
 
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ครั้งที่ 1/2565 
เรื่อง  การตดิตามภารกิจและแนวทางปฏบิตัริาชการ ของหัวหนาสวนราชการ 

วันอังคารที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. 
ณ.  หองประชุมปลดัเทศบาล ชั้น 2  เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

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

ผูมาประชุม 

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

ผูไมมาประชุม 

- 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายวัลลภ  เรืองขํา   หัวหนาฝายอํานวยการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.    

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  ปลัดเทศบาล  ประธานที่ประชุม ขอเปดการประชุม          
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ  ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจงใหทีป่ระชมุทราบ 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ปลดัเทศบาล  ประธานฯ  ขอแนะนาํตัว 
1. ตามที่เชิญทุกทานมารวมประชุมในวันน้ี เปนการพบปะกันกอน เพ่ือปรับแนวคิดและ 

ประสานแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนเปาหมายของเทศบาลสูการปฏิบัติ กอนอ่ืนขอแจงทุกทานทราบ   
ขอใชหองประชุมน้ีทุกวันอังคาร เปนการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนรวมกันของทุกกอง เวลา 09.00 น. 
ความสําคัญที่เก่ียวพันธกันของทุกกองเปนอันดับ 1 เทาเทียมกัน เพราะตองเช่ือมโยง บูรณาการกันพบปะพูดคุย
ทุกวันอังคาร เมื่อพบปญหา ตองหาแนวทางแกไขมีปญหา อุปสรรค มาประสานหารือแนวทางรวมกัน หากวันใด
ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนตามสถานการณและความเหมาะสม และตระหนักในความสําคัญย่ิง ความสามัคคี  
ไมมีการขัดแยงในองคกร บูรณาการชวยเหลือเกื้อกูล สงเสริมสนับสนุนการทํางานรวมกันทั้ง 8 กอง 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

                /ระเบียบวาระที่ 2.. 
 



ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่ผานมา  
   -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 3      เรื่อง  แจงเพื่อทราบและพิจารณา 

1.การปฏิบัติงานขอใหถือความถูกตองตามระเบียบกฎหมาย โดยไมเกิดปญหาและ 
มาแกไขตามภายหลัง 

