
รายงานการประชุม หัวหนาสวนราชการ เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ครั้งที่ 3/2565 

เรื่อง การตดิตามการปฏบิตัริาชการและการประสาน ขบัเคลื่อนนโยบายสูการปฏบิตัิ ของหวัหนาสวนราชการ 

วันอังคารที่ 19 ตลุาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชมุปลดัเทศบาล ชั้น 2 สํานกังานเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

1. พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ  ปลัดเทศบาล 

2. นายศักดา  กันหาเวียง  รองปลัดเทศบาล 

3. นางสาวพัฒนี เมืองใจมา  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

4. นางพรพรรณ หมื่นตาบุตร  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข (แทน) 

5. นางสาวพจนา วรรณเสวี  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

6. นางเตือนตรา หาญมนตร ี  ผูอํานวยการกองการศึกษา 

7. นายวนัช  ชิวหรัตน  ผูอํานวยการกองคลัง 

8. นายถาวร  อินทยศ   ผูอํานวยการกองชาง 

9. นางสุคนธ  หวงไธสง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

10. นางสาวนวพร มหาวงศ   พนักงานบัญชี (แทน) 

11. นางสาวพยอม คําเครื่อง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

12. นายธานุพงษ  สุระสะ   รักษาการผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายวัลลภ  เรืองขํา   หัวหนาฝายอํานวยการ 

เริ่มประชมุเวลา 09.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมมาพรอมแลว พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ ตําแหนง ปลัดเทศบาล ประธานในที่ประชุม 
ไดเริ่มการประชุม และดําเนินการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ   - นําเอกสารเก่ียวกับวิสัยทัศน “เมืองแหงคุณภาพ” ซึ่งประกอบไปดวย
ปลัดเทศบาล    คุณภาพคน คุณภาพชีวิต และคุณภาพการบริหารจัดการ โดยมีทั้งหมด 24 ขอ  
       ใหผู เขารวมประชุมไดหารือ/ระดมความคิดในการบริหารจัดการไปดวยกัน        
           และในการประชุมครั้งตอไป ขอใหผูเขารวมประชุมไดลงมติเห็นชอบ โดยจะใช   
              หลักหรือแนวทางตามวิสัยทัศนที่ไดเสนอมาน้ี พรอมทําสัญญารวมกัน เสนอตอ  
    ทานนายกฯ เพ่ือเปนผลงานและเปนแนวทางในการปฏิบัติ ตามวิสัยทัศนที่ได      
    เห็นชอบรวมกัน ของผูเขารวมประชุมทุกทานตอไป 
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มติที่ประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องการรับรองรายงานการประชมุ 

- ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมไปในครั้งหนา เน่ืองจากการ
จัดทําเอกสารรายงานยังไมสมบูรณ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 

นายวนัช  ชิวหรัตน   - รายไดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงปจจุบัน (วันที่ 19 ตุลาคม 
ผูอํานวยการกองคลัง   2564) ไดรับเขามาแลวเปนจํานวน 196 ,028.47 บาท และมีรายจาย         
             เปนจํานวน 587,938.94 บาท โดยจะเปนรายจายที่ยังคงมากกวารายรับ      
           ซึ่งจะเปนปญหาที่อยูระหวางไตรมาสแรกของทุกป เพราะฉะน้ันจึงขอความรวมมือ
    จากทุกกอง ใหดําเนินการตามโครงการที่มีความจําเปนไปกอน 

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - 1.ขอใหทุกกองสํารวจและวิเคราะหถึงความจําเปนแตละโครงการ วาจะ
ปลัดเทศบาล   สามารถเบิกจายใหทันภายในเดือน ธันวาคม 2564 ตามกําหนดของไตรมาสแรก
    ไดหรือไม ซึ่งหากเกิน หรือไมทันในไตรมาสแรกจะเกิดผลกระทบตามมา และหาก
    กองใดไมสามารถทําตามแผนดําเนินงานที่ไดกําหนดไวได ขอใหประสานไปยัง   
    ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ เพ่ือทําการแกไขแผนดําเนินงาน   
    ตอไปครับ  

