอนการปฏิบัติเปน
ปลัดเทศบาล   ยังไง แลวแจงใหทราบ 

นางสาวพฒัน ี เมืองใจมา  - คะ เด๋ียวขอดูคําสั่งเดิมกอนที่เราจะเขามา นาจะมีอยู 

หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - สวนการจัดซื้อจัดจางผมเปนหวงอยู พยายามประสานกับ
ปลัดเทศบาล   คณะกรรมการจังหวัดใหได เพราะวาป ๖๗ เน่ีย ถาเขาประชุมลาชาขึ้นมา มันก็
   จะทําใหเราลาชาอีก อันที่ ๒ ที่ผมเปนหวงก็คือ ผมกลัวมาตรฐาน ICT ตอนน้ี
   ลาสุดมันป ๖๓  
 
นายธานพุงษ  สุระสะ   - ขออนุญาตครับ มันจะเปลีย่นชวงเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 

รักษาราชการผูอํานวยการ 
กองการเจาหนาที่ 

นางสาวพฒัน ี เมืองใจมา  - เราต้ังกอน เราใชงบกอน 

หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เน่ียมันจะมาอีก เพราะฉะน้ันจะขอวา เดือนธันวาคม พ่ีเอาเขาไป

ปลัดเทศบาล  กอนแลวพอเอาเขาไป ถามันเปลี่ยนอีกเราจําเปนตองเปลี่ยนตามไหม อันน้ีผม

  เจอมากับตัวเลย พอจะซื้อก็เปลี่ยนมันตองแกเขาสภาฯ แกสเปคอีก เพราะ

  ราคาเดิมมันไมไดแลว เพราะฉะน้ันพ่ีตองทําใหมันจบ ถามันจบ ผอ.คลัง จะได

  จัดซื้อจัดจางไดไมกับปญหาที่มันจะเปลี่ยนตอนเดือนกุมภาพันธเปลี่ยนสเปค

  ของ ICT สํานักปลัดจะตองนําเขาสภาอีกไหมเพ่ือขอเปลี่ยนแกไขครุภัณฑ 

  ปญหาตามมายาวเลย 

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา  - ถาขอสภาฯ ในเดือนพฤศจิกายนน้ีก็ตองประสานจังหวัดวาเขา

หัวหนาสํานักปลัด  ประชุมตอนไหน  แลวก็ตอนน้ีเราใชของธันวาคม ๖๓ สมมุติวาตนธันวาคมเขา

    อนุมัติมา เราขอจัดซื้อจัดจาง ขอไวกอน ผอ.ก็ประกาศไป ใชมาตรฐานของ ICT 

    ธันวาคม ๖๓ แบบน้ีไดไหมคะ ผอ.เส็ง  

/นายวนัช... 
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นายวนัช  ชิวหรัตน     - เราทํา ๒ อยางคือเราเขา ICT แลวเน่ียเราเดินไปตามขั้นเขาระบบ 

ผูอํานวยการกองคลัง  แลวขอแกไขสัญญาทีหลัง คือทํา ๒ อยาง แกไขสัญญาตามขอ 120 ซึ่งตอน

    เราจัดหาเปนมาตรฐานเกาพอเราทําไปแลวมีการเปลี่ยนแปลงเรามาแกไข

    สัญญาหรือยึดหลักเดิมเราถึงขั้นตอนไหนกอนถาเราดําเนินการแบบมาตรฐาน

    เกาก็ดําเนินการตอไปไดเลย 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - คือแบบน้ี ถาก็หน้ีผูกพันกอนมาตรฐานมันเปลี่ยนแปลงกโ็อเค แตถา

ปลดัเทศบาล  มาตรฐานมันเปลี่ยนแปลงก็เราไมไดกอหน้ีผูกพันเน่ีย มันจะตองขออนุญาต มัน

  จะตองขอแกไขสเปค ๒ ประเด็น สวนประเด็นมาตรา ๑๙ เน่ียถาแกไขประเด็น

  มันตองเขาสภาไหม หรือวาระเบียบ 

นายวนัช  ชิวหรัตน     - ถาเราดําเนินการไปแลวเน่ีย มันมีผลผูกพันกับคนที่เสนอราคาแลว 

ผูอํานวยการกองคลัง  สวนใหญเราจะเลือกแบบแกไขสัญญา 

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา  - เขาใจแลวคะ ถาแบบน้ัน สป. เริ่มดําเนินการเดือนพฤศจิกายนน้ี 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ดีกวาแลวเราจะเจอกันตอนธันวาคม - มกราคม เราขอดําเนินการกอน 