2.การจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือจัดทําตามแผนการปฏิทินที่กําหนดไว โดยที่ผานมา 
สภาไมอนุมัติใหกันเงินโครงการสี่สิบกวาลานบาท โดยตองตกเสียไป ดังน้ันถาเราจัดทําแผน และขับเคลื่อนปฏิบัติ
ตามแผนยอมไมสงผลกระทบ และถามีแผนแตเปนแผนน่ิง ก็ไมเกิดประโยชน ดังน้ันแนวทางการแกไขปญหาที่เกิด
ในปงบประมาณ 2565 ตองจัดทําแผนการดําเนินงาน เวลาที่เสนอโครงการเขามา ขอไดโปรดแนบแผน
ดําเนินการมาประกอบการพิจารณาพรอมดวย จะพิจารณาอนุมัติให จะปฏิเสธ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร          
จะปฏิเสธในกรณีไมมีงบประมาณเพียงประการเดียวเทาน้ัน หรือไมสามารถทําตามแผนไดเทาน้ัน เชนเงิน
งบประมาณไมเขามา ในสวนไตรมาสสามสี่ ตองดําเนินการใหได  แตละกองตองพิจารณาถึงความเหมาะสม      
ชวงระยะเวลา อยาไปปลอยเดือนสุดทายอัดลงกองคลังอยางหนัก ในแผนมีจุดเริ่มตน และมีที่สิ้นสุด ขอใหเปน
ผลสําเร็จ (ประสิทธิภาพ คือเสร็จสิ้นตามกําหนด) ประสิทธิผล(ตรงตามเปาหมาย คุมคา) ตัวอยางเชน กองชาง 
จัดทําแผนงานโครงการ ตามแบบแปลนครบถวน และต้ังแตวันที่ 1 แตสงใหกองคลังวันที่ 30 กองคลังก็ไมมีเวลา
ที่จะดําเนินการตามขบวนการและขั้นตอน แตกองชางแจงไดไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว แตผลสําเร็จของคลังไม
สามารถดําเนินการตอไปได  ดังน้ันทุกกองตองประสานชวยเหลือเกื้อกูลกัน การปฏิบัติตามแผนนําไปสูการ 
   3.การควบคุมการทํางานของเจาหนาที่ในแตละกอง  ปลัดเทศบาลจะไมไปกาวลวงใน
การบริหารงานภายในกอง จะสั่งการโดยตรงตอผูอํานวยการกอง  การทํางานแบบหลักการ HOPE น้ัน ลําดับแรก
เราตองมีแผน H=(Human Resource) บุคลากรตองมีคุณภาพ มีการพัฒนาความรู O=(Organization) การ
พัฒนาบริหารจัดการองคกร เปาหมายองคกรตองมีความชัดเจน มีการพัฒนาที่ดีมีคุณภาพ ตามเปาหมายของ
เทศบาล เมืองแหงคุณภาพ  คุณภาพคน  คุณภาพชีวิต  และคุณภาพการบริหารจัดการ เชนองคกรตองการจัดทํา
โครงการ (Good Governance) เก็บขอมูลไวเก็บปน้ีทําปหนาเพ่ือสงเขาประกวด มอบกองยุทธศาสตรเปนแมงาน 
P=(Participation) คือ การมีสวนรวม เชน วันน้ีเชิญทุกทานมาประชุม เปนการมีสวนรวมแบงปนความรู
ประสบการณ ติดตามความคืบหนาของงาน  ไปถึงไหนแลว ความคืบหนาอยางไร  มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง     
E=(Efficiency) ประสิทธิภาพ คือเวลา(แผน)  งบประมาณ(กรอบวงเงิน) ดังน้ันคือคือสิ่งสําคัญไมควรขัดแยง ถาไม
จัดการความขัดแยง สงผลขยายกวางขึ้น แกไขปญหาลําบาก ในที่สุดแกไมได  เกิดความแตกแยกเปนวงกวาง 
ดังน้ันเมื่อเกิดเราตองไมเขารวมในการแตกแยก  ไมเขาขางคนใด  ตองบริหารความขัดแยงบนความยุติธรรม  
  4  หลักการทํางาน 3 ร 1ป 1 ต 

 3 ร  = รอบรู ในงานของตนเอง ความรูในอํานาจหนาที่ภารกิจความรับผิด 
ชอบตนเอง งานใดมิใชภารกิจของเราก็อยาเขาไปยุงเกี่ยว  ตามที่บอกความรูคืออํานาจ 

        = รอบคอบ สําคัญ อยาชักชา ชักชาไมได  
  = รวดเร็ว  ใชทักษะ งานเร็ว งานชา วัดกันไดอยูที่แผน 
 1 ป = ประสานงาน โดยใหผูอํานวยการกองประสานโดยตรงกับ 

ผูอํานวยการกอง ไมตองใหผูใตบังคับบัญชาไปประสานงาน เวลาสื่อสารไมครบถวน งานในหนาที่ประสานกัน
โดยตรง 

 1 ต = ติดตาม  การไมติดตามงาน งานไมสําเร็จ ทําใหทุกงานไมกาวหนา 
 
       /ขอยกตัวอยางกองชาง.. 