     - 2.ชวงบายของวันน้ี เวลา 13.30 น. จะมีการดําเนินการประชุม      
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ ซึ่งจะมี 2 แผน คือแผนเทศบาลเมือง   
        เขลางคนคร (พ.ศ. 2566 – 2570) งบประมาณหน่ึงพันกวาลานบาท หกรอย  
    กวาโครงการ แผนที่สองคือ แผนดําเนินการเทศบาลเมืองเขลางคนคร ซึ่งแผน    
    ดําเนินการน้ีใหทุกกองนําเสนอมากอน และขอใหผู อํานวยการกองทุกทาน       
            อยูที่หนวยงานประจํากอง เน่ืองจากอาจจะตองมีขอซักถามหรือขอสงสัย          
             จากคณะกรรมการ สวนเรื่องแผนพัฒนาน้ัน ผมเห็นวาไดสอดคลองกับยุทธศาสตร
    ของเทศบาลฯ แลว และขอใหทุกกองไดตรวจทานความถูกตองของแผนอีกครั้ง  
    หน่ึง เชน ยอดงบประมาณถูกตองหรือไม สถานที่ มิติตาง ๆ ของโครงการ       
     กลุมเปาหมายชัดเจนหรือไม ครับ 

- 3.เรื่องความคืบหนาของโรงอาหาร เปนอยางไรบางครับ  

นายวนัช  ชิวหรัตน    – ขณะน้ีไดทําประกาศออกมาแลวครับ อยูระหวางการรางการประมูล  
ผูอํานวยการกองคลัง  โดยมีระเบียบที่กําหนดจํานวนวันไว หลังจากน้ันจะทําการจัดต้ังคณะกรรมการ  
       ทําการเปดซอง ถาหากไดผูประมูลแลว จะตองสงคืนใหกับเจาของงาน ซึ่งเปน   
    สํานักปลัดฯ ในการทําสัญญาตอไปครับ  

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - ผมคิดวา ใหกองคลังรับผิดชอบเรื่องน้ีไปเลยครับ เน่ืองจากกองคลัง 
ปลัดเทศบาล        มีขอมูลอยูแลว ถาหากไดสัญญาเชาแลว ใหนิติกรทําการตรวจสอบและลงช่ือกํากับ
    วาไดตรวจสอบแลว สวนอีกเรื่องที่ผมขอฝากไว เรื่องของการเพ่ิมรายได สวนของ
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    ตลาด ที่อยูในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลฯ วาจะสามารถจัดทําตลาดหรือเพ่ิมรายไดจาก
    สวนน้ีไดหรือไม เพ่ือเปนผลกําไรของเทศบาลฯ ครับ ตอไปกองการศึกษามี      
    แผนงานอยางไรครับ  

กองการศึกษา 

นางเตือนตรา  หาญมนตรี   - ขณะน้ีไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเขาในที่ประชุมเรียบรอยแลวคะ
ผูอํานวยการกองการศึกษา   ในที่ประชุมใหแกไขและยกเลิกโครงการที่ซ้ําซอน ซึ่งจัดสงไปยังกองยุทธศาสตรฯ
     แลว พบวาทางกองไดจัดสงโครงการไปทุกโครงการ โดยไมไดเลือกโครงการที่เปน
    โครงการสาธารณะ ขณะน้ีไดสงกลับมาแกไขโครงการแลวคะ 

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - แล ว ใ นส ว นขอ งศู น ย พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก  เ ป น อย า ง ไ รบ า ง ค รั บ       
ปลัดเทศบาล 

นางเตือนตรา  หาญมนตรี   - ในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขณะน้ีก็ใหรวมกลุม แลวทําการแบงกลุม
ผูอํานวยการกองการศึกษา กันคะ 