    หมายถึงวาวิเคราะหขอมูลอะไรเสร็จ แลวก็ขอไปที่จังหวัดกอน แลวในเดือน

    ธันวาคมน้ีมันก็ยังอยูในหวงเวลาอยู  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ผอ.คลัง ถามีปญหาลองหารือกับนิติกรดู ตามมาตรา ๗๙ ของการ
ปลัดเทศบาล   จัดซื้อจัดจางวาการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญามันตองเขาไปอยูในระเบียบของ
   งบประมาณ ถาอยูในขอ ๒๙ จะเขาไปอยูในสภาฯ แตอันนี้ระเบียบตัว
   ใหมมันบอกวา ขอ ๓๗ มันบอกวาการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายที่
   กอหน้ีผูกพันไปแลว หากไมไดเพ่ิมวงเงิน ใหเปนอํานาจอนุมัติของผูบริหาร การ
   แกไขเปลี่ยนแปลงการช้ีแจงงบประมาณ คือมันจะคาบเก่ียวกันหนอยนะ กับ
   ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่องการจัดซื้อจัดจาง มันมีบางขอมันไปผูกกับ
   กฎหมายมาตรฐานการจัดซื้อจัดจาง แลวขอ ๗๙ มันวาการแกไขประกันสัญญา
    มันจะเอามาอิงกับระเบียบงบประมาณ ก็คืออะไรที่ เราจะแกไขสัญญา 
   ครุภัณฑหรือที่ดินสิ่งปลูกสราง เราตองเอาเขาสภาฯ ขอน้ีมันอยูในระเบียบ
   งบประมาณ ที่ผมปฏิบัติกันแบบน้ี ไมรูวาที่น่ีไดทํากันแบบน้ีหรือปาว 

นายวนัช  ชิวหรัตน      -  ถาไม เ ก่ียวกับงบประมาณ เราก็จะไปใชอํานาจผูบริหาร ถา
ผูอํานวยการกองคลัง   เกี่ยวกับงบประมาณตองหาเงินมาที่นี้ในสวนของงบประมาณ ICT หรือ
   คอมพิวเตอรเน่ีย คือมันจะเปลี่ยนอยูที่ราคามันจะคงหรือวาราคามันจะลง สวน
   ใหญราคามันจะไมเกิน 

นายธานุพงษ  สุระสะ   - ขออนุญาตครับ มันเปลี่ยนอยู ๒ เหตุการณครับ คือคอมพิวเตอรเน่ีย
รักษาราชการผูอํานวยการ  มันจะอยูที่เรื่องความเร็วอะไรตางๆ ซึ่งราคาที่กําหนดมาน้ี มันเทาเดิม แตถา
กองการเจาหนาที่   เปลี่ยนสเปคขางใน ตองเขาสภาฯ เหตุผลเพราะวาสเปคมันเพ่ิมขึ้นครับ อยาง
   ทีวี ๓๒ น้ิวเน่ียสเปคจะไมเปลี่ยนเลยแตจะลดราคาลง มันจะมีอยู ๒ กรณีน้ีครับ 

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - แบบน้ีคือถาเขาสภาฯ เราตองกอหน้ีผูกพันกอนที่สเปคมันจะเปลี่ยน
ปลัดเทศบาล   กอนเดือนกุมภาพันธ ถาฝายแจ็คบอกวามันจะเปลี่ยนในเดือนกุมภา มันจะ
   เปนไปไดไหมวาคํานวณงบประมาณมันไมมีแลวจะกอหน้ีผูกพันได 

นายวนชั  ชิวหรตัน     - คือถางบประมาณยังไมมีเน่ีย สวนใหญเราจะยังไมดําเนินการ 

ผูอํานวยการกองคลัง 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ถาเปนอยางน้ัน หน.สป. ก็คงลําบากหนอยนะครับ 
ปลัดเทศบาล  

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา   - ถาประกาศจากการจัดซื้อจัดจาง จะขมวดไววา จะเรียกทําสัญญาก็
หัวหนาสาํนกัปลัดเทศบาล ตอเมื่อเรามีเงินแบบน้ีไมไดเหรอ มีเงินหมายถึงวาชวงรับทําไดแบบน้ี ถาเราไม
   สรรหาผูรับจางมันก็จะเปนกันเงินตางหาก เหมือน ผอ.ชาง เคยโดน 
 
นางสาวพจนา วรรณเสวี   - สมมุติวาเงินอุดหนุนทั่วไปเน่ีย มันมารอไวแลวแตวาเราไมไดเบิก 

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ แลวเราเอาตัวน้ันมาเปนฐานกันงบตรงน้ีไมไดเหรอ 