 



ขอยกตัวอยางกองชาง ผมขอใหสมบูรณแบบแตละกอง  การกอสรางถนน ตองมีขอมูลทั้งหมดครบถวน 
ดําเนินการถึงขั้นตอนใดแลว  เพราะเวลาสงตอไปกองคลัง  กองคลังไมไดสนใจวาดําเนินการอยางใด ใครควบคุม
งาน ดูหนางาน สภาพเปนเชนใด ใครตรวจการจาง  ดังน้ันตองมองงานในหนาที่รับผิดชอบใหครบถวน  
  ควรมองงานเปนงานของเรา แลวกลับไปดูเทศบัญญัติวาเปนของใครบางที่เกี่ยวของแต
ละกอง สวนกองคลัง ตองติดตามประสาน จุดหมายปลายทาง กองคลัง เปนด่ังตนนํ้า จนถึง ปลายนํ้า             
เอางบประมาณที่มีมาแจงทุกครั้ง ปลัดเทศบาลจะยอมใหทานไดเพียงประเด็นเดียว น้ันคือไมมีงบประมาณ จนดวย
เหตุผลคือไมมีงบประมาณจึงไมสามารถดําเนินการใดๆได จึงขอกําชับเรื่องการติดตาม 

5. เนนยํ้าในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหดําเนินการกอหน้ีผูกพันใหไดมากที่สุด   
ไมตองเสนอขออนุมัติกันเงินตอสภา เพราะเปนอํานาจของนายกฯเปนรายการที่กอหน้ีผูกพันแลว  

6. การเสนอเรื่อง บันทึกขึ้นมา ขอใหอางระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ  
ตอนเชามา ขอใหตรวจสอบหนังสือสั่งการในเว็ปกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในสวนที่เกี่ยวของและเตรียมการ 
ความพรอมดําเนินการ 

7. การประเมินขั้นของเรา   หลักประสิทธิภาพมีคะแนน 70 คะแนน ปลัดเทศบาลขอ  
10 คะแนน กับผูอํานวยการกองทุกทาน ในตัวช้ีวัดการจัดทําองคกรใหมีประสิทธิภาพ (Good Governance)
พรอมรับการประเมิน ผมมีคูมือที่ดําเนินการไว ใหเจาหนาที่ จัดทําเลมแจกใหแตละกองไปศึกษาตามตัวช้ีวัดเพ่ือ
ดําเนินการ และมีการกระตุนการจัดทํา ITA  และ LPA 
  นายกฯมอบหมายนโยบายตองใหไดรับรางวัล ย่ิงรางวัลที่มีเงินงบประมาณคือโครงการ
(Good Governance) ประมาณหกแสนบาท ขอใหผูอํานวยการไปเตรียมการความพรอมการเก็บขอมูลเอกสารไว
คณะกรรมการตรวจประเมินไดเลย จึงขอเปนคะแนนประกอบการพิจารณา 10 คะแนน โดยครึ่งปแรกเตรียมการ 
เอกสาร หลักฐาน สวนครึ่งปหลัง เสนอโครงการรับรางวัล แลวถาปรากฏไดรับรางวัลปลัดพิจารณาประเมินรับ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน  จึงขอใหสงเขา ประกวด ไดหรือไม มาพิสูจนกัน และที่สําคัญคะแนนของนวัตกรรม   
ของกองใดมีสิ่งดีเดนสรางเปนนวัตกรรม จัดเต็ม ย่ิงสรางเปนแหลงเรียนรูยิ่งดีมาก 

- ขอมอบนโยบายเทาน้ีกอน  ครั้งตอไปพบกัน และขอย้ําประเด็นสําคัญขอฝาก 
ความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ครับ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ  

  -ไมมี- 

พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  - ปลัดเทศบาล  ประธานฯ ขอขอบคุณทุกทาน และนัดประชุมครั้งตอไป 
     วันอังคารที่ 12 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. 

เลิกประชุมเวลา  09. 45 น. 
 
 
ลงช่ือ    ผูบันทึกการประชุม          ลงช่ือ    ผูตรวจบันทึกการประชุม    
       (นายวัลลภ   เรืองขํา)     (นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา)  
      หัวหนาฝายอํานวยการ    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
     

       

 

 

            