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - ก็ใหลองฝกทํา ฝกปฏิบัติ เ น่ืองจากบุคลากรบางทานยังไม เคยมี
ปลัดเทศบาล   ประสบการณ ตองทําการเรียนรูและฝกปฏิบัติกันอยางตอเน่ือง หากจะตองเชิญ  
    วิทยากรมาใหความรูทางดานใด ก็สามารถหารือกับผมได อีกอยาง ศูนยพัฒนาเด็ก
    เล็กยังมีงบประมาณเปนจํานวนมาก ฉะน้ันแลวจําเปนที่จะตองทําโครงการ เพ่ือรับ
    เงินสนับสนุนในดานน้ัน ๆ ตอไปครับ และฝากไปยังผู อํานวยการกองคลัง         
            และหนวยงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องการจัดทําบัญชี เน่ืองจากหัวหนาฝาย   
    บริหารการศึกษา ตองจัดทําบัญชีดวยตนเอง ดังน้ันหนวยงานที่ตองตรวจสอบ    
    ตอไปคือทางดานกองคลังและหนวยงานตรวจสอบภายใน ในสวนของกองคลังน้ัน
     ผมตองการใหมีบุคลากรที่จัดทําเก่ียวกับซื้อจัดจัดจางโดยตรงใหกับกองการศึกษา
     ในสวนของหนวยงานตรวจสอบภายใน ก็ทําหนาที่ตรวจสอบอีกครั้งครับ 

นายธานุพงษ  สุระสะ   - ขณะน้ีกองการเจาหนาที่ อยูระหวางการจัดทําแบบฟอรม ในการขอจัด
รักษาการผูอํานวยการ  ฝกอบรม หากกองใดมีความประสงคจะจัดฝกอบรมก็สามารถนําแบบฟอรมน้ี   
กองการเจาหนาที่      มาเขียนคํารองเพ่ือขอจัดฝกอบรมไดครับ โดยที่กองการเจาหนาที่จะทําการ      
    พิจารณาวิเคราะหในเรื่องของงบประมาณ ของแตละโครงการใหครับ 

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - สําหรับในสวนของจัดฝกอบรม หากกองใดจะทําการจัดฝกอบรม 
ปลัดเทศบาล          ใหประสานไปยังกองสาธารณสุขฯ กอน เพ่ือกองสาธารณสุขฯ จะไดประสานไปยัง
    ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนของอําเภอหรือจังหวัด โดยใชมาตรการตรวจ      
          คัดกรอง มีการเวนระยะหางทางสังคม ฯลฯ ครับ 

นางเตือนตรา  หาญมนตรี   - เรื่องของการเก็บสมุดลงเวลา ยังมีปญหาในเรื่องของการรวบรวมสมุด
ผูอํานวยการกองการศึกษา   เพ่ือจัดสงมายังกองการเจาหนาที่คะ 

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - ใหวางระบบใหม หรือใชเทคโนโลยีเขามาใช เพ่ือลดเวลา เน่ืองจาก 
ปลัดเทศบาล   เทศบาลฯ มีพ้ืนที่เปนวงกวาง บางศูนยพัฒนาเด็กเล็กน้ัน อยูไกลและไมสะดวกตอ
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    การเดินทาง ดังน้ันจึงขอใหประสานกับกองการเจาหนาที่เพ่ือหารือในเรื่องน้ี     
          วามีวิธีการรับมือกับปญหาน้ีอยางไร แนวทางควรจะไปทางใด เพ่ือลดความเสี่ยง
    ของบุคลากรในสังกัด ชวยกันปรับเปลี่ยน ชวยกันแกไขปญหา เพ่ือใหเกิดการ    
    พัฒนาในแตละกอง ตามวิสัยทัศนที่เราวางไวครับ เรื่องตอไป เรื่องของขยะ      
          กองสาธารณสุขฯ เปนอยางไรบางครับ 

กองสาธารณสุขฯ 

นางพรพรรณ  หมื่นตาบุตร  - ในสวนของบอขยะที่เราทิ้งกันทุกวันน้ี เปนการเชาพ้ืนที่ของเทศบาลนคร
หัวหนาฝายบริหาร   เน่ืองจากเทศบาลนครเปนเจาของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่กวา 597 ไร จะสามารถใชได
งานสาธารณสุข   ในอนาคตอีก 20 ปขางหนา ในการเชาพ้ืนที่ จะเชาในอัตรา 370 บาทตอตันคะ  

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - มีโอกาสในการใชงานมากนอยขึ้นอยูกับอะไรครับ 

ปลัดเทศบาล 

นางพรพรรณ  หมื่นตาบุตร  - ขึ้นอยูกับการลดขยะเขาพ้ืนที่ วามากนอยเพียงใดคะ 
หัวหนาฝายบริหาร 