นายวนชั  ชิวหรตัน     -  มันคนละสวนครับ 

ผูอํานวยการกองคลัง 
  
พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - คือประเด็นปญหาตอนน้ีไมใชเรื่องเงิน แตมันอยูที่วาสเปคมันจะ
ปลัดเทศบาล   เปลี่ยนไป ถาเผื่อวาธันวาคมป ๖๓ ถึงกุมภาพันธ ๖๔ เราตองมาแกไขสเปคเขา
   สภาฯ อีก 
 
นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา   - ขอเสนอที่ประชุมวาสํานักปลัดเทศบาล จะทําตาม Time line แผน
หัวหนาสาํนกัปลัดเทศบาล ดําเนินงานไปกอน ถาถึง เวลาแลวมันมีเหตุการณอะไรคอยวากันอีกที ถาเรา
   ไมทําอะไรเลย แลวชวงกุมภาพันธ ผอ.คลัง ตองกันเงินไวให ๓ ลาน ชวง
   กุมภาพันธ - มีนาคม แตตอนน้ีเราปฏิบัติตาม Time line ใหทานนายกฯ ไป
   กอน ถาถึงเวลาไมมีเงินเราคอยบอกวาเราทําแลวนะ แตถาสเปคอะไรมันไม
   เปลี่ยนก็คอยวา 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ที่จริงนะการใชเงินสะสม มันเปนบริการชุมชน คือที่ผานมาเน่ีย ผม
ปลัดเทศบาล   ไมไดเอางบผมต้ังนะ ผมไปขอยุทธศาสตรจังหวัดเลย เพราะวาอะไร เพราะวา
   รายไดที่น้ันมันสูง ประเด็นที่ ๒ คือผมเคยประสบปญหาแบบน้ีแหละ พอถึง
   เวลามันทําไมไดไง ราคาของมันขึ้น ก็เลยกลายเปนวาเอาแคใหคนไปทํา TOR 
   โรงงานอยางนอย ๓ เดือนแลวคนที่เกงผมบอกเลยวาหาตัวยาก เพราะฉะน้ัน
   เน่ียปเดียว หน.สป. ตองวางแผนใหดีนะครับ แลวตองเกาะติดเลยวาติดปญหา
   ประการใด อยางไร พอผลสุดทายถาเอาปญหามาแกพรอมกันมันจะไมทัน ผม
   กลัวองคกรตองมานับหน่ึงใหม ถาแบบน้ันเราตองมาทํา TOR ใหมหมดเลย 
   ถึงแมวาจะเอาของเกามาประยุกตใชบางอยางมันเปลี่ยนไป  

 

/นางสาวพัฒนี... 
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นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา   - เราเคยขอไปสํานักงบ แลวเคาก็ปฏิเสธบอกวาเปนหนาที่ของตํารวจ 
สํานักปลัดเทศบาล   ไมใชหนาที่ของ อปท. คือจะไปของบเคานะคะ แตพอขอไมได นายกก็เลยมา
   ต้ังงบปของเราดีกวา ถาเรามีกองยุทธศาสตร 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - อยูที่เราตองไปคุยกับผูวาฯ คุยกับยุทธศาสตรจังหวัด ถาผาน
ปลัดเทศบาล   ก็ตองใหไดมาเปนของเรา เพราะเรามีกลุมยุทธศาสตรภาคเหนือตอนลาง เขาก็
   ตองมีงบของเขา ผมไมรูวาเทศบาลเขลางคเราเคยมีงบจากยุทธศาสตรจังหวัด
   ไหมครับ 

นางสาวพฒัน ี เมืองใจมา  - ไมมีนะคะ  

สํานักปลัดเทศบาล 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เห็นไหมครับ แสดงวาเราไมไดไปเช่ือมกับจังหวัด คือตอนน้ี
ปลัดเทศบาล   ผูบริหารคนใดคนหนึ่งตองเขาถึง  ที่จะเขาไปเปนอนุกรรมการ หรือ
   คณะกรรมการหลักก็ได เพ่ือที่จะดึงงบลงมายังเทศบาลของเรา อยางที่ผานมา
   งบลอยกระทงของผมไมไดเลย ตองขอผูวาฯ เพราะอบจ. ไมใหงบมาเลยอยาง
   เน่ีย อยาง ผอ.พจน ก็เกง เพราะเคยอยูแมสอดมา ถาเรามีงบประมาณก็จริง 
   โครงการของเราก็ไมไดใชงบประมาณในเทศบัญญัติ รอยเปอรเซ็นตนะ ตองใช
   เงินสะสมถูกไหมครับ ผมดูรายงานวารสารของเทศบาลเมืองเขลางค บาง
   โครงการ 4-5 รอยลาน เปนเงินสะสมเยอะเหมือนกัน บางอยางเราตองมาดูวา
   เราไมสามารถใชงบประมาณของเราได มันอาจจะยากหนอยนะ เพราะวาสภาฯ 
   มันอยูคนละฝายกันแลว ถาอยางน้ันก็ขอฝาก หน.สป. ดําเนินการเรื่องไป
   ตามปกติ แลวก็คอยติดตามขาวใหดีวาสามารถทําไดหรือไมได ถามันทําไดผม
   ขอให ผอ.คลัง ทําโครงการน้ีเปนโครงการแรกแลวกัน เพราะวามันมเีง่ือนไข  