งานสาธารณสุข 

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - ในความคิดเห็นของผม กองสาธารณสุขฯ มีขอมูลในเรื่องของขยะ  
ปลัดเทศบาล   ประจําเดือน ประจําป อยูแลว ผมคิดวาอยากใหกองสาธารณสุขฯ ไดจัดทํา      
    โครงการเกี่ยวกับการลดขยะ แลวใชงบประมาณในแตละปเทาไหร  

นางพรพรรณ  หมื่นตาบุตร  - ในสวนของเทศบาล ฯ ไดจัดทําโครงการคัดแยกขยะไดประมาณ 7 ป
หัวหนาฝายบริหาร   แลวคะ สวนใหญจะเปนการแยกขยะแหง และในสวนของขยะเปยก จะรณรงคให
งานสาธารณสุข   จัดการฝงกลบในครัวเรือน และจะมีรถขยะ เพ่ือทําการเก็บขยะติดเช้ือ หนากาก
    อนามัย และกระดาษชําระตาง ๆ สวนขยะอินทรีย จะมีการรณรงคใหจัดทําโดย  
    ไมใหมีเศษพลาสติกหรือขยะอ่ืนเจือปนโดยเด็ดขาด ขยะอินทรียน้ีจะนําไปทิ้งที่บอ
    ขยะบานหวยหลอ สวนขยะทั่วไปที่ตองทิ้งในบอขยะ จะเปนขยะที่ตองเสียเงินเอง
     การรณรงคในการแยกขยะในขณะน้ีคิดเปน 20 % เน่ืองจากแตละชุมชน        
              ไมสามารถเขารวมไดทั้งหมด บางชุมชนมีโครงการธนาคารขยะ มีโครงการตาง ๆ
     ที่เกี่ยวของกับขยะ ซึ่งบางชุมชนยังไมไดนํามาใชโครงการน้ี บางชุมชนจะมีภาคของ
    ตัวแทน เชน บานผูบริหาร บานสมาชิกสภาฯ บานประธานชุมชน ที่จะตองมี    
         ถังขยะรักษโลกน้ีคะ 

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - แลวมีวิธีวัดผลอยางไรครับ สําหรับผม ผมวัดผลจากงบประมาณที่ใชใน
ปลัดเทศบาล   หากงบประมาณลดลง ถือวาจัดการบริหารไดดีครับ 

นางพรพรรณ  หมื่นตาบุตร  - ที่ผานมา ในสวนของเรื่องขยะ ระดับประเทศวัดจากประชากร     
หัวหนาฝายบริหาร            ในประเทศไทย ผลิตขยะ 2 กิโล ตอคนในหน่ึงวัน แตในพ้ืนที่เทศบาลฯ เฉลี่ยแลว
งานสาธารณสุข   คิดได 0.2 ตอคนตอวัน ซึ่งคอนขางตํ่า และชวงระหวาง 7 ป มาน้ี ปริมาณขยะ  
    ลดลง ยกเวน 2 ปที่ผานมา อาจเน่ืองจากเกิดปญหาของไวรัสโคโรนา (COVID-
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19)     ซึ่งไมสามารถเจาะลึกในเรื่องของการคัดแยกขยะได ปญหาของการทํางานอยูบาน
     นักเรียนไมไดไปโรงเรียน จึงทําใหเกิดปญหาขยะเพ่ิมมากขึ้นภายในครัวเรือนคะ 

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - สําหรับตัวช้ีวัดของผม ถาหากปริมาณขยะลดลง งบประมาณก็ลดลง
ปลัดเทศบาล     ผมใชโครงการลดขยะ เพ่ือแลกกับงบพัฒนา ผมจะแยกเปนขยะมีประโยชน      
            ถาแยกดีก็สามารถนํามาใชประโยชนได  นํามาทําปุยได และขยะมีตนทุน           
              คือถาแยกแลวสามารถนํามาเปลี่ยนเปนเงินได ซึ่งทําใหลดงบประมาณไดอีกทาง
    หน่ึง อีกหน่ึงทางเลือกคือ สรางความเขาใจใหแตละชุมชน สรางใหเปนชุมชน     
    ตัวอยาง ใหความรูแกชุมชนในเรื่องของการคัดแยกขยะ การทิ้ง การปรับเปลี่ยน
    ขยะ ใหไปในแนวทางดีขึ้น ก็ขอใหเราชวยกันแกไขปญหาที่ตนทางกอนครับ      
         เรื่องตอไป ไมทราบวาเทศบาลฯ เราไดตรวจวัสดุประจําปแลวหรือยังครับ 

นายวนัช  ชิวหรัตน   - ไดจัดทําคําสั่ง แจงเวียนใหแตละกองทราบแลวครับ 

ผูอํานวยการกองคลัง  

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - ตองตรวจภายใน 30 วัน ขอใหทุกกองตรวจใหเรียบรอยและรายงานให
ปลัดเทศบาล   คณะกรรมการทราบ ขอใหตรวจสอบขอมูลตามจริง เพ่ือไมใหเกิดผลตามมา      
         เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินเขาตรวจ หากกองใดมีปญหา ใหนําเรื่องมาหารือ
กับ    รองปลัดฯ เน่ืองจากรองปลัดฯ เปนประธาน วาจะแกไขปญหาอยางไร 

นายวนัช  ชิวหรัตน   - ปญหาเรื่องครุภัณฑเกิดไดหลาย ๆ ปจจัย บางรายการไมมีเลขครุภัณฑ 
ผูอํานวยการกองคลัง   ครุภัณฑบางรายการเกิดขึ้นมานานและหาไมเจอซาก อาจเน่ืองจากปญหาของการ
    เก็บไมเพียงพอ แตปจจุบันแตละกองมีหองสําหรับเก็บครุภัณฑประจํากองแลว   
       จึงใหจัดทําแบบบัญชีรายการ เพ่ือการตรวจสอบใหงายยิ่งขึ้นครับ 

นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา   - ปญหาเกิดจากกองคลังไมเคยแจงรายการเลขครุภัณฑที่มากับตัวอาคาร
หัวหนาสํานักปลัด   ยกตัวอยางเชน อาคาร สํานักงานเทศบาลฯ งบประมาณต้ังไวที่สํานักปลัด       
     เทศบาลฯ เปนครุภัณฑที่มากับตัวอาคาร ซึ่งมีทั้งสิ้น 23 รายการพันกวาช้ิน     
        และไมสามารถทราบไดวาแตละรายการอยูช้ันใดหรือที่ใด ปรากฎวารายการบัญชี
    แนบมากับสัญญาจาง และตองมาทําบัญชีคุมใหม โดยกลับไปขอรายการที่พัสดุ 
     เพ่ือนํามาเขียนเลขครุภัณฑใหครบ และใหรายงานผลกลับไปยังกองคลัง เพ่ือทํา
    บัญชีครุภัณฑของป 2563 ทุกรายการ แตปจจุบันน้ีสํานักปลัดฯ ไดสงมอบบัญชี
    ครุภัณฑใหแตละกองรับผิดชอบแลวคะ แตก็ยังเกิดปญหาเกี่ยวกับอาคารสํานักงาน
    ที่สรางขึ้นภายในบริเวณเทศบาลฯ โดยจะใหสํานักปลัดฯ เปนผูดูแลทั้งหมด จึงเห็น
    วาไมสมควร เน่ืองจากวาจะเปนความรับผิดชอบที่มากเกินไป และผูใชงานอาคาร
    ตามภารกิจ หนาที่ของผูใชประโยชน ควรเปนผูดูแลทรัพยสิน ตัวอาคาร เชน     
      อาคารศูนยสุขภาพชุมชน ควรมอบ กองสาธารณสุขฯ เปนผูดูแลรับผิดชอบคะ 

นายศักดา  กันหาเวียง   - ผมเห็นวาจําเปนตองใหผูใชงานเปนผูเขามารับผิดชอบในสวนน้ีครับ  
รองปลัดเทศบาล   เน่ืองจากอาคารสํานักงานมีงบซอมแซม หากผูใดใชงาน เห็นควรวาใหกองน้ัน   
    รับผิดชอบไปครับ 
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พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - ผมสรุปไดวา ใหสํานักปลัดฯ จัดทําหนังสือมอบอาคารใหกองที่ใชงาน
ปลัดเทศบาล    น้ัน ๆ เชน อาคารศูนยสุขภาพ มอบใหกองสาธารณสุขฯ อาคารผูสูงวัย มอบให 
    กองสวัสดิการฯ อาคารกีฬาและอาคารไฟฟา มอบใหกองชาง สวนสํานักปลัดฯ   
      จะรับผิดชอบในสวนของอาคารสํานักงานและโรงอาคาร ครับ และเรื่องการ     
    ตรวจสอบหรือทําบัญชีทรัพยสิน ก็ขอใหแตละกองสํารวจ ตรวจเช็ค ใหตรงกัน   
     หากพบวาครุภัณฑ ช้ินใดสมควรจําหนาย ตองจําหนายออก ไมควรเก็บไว          
             และจัดสงใหกองคลังตอไปครับ 