มติที่ประชุม    - เห็นชอบใหสํานักปลัดเทศบาล ดําเนินการตามแผนดําเนินงาน
   เรื่องการติดตั้งกลอง CCTV ที่บรรจุแผนพัฒนาป 2566-2570 

  3.6 การดําเนินการกอสรางลานคอนกรีต (กองชาง) 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ตอไปครับ ของ ผอ.ถาวร เรื่องลานคอนกรีต 
ปลัดเทศบาล 

นายถาวร  อินทิยศ    - งานเริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๖๔ ตามรายงานครับที่จะเขาไปทํา เด๋ียว
ผูอํานวยการกองชาง   เราจะขออนุมัติจากนายกและประสานพัสดุแตงต้ังกรรมการเขามาตรวจรับ 

 พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ธันวาคมเลยเหรอ 
ปลัดเทศบาล 

นายถาวร  อินทิยศ    - ครับ เพราะแผนงานเริ่มเดือน ธันวาคม ครับ ก็ใชเวลาประมาณ ๓ 
ผูอํานวยการกองชาง   เดือนมีนาคมก็นาจะแลวเสร็จ นาจะทัน ไมทราบวากองสาธารณสุขวามีแผนจะ
   จัดซื้อครุภัณฑเขาสํานักงานเดือนอะไร 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - อันน้ีงบในเทศฯ หรืองบอะไร 
ปลัดเทศบาล 

/นายถาวร... 
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นายถาวร  อินทิยศ    - งบในเทศบัญญัติครับ งบลานคอนกรีต 
ผูอํานวยการกองชาง 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เริ่มต้ังแตตรงไหนครับ ผอ.ชาง 
ปลัดเทศบาล 

นายถาวร  อินทิยศ    - ต้ังแตหนาอาคารสาธารณสุข ไลมาจนถึงอาคารศูนยผูสูงวัย แลวก็มา
ผูอํานวยการกองชาง   จนถึงอาคารศูนยบริการประชาชน ครับ  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ใชงบประมาณเทาไหรครับ 
ปลัดเทศบาล 

นายถาวร  อินทิยศ    - งบประมาณ 1 ลาน 9 แสนกวาบาทครับ 
ผูอํานวยการกองชาง 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เริ่ม 1 ธันวาคม นะครับ 
ปลัดเทศบาล 

นายถาวร  อินทิยศ    - ครับ เริ่ม 1 ธันวาคม โดยจะใหนายชางสิงหาเอากลองตัวโปรมาเก็บ
ผูอํานวยการกองชาง   รายละเอียดรอบพ้ืนที่ แลวจะออกแบบ พรอมกับจัดสวนหยอมหนาอาคารดวย
   เลยครับ  

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมรับทราบ 

  3.7 รายละเอียดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไดรับ (กองยุทธศาสตรฯ) 

นายถาวร  อินทิยศ    - สวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขอพูดเลยนะครับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผูอํานวยการกองชาง   ตอนน้ีไดทําบันทึกขออนุมัติแลว รอนายกฯ อนุมัติแลวตอนน้ีผมประสานพัสดุ
   แตงต้ังกรรมการกําหนดราคากลาง 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - อันน้ีทําไดเลยครับ เพราะวาเราไดเงินมาแลว กี่ลานนะครับ 
ปลัดเทศบาล 

นายถาวร  อินทิยศ    - ๑๗ ลานครับ 
ผูอํานวยการกองชาง 

นางสาวพจนา  วรรณเสวี   - ๑๗ ลาน รวมของ ผอ.เตือนตราดวยคะ    
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - น้ีคือเบิกเงินมันผานกฎ BBL นะครับ ที่เราขอไปเงินจะมาแลว อันน้ี 
ปลัดเทศบาล   ผอ.จะลงมืออยางไรครับ บอกผมหนอย 

นายถาวร  อินทิยศ    - ตัวเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผมก็จะเสนอเรื่องไปกอน รอพัสดุแตงต้ัง
ผูอํานวยการกองชาง   คําสั่งมา แลวผมจะออกราคากลางใหขอเพ่ิมกรรมการไป 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - โครงการกอสรางตองใชเวลาเทาไร  
ปลัดเทศบาล 

/นายถาวร... 
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นายถาวร  อินทิยศ   - ๔ เดือนครับ รวมเบ็ดเสร็จ 

ผูอํานวยการกอง 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เงินอุดหนุนเฉพาะ มันจะมีประเด็นที่วาเวลาทําโครงการแลว มันอยู
ปลัดเทศบาล   ที่เรา หรือวาตองเรื่องสงไปที่จังหวัดใชไหมครับ ผอ.คลัง 

นายวนัช  ชิวหรัตน    - เมื่อกอนน้ีจังหวัดเปนคนเบิกงบใหเรา เราตองเรื่องไปยังจังหวัดกอน 
ผูอํานวยการกองคลัง   แตตอนน้ีจังหวัดแครายงานมาใหเรา คือจะโอนเงินเขามาบัญชีเราเลย แตมัน
   จะไปตกที่ผูรับเหมา 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ครับ ผอ.ถาวร รองจําลักษ โทรหาผมวาใหไปตัดกิ่งไม 
ปลัดเทศบาล 

นายถาวร  อินทิยศ   - รับนโยบายไวแลวครับ เมื่อวานประชุมกันแลวครับ รับนโยบาย 

ผูอํานวยการกองชาง  มาแลวเด๋ียวพรุงน้ีจะใหรถแบ็คโฮไปขุดยกขยะขางหลังศาลากลางครับ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - อันน้ันเราตองรายงานนายกไหมครับ 
ปลัดเทศบาล 

นายถาวร  อินทิยศ    - ไมเปนไรครับ เด๋ียวเราทําไดเลย และมียายปายอีก 2-3 ปาย ไมรูที่
ผูอํานวยการกองชาง   ไหนตอนน้ีกําลังประสาน ตอนน้ีกําลังประสานกับเลขาอีกที่วาตรงจุดไหนแลว
   ถาสั่งมาเด๋ียวเอารถออกไป เพราะเราไมรูวาจะตัดตรงไหน 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - เด๋ียวใหนายก ไปขอโครงการใหเราบาง จังหวัดน่ีขอเรามาเยอะเลย
ปลัดเทศบาล   นะครับ 

นายถาวร  อินทิยศ    - ถาเปนงบยุทธศาสตร นายกมีนโยบายวาไมอยากไปของบของ
ผูอํานวยการกองชาง   จังหวัด อยากใหงบไปลงตามเทศบาล หรืออบต. นอยๆ เพราะวาเรามี
   งบประมาณเยอะอยูแลว 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - แตเราก็อยากไดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไง แตจังหวัดตองผลักดัน
ปลัดเทศบาล   งบประมาณใหเราดวย 

นายถาวร  อินทิยศ    - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มันมีเจาภาพอยูแลวครับ เวลาเราสงเรื่องไป
ผูอํานวยการกองชาง   กวาจะไดมาสักโครงการ แตถาไมมีคนตามก็คงไมได 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - มันมีเทคนิคนะครับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถาไมมีคนตามก็ไดยาก 
ปลัดเทศบาล   มันมีเทคนิค แตบอกใครไมได แลวแตสไตลของผูวาฯ คนใดคนน้ัน 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องแจงเพื่อพิจารณา 
   การพิจารณาวิสัยทัศนของเทศบาล (เมืองแหงคุณภาพ) 
   1) คุณภาพคน   จํานวน   8 ประเด็น 
   2) คุณภาพชีวิต   จํานวน   8 ประเด็น 
   3) คุณภาพการบริหารจัดการ จํานวน    8  ประเด็น 

/พ.อ.อ.ทวีผล... 
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - อืม ที่ผมผานงานไปเมื่อวาน มันมีภารกิจของเราที่จะเปนเมืองแหง
ปลัดเทศบาล   คุณภาพ มีอะไรเพ่ิมเติมบางไหมครับ ที่มี 3 ดาน 8 โครงการ ที่ผมสงใหพวก
   ทานดู มีทานใดอยากจะเพ่ิมเติม คือผมคิดคนเดียวก็ไดแคน้ัน ก็อยากใหพวก
   เราชวยกันคิด วาโครงการน้ีทําไดหรือไมอยางไร มีใครคิดมาเพ่ิมบางไหมครับ 