มติที่ประชุม    - มอบสํานักปลัดฯ จัดทําหนังสือมอบอาคารศูนยสุขภาพชุมชนให       
          กองสาธารณสุขฯ และกองตาง ๆ ที่ใชงานตามภารกิจ เปนผูดูแลรักษาทรัพยสินฯ
     และสํานักปลัดฯ ใหดูแลในสวนของอาคารสํานักงานเทศบาลฯ และโรงอาหาร 

     -อาคารศูนยสุขภาพชุมชนฯ มอบให กองสาธารณสุขฯ เปนผูดูแล 

     -อาคารผูสูงวัย มอบให กองสวัสดิการฯ เปนผูดูแล 

-อาคารศูนย กีฬาและอาคารทํางานหองเ ก็บ วัสดุไฟฟา  มอบให            
กองชาง เปนผูดูแล 

นายศักดา  กันหาเวียง   - ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ ขอใหแตละกองมอบหมายเจาหนาที่ ที่มีหนาที่
รองปลัดเทศบาล   ตรวจสอบโดยตรง หากสอบถาม ตองสามารถตอบได วาอยูครุภัณฑช้ินน้ีอยูที่ใด
     หากเกิดการเสียหาย ใชการไมได ใหทําการจําหนาย และทําบัญชีใหเปนปจจุบัน 

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - จัดใหแตละกองมี 2 ชุดครับ โดยชุดที่ 1  คือ ทําหนาที่ตรวจสอบ  
ปลัดเทศบาล       และชุดที่ 2 ทําหนาที่ต้ังราคากลาง บางรายการที่ตองซอมแซมเกินราคา ก็ใหทํา
    การจําหนาย เรื่องตอไป คือ เรื่องการใชรถสวนกลาง ในแตละหนวยงาน 1.ใหแต
    ละกองทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองของรถแตคันใหครบ และรายงานผล           
    ผูบังคับบัญชาตามสายงาน 2.ใหทําแผนซอมบํารุง (ตามระเบียบ) 3.การใชนํ้ามัน 
    การคุมนํ้ามัน สํารวจเทียบกับอัตราการสิ้นเปลือง แลวทําการเก็บหลักฐานไวเปน
    อยางดี การใชนํ้ามันจะตองสอดคลองกับการใชงาน อีกเรื่อง คือแตละกองแตงต้ัง
    เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบรถยนตสวนกลาง ใหทําการเช็ครถใหเปนปกติทุกวัน      
           ให ตรวจความพร อมก อนใช รถทุ กครั้ ง  อีก เรื่ อ ง  ขอหารื อ ในที่ ประ ชุม               
                    เรื่อง งบประมาณป พ.ศ. 2565 ผมจะขอตรวจธรรมาภิบาล โดยยึดตัวช้ีวัดที่ผม
    ไดทําการแจกแจงไปแลวน้ัน เปนหลักประสิทธิภาพ ผมตองการทําในป 2565   
        แตใชผลงานในป 2564 ทั้งน้ีผมขอใหกองยุทธศาสตรฯ เปนแมงานในเรื่องน้ี   
       หากกองใดคิดวามีเรื่องเก่ียวกับนวัตกรรม ก็สามารถแจงประสานไปยังกอง       
    ยุทธศาสตร ไดครับ ไม ว าจะเปนนวัตกรรมที่ คิ ดคนขึ้ น เ พ่ือแก ไขปญหา              
                 และนวัตกรรมที่มีอยูแลว และไดทําการตอยอด จึงอยากใหทุกกองระดมความคิด
     วาในปที่ผานมามีโครงการอะไรบางที่สามารถเปนนวัตกรรมของเทศบาลฯ ได     
         ถาหากวาไดคะแนนจากนวัตกรรม ก็สามารถมีโอกาสไดรางวัล เรื่องที่เคยโดดเดน
    ในเรื่องนวัตกรรม จะเปนเรื่องขยะ ตอมาจะเปนเรื่องของอาคารใตนํ้า แตจะเปน
    เรื่องของการแกไขปญหา เราก็กลับมาดูวาปญหาของเรามีอะไร แลวจะแกไข    
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    ปญหาอยางไร โดยเรื่องน้ีจะนํามาเปนตัวช้ีวัดหลักประสิทธิภาพในการทํางานได
    ดวยครับ เช่ือมโยงไปยังคะแนนของ LPA , ITA จึงขอความรวมมือแตละกอง     
    ชวยกันระดมความคิดเพ่ือหาจุดนวัตกรรมของเทศบาลฯ เราครับ สวนของผมก็มี
    เพียงเทาน้ีครับ ทานใดมีเพ่ิมเติมหรือไมครับ 