นางสุคนธ  หวงไธสง    - ขออนุญาตคะ ขอเพ่ิมดานคุณภาพคน หัวขอการสงเสริมความ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ เขมแข็งของครอบครัวสูองคกรและเครือขาย, ดานคุณภาพชีวิต ขอเพ่ิม 2 
   ขอ 1) ประชาชนเขาถึงการบริการดานสังคมอยางทั่วถึง 2) เด็กและเยาวชน
   ไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามที่กฎหมายกําหนด  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ    -  มีใครจะเพ่ิมเติมอีกบางไหมครับ ถาไมมี ผมจะขอเปนวันอังคาร
ปลัดเทศบาล   หนา ในสวนที่เราไดเพ่ิมเติม พิมพแจกใหแกทุกคน แลวผมจะขอความเห็นชอบ
   เพ่ือจะไดกําหนดภารกิจแตละดาน วากองไหนควรจะไดทําในแตละดาน       
   ขอมอบใหนองแทน เตรียมใหผมในวันพรุงน้ีดวย ที่ ผอ.สุคนธ ไดเพ่ิมเติมมา
   พรุงน้ีผมจะไดนําไปเสนอทานายกเทศมนตรีดวยเลย พรุงน้ีมีสภากาแฟกี่โมงครับ 

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา   - เริ่ม 08.00 น.  คะ แตนาจะเสร็จไมเกิน 9 โมง                
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอ่ืนๆ  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ    -  จากเหตุการณเมื่อวานน้ี  ที่มีพนักงานของเราติดเช้ือโควิด และไดมี
ปลัดเทศบาล   การตรวจหาเช้ือโควิดของพนักงานกองชางทุกคน ผมขอฝากทุกทานประ
   ชาสัมพันธไปยังนองๆ ในสังกัด ขอใหปองกันตัวเองที่อาจจะไดเขาไปในพ้ืนที่
   เสี่ยง บางสิ่งบางอยางตองรับผิดชอบตัวเอง ตอนน้ีโรคโควิด ไมไดมีอาการไข
   แลวทําใหเรารูตัว  มันมีเช้ือในตัวแตไมมีอาการ ก็ขอฝากทุกทาน ชวยบอก
   นองๆ ในสํานักงานวาขอใหระมัดระวังตัว และดูแลตัวเอง แตถารูวาตัวเองไดไป
   ยังกลุมเสี่ยงก็ขอใหกักตัวเองได เพราะมีมาตรการ Work from Home ได
   มันมีมาตรการหลายอยาง แตถาไมทราบขั้นตอนมาตรการ Work from
   Home ก็สามารถติดตอกองการเจาหนาที่ไดวาเราตองทําอยางไรบาง หรือวา
   นองๆ คนไหนที่ไปพ้ืนที่เสี่ยงแลวกลับมา ก็ขอใหกักตัวไวเลยนะครับ เชน
   จําเปนตองไปหาพอแมในพ้ืนที่เสี่ยงสีแดงเขม ก็ตองกักตัว แตถากักตัวแลว ผล
   ตรวจออกมายังไมเจอเช้ือ แลวกักตัวครบ 14 วัน ผลตรวจออกมาเปนบวก ก็
   ขอใหบอกไทมไลนใหเราเลย ถารูเร็วก็จะดี ผมก็ขอชมเชยนะครับ ที่เราไดรู
   ไทมไลนวาไดไปไหนมาบาง เสี่ยงตํ่าตอง Swap หรือไมก็ทํา ATK  ขึ้น 2 ขีดก็
   จริง แตก็ตองตรวจอีก 7 วัน รอบสอง แตถาเสี่ยงสูงก็จะไมใชทํา ATK  แลว  
   แตตองทําRT-PCR เลยตองแจงทุกทานวาใครรูตัววาเสี่ยงสูง ตองไปตรวจที่
   โรงพยาบาลถึงแมวาเราจะไดรับวัคซีนครบ 2 เข็มแลวก็ตาม แตเราก็ตอง
   ระมัดระวังตัวเองแตถาไปพ้ืนที่เสี่ยงก็ขอใหบอกกันตรงๆ ไมมีใครวา ไมมีใคร 
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    ตําหนิอะไรหรอกเพราะไมมีใครอยากใหเกิดการติดเช้ือโควิด แตถาเกิดขึ้นแลว
   ก็ตองชวยกันรับผิดชอบไมใหเช้ือมันแพรกระจาย ก็ขอฝากเรื่องน้ีเปนกรณี
   ศึกษาดวย เปนเรื่องที่เราตองเห็นเปนความสําคัญครับ 

    - แลวอีกเรื่องหน่ึง คือวาการที่เราอยูรวมกัน มันตองมีการชวยเหลือ
   กันนิดหน่ึง อยางผมนะครับ ผมแทบจะไมไดไปคลุกคลี  ไมไดไปไหนที่เปนพ้ืนที่
   กลุมเสี่ยง และดูแลตัวเอง หลีกเหลี่ยงการสัมผัสใหนอยที่สุด ผมฉีดวัคซีน      
   แอสตราครบ 2 เข็มแลว และผมจะบูสเตอรเข็ม 3 เปนโมเดอรนา ผมอยากให
   ทุกทานตระหนักและระลึกถึงอยูเสมอวามันเปนเรื่องใกลตัวเรา ถาเกิดการติด
   เช้ือโควิด จะสงผลกระทบตอหนวยงาน สงผลกระทบตอการทํางาน แลวเราก็
   ตองไดหยุดทํางาน และทําใหบางสิ่งบางอยางมันสะดุด ก็ขอฝากดวยนะครับ
   จากเหตุการณกรณีศึกษาเมื่อวาน ขอบคุณทุกทานที่ชวยกัน เชนหัวหนาฝาย
   สรรหาและบรรจุแตงต้ังไดจัดทําหนังสือวาใครที่มีความเสี่ยงสูง ก็สามารถ  
   Work from Home แลวก็ ผอ.กองชาง ประสานพนักงานในสังกัดมาตรวจหา
   เช้ือโควิด โดยทําการ ATK และผอ.กองสาธารณสุขฯ  จัดเจาหนาที่มาทําการ 
   Swap มีใครจะเพ่ิมเติมอะไรอีกไหมครับ ผอ.ทุกทาน 

นายศักดา  กันหาเวียง     -  ขออนุญาตแจงนะครับ ตามที่ผมไดรับมอบหมายจากทาน        
รองปลัดเทศบาล   นายกเทศมนตรี ใหเขารวมการประชุมกับสํานักงานจังหวัด เมื่อวันที่ 25 
   ตุลาคม 2564 เรื่องการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง มติในที่ประชุม
   ไดมี กําหนดการจัดงานในระหวาง วันที่  17 – 26 ธันวาคม 2564             
   ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตลําปาง และจะมีการประกวด
   สาวประเภทสอง 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ    -  ในสวนของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ไดรับมอบหมายภารกิจ
ปลัดเทศบาล   อะไรบางครับ 

นายศักดา  กันหาเวียง     -  เทศบาลเมืองเขลางคนคร เปนพ้ืนที่นอกเขตความรับผิดชอบ        
รองปลัดเทศบาล   เทศบาลนครลําปาง เปนผูรับผิดชอบครับ แตเทศบาลเราอาจจะไดมีสวนรวม 
   เชน การอนุเคราะหเต็นท เปนตนครับ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ    -  มีใครจะเพ่ิมเติมอะไรอีกบางไหมครับ 
ปลัดเทศบาล    

นางสาวพจนา วรรณเสวี   - ขออนุญาตแจงใหทราบคะ  กองยุทธศาสตรฯ ขอแจง เรื่ อง
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ เกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ฯ ที่ มี หลายช อ งทาง  ทั้ งท างจุ ด
   ประชาสัมพันธ ทางไลน ทางเฟสบุค และในอินบล็อก ซึ่งเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 
   ไดจัดสงเรื่องไปยังเจาของเรื่องที่รับผิดชอบ แลวปรากฏวาเสียงตอบรับกลับมา
   จากผูรองเรียน วามีความลาชา ก็เขาใจนะวางานเราเยอะ จึงอยากขอให
   เจาของเรื่องไดชวยติดตามและดําเนินการ ชวยแจงกลับไปยังผูรองเรียนตาม
   เบอรโทรติดตอที่ใหไว วาตอนน้ีไดดําเนินการไปถึงขั้นตอนใดแลวคะ    
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ    -  ก็ขอฝากดวยนะครับ วาถามีหนังสือเขามา เชน การรุกล้ํ า
ปลัดเทศบาล   ที่ดินสาธารณะ เบ้ืองตนก็ขอใหโทรแจงเลยวาตอนน้ีอยูในขั้นตอนการตรวจ
   สอบและกําลังประสานกับสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินอําเภอ เพ่ือมา
   ดําเนินการตรวจสอบเขต เพ่ือที่จะใหผูรองเรียนไดทราบวาถึงขั้นตอนไหนแลว 
   ก็เหมือนกับใจเขาใจเราครับ เพราะฉะน้ัน ขั้นตอนแรก คือพยายามแจงใหกับผู
   รองเรียนวาไดดําเนินการแลวนะ ถึงขั้นตอนน้ีอยูนะ ไดจัดสงเจาหนาที่ไป
   ตรวจสอบดูเบ้ืองตนกอน วาจะสามารถแกไขไดอยางไร เพราะงานบางสิ่ง
   บางอยางก็ไมไดจบที่เราอาจจะตองรอหนวยงานอ่ืนมารวมตรวจสอบดวย 
   อยางเชนถาเปนเก่ียวกับสารเคมี ก็ตองใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มา
   ตรวจสอบดวย เพราะเราไมรูวาสารเคมีอันตรายมากนอยเพียงใด เปนตน ผม
   วาเทศบาลเราเปนเมืองใหญ ตองไดรับเรื่องราวรองทุกข เพราะมันตองมีทุกวัน 
   ต้ังศูนยเลยครับ ศูนยรับเรื่องรองเรียน จัดเจาหนาที่ที่สามารถทํางานที่คลองตัว 
   แตตอนน้ีเราตองมาดูงานของแตละกอง มันอาจจะชานิดหน่ึง ภารกิจหลักก็มี
   อยูแลว ถาดูแลดานอาคาร ดานสิ่งแวดลอม มีอยู 2 กองน่ีแหละครับ 