นายศักดา  กันหาเวียง   - ขออนุญาตเพ่ิมเติม ทานนายกฯ สั่งการมา โดยมีอยู 2 กอง คือ        
รองปลัดเทศบาล            1.กองสาธารณสุขฯ ใหวางแผนการใชงาน ใชประโยชนของอาคารบริการศูนย   
    สุขภาพชุมชน กองสาธารณสุข และนําเสนอทานปลัดฯ และทานนายกฯ ตอไป 
    ครับ 2.กองชาง โดยทานนายกฯ มีนโยบายวาจะทําตลาดหรือลานจําหนายสินคา
     บริเวณระหวางโรงรับจํานําและศูนยบริการประชาชน และใหสํานักปลัดหารือกับ
    กองการศึกษาถึงเรื่องการบริหารจัดการของอาคารที่แลวเสร็จครับ 

มติที่ประชุม    - ใหทุกกองดําเนินการตามนโยบายของทานนายกฯ  

นายวนัช  ชิวหรัตน   - ขออนุญาตแจงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ใหทําการลงระบบ e-GP 
ผูอํานวยการกองคลัง      ดวย และทําการแจงมายังงานพัสดุทราบ เพ่ือจะไดทําการแจงไปยังกรมบัญชีกลาง 
    เน่ืองเปนชวงของโควิด การซื้อจางจะตองรายงานทุกครั้ง และฝากไปยังกองชาง   
     ขอความรวมมือชาง รายงานผลการดําเนินงานกอนที่จะสิ้นสุดไตรมาสแรก        
           วัสดุสํานักงานของแตละกองก็จําเปนในการรายงานเชนกันครับ 

นายถาวร  อินทิยศ   - ขออนุญาตรายงานผลการกอสรางครับ  ป 2563 จํานวน 166
ผูอํานวยการกองชาง   โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 59 โครงการ คงคาง 3 โครงการ งบประมาณ     
     2564 จํานวน 107 โครงการ ตกไป 29 โครงการ แลวเสร็จ 14 โครงการ      
          อยูระหวางดําเนินการ 9 โครงการ อาคารศูนยผูสูงวัย ความกาวหนาคิดเปน 45%
     อาคารศูนยประชาชน คิดเปน 70% อาคารศูนยกีฬา คิดเปน 70% อาคารศูนย
    การเรียนรูและศูนยเยาวชนกองการศึกษา ความคืบหนาคิดเปน 10% อาคารจอด
    รถของกองสาธารณสุขฯ อยูระหวางการจัดทําราคากลางใหมครับ งบประมาณป
     2565 จํานวน 7 โครงการ 17,640,000 อยูระหวางการขออนุมัติดําเนินการ
    ครับ  

พ.อ.อ.ทวีพล  ธรรมานุวงศ  - ผมก็ขอฝากเรื่องที่แจงไปในการประชุมในครั้งน้ีดวยครับ ขอใหทุกกอง
ปลัดเทศบาล   ชวยระดมความคิด หาหลาย ๆ แนวทาง เพ่ือเทศบาลฯ ของเราดวยครับ ทานใดมี
    เพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมีผมขอปดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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    ลงช่ือ    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวรังษินี  มาชัยวงค) 
                      คนงานทั่วไป 

 

    ลงช่ือ    ผูตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาวพัฒนี   เมืองใจมา) 
             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 

 