นายถาวร  อินทิยศ      -  ส ว น ม า ก มั ก จ ะ มี ป ญ ห า ข อ ง ห นั ง สื อ คํ า ร อ ง ที่ ผ า น ท า ง                 
ผูอํานายการกองชาง   เว็บไซตน้ัน มีหลายขั้นตอนกวาจะลงรับ กวาจะเสนอ เลยทําใหขั้นตอนการ
   ทํางานมันลาชา แตถาผูรองเรียนนําหนังสือคํารองนํามาย่ืนดวยตนเอง หรือ
   ประธานชุมชนรองเรียนผานมาทางไลนสวนตัวของผมก็สามารถปฏิบัติงาน
   เสร็จเรียบรอยจบภายในวันเดียวเลยครับ  

นางสาวพจนา วรรณเสวี   - ขอเ พ่ิมเ ติมอีกหน่ึง เรื่ องคะ  กองยุทธศาสตรฯ มี เจ าหนาที่
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ คอมพิวเตอร และตามนโยบายหรือภาพรวมของสวนราชการทั่วไป ตอง
   ปรับปรุงการทํางานใหรวดเร็วขึ้นโดยนําการเทคโนโลยีเขามาใช ถากองไหน
   อยากจะปรับการทํางานของตัวเองเพ่ือใชเทคโนโลยี จะไดสามารถใหบริการ
   ประชาชนไดรวดเร็วขึ้น ก็ใหลองมาปรึกษากัน แลว ถ า ส ม มุ ติ ว า มั น ต อ ง
   ใชงบประมาณเยอะเราอาจจะตองจาง แตถาสามารถทําไดนองเจาหนาที่
  คอมพิวเตอรก็อาจจะเขียนโปรแกรมใหคะ  

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ    -  ค รั บ  ผ ม เ ส น อ ใ ห เ ริ่ ม ที่ ง า น ส า ร บ ร ร ณ ก อ น เ ล ย ค รั บ       
ปลัดเทศบาล   และเห็นดวยกับการที่นําเทคโนโลยีเขามาใชเกี่ยวกับการทํางาน บางที
   ผมก็สงสัยวาทําไมเราตองไปสงหนังสือที่จังหวัด อําเภอ ทําไมเราไมสงหนังสือ
   ใหแกจังหวัด อําเภอ ผานทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ทําไมเราตองไปสง
   หนังสือเอง สมมุติวาอยูวังเหนือหรืออยูแมพริก ระยะทางไกลมันตองใชเวลา
   ซึ่งการนําเทคโนโลยีเขามาใชก็เปนสวนหน่ึง ของสวนที่ 3 นวัตกรรม หรือกอง
   ใดที่ตองการก็ลองใชโปรแกรมดู เก่ียวกับสารบรรณ ถาสมมุติผมตองการหา
   หนังสือสักเรื่องหน่ึงโดยไมไดใชโปรแกรม ตองใชเวลาในการคนหานาน แตถา
   ใชโปรแกรม เพียงแคพิมพช่ือเรื่องแลวกดปุมคนหา ก็สามารถคนหาไดโดยใช
   เวลาแปบเดียว ผมก็เห็นดวยนะครับ ก็ลองนําโปรแกรมเขามาใชงานดูนะครับ  
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พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ    -  ไมทราบวาทานใดมีอะไรเพ่ิมเติมบางไหมครับ รบกวนเวลา
ปลัดเทศบาล   ของทุกทานมากเลย ถาไมมีก็ขอขอบคุณทุกทาน และนัดประชุมครั้งตอไป    
   วันอังคารที่ 2 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. 

เลิกประชุมเวลา  12. 30 น. 
 
 
 
ลงช่ือ               ผูบันทึกการประชุม            ลงช่ือ                              ผูบันทึกการประชุม    
       (นางสาวศิริพร  มิลินทากาศ)             (นางสาวรัชตา  สิทธิชุม)  
      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                   คนงานทั่วไป  
     

  

                                           ลงช่ือ                        ผูตรวจบันทึกการประชุม 
(นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา) 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


